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PODER EXECUTIVO

Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO SEPLAN
Secretário: Silver Wagner de Souza

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA/ SESAPS –
Prc nº 006/2016 – Pregão Presencial nº 003/2016.
Aquisição de duas pick-ups para atender a Vigilância
Epidemiológica no combate ao Aedes Aegypti. Entrega e abertura dos envelopes: dia 01/06/2016 às
14:00 horas. Informações: (32) 3339-2026. Retirada
do edital: licitacao@barbacena.mg.gov.br. Barbacena,
16/05/2016. Simone Rodrigues da Costa. Gerente de
Licitação. Pablo Herthel Candian. Coordenador de
Aquisições e Contratos.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
SAS - PRC Nº 001/2016 – PP Nº 002/2016. Objeto:
Aquisição de bobinas destinadas a impressão simultânea de faturas de água e esgoto. Licitante vencedora: VPFLEX INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA-ME., CNPJ
Nº 17.613.727/0001-47, item único pelo valor total
de R$10.824,00(dez mil oitocentos e vinte e quatro reais).HOMOLOGAÇÃO: 11/05/2016. Barbacena,
16/05/2016. Luís Álvaro Abrantes Campos – Diretor
Geral do SAS.
Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário-Chefe da Casa Civil

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE
BARBACENA
Presidente: Flávio Barbosa da Silva

EXTRATO DE ATA
RESUMO DA ATA 051/2015 - 039ª Sessão Ordinária
– 13.08.2015 – 2º Período – 3º Ano da Legislatura.
Presidente: Vereador Flávio Barbosa da Silva. Secretária: Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes. Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h22
“Sendo, pois, Abrão da idade de noventa e nove
anos, apareceu o SENHOR a Abrão, e disse-lhe: Eu
sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença
e sê perfeito.” I - Leitura e Discussão de Atas – ATA
035/2015- APROVADA. II- Leitura de Correspondências e Comunicações: - Comunicado que Barbacena
sediará Campeonato Brasileiro de Salto – Copa BQ de
Hipismo nos dias 17 a 20 de setembro de 2015; - Atestado Médico Odontológico do Vereador Tadeu José
Gomes do dia 13.08.45. PROJETO PROTOCOLADO NA
CASA: - Proj. Dec. Leg. nº. 015/15 – Comemora os
45 (quarenta e cinco) anos da Casa do Serralheiro,
com sessão solene promovida pelo Poder Legislativo
de Barbacena e dá outras providências”. Aut. Vereador
Ronaldo Braga. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA
– HORÁRIO: 19h27 Discussão e Votação de Projetos.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA Proj. Lei nº. 058/15 – Autoriza o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder
a revisão dos valores cobrados a título de Taxa de Coleta de Resíduos - TCR e dá outras providências - Aut.
Executivo – PRAZO VENCIDO EM 03.08.15 – VISTA
CONCEDIDA À VEREADORA MARILENE DE ALMEIDA
FRANCO. Ante o pedido de vista, cumprindo o Regimento, o Sr. Presidente determinou o encerramento
da sessão e informou que as reuniões extraordinárias
estavam suspensas. Nada mais havendo a tratar, às
19h35, o Senhor Presidente determinou o encerramento da presente sessão. Eu, Rogério Luiz Pereira
Barbosa da Silva, Redator de Atas em exercício lavrei

a presente Ata que, após lida e aprovada, será devidamente assinada pelos Srs. Presidente e Secretária.
Presidente – Vereador Flávio Barbosa da Silva. Secretária: Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes.
RESUMO DA ATA 052/2015 - 040ª. Sessão Ordinária – 18.08.15 – 2º Período – 3º Ano da Legislatura.
Presidente: Vereador Johnson Oliveira Marçal. Secretária: Vereadora Vânia Maria de Castro. Vereadores
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h29 O
Senhor Presidente determinou fosse feita a chamada
nominal dos vereadores, sendo constatada efetiva falta de quorum a presente reunião deixou de ser aberta.
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou
encerrada a presente sessão às 19h30 e eu, Rogério Luiz Pereira Barbosa da Silva, Redator de Atas em
exercício, lavrei a presente ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária. Presidente: Vereador Johnson Oliveira
Marçal. Secretária: Vereadora Vânia Maria de Castro.
RESUMO DA ATA 053/2015 - 041ª. Sessão Ordinária
– 20.08.15 – 2º Período – 3º Ano da Legislatura. Presidente: Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes. Secretária: Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira. Vereadores
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30 O
Senhor Presidente determinou fosse feita a chamada
nominal dos vereadores, sendo constatada efetiva falta de quorum a presente reunião deixou de ser aberta.
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou
encerrada a presente sessão às 19h32 e eu, Rogério Luiz Pereira Barbosa da Silva, Redator de Atas em
exercício, lavrei a presente ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente e pela Senhora
Secretária. Presidente: Vereadora Grácia Maria Araújo
Gomes. Secretária: Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira.
RESUMO DA ATA 061/2015 - 047ª Sessão Ordinária
– 10.09.15 - 2º. Período - 3º. Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Flávio Barbosa da Silva. Secretária:
Vereadora Gracia de Araújo Gomes. Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA
PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h30. O Sr. Presidente, às 19h30, solicitou ao Sr. Secretário efetuasse a
verificação Quorum para a possível abertura da Sessão
Ordinária. E, em não preenchendo o número requerido pelo Quorum Regimental, o Senhor Presidente
deixou de abrir a reunião por falta de Quorum. Eu,
Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas,
lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária.
Presidente: Vereador Flávio Barbosa da Silva. Secretária: Vereadora Gracia de Araújo Gomes.
RESUMO DA ATA 062/2015 - 004ª. Sessão Solene
– 11.09.2015 – 2º Período - 3º. Ano da Legislatura.
Presidente: Vereador Flávio Barbosa da Silva. SESSÃO
SOLENE PARA ENTREGA DE MEDALHAS E TÍTULO
DE CIDADÃO BENEMÉRITO. Aos onze dias do mês
de setembro, do ano de dois mil e quinze, às 19h30,
no Palácio da Revolução Liberal, sob a presidência do
vereador Flávio Barbosa da Silva, em Sessão Solene,
reuniu-se a Câmara Municipal para a cerimônia de entrega de medalhas e concessão de título de cidadão
benemérito. Estiveram presentes os vereadores Grácia Araújo, Marilene Franco e Tadeu José Gomes. O
Sr. Presidente nomeou uma comissão formada pelos
vereadores Grácia Araújo e Marilene Franco. Foram
conduzidas até a Mesa dos Trabalhos as seguintes
autoridades: Professor José Augusto Penna Naves,
Secretário da Casa Civil, representando o Prefeito de
Barbacena; Major PM Marco Aurélio Carvalho, representando o comando da 13º Região da Polícia Militar
de Minas Gerais; Major PM Sérgio Alexandre Moraes,
representando o Tenente Coronel, Clóvis Pimenta, comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar; Dr. Carlos
1

Capistrano, Delegado Geral da Polícia Civil em Barbacena; Tenente PM Jaime José Tomas, representando a
2º CIACBM; Dr. Edson Resende, ex-vereador e ex-deputado estadual; Sr. Álvaro Ferreira de Oliveira, Assessor Parlamentar, neste ato representando o Deputado
Federal Bonifácio Andrada; Tenente Coronel da Reserva e ex-maestro da Banda de Música do 9º BPM, Roldão Valente, na oportunidade representando o quadro
da reserva da PM. Foram convidados, em seguida, os
homenageados da noite, para compor a mesa dos trabalhos, o Sr. Wellison Vidigal Santos, que será agraciado com o título de Cidadão Benemérito de Barbacena;
Dr. Júlio César Martins, que será homenageado com
a Medalha do Mérito Legislativo – Grau Ouro; a Drª.
Flávia Mara Camargo Murta, que será homenageada
com a Medalha do Mérito Legislativo – Grau Prata;
a Drª. Fátima Maria Campos, que será homenageada
com a Medalha do Mérito Legislativo – Grau Prata; o
Tenente PM Luiz Fernando Araújo Caloi, maestro da
Banda de Música do 9º BPM. O mestre de cerimônias
registro ainda a presença das demais autoridades e
presentes. Em seguida, o Sr. Presidente fez a abertura
solene e oficial da sessão. Saudou aos presentes e
convidou o vereador Tadeu José para a leitura de um
versículo bíblico: “A minha alma espera somente em
Deus; Dele vem a minha salvação; Só ele é a minha
rocha e a minha salvação; é a minha defesa; não serei
grandemente abalado. Em Deus está a minha salvação
e a minha glória; a rocha da minha fortaleza, e o meu
refúgio está em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos; derramai perante ele o vosso coração.
Deus é o nosso refúgio.” O Sr. Presidente convidou
aos presentes se posicionarem para acompanharem
a execução do Hino Nacional pela Banda de Música
do 9º BPM. Logo a seguir o Presidente da Câmara,
vereador Flávio Barbosa foi convidado a ocupar o dispositivo de destaque, tendo sido solicitado à vereadora Grácia Araújo convidado a ocupar a Cadeira da
Presidência. Acompanhado do Professor José Augusto
Penna Naves, representante do prefeito de Barbacena,
a vereadora Marilene Franco, autora da homenagem,
entregou ao Sr. Wellison Vidigal Santos, placa alusiva
ao título de Cidadão Benemérito. Na sequência, foram
entregues as medalhas e respectivos diplomas, primeiramente foram convidados o vereador Tadeu José
Gomes, para ocupar o dispositivo de destaque e na
sequência foram chamados seus homenageados, o Dr.
Júlio César Martins, a Drª. Flávia Mara Camargo Murta
e a Drª. Fátima Maria Campos. Em seguida foram convidados a se posicionarem no dispositivo de destaque
os comandantes da Polícia Militar, presentes na sessão
e foi entregue ao maestro da banda o Tenente PM Luiz
Fernando Araújo Caloi, pelo vereador Flávio Barbosa
da Silva a medalha em homenagem aos 80 anos da
Banda de Música do 9º BPM. Nesse momento o Sr.
Presidente da Câmara parabenizou a todos homenageados e lembrou que as honrarias hoje entregues foram aprovadas pelos vereadores de maneira unanime
e que essas são justas homenagens que fazem em
nome do povo de Barbacena pelos relevantes serviços
prestados à população. E convidou o orador da noite
a assumir a Tribuna para realizar seu pronunciamento.
Assumindo a Tribuna o vereador Tadeu José, cumprimentou os presentes, e proferiu o seguinte discurso
que segue na íntegra da ata original. Na sequência
foi convidado a ocupar a Tribuna o Professor José Augusto Penna Naves e falar em nome do Sr. Prefeito
Municipal. Assumindo a Tribuna o Professor José Augusto cumprimentou todas as autoridades e demais
presentes e leu um poema em homenagem à Banda
de Música do 9° BPM. E também leu uma mensagem
em nome do Poder Executivo que salvada a Mesa
da Câmara de Barbacena e demais vereadores pela
homenagem hoje prestada às autoridades que tanto
fizeram pela cidade. Explicou que essas é uma das
atribuições do Poder Legislativo, valorizar àqueles que
através de seus atos demonstram honradez e compromisso com os deveres cívicos. Fazendo valer sempre
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a justiça e a equidade. Parabenizou o vereador Tadeu
José por ter realizado essa homenagem, mesmo que
em um dia de perda familiar. Disse que os homenageados da noite, por si só, valem a premissa de valorizar
àqueles que dignificam seus ofícios e valorizam seus
cargos. E nomeou um por um dos homenageados,
destacando suas atuações a frente das diversas entidades que representam. E finalizou agradecendo a
todos, em especial à Banda de Música pelas maravilhosas lembranças. Prosseguindo, o Sr. Presidente
justificou a ausência do Comandante da Aeronáutica,
por motivos de força maior r convidou a homenageada, Dra. Flávia Murta, para dizer algumas palavras em
nome dos homenageados. Assumindo a Tribuna a Dra.
Flávia Murta cumprimentou todos os presentes e as
autoridades que compunham a mesa e disse que era
uma grande responsabilidade falar em nome de todos
os homenageados, em especial por admirar muito os
demais homenageados. Afirmou estar muito orgulhosa pela homenagem que lhe foi conferida na noite de
hoje e que por isso a responsabilidade de todos se
agrava, pois é preciso fazer, cada dia mais, por merecer esse reconhecimento pelo trabalho por eles realizados. Disse que está aqui representando as diversas
mulheres da Polícia Civil e também a instituição que
passa por momento difíceis com o crescente aumento
da criminalidade. E agradeceu a todos os vereadores,
aos familiares e aos presentes por essa homenagem
valorosa. E agradeceu especialmente ao vereador Tadeu José por mesmo que tenha sepultado um ente
querido no dia de hoje, não se furtou de estar aqui.
Nada mais havendo a tratar, às 21h00, o Sr. Presidente
determinou o encerramento da presente Sessão. Eu,
Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas,
lavrei a presente ata que será devidamente assinada
pelo Presidente da Câmara Municipal. Vereador Flávio
Barbosa da Silva. Presidente da Câmara Municipal.
RESUMO DA ATA 063/2015 - 048ª Sessão Ordinária –
17.09.15 – 2º Período – 3º Ano da Legislatura. Presidente em exercício: Vereador Johnson Oliveira Marçal.
Secretária “ad hoc”: Vereadora Vânia Maria de Castro.
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO:
19h27 Cantai ao SENHOR um cântico novo, cantai ao
SENHOR toda a terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu
nome; anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai
entre as nações a sua glória; entre todos os povos as
suas maravilhas. (Salmos 96:1-3) I - Leitura e Discussão das Atas: - Não houve. II – Leitura da Correspondência e Comunicações: Ofício nº 153/15 – SEC –
Convidando a Sra. Anna Flávia a comparecer à Câmara
Municipal no dia 22/09/2015 às 19 horas, para ciência
dos vereadores. Ofício nº 108/2015 - GPB – Solicitando a devolução do projeto de lei nº 056/2015, encaminhado por intermédio da mensagem nº 014/2015GPB. PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA: - Proj.
Lei. nº. 091/15 – Cria o Dia do Casamento Comunitário no município de Barbacena/MG - Aut. Verª. Marilene Franco. - Proj. Lei. nº. 092/15 – Dispõe sobre o
fortalecimento de fórmula infantil às crianças verticalmente expostas ao HIV, durante os 02 (dois) primeiros
anos de vida - Aut. Verª. Marilene Franco. - Proj. Lei.
nº. 093/15 – Institui no calendário oficial do município
de Barbacena o Dia Municipal do Corredor de Rua, a
ser comemorado anualmente no dia 13 de novembro
e dá outras providências - Aut. Verª. Marilene Franco.
- Proj. Lei. nº. 094/15 – Denomina Rua Walter José
Simões - Aut. Executivo. - Proj. Lei. nº. 095/15 – Denomina Rua Maria da Glória de Oliveira - Aut. Executivo. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO:
19h32 Discussão e Votação de Projetos. Com a palavra
como líder o vereador Ronaldo Braga Lembrou que a
discussão sobre o projeto de permuta de serviços entre o SAS e a Santa Casa foi longa e que outros projetos que tramitam na Casa também exigem uma discussão mais pormenorizada, sem preceitos políticos.
Agora, o Executivo solicita a retirada do mesmo ale-

gando improbidade técnica, mas isso já havia sido
demonstrado por ele e outros colegas desde o início. E
ressaltou que outros projetos da pauta também poderão impactar de maneira agressiva na folha de pessoal
e de custeio. Não bastasse o IBAM ter apontado a ilegalidade da permuta que pretendia realizar a Prefeitura, esse sugeriu outros convênios que podem vir a ser
realizados pelo Executivo com a Santa Casa, de forma
transparente e explícita. Prosseguindo, disse que não
está entrando no mérito da importância da Santa Casa
ou de qualquer outro hospital da cidade, mas questionou o fato de que o principal insumo da Santa Casa
seria a água e a luz, pois sem esses não seria possível
prestar o atendimento aos pacientes. Por isso, entende que seria preciso encontrar uma maneira melhor de
solucionar tal problema. Com a palavra pela ordem o
vereador Carlos Roberto disse ter um requerimento
pronto e gostaria de contar com a assinatura de todos
os vereadores, no qual requer a realização de uma
audiência pública, com a presença dos órgãos de
transporte da cidade, bem como Prefeitos e vereadores das cidades vizinhas que estão sendo atingidas
pelo Decreto n 7857/15 do Prefeito municipal. Afirmou
que faltou bom sendo ao Sr. Prefeito ao editar tal decreto, já que não pensou no alcance do mesmo e nos
cidadãos que seriam penalizados. E ressaltou que a
Casa não tem como revogar o decreto, mas tem como
fazê-lo voltar atrás. De igual forma, os Prefeitos das
cidades vizinhas não podem ficar quietos. Prosseguindo, citou inúmeras ações realizadas pelos municípios
vizinhos, que hoje estão sendo penalizados por esse
decreto. Lembrou que essa ação sobre os ônibus intermunicipais já foi tentada no passado e o que impediu
que acontecesse foi a reação da sociedade. E convocou a Casa para novamente fazer esse papel, por isso
está entrando com esse requerimento da realização da
audiência pública, convocando o Prefeito e os responsáveis pelo trânsito e convidando os prefeitos e vereadores vizinhos. E finalizou lembrando que o Congresso
Nacional acabou de incluir o transporte público aos
direitos sociais e que o Prefeito vai na contra mão dessa inclusão, e coloca Barbacena numa situação como
se essa fosse uma cidade cercada, mas não por arame
farpado, mas sim pela arrogância e pala má administração e pelo mau tratamento aos cidadãos das cidades vizinhas. E solicitou do Presidente que o requerimento fosse votado em caráter de urgência. Com a
palavra pela ordem o vereador Gonzaga disse que vivem hoje uma situação atípica. Porque a cidade está
ficando ilhada e citou as inúmeras ações que o Prefeito vem realizando e que tanto vem penalizando a população. Ressaltou que os ônibus que virão de Ibertioga e Campolide passarão pelo centro da cidade e irão
parar nos pontos de ônibus que encontrarem pelo caminho, contudo os ônibus que virão de outros municípios não poderão fazer o mesmo. Assim, ele questionou porque somente esses ônibus não iriam impactar
no trânsito e porque os outros não poderiam ter o
mesmo privilégio. Por isso o requerimento solicita que
os funcionários da SUTRANS venham até a Câmara
apresentar todos os impactos desse tráfego e qual o
tempo dessa alteração, pois só assim será possível
emitir uma opinião bem embasada. E lembrou que
única intenção é ajudar a cidade e não tumultuar
como muitas pessoas dizem. Com a palavra pela ordem o vereador Ronaldo disse que às vezes é necessário fazer o seguinte questionamento: “Não seria
melhor pensar duas vezes antes de tomar essa decisão?” Afinal, quando as pessoas desses municípios vizinhos vêm para Barbacena, muitas vezes vêm para
gastar aqui. Será que o custo benefício dessa mudança é de fato relevante para o município? E novamente
questionou se seria esse o tratamento que queriam
dar aos vizinhos. Mas acredita que não, por isso entende que o requerimento do vereador Carlos Roberto
é muito importante, pois poderão debater não só a
mobilidade urbana, mas também todas as outras
questões envolvidas. O Sr. Presidente explicou que
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apesar do requerimento já ter a maioria das assinaturas é preciso que ele seja protocolado, tão logo o seja
entrará na pauta da próxima reunião para ser votado.
Proj. Lei nº. 061/15 – Dispõe sobre o funcionamento
do Conservatório Municipal “Heitor Villa-Lobos, revoga
as Leis Municipais nºs. 2908/1993 e 3029/1994 e dá
outras providências - Aut. Executivo – PRAZO VENCIDO EM 31.08.15 – ULTIMADA A VOTAÇÃO. Com a palavra para discutir a vereadora Vânia disse que teria
saído um boato nos jornais de que ela estaria atrasando a votação do projeto do Conservatório, o que é
uma mentira, pois ela não tem tal poder dentro da
Casa. Na verdade, o que ela queria eram explicações
e as planilhas que dessem embasamento ao projeto,
pois a maioria dos projetos do Executivo que chega
para ser votada nessa Casa vem no escuro e ela não
vota, porque é uma pessoa séria e comprometida com
a cidade. Porém, depois de muito lutar, conseguiu as
planilhas e foi conversar com os dirigentes e professores do Conservatório e gostaria de deixar claro algumas colocações feitas por eles. Primeiramente, antes
desse projeto, cada aluno pagava ao Conservatório,
uma unidade fiscal municipal que é de R$43,05, agora
houve um aumento para os alunos que cursam instrumento livre e que passarão a pagar R$69,00 e que não
têm obrigação de tirar notas ou certificação. Já os alunos que cursam o ensino regular tiveram um reajuste
proporcional, de forma escalada, de acordo com o tipo
de instrumento e série do aluno. O cálculo das mensalidades foi feito pelos próprios professores e variam
entre R$23,03 e R$69,08. Sendo que já estão previstos 30% de bolsas integrais em cursos do Conservatórios. E afirmou que diante dessas explicações se sentiu
mais confiante para votar. Contudo, o projeto também
não dizia se o recurso arrecadado ficaria para a entidade e explicou que quando ela foi diretora do CEFEC
nunca via a verba que era arrecada com as mensalidades e tinha que fazer várias ações para fazer as coisas
dentro da entidade. E pediu que os vereadores votem
o projeto, mas também que apoiem a sua emenda
quando da segunda votação, e fez a leitura de sua
emenda. Com a palavra para discutir o vereador Carlos
Roberto disse que após todo o debate ele também
votará a favor, mas sugeriu que a emenda além de
constar o requisito mencionado, também conste questões relacionada a prestação de contas semestrais a
essa Casa, já que sabem que a inclusão do Conservatório na pasta da Educação, causará para os vereadores, na hora de verificar os gastos, um trabalho muito
grande ou até mesmo uma maneira de mascarar esses
recursos destinados ao Conservatório. E ressaltou que
votará a favor, mas permanece a sua preocupação,
ainda que anteriormente ele tenha dado um parecer
contrário. Encerrada a discussão o projeto foi – APROVADO POR UNANIMIDADE. PRIMEIRA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA.
Proj. Lei nº. 066/15 – Dispõe sobre a divisão territorial
urbana da cidade de Barbacena, institui e delimita
bairros e dá outras providências - Aut. Executivo –
PRAZO VENCIDO EM 08.09.15. Com a palavra pela
ordem o vereador Flávio Maluf disse que em razão de
ainda não se ter chegado a um acordo a respeito da
matéria e por entender que nada deve ser votado às
pressas na Casa ele irá solicitar vistas do projeto, até
mesmo para tentar encontrar um denominador comum para a Casa e para o município. Em discussão o
projeto foram solicitadas vistas pelo vereador Flávio
Maluf. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR FLÁVIO
MALUF. Estando o projeto com prazo vencido, ante o
pedido de vista e cumprindo o que determina o Regimento Interno, o Senhor Presidente declarou o encerramento da presente sessão às 20h14. Eu, Danielle de
Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente e pela Senhora Secretária. Presidente em exercício: Vereador Johnson Oliveira Marçal.
Secretária “ad hoc”: Vereadora Vânia Maria de Castro.

