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A CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS/MG, EM OBEDIÊNCIA AO COMANDO
DO ART. 61, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI NACIONAL Nº 8.666, DE 1993, TORNA
PÚBLICO AOS INTERESSADOS A CELEBRAÇÃO DO (S) SEGUINTE (S)
INSTRUMENTO (S):

CONTRATO CONTRATO 20/LICITAÇÃO/2018

OBJETO
Cessão e manutenção de software, migração e customização,
implantação, treinamento e apoio técnico.

CONTRATANTE Câmara Municipal de Sete Lagoas
CONTRATADA L&C – Assessoria e Consultoria LTDA.

PROCESSO LICITATÓRIO 13/2018
PREGÃO PRESENCIAL 12/2018

PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 (doze) meses.
DATA 23.04.2019

ASSINANTES
Alcides Longo de Barros , Presidente da Câmara e Odorico
Calazans Lavarini de Castro, representante da contratada

CONTRATO CONTRATO 22/LICITAÇÃO/2018

OBJETO
Prestação de serviços de gerenciador eletrônico e
documentos com assinatura digital.

CONTRATANTE Câmara Municipal de Sete Lagoas
CONTRATADA Arquivar Tecnologia LTDA.

PROCESSO LICITATÓRIO 15/2018
PREGÃO PRESENCIAL 14/2018

PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 (doze) meses.
DATA 23.04.2019

ASSINANTES
Alcides Longo de Barros , Presidente da Câmara e Mário
Ângelo de Pinho Sobrinho, representante da contratada
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Aos doze dias do mês de março de dois mil e dezenove às quinze horas, no Plenário Deputado Wilson Tanure, realizou-se a reunião ordinária, da qual lavrou-se a presente ata. O Senhor Presidente vereador Claúdio Henrique
Nacif Gonçalves, declarou aberta a presente reunião, con!rmando quórum mediante a constatação da presença dos seguintes vereadores: Alcides Longo de Barros, Claúdio Henrique Nacif Gonçalves, Euro de Andrade Lanza,
Fabricio Augusto Carvalho do Nascimento. José Pereira da Silva, Gilson Liboreiro da Silva, Gislene Inocência Silva Carvalho, Ismael Soares de Moura, João Evangelista Pereira de Sá, Joaquim Gonzaga Barbosa, Marcelo Pires
Rodrigues, Marli Aparecida Barbosa, Milton Maurício Martins, Rodrigo Braga da Rocha, Ronaldo João da Silva e Renato Gomes. Ausência: Albertinho José da Fonseca. Em cumprimento ao dispositivo regimental, por
determinação do Senhor Presidente, o vereador Ismael Soares de Moura, fez a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, após a leitura da mesma, o Senhor Presidente consultou o Plenário se havia necessidade da leitura da ata da
reunião anterior. A mesma foi aprovada com dispensa da leitura. Na sequência, o Senhor Presidente solicitou o vereadora Marli Aparecida Barbosa que !zesse a leitura das correspondências enviadas a esta casa. Foi feito
leitura do Informativo da Secretaria Geral desta Casa Legislativa informando aos nobres vereadores e assessores que foi protocolado nesta Casa pelo Chefe do Poder Executivo Municipal o!cio indicando o vereador Marcelo
Pires Rodrigues como Líder do Prefeito nesta Casa Legislativa. Na Comunicação Pessoal dos Senhores Vereadores, inscritos: Gilson Pereira da Silva, Milton Mauricio Martins, Joaquim Gonzaga, Marcelo Pires Rodrigues, Euro de
Andrade Lanza, Gislene Inocência Silva Carvalho, Fabricio Augusto Carvalho do Nascimento, Alcides Longo de Barros e Renato Gomes. O Vereador Milton Mauricio Martins solicitou que constasse em ata sua fala na integra:
“Senhor Presidente eu queria que o Sr. lembrasse nesta casa, a função de cada vereador. Eu queria que o Sr. lembrasse a esta casa que o vereador tem um salário excelente no mercado de trabalho, principalmente para Sete
Lagoas. Eu queria também que o Sr. lembrasse aos vereadores, que eles tem uma assessoria excelente, com bons salários. Eu queria que o Sr. lembrasse Sr. Presidente, que vários vereadores tem carro pago pelo Município, alguns
deles tem até dois carros não é Sr. Presidente?? para fazer o trabalho de legislar e !scalizar. O legislar é fazer projetos, anteprojetos de lei, mudança nos regimentos, mudança na lei município, e claro requerimentos que são feitos
nas comunidades e que tem que ser atendido pelo prefeito, não tem que ter barganha com prefeito, porque na verdade o povo paga o imposto para o prefeito fazer as obras. Então o requerimento é simplesmente dizer ao prefeito
que tem problema em determinado lugar e não é nem para vereador prometer obra, porque quem tem que fazer OBRAS é o executivo. O segundo ato e que eu digo que é o ato de MAIOR importância, e se esse ato fosse feito por
todos acabariam todas as corrupções que é o ATO de FISCALIZAR. Então cabe ao Vereador !scalizar para evitar a corrupção e quando veri!car corrupções, erros, desvio de dinheiro, pagamento de funcionários que não estão
trabalhando, é obrigação do vereador denunciar, lembrando bem que, hoje tem um o observatório que muitos falam mal, mas ele faz o trabalho de !scalizar de graça. Então obrigação nossa, que está ganhando, é de fazer a
!scalização e denunciar, assumindo as consequências das denúncias, porque muitas vezes somos perseguidos como eu sou perseguido diariamente pelas minhas denúncias que eu faço nesse plenário e são TODAS
encaminhadas também ao Ministério Público, para que o Ministério Público, tome as devidas providências. Mas porque eu estou dizendo isso Sr. Presidente? Porque toda vez que eu venho aqui no plenário para falar das
denúncias, dos meus atos de !scalização mesmo renunciando até o carro(porque nós vimos carros sendo usado para !ns pessoais, e estava dando um desgaste, então eu preferi abrir mão, mas eu continuo fazendo o meu
trabalho com meu veículo próprio, mas todas as vezes, Sr. presidente, que eu trago uma denúncia, que eu trago uma !scalização, parece que já tem alguém para defender o prefeito, os secretários e atacar esse vereador. Então
tudo que eu falo aqui parece que eu estou incomodando agora no meus atos !scalizativos, até esta Casa, o que me leva a crer, Sr. presidente, que está tendo conivência dessa casa com as corrupções no executivo. E isso é muito
sério, Sr. presidente, porque esta casa tem que !scalizar e não é !car defendendo prefeitos ou vice-prefeito ou secretários que estão cometendo atos de corrupções, crime. Porque toda vez que eu falo, daqui a pouco vai vir um aqui
para poder me detonar denovo, para dizer que vereador está fazendo politicagem. Sr. presidente! Por isso eu peço, que lembre esta casa, que a função dela é legislar e !scalizar. Fiscalizar custa né Sr. presidente? Nós vimos ai que
vários !scais foram perseguidos à nível nacional porque !zeram a sua função. Por exemplo, eu agora ESTOU investigando as questões dos kits escolares, porque eu mostrei aí no vídeo a categoria das tesouras que foram pagas.
Mais de um milhão e 800 mil, quase 2 milhões gastos em kit escolar e nós temos que !scalizar. Falaram em !scalização no passado, porque na atualidade EU não ESTOU VENDO. Claro né? Com respeito aos vereadores desta casa
que estão fazendo, Não APENAS EU, mas eu tenho dizer do meu trabalho e cada um fala que fale do seu. Mas toda vez que eu venho no plenário falar do meu trabalho de !scalização, logo depois, vai anotando o que eu ESTOU
falando para me dar resposta, ora, VEREADOR tem que dar resposta para a POPULAÇÃO, não é para mim. Vereador não tem que me REBATER, !car combatendo fala de outro vereador aqui no plenário, ele tem que fazer o trabalho
dele. Nenhum vereador ganha para !car fazendo minha contra fala, vereador ganha para !scalizar, ele tem que dar satisfação não é pra mim, é para o POVO. Porque quando vereador vem aqui no plenário para defender Prefeito,
para poder atacar OUTRO Vereador que está !scalizando e defender o Prefeito, !ca uma dúvida, será que ele também não está tendo tem alguma conivência ou até alguma troca de favor para defender o prefeito? Vereador tem
que ser a voz da população, porque nós temos salários altos, nós temos, não o meu caso, mas muitos tem 1 ou 2 carros, nós temos assessoria de gabinete para !scalizar principalmente. Não é para !car dando satisfação ou
defendendo Prefeito aqui no plenário, NÃO! Nós temos que defender o povo, a!nal de contas nós somos nesta casa o olho do Povo !scalizando o executivo. Leia o que diz a função do vereador nós temos que !scalizar o prefeito e
secretários. Eu por exemplo, no passado, denunciei secretários que ganharam e não trabalhavam. Salário de mais de 11 mil de pessoas como na COHASA e tantos outros, que ganhavam e não trabalhavam, inclusive eu denunciei
parente aí de alguns chefões do gabinete do prefeito, que recebiam e alguns até estavam viajando para fora do Estado passeando. E agora por exemplo, eu tenho que dizer, sobre a questão do vice prefeito, cassado ontem, que
veio pra mídia como prefeito, dizendo que ia se inteirar dos números da cidade. Peraí!? O que ele estava fazendo lá atrás, recebendo salário de vice prefeito. Não era para ele estar junto do prefeito? Acompanhando os números,
acompanhando o desenrolar da situação, acompanhando as negociações com funcionalismo público. Não era para ele estar aqui na AUDIÊNCIA PÚBLICA do funcionalismo público? Não era para ele estar aqui nas audiências
públicas de prestação de contas? Das leis diretrizes orçamentárias para entender o orçamento e planejamento da administração? É aquilo que eu digo, muitas pessoas que pretendem amanhã ser prefeito ou vereador, não
participam dessas discussões em audiência pública, por isso não sabem de nada. As leis orçamentárias e prestação de contas quadrimestrais que muitos vereadores nem acompanham porque não comparecem a as audiências,
por isso nada conhecem do orçamento... Se me perguntar quanto que é o número da dívida do município EU tenho que saber, porque, porque eu acompanho a lei de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas, EU TENHO
QUE SABER. Essa é minha função, pois além da minha função de !scalizar eu assumo condições desta casa como PRESIDENTE da comissão !nanceira e orçamentária justamente para fazer meu trabalho. Por que, quando eu
venho para o plenário, eu não venho aqui para falar baboseira, eu não venho aqui para criticar trabalho de colegas, eu não venho aqui para rebater outros vereadores. NÃO!! Eu venho aqui para falar de números, que o município
está devendo, que o município aumentou mais de oito milhões na folha de pagamento, que há culpa sim do ESTADO na falta de repasses no valor de 125 milhões, mas também que o MUNICÍPIO arrecadou 100 milhões a mais em
2018 com relação a 2017, conforme fonte do DIEESE. Então ele deveria ter pago a folha de pagamento. Então estou aqui para dizer que o governo não fez o trabalho dele, porque eu estou acompanhando diariamente os
números que gerem qualquer governo. É número! É cifra. Eu estou aqui para dizer que quanto mais alta é a folha de pagamento mais alto é imposto para a população. Venho dizer que não baixaram o IPTU por IMCOMPETENCIA.
Eu preciso dizer isso para a POPULAÇÃO! Tenho que dar satisfação do meu trabalho, porque além de legislar e !scalizar, eu tenho que dar satisfação para o povo do meu trabalho e eu não tenho que !car defendendo prefeito em
rede social. Eu não tenho que !car defendendo Prefeito aqui no plenário, eu não tenho que !car falando do serviço do prefeito, porque as vezes vereadores vem aqui para defender prefeito, porque não deve ter serviço né? Aí !ca
com carro, estrutura do Legislativo, toda estrutura que legislativo dá para trabalhar, com altos salários, para !car defendendo Prefeito e se indispondo com vereadores. Não tô aqui para isso e nem estou aqui para que as
discussões besta e acariciar o ego de ninguém. Eu tô aqui para falar a VERDADE. Eu tô aqui para falar quando o prefeito rouba ou se corrompe, porque? Porque no meu ato de !scalização é que eu levanto se o município está
tendo corrupção e eu disse AQUI nesta casa no PASSADO que em Sete Lagoas tem muita CORRUPÇÃO e mantendo essa minha fala, continua havendo muita CORRUPÇÃO. Então já chamo a atenção para o ministério público. Eu já
chamo atenção senhores juízes, eu já chamo atenção para Polícia Civil e para Polícia Federal, tem muita corrupção em Sete Lagoas e já está provado por isso em vários processos que estão Ministério Público. Agora cabe ao
Ministério Público dar as devidas respostas. Aí eu digo: Onde estava o vice-prefeito ganhando o seu salário nesses dois anos e três meses que não sabe os números do município? Que disse que vai se antenar agora dos números
para ele dar a satisfação para a sociedade. Peraí! Ele já deveria estar fazendo essa função desde o início, assim como eu denunciei vários secretários “entre aspas” “fantasmas” porque não estavam trabalhando. Assim como vários
funcionários, empreendimentos, que !scalizei, porque é minha função, eu ganho para isso, e, portanto preciso de respostas. Inclusive eu estou aqui pedindo senhor presidente que já são mais de 160 requerimentos entre janeiro
e fevereiro, sem contar os do ano passado, que !caram no passado e até agora sem resposta. Eu preciso saber os números que foram recebidos, quanto município recebeu de dinheiro em depósito né ? Porque ainda não foi feita a
prestação de contas. Eu preciso saber quanto que ele gastou.. Eu preciso saber todas essas informações. Eu preciso saber se os cargos que eu denunciei continuam trabalhando. Eu preciso saber das licitações que eu estou
!scalizando. Eu preciso do retorno sobre a denuncia que apresentei nesta casa sobre os kits escolares. Eu preciso saber porque isso é o meu ato de !scalizar e quando um município não manda as informações que nós pedimos, eu
posso a!rmar existe corrupção. Porque todo aquele que esconde documento também está se corrompendo, porque o dinheiro não é dele, é o dinheiro é do Povo. O salário do secretário, salário do vereador, salário do prefeito, é
pago com o imposto do povo. Então nós temos que dar satisfação para o povo, centavo por centavo, doa a quem doer. Agora eu espero que após minha fala, vereador não !que vereador vindo aqui para poder !car rebatendo a
minha fala, para !car defendendo prefeito, porque ao invés de !car defendendo prefeito, vai trabalhar, vai !scalizar, vai legislar, honrar o salário que ele está ganhando, que os servidores do gabinete estão ganhando, os carros
que ele está usando é para isso e não para !car indo para lá ou para cá, o carro é para !scalizar, se preciso buscar documentos, se preciso ir nos locais para !scalizar e claro para legislar. Então senhor presidente, eu gostaria que
vereadores não !cassem anotando a minha fala para me retrucar e !car me irritando, faça o trabalho dele, então eu termino dizendo Sr. presidente LEMBRE ESTA CASA QUE A FUNÇÃO DOS NOBRES VEREADORES É LEGISLAR E
FISCALIZAR. OBRIGADO E BOA TARDE A TODOS!”. Posteriormente, o Senhor Presidente solicitou dos Senhores Vereadores apresentação de suas matérias, sem discussão; O Vereador Gilson Liboreiro da Silva apresentou os
Projetos de Lei Nº 106, Nº 107, Nº 108, Nº 109/2019. A Vereadora Gislene Inocencia Silva Carvalho apresentou o Projeto de Lei Nº 105/2019 e Substitutivo Nº 001/2019 ao Anteprojeto de Lei Nº 105/2019. O Vereador João
Evangelista Pereira de Sá apresentou o Anteprojeto de Lei Nº 146/2019. A Vereadora Marli Aparecida Barbosa apresentou os Anteprojetos de Lei Nº20 e Nº 21/2019. O Vereador Milton Mauricio Martins apresentou o
Anteprojeto de Lei Nº 151/2019. O Vereador Milton Mauricio Martins apresentou o Projeto de Decreto Legislativo Nº 01/2019 e o Anteprojeto de Lei Nº 151/2019. O Vereador Ismael Soares de Moura solicitou a retirada da
Ordem do Dia do requerimento Nº 1682/2019, sendo deferido pelo Senhor Presidente. DESTAQUE DE LEITURA – Solicitado pela vereadora Gislene Inocência Silva Carvalho REQUERIMENTO Nº 1785/2019 – Solicita Do Chefe Do
Poder Executivo, a título de !scalização, que nos seja remetida a lista contendo os nomes das pessoas contempladas com uma casa, através do programa minha casa minha vida, no bairro dona silvia. Requerimento Nº 1791/2019
- Solicitado pelo vereador Milton Mauricio Martins - Má qualidade das tesouras adquiridas para distribuição aos alunos da rede pública de ensino de Sete agoas. Em seguida, as Comissões Permanentes apresentaram Pareceres
Favoráveis as matérias contidas na Ordem do Dia. Passou-se a votação da Ordem do Dia. TURNO ÚNICO DE VOTAÇÃO: ANTEPROJETO DE LEI Nº 606/2018 NOS TERMOS DO SUBSTITUTIVO Nº 01 DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO ÀS
MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COM A UTILIZAÇÃO DE CONTRACEPTIVO REVERSÍVEL DE LONGA DURAÇÃO DE ETONOGESTREL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. (VEJA O
SUBSTITUTIVO EM DOCUMENTOS ACESSÓRIO). AUTORIA: VEREADORA MARLI APARECIDA BARBOSA. Em votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade dos presentes. O vereador Gilson Liboreiro ausentou-se do Plenário.
ANTEPROJETO DE LEI Nº 682/2018 NOS TERMOS DO SUBSTITUTIVO Nº01 INSTITUI O PROGRAMA MEDIANTE PARCERIA DO PODER PÚBLICO COM A INICIATIVA PRIVADA, PARA O REFLORESTAMENTO E REPOSIÇÃO DE ÁRVORES
NOS PASSEIOS PÚBLICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. AUTORIA: VEREADORES ALBERTINHO JOSÉ DA FONSECA E GISLENE INOCENCIA. Em votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade dos presentes. ANTEPROJETO DE LEI
Nº 717/2018 DISPÕE SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SETE
LAGOAS. AUTORIA: VEREADORA MARLI APARECIDA BARBOSA. Em votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade dos presentes. ANTEPROJETO DE LEI Nº 718/2018 AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CUSTEAR E CONTRATAR
PLANO DE SAÚDE AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS AUTORIA: VEREADOR ISMAEL SOARES DE MOURA. O vereador Gilson Liboreiro retornou-se do Plenário. ANTEPROJETO DE LEI Nº 720/2018
DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE CASINHA PARA O "CÃO COMUNITÁRIO" EM FRENTE AO IMÓVEL COM A PERMISSÃO DO PROPRIETÁRIO, NO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS. AUTORIA: VEREADOR MLTON MAURICIO MARTINS.
Em votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade dos presentes e justi!cativa de voto do vereador Milton Mauricio Matins. ANTEPROJETO DE LEI Nº 784/2018 CRIA O ZOOLÓGICO MUNICIPAL AUTORIA: MESA DIRETORA. Em
votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade dos presentes. ANTEPROJETO DE LEI Nº 785/2018 CRIA O PROJETO INTERVALOS CULTURAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SETE LAGOAS. AUTORIA: MESA DIRETORA
(ORIGINARIO DO APL 04/2018 VEREADOR JOVEM LUCAS MACEDO E OUTROS). Em votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade dos presentes. ANTEPROJETO DE LEI Nº 786/2018 TORNA OBRIGATÓRIA A CONSTRUÇÃO DE
COBERTURA E DE ESTRUTURA NOS PONTOS DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS PRÓXIMO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. AUTORIA: MESA DIRETORA (ORIGINARIO DO APL 07/2018). Em votação, o
mesmo foi aprovado por unanimidade dos presentes. 1º TURNO DE VOTAÇÃO: PROJETO DE LEI Nº 132/2018 NOS TERMOS DO SUBSTITUTIVO QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE
GEOPOSICIONAMENTO (GPS) NOS CAMINHÕES LIMPA FOSSA QUE ATUAM EM SETE LAGOAS, PARA DETERMINAÇÃO DO LOCAL DE DESPEJO DOS DEJETOS. AUTORIA: VEREADORA MARLI APARECIDA BARBOSA. Em votação, o
mesmo foi aprovado por unanimidade dos presentes. 2º TURNO DE VOTAÇÃO: PROJETO DE LEI Nº 411/2018 QUE INSTITUI O DIA MUNICIPAL DA ADVOCACIA, NO ÂMBITO DE SETE LAGOAS. AUTORIA: VEREADOR RODRIGO
BRAGA DA ROCHA. Em votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade dos presentes. O Vereador Fabricio Augusto Carvalho do Nascimento solicitou do Senhor Presidente a votação em bloco das Redações Finais. O Senhor
Presidente colocou em votação, a solicitação do vereador Fabricio Augusto Carvalho do Nascimento quanto a votação em bloco das Redações Finais, sendo aprovado por unanimidade.TURNO ÚNICO DE VOTAÇÃO EM BLOCO: A
REDAÇÃO FINAL DO ANTEPROJETO DE LEI Nº 703/2018 QUE INSTITUI O DIREITO DOS MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA SER ISENTOS DO VALOR COBRADO NO RESTAURANTE POPULAR E PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM
CASAS DE ACOLHIMENTO PÚBLICO MUNICIPAL PAGAREM 50% DO VALOR COBRADO; a REDAÇÃO FINAL DO ANTEPROJETO DE LEI Nº 708/2018 QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE INCENTIVOS PARA INSTALAÇÃO,
AMPLIAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES NO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; a REDAÇÃO FINAL DO ANTEPROJETO DE LEI Nº 716/2018 QUE DISPÕE SOBRE O ACESSO DE
CARRINHOS DE BEBÊ NO TRANSPORTE PÚBLICO DE SETE LAGOAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; a REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 384/2018 QUE INSTITUI O DIA MUNICIPAL DA MISCIGENAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SETE
LAGOAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; Todas as Redações Finais foram aprovadas por unanimidade dos presentes. Colocado em votação 253 Pedidos de Providência, 114 Requerimentos e 02 Moções, foram aprovadas. O
Senhor Presidente solicitou dos líderes de bloco que indicassem os nomes dos vereadores para analisarem a PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO Nº 01/2019. Foram indicados os veradores Marli Aparecida
Barbosa e Milton Mauricio Martins. O vereador Gilson Liboreiro informou que ia reunir os vereadores do Bloco, e em seguida, vai encaminhar o!cio a esta Presidência, informando o nome do vereador indicado para compor a
Comissão. Ato contínuo, esgotado a pauta e não havendo mais nada a ser tratado, o Senhor Presidente, nos termos regimentais encerrou a presente reunião, da qual lavrou-se esta ata que, após aprovação será assinada por
todos os vereadores presentes nesta reunião. A íntegra desta reunião ordinária encontra-se à disposição de todos na Secretaria Especial de Comunicação desta Casa Legislativa. Sete Lagoas, 12 de Março de dois mil e dezoito,
Marli Aparecida Barbosa, 1ª Secretária //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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