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forma presencial, na Casa da Cultura, e contou com as seguintes presenças: Representantes da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Turismo: Titular: Alessandro Kelwis de Freitas e Suplente: Jakeline França Dutra, Representante da
Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas - ACI: Titular: André Luiz Martins Pires Horta; Representantes da EMBRAPA,
EMATER e EPAMIG: Titular: Frederico Ozanan Machado Durães (EMBRAPA) e 2º Suplente: Frank Martins de Oliveira (EMATER).
Esteve presente, como convidado, Caio Valace (VEREADOR).
O Presidente do CODECON, André Horta (ACI), iniciou a reunião agradecendo a presença dos conselheiros e informou o pedido de
afastamento da conselheira e também Secretária da Mesa Diretora, Dardânia Gouveia dos Reis (UNA). Em função disto, será necessária
a eleição de outro conselheiro (a) para o cargo de Secretário (a). Em seguida, abordou os temas da Pauta única: Consolidação das ações
do ano de 2021 e discussões das ações para o próximo ano. O Presidente André, e os demais presentes, avaliaram positivamente as
ações realizadas ao longo deste ano, com a ressalva da urgente necessidade de promover o maior engajamento de alguns conselheiros
cujas ausências tem sido frequentes. Frederico (EMBRAPA) e Alessandro (SEMADETUR) comentaram sobre a importância da
participação dos Conselheiros nas reuniões que tem tido baixo quórum nas últimas edições. Foram discutidas ações para o fortalecimento
da participação, e optou-se por enviar ofício às entidades e posterior visita a estas instituições para sensibilização da importância da
participação no CODECON. Alessandro (SEMADETUR) e André (ACI) serão os responsáveis pela elaboração e envio dos ofícios e
agendamento das visitas. Estas ações serão feitas durante o intervalo de reuniões, entre os meses de janeiro e fevereiro. Quanto ao
planejamento das reuniões de 2022, considerando os meses de janeiro e fevereiro serem muito usados para viagens de férias, optou-se
por iniciar o cronograma de reuniões a partir de março. Considerando o mínimo de 6 reuniões ordinárias por ano, o presidente André
apresentou as seguintes sugestões de datas: 30/03/22, 27/04/22, 25/05/22, 27/07/22, 28/09/22 e 30/11/22. Jakeline comentou sobre a
importância do Conselho seguir as premissas de seu Regimento Interno e citou a recente fiscalização do Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais, à qual todos os Conselhos Municipais foram submetidos. Jakeline informou também que foi designada como Agente
de Desenvolvimento Municipal e discorreu sobre as futuras ações neste papel. Por fim, o vereador Caio Valace falou sobre a história do
CODECON e sua importância para o município. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos agradecendo a todos,
com votos de um Feliz Natal e Próspero Ano Novo. Em substituição à Secretária Dardania Gouveia dos Reis, a presente ata foi lavrada
e assinada por mim, Jakeline França Dutra, e pelos conselheiros presentes, representantes das organizações:
Representando a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo:
Titular: Alessandro Kelwis de Freitas
Suplente: Jakeline França Dutra
Representando a Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas - ACI:
Titular: André Luiz Martins Pires Horta
Representando a EMBRAPA, EMATER e EPAMIG:
Titular: Frederico Ozanan Machado Durães (EMBRAPA)
Suplente: Frank Martins de Oliveira (EMATER)

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
AVISO DE LICITAÇÃO.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022.
A Câmara Municipal de Sete Lagoas/MG torna público aos interessados em geral que está realizando licitação pública, instaurada
na modalidade Pregão Eletrônico nº 01/2022, cujo objeto é a LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS
PARLAMENTARES.
O edital está à disposição dos interessados no Setor de Licitações e Contratos, sito a Rua Domingos L`Ouverture nº 335, bairro
São Geraldo, Sete Lagoas/MG, no horário de 8 horas às 17 horas, de 2ª a 6ª feira, podendo ainda ser retirado no site oficial da Câmara
– www.camarasete.mg.gov.br, bem como na Plataforma de Licitações Licitar Digital – www.licitardigital.com.br -.
A proposta comercial e os documentos de habilitação deverão ser inseridos, concomitantemente, na referida plataforma até às
9 horas do 19/01/2022.
Mais informações poderão ser obtidas através do telefone (31) 3779-6366 ou ainda através do endereço eletrônico
beatriz.licitacao@camarasete.mg.gov.br.
Sete Lagoas, 05.01.2022.
BEATRIZ PONCIANO SANTOS
Setor de Licitações – Equipe de Apoio
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