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PUBLICAÇÃO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
ATOS DA MESA DIRETORA – (EXTRATOS)
Ato de Exoneração nº 22.476/2016 – EXONERA Álisson Gustavo Mendes
Soares, do cargo comissionado de Atendente de Gabinete de Vereador, lotado no
Gabinete do Vereador Dalton Antônio de Avelar Andrade, na data de 01 de Dezembro de
2016.
Ato de Nomeação nº 22.477/2016 – NOMEIA Álisson Gustavo Mendes Soares,
para o cargo comissionado de Assessor Especial de Coordenação de Gabinete, lotado no
Gabinete do Vereador Dalton Antônio de Avelar Andrade, a partir de 01 de Dezembro de
2016.

EXTRATO
TERMO ADITIVO
A CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS/MG, EM OBEDIÊNCIA AO COMANDO DO ART.
61, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 1993, TORNA PÚBLICO AOS
INTERESSADOS A CELEBRAÇÃO DO SEGUINTE INSTRUMENTO:
1) 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 31/2016 (Prestação
serviços de vigilância, asseio e conservação) – Contratada: Sindicon Administração de
Serviços e Asseio Ltda – Objeto: Prorrogação do prazo por 60 (sessenta) dias - Origem:
Pregão Presencial nº 12/2016 – Data: 15/12/2016 - Assinantes: Fabrício Augusto
Carvalho do Nascimento, Presidente do Poder Legislativo e Herbert Lúcio Inocêncio,
representante legal.
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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2016 COM O OBJETIVO DE DISCUSSÃO DOS PROJETOS DE LEI Nº 105/2015 QUE “ESTIMA A RECEITA
E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE SETE LAGOAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017” E PROJETO DE LEI Nº 106/2015 QUE DISPÕE SOBRE A REVISÃO DO PLANO
PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2017”///////////////////////////////////////////////////////////////
Em cumprimento à Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a Câmara Municipal de Sete Lagoas, realizou nos dias 14 e 15 de dezembro de 2016, no Plenário
Deputado Wilson Tanure, sito à Avenida Getúlio Vargas, nº 111, Centro, audiência pública para discussão junto à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de Tomada de
Contas, dos PROJETOS DE LEI Nº 105/2015 QUE “ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE SETE LAGOAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017” E PROJETO DE LEI Nº
106/2016 QUE DISPÕE SOBRE A REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2017”////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
A abertura da reunião foi realizada pelo Cerimonial desta Casa, que fez uma explanação sobre o tema, e informou também da abertura de inscrição dos participantes. O Cerimonial
convidou para compor a mesa: O Vereador Fabrício Augusto Carvalho do Nascimento - Presidente desta Casa Legislativa; o Vereador Milton Mauricio Martins - Presidente da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de Tomada de Contas; o Vereador Joaquim Gonzaga Barbosa – relator da Comissão, a Vereadora Marli Aparecida Barbosa, membro da
Comissão, o Vereador Cláudio Henrique Nacif Gonçalves, o Controlador da Câmara Municipal Gilmar Júnior e o Secretário Municipal da Saúde Cláudio Ribeiro Figueiredo. De acordo com
nosso Regimento Interno, o Vereador Joaquim Gonzaga fez a leitura de um trecho da bíblia. O Cerimonial leu ofício justi$cando ausência do Vereador Ismael Soares de Moura e
comunicou a ausência da Kátia Nogueira devido a um compromisso no Tribunal de Contas na parte da manhã. Dando início aos trabalhos, o Cerimonial passou a palavra ao Presidente
desta Casa Legislativa, Vereador Fabrício que agradeceu a presença de todos e solicitou ao Cerimonial que $zesse a leitura de alguns pontos do edital desta Audiência. Logo após, o
Presidente desta Casa, Vereador Fabrício passou a presidência para o Vereador Milton Martins, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de Tomada de
Contas. O Vereador Milton Martins começou dizendo que sente a falta da maioria dos vereadores, e agradece a presença dos assessores e informou sobre o cronograma desta audiência
mencionando que na parte da manhã a apresentação $cará a cargo da Secretaria Municipal de Saúde Cláudio Ribeiro Figueiredo e passou a palavra para o mesmo que cumprimentou a
todos. Começou dizendo que a intenção dele é não fazer uma apresentação fria somente com números, mas dizer dos benefícios que esses números trazem para a população. Disse que
o ano de 2017, será uma no desa$ador não só para Sete Lagoas mas para todo o país. Mesmo que o país cresça, aumente a arrecadação, não poderá transformar essa arrecadação em
benefício para o servidor. Então, quando um político prometer que vai construir um posto de saúde, vai ter que saber de onde vai tirar. Espero conseguir nessa apresentação mostrar o
que vem sendo feito, e sinalizar os grandes desa$os que irão ocorrer no futuro. Começou a apresentação mostrando a previsão do orçado e recebemos de 16 milhões a menos no
previsto no Federal. No estadual foi melhor e no municipal conseguimos executar 13 milhões a menos. Já em 2016 com o agravamento da crise, nós até $zemos um orçamento mais
conservador, mas mesmo assim estamos com nove milhões a menos no federal, dois milhões a menos no estadual e no municipal cinco milhões a menos. No total geral em 2015 o
orçado foi R$ 201.806.034,20, arrecadado R$ 171.081.392,85, sendo o dé$cit de R$ 30.724.641,35. Em 2016 o orçado foi de R$ 181.036.350,29, arrecadado R$163.244.213,75 e um
dé$cit de R$ 17.792.136,54. Orçado para 2017 é de R$ 183.333.800,00. Despesa anual em 2015: empenhado R$ 192.701.204,42; liquidado R$ 181.432.523,06; pago
R$153.075.202,80. Em 2016 empenhado: 152.665.782,14; empenhado R$ 135.690.856,33 e pago R$ 113.918.268,95. A pagar em 2015: não processado R$ 11.268.681,41;
processado: R$ 28.357.320,20, sendo um total de R$ 39.626.001,62. Em 2016: não processado R$ 16.974.925,81; processado: R$ 21.772.587,78, sendo um total de R$ 38.747.513,59.
Atrasos: Recursos a receber: Estadual R$ 8.649.861,01 e Federal R$ 14.485.189,34, sendo um total de R$ 23.135.050,35. Relação de convênios Hospital Regional de Sete Lagoas: em
2009 mais de dezenove milhões, em 2010 dezoito milhões, em 2011 mais de quarenta e cinco milhões e em 2013 mais de trinta e sete milhões. O Secretário disse que o próximo
secretário terá um grande desa$o na saúde, porque para resolver todos os problemas na área da saúde não tem condições de manter tudo aberto. É questão de decisão política. Milton
Martins disse que concorda com o Secretário quando ele diz que falta planejamento na saúde. Doutor Roney do gabinete de Pastor Alcides questionou o Secretário onde de imediato
deve-se fazer cortes. O secretário informou que foi feita uma minuta e que já foi entregue à Comissão de transição reduzindo o contrato do HNSG de 42 milhões/ano para 36
milhões/ano. O secretário disse que a seu ver será preciso de recursos em torno de dez milhões para melhorar a saúde como um todo. Nesse momento o Presidente desta audiência
Milton Mauricio Martins encerrou a primeira parte desta audiência. Retornando as 14 horas, o Presidente Milton Mauricio Martins convidou para compor a Mesa, a Secretária da
Educação Mércia Lúcia Diniz Souza, o Secretário da Cultura e Juventude Márcio Vicente, Coordenador da Cultura e Juventude Alan Keller e o Vereador recém eleito Rodrigo Braga. A
secretária Mércia cumprimentou a todos, e agradeceu a todos os presentes. Começou dizendo que temos atualmente 62 unidades de ensino, e nessas unidades atendemos de 0 a 15
anos. E temos EJA que atende os maiores de idade. Atendemos dezoito mil alunos distribuídos na educação infantil até o EJA. Durante toda a gestão construímos e em outros casos
acabamos de construir as que estavam em processo de construção. Terminamos de construir o Marilza Fleury e mais 05 escolas de educação infantil ( Bairros Dona Silvia, Bouganville,
Morro do Claro, Santa Luzia). Atualmente temos 46 escolas que atendem a educação infantil. Valores gastos nas reformas no período de 2013 a 2016: em torno de dezesseis milhões.
Está previsto para 2017 a construção de 03 creches pró-infância. Enquanto o governo federal garante até dezembro de 2015 R$ 1.753.440,00 para custear a merenda, a Prefeitura
complementa, com recursos próprios, mais de R$ 999 mil anuais para atender aproximadamente 18 mil alunos. O planejamento para os próximos anos é colocar internet em todos os
laboratórios e reativá-los com aulas para os alunos. Apoio ao transporte escolar na educação básica e manutenção da frota de veículos da Secretaria Municipal de educação. Atualmente
são 30 veículos mais dez adquiridos na Gestão 2013/2017. Investimento na capacitação e quali$cação pro$ssional dos servidores. Temos o Centro Municipal de Educação integrada,
que funciona no prédio onde era o SESI. Investimento em programas educativos; entre eles Programa “Mais Educação”, “Escola Aberta”, “Mais Cultura”, PNAIC, PNFCD, PDDE, PDE
Interativo, Programa Escola Sustentável, Programa Nacional Livro Didático. Foi distribuído durante todo ano o Kit Escolar. Acreditamos que foi uma ótima gestão e temos certeza que a
próxima gestão dará continuidade aos nossos trabalhos. Milton Martins questionou qual o percentual da aplicação em educação. A secretária disse que é 25 por cento. Ele perguntou
sobre as demais escolas que precisam de reforma. A secretária Mércia disse que tiveram que sentar e escolher qual estava precisando mais. Tivemos que priorizar. E falou também que
está muito feliz pela implantação do Colégio Tiradentes em nossa cidade. Rodrigo Braga questionou a Secretária Mércia quanto ao Colégio Tiradentes sobre o que vai acontecer com o
corpo técnico-administrativo e o corpo docente da Escola. Ela disse que o Prefeito fez a mesma proposta aos alunos e aos servidores que não $carão somente se não quiserem. Encerrou
agradecendo a todos pela atenção. Milton Martins agradeceu à Secretária Mércia pela explanação e passou a palavra ao Secretário da Cultura Márcio Vicente, que agradeceu à Câmara
Municipal que muito apoiou a Secretaria, e parabenizou ao Alan Keller que foi um grande batalhador pela cultura de Sete Lagoas e que será a partir do ano que vem o Secretário da
Cultura em Paraopeba. E passou a palavra a Alan Keller que cumprimentou a todos. Foram feitas as seguintes ações: Implantação da Escola de Artes e Humanidade que funciona no
Casarão e tem aproximadamente 200 alunos, que tem aulas gratuitas de teatro, dança, música e outras diversas áreas, temos uma banda de música que funciona no CEU no Jardim dos
Pequis, Guarda de Congo do Casarão com oitenta apresentações em média por ano, com sessenta participantes; a orquestra jovem de Sete Lagoas e a Escola de Música, com 100 alunos;
a Galeria Myralda e a Galeria Fernandino Júnior, e o$cinas culturais; estes são projetos permanentes. Atividades parceiras que temos são: Festival de Inverno UFSJ, Temporada de
Teatro, Festival Internacional de Corais, Feira da Paz, Festival da Vida, e vários outros. Conseguimos formar público para esses eventos de qualidade, agora esperamos que a próxima
gestão dê continuidade ao resgate e valorização da cultura afro-brasileira, incentivo à difusão cultural e economia criativa, fomento às manifestações e atividades populares culturais
no calendário o$cial. Estamos rodeados de cultura e as vezes passamos por ela sem perceber. O secretário Márcio Vicente parabenizou o coordenador da cultura e juventude Alan Keller
pela explanação e principalmente pelo discurso em defesa da classe artística. Nesse momento o presidente desta Audiência Pública informou que amanhã dia 15 será dada
continuidade à mesma, com a explanação da Kátia com Planejamento e Fazenda e à tarde Trânsito, Desenvolvimento e Obras. No 2º dia de Audiência Publica estiveram Presentes o
Vereador Milton Mauricio Martins, Secretária de Planejamento, Kátia Nogueira e Secretário de Segurança, Trânsito e Transporte, Sílvio Augusto de Carvalho, os Representantes do
Controle Interno Jorge Roberto da Silva, Gilmar Júnior. O Projeto de Lei 106/2016 que “Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual para o período de 2017” e o Projeto de Lei 105/2016
que “estima a receita e $xa a despesa do município de Sete Lagoas para o exercício $nanceiro de 2017” tramitam na Câmara e serão apreciados assim que $nalizar esta Audiência. A
Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária e de Tomadas de Contas (CFFOTC), através do Presidente Milton Mauricio Martins, foi a responsável pela condução dos trabalhos.
No segundo dia de Audiência foi a vez da secretária de Planejamento, Kátia Nogueira, explanar sobre estimativas de receitas e gastos para o município em 2017. A secretária explicou
que nem sempre “o que é estimado é realmente efetivado”. Ainda de acordo com Kátia, o município prevê uma receita de R$ 873 milhões para o próximo ano. O valor é superior aos R$
721 milhões previstos para este ano, desse total foram efetivados R$ 562 milhões. O secretário de Segurança, Trânsito e Transporte, Sílvio Augusto de Carvalho, apresentou na
sequência tudo o que a pasta desenvolveu ao longo do período. Atento aos detalhes o Vereador Milton Mauricio Martins destacou, por mais de uma vez, a importância das Audiências
para o planejamento da próxima gestão executar as ações necessárias para o desenvolvimento da cidade. “A gente lamenta que a equipe de transição não esteja participando. O
orçamento do próximo ano vai sair daqui, assim como o direcionamento do que será gasto”, reforçou o vereador que falou ainda da importância do trabalho desenvolvido pela CFFOTC.
Após as Audiências Públicas, que cumprem um dispositivo legal na tramitação das matérias referentes ao Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, os projetos 106/2016 e
105/2016 se preparam para ser votados em Plenário. Os vereadores devem apreciar os textos ainda este ano. Cumprida a $nalidade da reunião, a Presidência agradece a presença de
todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. A íntegra desta Audiência Pública encontra-se à disposição na Secretaria Especial de Comunicação desta Casa Legislativa.
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 2016. Laura Dulcinéia de Melo Souza, matrícula 816, e Maria Elisa Alves de Oliveira, matricula
23.//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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