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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2014 COM O OBJETIVO DE DISCUTIR O PROJETO DE LEI Nº 099/2014, QUE
“AUTORIZA A INSTALAÇÃO DO SHOPPING POPULAR NO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”///////

Em conformidade ao Edital de Audiência Publica nº 17/2014 publicado no Diário Oficial Eletrônico do Legislativo de Sete Lagoas nº 142 de 17/10/2014, e em atendimento ao requerimento Nº 1325/2014 de autoria do vereador Marcelo Pires
Rodrigues, aprovado em reunião plenária do dia 26/08/2014, a Câmara Municipal realizou no dia 05 de novembro de 2014, no Plenário Deputado Wilson Tanure, Audiência Pública com o objetivo de discutir o Projeto de Lei nº 99/2014, que
“Autoriza a instalação do Shopping Popular no Município de Sete Lagoas e dá outras providências. A abertura da reunião foi realizada pelo Cerimonial desta Casa, que convidou para compor a mesa: o Vereador Marcelo Pires Rodrigues, autor do
Requerimento que originou esta Audiência, os vereadores Marli Aparecida Barbosa, Fabricio Augusto Carvalho do Nascimento, Sra. Monica Braga de Vasconcelos – Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo; Sra. Juliana
Moreira da Silva – Representante do Camelódromo: Sr.Carlos Pedro de Oliveira – Representante dos Ambulantes; Sr. Evandro Avelar Duarte – Presidente do Sind Comércio; Srs. Claudio Roberto Marques e Carlos Eduardo Almeida –
convidados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo, técnicos que atuam no segmento de Shoppings. O Cerimonial passou a palavra ao Presidente da Audiência para suas considerações iniciais, Vereador Marcelo Pires
Rodrigues, que demonstrou felicidade pela presença de todos, por ser um assunto de tão grande importância para nossa cidade. Citou a importância de ouvir a todos quanto ao assunto. Na sequência, o Cerimonial fez a leitura do requerimento
que originou esta audiência, sendo dispensado a leitura do edital na íntegra, sendo lido apenas as partes interessadas a esta Audiência. Dando sequencia, a palavra foi passada ao Presidente desta Audiência, que justificou a ausência do
Presidente desta Casa Legislativa, Vereador Márcio Paulino. O Presidente disse que gostaria de saber como foi feita a negociação da retirada dos camelódromos, e apresentou um vídeo demonstrando a feira de Contagem, servindo como
exemplo para implantação em Sete Lagoas, uma vez que a feira de lá foi um feito que deu certo. Após a apresentação do vídeo, o Presidente disse que alguns pontos do processo atual preocupa a Comissão formada para análise desse fim.
Alguns disseram que o sistema de feira aberta é melhor que shopping, que shopping popular não é viável para Sete Lagoas, e que para os camelódromos ficaria muito caro. Enfatizou que precisamos saber até onde o shopping popular é viável
para nossa cidade. Na sequência, passou a palavra para a Secretária Municipal Monica que pediu desculpas quanto a ausência na audiência anterior, justificando que isto aconteceu por não ter entendido o convite. Explicou que os
ambulantes foram retirados por ordem do Ministério Público, de forma não organizada, por termos de cumprir a ordem do Ministério Publico, não deixando de saber da dignidade do trabalho dos ambulantes, motivo pelo qual, buscou trazer o
Shopping Popular para Sete Lagoas. O Prefeito entendeu que para facilitar esse shopping teria que ser numa área central. Mas, quem lá trabalhava e frequentava, sabia quanto o local era difícil. O local não comportava, era de difícil acesso e
mobilidade. Sabemos das dificuldades e sabemos também que o novo assusta. Agradeceu a Juliana, do camelódromo, por ter acreditado na proposta do executivo, quanto a mudança para uma área provisória. O dialogo entre Executivo,
Legislativo e Ambulantes foi muito satisfatória naquele período. Procurei trazer para todos, que é muito importante, esclarecimentos quanto ao conceito de shopping popular. O apresentado aqui no vídeo, é um shopping popular. Fizemos um pré
esboço aqui apresentado no projeto. Temos uma recomendação do Ministério Publico que toda área pública tem que ser licitada. A não ser aquelas de critérios sociais, como é o caso das hortas comunitárias. O shopping é mais complexo.
Quanto ao antigo camelódromo, haverá um processo licitatório para que a empresa que ganhar tenha o direito de explorar a área, pagando um montante para a Prefeitura. O Prefeito garantiu para os ambulantes que foram retirados das praças
públicas e do camelódromo que esses não pagariam o direito da luva, do uso, isto garantido no processo de licitação. Existe um termo assinado com cadastro de todos os ambulantes que foram retirados e dos camelódromos. O Presidente
Marcelo questionou qual o fim social do shopping. A empresa recebe um terreno e tem uma concessão para explorar o prédio. Em quanto está avaliado o terreno? Qual o beneficio que Sete Lagoas está recebendo? A Secretária Monica disse
que não é concessão, é uma parceria publica privada, e não é uma cessão de uso, a Empresa terá todo um custo, ela vai construir de acordo com o que o Executivo aprovar. Além de ter o custo da construção, ele terá que pagar mensalmente ou
anualmente para o Município. A Empresa terá seus encargos junto a Prefeitura. As pessoas que foram retiradas vão ter um benefício, bem como a Prefeitura. O Vereador Milton Martins – questionou a forma como foram retiradas os
camelódromos e ambulantes, e porque eles foram retirados em janeiro e só agora a Prefeitura apresentou um projeto. Não foi discutido com os representantes legais como é que se vai dar o novo shopping aos trabalhadores. Sabemos que vão
retirar luvas, mas e o aluguel? Contagem é uma feira aberta, não um shopping, com 2, 3, 4 andares. Porque não se discutiu antes de desajolá-los? Os camelódromos estão se virando, enquanto não está chovendo. Como eles conseguirão pagar
os impostos no início do ano? Como é que foi feito e concluído o projeto? Terreno no centro é valorizado, e o processo licitatório não conhecemos. É difícil doarmos um terreno sem conhecimento. O Executivo nos manda um projeto, onde
estamos colocando o pessoal em cheque. Gostaria de ter nesta audiência, valores. Lá na feirinha do Boa Vista tem taxa de codomínio, taxas. E os comerciantes de fora que virão? Se não discutirmos verdadeiramente, eu não aprovarei o projeto.
Precisamos de ter o projeto na integra, com quantas lojas, quantos andares, tudo completo. O Presidente Marcelo disse estar consciente de que sairemos daqui com o melhor para Sete Lagoas. A Secretária Monica solicitou que os técnicos
convidados por ela apresentassem os projetos antes dos questionamentos, dizendo que esta apresentação saneará muitos questionamentos. O projeto que está na casa é um estudo para que o Executivo verifique a viabilidade do mesmo. O
Presidente Marcelo disse que precisamos saber se eles vão falar sobre o shopping de Sete Lagoas, e Monica disse que passou o Projeto de Lei nº 99/2014 desta audiência a eles, e o Projeto Arquitetônico, sendo que os mesmos tem inteiro
conhecimento do shopping. O Presidente Marcelo informou que acha melhor ouvirmos primeiro o que os Vereadores tem a dizer, para depois passar a palavra aos técnicos. O Vereador Ismael – Questionou se os camelódromos terão espaço
garantido. E a questão de aluguel? Citou a Ilha do Milito, onde ninguém fica constante lá. Será que o aluguel é caro? É por isso que não pára ninguém? Eles precisam de espaço garantido com qualidade. O Presidente Marcelo disse que é
questão de garantia e sobrevivência. Vereador Fabrício – tenho dúvidas técnicas. Wellington fez uma colocação no vídeo que me preocupou, pois se trata de famílias, que é a questão do custo beneficio. Qual a média dos custos mensais para
os atuais ambulantes e camelódromos para participar? Qual seria o percentual para os atuais e para os novatos? Precisamos saber se eles não estão numa furada. Contra balanço custo beneficio, de comerciante e empresários. Valor médio
dessa luva aqui falada para outros. Vereador Gilberto – Tivemos a iniciativa de um APL nº 113/2009 que originou este Projeto. A intenção é que o cidadão tenha um local apropriado para trabalhar, com dignidade. Parabenizou a Comissão pela
busca de elementos para o debate. O Prefeito quer adequar a cidade junto aos ambulantes. Sete Lagoas tem uma estrutura para construir um shopping popular, e a nossa idéia é que também se realize um outro no bairro Nova Cidade, que está
crescendo muito. O Presidente Marcelo disse que houve sim a intervenção do Ministério Público, mas não no camelódromo, onde os mesmos ficaram prejudicados. Vereador Padre Décio – ressaltou que o comércio funciona na base da
barganha. A origem nossa é sempre em feira. Feiras fazem parte de toda cidade. Me preocupa é que teremos 04 shoppings na cidade. Não podemos perder nossa identidade. Se aqui será uma cidade turística, todos os turistas vão querer ir a
uma feira. A estrutura precisa de uma revitalização. Toda pessoa que está aqui precisa de ter garantia do seu emprego, do seu local de trabalho, para que ninguém no futuro retire vocês de lá. O Presidente Marcelo citou a importância da fala
de cada vereador. Vereador Cláudido Caramelo – conseguimos uma parceria, porém o local não é ideal, mas poderia estar pior se não tivesse tido uma discussão entre vocês, Prefeitura e Legislativo. Ressaltou a importância da parceria do
Legislativo junto ao Executivo. Esta é uma das etapas. O local onde eles estão é muito bom. Só precisaria de fazer as melhorias, reestruturar. O shopping vai caber todos? Me preocupo com a legalização. Os trabalhadores estão dispostos a
pagar os impostos direito, não sei o que acontece que não funciona. Presidente Marcelo – porque não fazer as duas coisas? O shopping e melhorias no local onde eles estão? Vereador Dalton Andrade – me preocupo com planejamento
nesta área central. O shopping Sete Lagoas, quando foi construído, mais de 80% da cidade achava que Sete Lagoas não comportava. E Sete Lagoas vai ter 4 shoppings? IPTU caríssimo para o centro. Isto gera dúvidas quanto ao local.
Vereador Douglas Melo– Contagem nos deixou certos de que temos que realizar mais estudos. Shopping pode ser uma solução mas pode ser uma dor de cabeça também. Em Contagem, a Prefeitura deixou uma área que eles pagam
condomínio e trabalham dentro dos padrões da Prefeitura. A intervenção da Câmara quando os camelódromos foram retirados, foi primordial. Temos que resolver problemas gerados pela Prefeitura. Se a área foi doada, eles trabalham sem
pagar nada. O shopping é bem vindo, mas não podemos admitir que outros venham trabalhar no local daqueles que já trabalham e precisam continuar trabalhando como comerciantes autônomos. Presidente do Sind Comercio Evandro
Avelar – é público e notório que o comércio aprova o shopping, desde que bem organizado, bem estruturado. Representante dos camelódromos Juliana – não temos condições nem segurança adequada. O medo é não conseguirmos pagar o
shopping popular. Trabalhamos para sobreviver. Representante dos ambulantes Carlos Pedro – sou um dos mais novos ambulantes. Mais de 01 ano e 08 meses para sermos informado onde trabalharemos e como. Fomos retirados com
perda, passamos por dificuldades. Não estávamos prejudicando nenhum comerciante. Esperamos da prefeitura o melhor, mas recebemos uma notícia de que ficaríamos em lugar totalmente sem estrutura para trabalhar. Pagamos uma pessoa
para tomar conta do local que estamos trabalhando. Estamos apenas querendo trabalhar com dignidade. Se tem gente que não consegue pagar o vigilante, como é que vamos pagar o shopping? A esposa do Sr. Carlos mencionou o seguinte:
Fomos tirados do camelódromo como se fossemos bandidos. Não tivemos nem reação. Graças aos vereadores foi arrumado o local onde estamos. Sempre trabalhei no centro. Para nós, o shopping não é a solução, se não vamos conseguir pagar
a manutenção de lá. A feira seria muito mais viável. Sra. Flora Nunes – os camelôs tem espaço garantido, e os fabricantes? Não temos como trabalhar, e nem expor nossa mercadoria. Sr. Paulo Lopes – acredito na idéia do shopping. Quem
conversou com o Prefeito, sabe que tem garantia do seu espaço. Convidou os vereadores a conhecerem o Shopping Popular de Montes Claros. Façam visitas em outros shoppings. O prefeito não fará uma coisa inviável. Falta diálogo entre
comerciantes, Executivo e Legislativo. O Vereador Douglas esclareceu que não somos contra o shopping. O Presidente Marcelo informou que são a favor do shopping mas também da feira.Sr. Carlos Eduardo – atuo no seguimento de
shoppings, e fomos convidados para esclarecer o conceito de shopping. Shopping é uma palavra chique para feira, pois reúne diversas lojas. Deixo claro aos ambulantes, que não existe nem shopping nem feira sem os comerciantes. A
preocupação de vocês é valida, uma vez que voces desconhecem o custo e o modo operandis. Existe uma preocupação do Executivo para com vocês, uma vez que fomos convidados para esclarecê-los. Quando se diz feira dá-se a impressão de
que o custo é mais barato. O espaço, a partir dessa discussão, acredito que será apresentado algo mais consistente. Quanto ao beneficio social, o shopping em si, já tem sua função: empregos, lazer, diversão. Quanto ao local será uma
concessão e não doação. Qual o retorno do investimento, vou acalmá-los, garantia de espaço e valor de locação. O espaço não importa a denominação, shopping ou feiras, são espaços planejados com box para segurança, sanitários decentes,
oferecendo conforto e comodidade, abrange melhoria com espaços cobertos, e valorização do negocio. Historicamente, todos empreendimentos para os quais foram canalizados geram valorização. Neste momento, por motivo de força maior, o
Presidente Marcelo determinou de imediato, a interrupção e adiamento desta Audiência para outra oportunidade. Agradeceu a presença de todos, finalizando, dizendo que espera contar novamente com a presença de todos, inclusive dos
técnicos, convidados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo, determinou a lavratura da ata e encerrou os trabalhos. A íntegra desta Audiência Pública encontra-se à disposição na Secretaria Especial de Comunicação desta
Casa Legislativa. Sala das Sessões, 05 de novembro de 2014. Jaqueline Helena Alves, matrícula 004, Secretaria Geral da Câmara\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 041/2014 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2014,
ÀS 15 HORAS////////////////////////////////////////////.
Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e quatorze às quinze horas, no Plenário Deputado Wilson Tanure, realizou-se a reunião ordinária, da qual lavrou-se a presente ata. O Senhor Presidente vereador Márcio Paulino declarou
aberta a presente reunião, confirmando quórum mediante a constatação da presença dos seguintes vereadores: Alcides Longo de Barros, Claúdio Henrique Nacif Gonçalves, Dalton Antônio de Avelar Andrade, Euro de Andrade Lanza, Fabricio
Augusto Carvalho do Nascimento, Ismael Soares de Moura, Joaquim Gonzaga Barbosa, Jéferson Douglas Soares Estanislau, Gilberto Pereira da Silva, Marcelo Pires Rodrigues, Márcio Paulino da Silva Torres, Milton Maurício Martins,
Milton Luiz Saraiva e Renato Gomes. Ausências: Décio Márcio Majela Abreu, João Evangelista Pereira de Sá e Marli Aparecida Barbosa. Em cumprimento ao dispositivo regimental, por determinação do Senhor Presidente, o vereador
Fabrício Augusto Carvalho do Nascimento, fez a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 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 ao 1º Secretário MILTON MAURÍCIO MARTINS, que fizesse a leitura das correspondências enviadas a esta Casa. Foi lido ofícios dos Gabinetes dos vereadores justificando suas ausências nesta
reunião: Décio Márcio Majela Abreu, João Evangelista Pereira de Sá, Marli Aparecida Barbosa. Foi lido também Informativo da Secretaria desta Casa Legislativa informando que a Prefeitura Municipal protocolou nesta Casa Legislativa,
passando a tramitar a partir desta Casa, PROJETO DE LEI Nº 150/2014 – Concede isenção e remissão de tributos incidentes sobre os imóveis locados pela Administração Pública Municipal. O vereador Marcelo Pires Rodrigues solicitou a
inversão da pauta, e a inclusão na Tribuna do Provo, das diretoras do Sind -UTE de Sete Lagoas, Maria do Carmo Cristelli de Oliveira e Marilda Abreu Araújo. O Senhor Presidente colocou em votação as duas solicitações do Vereador Marcelo
Pires Rodrigues, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. A primeira inscrita na TRIBUNA DO POVO Senhora Maria das Graças Mendes de Almeida, usou a Tribuna para denunciar a falta de segurança em Sete Lagoas e que procurou
a Polícia Militar e o Prefeito, mas como não há respostas, espera que os vereadores possam interceder. Ela explicou a situação e pediu ajuda dos vereadores. “Estamos passando por um momento muito difícil. Está um caos total. Por três vezes
minha casa foi arrombada e meu comércio foi assaltado na semana passada. Nos últimos dez dias, foram registradas pelo menos de dez a quinze ocorrências policiais”, relatou, solicitando explicações dos vereadores sobre o projeto do
executivo que tramita na Casa e cria cargos na administração para monitoramento do programa Olho Vivo. Os vereadores esclareceram que os Projetos estão parados nas comissões, por falta de informações do Executivo sobre o limite de
despesas do Município com pessoal. “Não podemos votar um projeto criando cargos sem saber o impacto financeiro”, cobrou o vereador Marcelo Pires Rodrigues. O Senhor Presidente informou que enviará ofício ao Secretário de
Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Gil Rosa, solicitando informações sobre cargos que poderiam desempenhar atribuições correspondentes aquelas realizadas por terceirizados. E, ainda se estes terceirizados são computados na
apuração da despesa total com pessoal do Município. Logo após, fizeram uso da Tribuna as diretoras do Sind -UTE de Sete Lagoas, Maria do Carmo Cristelli de Oliveira e Marilda Abreu Araújo, levando ao conhecimento dos vereadores a
situação da organização sindical no município. Segundo as sindicalistas os professores municipais não estão sendo liberados pelo Executivo para realizar ações sindicais. “Nós temos uma organização junto dos trabalhadores desde 1995.
Temos o direito de exercer nossa sindicalização. A organização dos trabalhadores foi bruscamente cortada pela administração municipal”. Informou Maria do Carmo. Os vereadores pediram que o Sind UTE envie toda a documentação para
esta Casa Legislativa para a Comissão de Educação possa analisá-la e interceder junto ao Executivo. Ana Cristina Campolina Horta, também inscrita na tribuna, não compareceu. O Senhor Presidente convidou a todos reunião especial, no dia
26-11-2014, às 09 horas, referente ao IPTU, e, também lembrou do prazo PPA e LOA, para serem protocoladas as Emendas. Na sequência, o Senhor Presidente, solicitou dos Senhores Vereadores a apresentação de suas matérias, sem
discussão. O vereador Ismael Soares de Moura ausentou-se do Plenário. O vereador Alcides Longo de Barros apresentou os Requerimentos Nº 1629, Nº 1630, Nº 1631, Nº 1632, Nº 1635, Nº 1637, Nº 1638, Nº 1639/2014. O vereador
Dalton Antônio de Avelar Andrade apresentou as Emendas Aditiva Nº 05, Nº 06 ao Projeto de Lei Nº 123/2014. Emendas Modificativa Nº 01, Nº 02, Nº 03, Nº 04, Nº 05 e Nº 06/2014 ao Projeto de Lei Nº 124/2014, Emendas Modificativa Nº
03, Nº 04, Nº 05, Nº 06 e Nº 07, ao Projeto de Lei Nº 123/2014. O vereador Euro de Andrade Lanza apresentou a Moção Nº 510 e os Projetos de Decreto Legislativo Nº 68, Nº 70, Nº 71, Nº 72 e Nº 73/2014. O vereador Fabrício Augusto
Carvalho do Nascimento apresentou os Pedidos de Providência Nº 4308, Nº 4309, Nº 4310, Nº 4311, Nº 4312, Nº 4313, Nº 4314, Nº 4315, Nº 4359, Nº 4360, Nº 4361/2014. O vereador Gilberto Pereira da Silva apresentou os Pedidos de
Providência Nº 4345, Nº 4346, Nº 4408, Projeto de Decreto Nº 69/2014 e apresentou e subscreveu os Pedidos de Providências Nº 4367, Nº 4368, Nº 4371, Nº 4372, Nº 4373, Nº 4374, Nº 4375, Nº 4376, Nº 4377, Nº 4378, Nº 4379,
Nº 4380, Nº 4381, Nº 4382, Nº 4383, Nº 4384, Nº 4385, Nº 4386, Nº 4387, Nº 4388, Nº 4389 e Nº 4390/2014, de autoria do vereador Ismael Soares de Moura. O vereador Jeferson Douglas Soares Estanislau apresentou os Pedidos de
Providências Nº 4392, Nº 4393, Nº 4395, Nº 4396, Nº 4410/2014 e o Requerimento Nº 1634/2014 e Projeto de Decreto Legislativo Nº 67/2014. O vereador Joaquim Gonzaga Barbosa apresentou o Pedido de Providência Nº 4411/2014 e o
Projeto de Resolução Nº 18/2014. O vereador Marcelo Pires Rodrigues apresentou
os Requerimentos Nº 1640, Nº 1641, Nº 1642, Nº 1643, Nº 1644, Nº l645, Nº l646, Nº 1647/2014. O vereador Márcio Paulino da Silva Torres
apresentou o Projeto de Decreto Legislativo Nº 66/2014 e subscreveu e apresentou no Pedido de Providência Nº 4364/2014 e nas Moções Nº 307 e Nº 308/2014 de autoria do vereador Milton Luiz Saraiva. O vereador Milton Maurício
Martins apresentou os Pedidos de Providência Nº 4365, Nº 4366, Nº 4399, Nº 4401, Nº 4402, Nº 4405, Nº 4406/2014, a Moção Nº 509/2014 e os Anteprojeto s de Lei Nº 151, Nº 152 e Nº l53/2014. O vereador Renato Gomes
apresentou os Requerimentos Nº 1624, Nº 1625 e Nº 1633/2014. Dando sequência, as Comissões Permanentes desta Casa, apresentaram pareceres favoráveis, Passou-se a votação e discussão da Ordem do dia. TURNO ÚNICO DE
VOTAÇÃO: EMENDA MODIFICATIVA Nº 001 ACOPLADA AO PARECER DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA AO ANTEPROJETO DE LEI Nº 137/2014 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
DISPONIBILIZAR GRATUITAMENTE VIA INTERNET A CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND's E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. AUTORIA: COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA. Em votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade
dos presentes. ANTEPROJETO DE LEI Nº 137/2014 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE SETE LAGOAS DISPONIBILIZAR GRATUITAMENTE VIA INTERNET A CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND's E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. AUTORIA: VEREADOR MILTON LUIZ SARAIVA. Em votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade dos presentes. ANTEPROJETO DE LEI Nº 126/2014 QUE DISPÕE SOBRE A DOAÇÃO DE MERCADORIAS APREENDIDOS
DO COMÉRCIO AMBULANTE PELA FISCALIZAÇÃO E NÃO RECUPERADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. AUTORIA: VEREADOR DÉCIO MÁRCIO MAJELA ABREU. Retirado pela ausência do vereador.
ANTEPROJETO DE LEI Nº 127/2014 QUE CRIA O PROGRAMA DE ATENDIMENTO VIRTUAL NO PROCON MUNICIPAL DE SETE LAGOAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. AUTORIA: VEREADOR FABRICIO AUGUSTO CARVALHO DO
NASCIMENTO. Em votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade dos presentes. ANTEPROJETO DE LEI Nº 133/2014 QUE CRIA OS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPEUTICOS EM SAÚDE MENTAL, NO ÂMBITO DO SISTEMA MUNICIPAL
DE SAÚDE, PARA O ATENDIMENTO AO PORTADOR DE TRANSTORNOS MENTAIS. AUTORIA: VEREADOR JOAQUIM GONZAGA BARBOSA. Em votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade dos presentes. ANTEPROJETO DE LEI Nº
129/2014 QUE INSTITUI O PROGRAMA PROESPORTE PARA A VALORIZAÇÃO DE INICIATIVAS ESPORTIVAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. AUTORIA: VEREADOR
ALCIDES LONGO DE BARROS. Em discussão, inscritos os vereadores Claúdio Henrique Nacif Gonçalves e Alcides Longo de Barros. Em votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade dos presentes e justificativa de voto do vereador Milton
Luiz Saraiva. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 016/2014 QUE ALTERA A RESOLUÇÃO DE Nº 1.014/2006 QUE ESTABELECE CRITÉRIOS PARA TRANSIÇÃO ADMINISTRATIVA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS.
AUTORIA: VEREADORES FABRICIO, MILTON MARTINS, DÉCIO MÁRCIO MAJELA ABREU, CLAUDIO HENRIQUE NACIF GONÇALVES E GILBERTO PEREIRA DA SILVA. Em discussão, inscrito o vereador Claudio Henrique Nacif Gonçalves.
Em votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade dos presentes. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 014/2014 QUE INSTITUI A FRENTE PARLAMENTAR DE DEFESA E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE SETE
LAGOAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. AUTORIA: VEREADOR DALTON ANTONIO DE AVELAR ANDRADE. Retirado por motivo de apresentação de Emendas, apresentada pelo vereador Alcides Longo de Barros. 2º TURNO DE VOTAÇÃO:
PROJETO DE LEI Nº 132/2014 – AUTORIZA DOAÇÃO DE IMÓVEL AO ESTADO DE MINAS GERAIS AUTORIA: CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. Em discussão, inscrito o vereador Milton Maurício Martins. Em votação, o mesmo foi
aprovado por unanimidade dos presentes. TURNO ÚNICO DE VOTAÇÃO: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 057/2014 – CONCEDE TÍTULO DE CIDADANIA HONORÁRIA DE SETE LAGOAS A SRA. ALESSANDRA CASARIM CORREA.
AUTORIA: VEREADOR DALTON ANTONIO DE AVELAR ANDRADE. O Senhor Presidente designou os vereadores Gilberto Pereira da Silva e Marcelo Pires Rodrigues como escrutinadores, constatando-se votos 13 favoráveis, sendo aprovado.
Ausência; Ismael Soares de Moura, João Evangelista Pereira de Sá, Décio Márcio Majela Abreu e Marli Aparecida Barbosa. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 061/2014 – CONCEDE DIPLOMA DE MÉRITO AO SR ALUISIO BARBOSA
JÚNIOR. AUTORIA: VEREADOR DOUGLAS MELO. O Senhor Presidente designou os vereadores Joaquim Barbosa Gonçalves e Alcides Longo de Barros como escrutinadores, constatando-se 13 votos favoráveis, sendo aprovado. TURNO
ÚNICO DE VOTAÇÃO: REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 142/2014 - DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS MASCULINAS. Em votação, o mesmo foi aprovado por
unanimidade dos presentes. REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 128/2014 - ALTERA A LEI Nº 8.314 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013 QUE “AUTORIZA DOAÇÃO DE IMÓVEIS AO ESTADO DE MINAS GERAIS” AUTORIA: CHEFE DO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL Em votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade dos presentes. Todas as Redações foram aprovadas por unanimidade dos presentes. Colocado em votação 42 Pedidos de Providência, 20
Requerimentos, 04 Moções, sendo todos aprovados por unanimidade dos presentes. Ato contínuo, esgotada a pauta e não havendo mais nenhum orador inscrito e 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, vinte e cinco de novembro de dois mil e quatorze, Milton Maurício Martins, 1º Secretário. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.375/2014

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.376/2014

Concede Título de Cidadania Honorária de Sete Lagoas/MG.

Concede Título de Cidadania Honorária de Sete Lagoas/MG.

O Plenário da Câmara Municipal de Sete Lagoas/MG aprovou, e o Sr. Presidente no uso das
atribuições que conferem o parágrafo único do art. 85 da Lei Orgânica do Município de Sete Lagoas, promulga o
seguinte Decreto Legislativo:

O Plenário da Câmara Municipal de Sete Lagoas/MG aprovou, e o Sr. Presidente no uso das
atribuições que conferem o parágrafo único do art. 85 da Lei Orgânica do Município de Sete Lagoas, promulga o
seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadania Honorária de Sete Lagoas/MG o Senhor WELSON
RAIMUNDO COELHO DE OLIVEIRA.

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadania Honorária de Sete Lagoas/MG o Senhor EMILIO
COELHO DE OLIVEIRA.

Art. 2º A entrega da homenagem mencionada no artigo anterior será realizada em reunião solene da
Câmara Municipal de Sete Lagoas, convocada estritamente para essa finalidade, a ser definida em Resolução própria.

Art. 2º A entrega da homenagem mencionada no artigo anterior será realizada em reunião solene da
Câmara Municipal de Sete Lagoas, convocada estritamente para essa finalidade, a ser definida em Resolução
própria.

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Sete Lagoas, 11 de dezembro de 2014.
MÁRCIO PAULINO
Presidente da Câmara

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Sete Lagoas, 11 de dezembro de 2014.
MÁRCIO PAULINO
Presidente da Câmara
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