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BARBACENA, SEGUNDA-FEIRA, 01 DE SETEMBRO DE 2014

EXTRATO DE CONVÊNIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
GOVERNO - SEGOV

Secretário: José Francisco Vidigal Silveira

EXTRATO DE PROCESSO
LICITATÓRIO E ADITIVOS E 

CONVÊNIOS

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN
Secretário: Diogo Sie Carreiro Lima

Convênio nº. 036/2014. PARTES: Município de Barba-
cena, através da Secretaria Municipal de Coordenação 
de Programas Sociais - SECOPS / Instituto Onda Go-
mes. OBJETO: Apoio financeiro à Conveniada, através 
de repasse de recursos provenientes de transferência 
do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente – 
FMDCA/FIA, de acordo com a Resolução do CMDCA nº 
013/2014, de 04.06.2014 – Projeto “Ser e Conviver”. 
PRAZO: 10 (dez) meses, a contar da data de assinatu-
ra. VALOR: R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais).  DATA DA 
ASSINATURA: 25/07/2014. ASSINAM: Pelo Município 
de Barbacena, Antônio Carlos Andrada, Prefeito Mu-
nicipal. Pela Secretaria Municipal de Coordenação de 
Programas Sociais - SECOPS, Rita de Cássia Gonçalves 
Candian, Secretária Municipal. Pelo Instituto Onda Go-
mes, Maria Imaculada Resende Pereira, Diretora.

Convênio nº. 037/2014. PARTES: Município de Barba-
cena, através da Secretaria Municipal de Coordena-
ção de Programas Sociais - SECOPS / Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais de Barbacena - APAE. 
OBJETO: Apoio financeiro à Conveniada, através de 
repasse de recursos provenientes de transferência do 
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente/FIA, de 
acordo com a Resolução do CMDCA nº 013/2014, de 
04.06.2014 – Projeto de Avaliação e Atendimento Es-
pecífico - PAAE. PRAZO: 12 (doze) meses, a contar da 
data de assinatura. VALOR: R$ 17.388,67 (Dezessete 
mil trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e sete 
centavos).  DATA DA ASSINATURA: 25/07/2014. AS-
SINAM: Pelo Município de Barbacena, Antônio Carlos 
Andrada, Prefeito Municipal. Pela Secretaria Municipal 
de Coordenação de Programas Sociais - SECOPS, Rita 
de Cássia Gonçalves Candian, Secretária Municipal. 
Pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
de Barbacena - APAE, João Bosco Siqueira da Silva, 
Presidente.

Convênio nº. 041/2014. PARTES: Município de Barba-
cena, através da Secretaria Municipal de Coordenação 
de Programas Sociais - SECOPS / Coral Araújo de Bar-
bacena. OBJETO: Cooperação mútua entre as partes, 
visando o atendimento aos serviços de convivência e 
fortalecimento de vínculos – Projeto “Pequeno Mar-
cos” em Ação, de relevante interesse social e humano, 
efetivando assim as políticas públicas de desenvolvi-
mento social, na forma da Lei Municipal 4.557/2014. 
PRAZO: Até 30/04/2015. VALOR: R$ 16.800,00 (de-
zesseis mil e oitocentos reais).  DATA DA ASSINATU-
RA: 31/07/2014. ASSINAM: Pelo Município de Barba-
cena, Antônio Carlos Andrada, Prefeito Municipal. Pela 
Secretaria Municipal de Coordenação de Programas 
Sociais - SECOPS, Rita de Cássia Gonçalves Candian, 
Secretária Municipal. Pelo Coral Araújo de Barbacena, 
Walter Malta de Araújo, Presidente.

Convênio nº. 042/2014. PARTES: Município de Barba-
cena, através da Secretaria Municipal de Coordena-
ção de Programas Sociais - SECOPS / Obras Sociais 
Santo Antônio. OBJETO: Apoio financeiro à Convenia-
da, através de repasse de recursos provenientes de 
transferência do Fundo Municipal da Criança e do Ado-
lescente/FIA, de acordo com a Resolução do CMDCA 
nº 013/2014, de 04.06.2014 – Projeto “Metamorfose” 
Etapa II. PRAZO: 10 (dez) meses, a contar da data de 
assinatura. VALOR: R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais).  
DATA DA ASSINATURA: 01/08/2014. ASSINAM: Pelo 
Município de Barbacena, Antônio Carlos Andrada, Pre-
feito Municipal. Pela Secretaria Municipal de Coorde-
nação de Programas Sociais - SECOPS, Rita de Cássia 
Gonçalves Candian, Secretária Municipal. Pelas Obras 
Sociais Santo Antônio, Antônio Condé, Presidente.

Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 019/2013. 
PARTES: Município de Barbacena, através da Secre-
taria Municipal de Coordenação de Programas Sociais 
- SECOPS / Fundação João XXIII de Amparo ao Menor. 
OBJETO: Alteração da Cláusula Quarta do Convênio 
– “DO PRAZO”, com a prorrogação deste até 30 de se-
tembro de 2014. DATA DA ASSINATURA: 23/06/2014. 
ASSINAM: Pelo Município de Barbacena, Antônio Car-
los Andrada, Prefeito Municipal. Pela Secretaria Muni-
cipal de Coordenação de Programas Sociais - SECOPS, 
Rita de Cássia Gonçalves Candian, Secretária Munici-
pal. Pela Fundação João XXIII de Amparo ao Menor, 
Maria José Matos, Diretora Executiva.

Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 021/2013. 
PARTES: Município de Barbacena, através da Secre-
taria Municipal de Coordenação de Programas Sociais 
- SECOPS / Associação São Miguel Arcanjo. OBJETO: 
Alteração da Cláusula Quarta do Convênio – “DO PRA-
ZO”, com a prorrogação deste até 31 de dezembro de 
2014. DATA DA ASSINATURA: 28/07/2014. ASSINAM: 
Pelo Município de Barbacena, Antônio Carlos Andrada, 
Prefeito Municipal. Pela Secretaria Municipal de Co-
ordenação de Programas Sociais - SECOPS, Rita de 
Cássia Gonçalves Candian, Secretária Municipal. Pela 
Associação São Miguel Arcanjo, Marco Bertoli, Presi-
dente.

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário-Chefe da Casa Civil

ERRATA
MUNICIPIO DE BARBACENA - PRC 090/2013 - ADE-
SÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2013 - PE 
N.º 94/2012b/FNDE/MEC – PE N.º 151/2012. Contra-
tação de empresa para construção de escola/creche 
pelo Programa Proinfância do FNDE, no bairro Monte 
Mário– Em publicação de 27/02/2014, onde se lê: Va-
lor R$265.678,00, LEIA-SE: VALOR R$1.549.066,54. 
Barbacena, 01/09/2014. Antonio Carlos Andrada – 
Prefeito Municipal.

MUNICIPIO DE BARBACENA – PRC 091/2013 - ADE-
SÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2013 - PE 
N.º 94/2012b/FNDE/MEC – PE N.º 151/2012. Contra-
tação de empresa para construção de escola/creche 
pelo Programa Proinfância do FNDE, no bairro Nova 
Cidade – Em publicação de 27/02/2014, onde se lê: 
Valor R$257.567,84, LEIA-SE: VALOR R$1.545.407,04. 
Barbacena, 01/09/2014. Antonio Carlos Andrada – 
Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato 093/2014. Contratante: Município 
de Barbacena – CNPJ 17.095.043/0001-09. Contrata-
do: Fundação João XXIII de Amparo o Menor –  CNPJ.: 
17.094.848/0001-20. Processo: 040/2014, Pregão 
Presencial: 030/2014. Objeto: Aquisição de gêneros 
alimentícios, perecíveis e não perecíveis, para atender 
a Secretaria Municipal de Coordenação de Programas 
Sociais – SECOPS e Secretaria Municipal do Sistema de 
Integração Governamental para Promoção Humana – 
SIGA. Itens Vencedores: 04,39 e 69. Valor Total: R$ 
156.917,64. Data de assinatura: 26/08/2014. Vigên-
cia: 12 (doze) meses. Nome das partes que assinam: 
Antonio Carlos Doorgal de Andrada, Angela Maria Kil-

son e Maria José de Matos.

Extrato de Contrato 094/2014. Contratante: Mu-
nicípio de Barbacena – CNPJ 17.095.043/0001-09. 
Contratado: Distribuidora Segundo Ltda - CNPJ 
86.519.915/0001-23. Processo: 040/2014, Pregão 
Presencial: 030/2014. Objeto: Aquisição de gêneros 
alimentícios, perecíveis e não perecíveis, para atender 
a Secretaria Municipal de Coordenação de Programas 
Sociais – SECOPS e Secretaria Municipal do Sistema 
de Integração Governamental para Promoção Huma-
na – SIGA. Itens Vencedores: 1,3,5,7,8,9,10,11,13,14,
17,33,37,41,42,56,57,58,62,63,64,  68,74,75,85,86,87 
e 89. Valor Total: R$ 65.824,81. Data de assinatura: 
26/08/2014. Vigência: 12 (doze) meses. Nome das 
partes que assinam: Antonio Carlos Doorgal de Andra-
da, Angela Maria Kilson e Bruno Vieira Rangel.

Extrato de Contrato 095/2014. Contratante: Município 
de Barbacena – CNPJ 17.095.043/0001-09, através do 
Fundo Municipal CNPJ.: 14.675.553/0001-59. Contra-
tado: Linus Medic Comercio de Produtos Hospitalares 
– CNPJ.: 13.153.450/0001-66. Processo: 035/2014, 
Pregão Presencial: 021/2014. Objeto: Aquisição de 
instrumental médico cirúrgico para neurocirurgia nível 
I de trauma e AVC, conforme Convênio nº 1679/2013 
– EMG/SES/SUS – MG/FES, firmado com o Município 
de Barbacena, visando atender a Secretaria Munici-
pal de Saúde Pública de Barbacena – SESAP. Itens 
Vencedores: 20,21,22,24,157 e 163. Valor Total: R$ 
41.842,24. Data de assinatura: 27/08/2014. Vigên-
cia: 12 (doze) meses. Nome das partes que assinam: 
Antonio Carlos Doorgal de Andrada, Jose Orleans da 
Costa e Wendel Silvestre Ramos.
 
Extrato de Contrato 096/2014. Contratante: Município 
de Barbacena – CNPJ 17.095.043/0001-09, através 
do Fundo Municipal CNPJ.: 14.675.553/0001-59. Con-
tratado: BW Lido Instrumentos Cirurgicos Eireli EPP 
–  CNPJ.: 04.581.288/0001-96. Processo: 035/2014, 
Pregão Presencial: 021/2014. Objeto: Aquisição de 
instrumental médico cirúrgico para neurocirurgia nível 
I de trauma e AVC, conforme Convênio nº 1679/2013 
– EMG/SES/SUS – MG/FES, firmado com o Município 
de Barbacena, visando atender a Secretaria Municipal 
de Saúde Pública de Barbacena – SESAP. Itens Vence-
dores: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,1
9,23,25,26,27,  28,29,30,32,34,35,36,37,38,39,40,41
,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54, 55,56,57,5
8,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,7
5,76,77,78,79, 80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,
93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103, 104,105,106
,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,
119,120,121 122,123,124,125,126,127,128,129,130,
131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,
143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,1
55,156,158,159,160,161,162,164 e 165. Valor Total: 
R$ 65.814,92. Data de assinatura: 27/08/2014. Vigên-
cia: 12 (doze) meses. Nome das partes que assinam: 
Antonio Carlos Doorgal de Andrada, Jose Orleans da 
Costa e Wilson da Silva Brasil.

Extrato de Contrato 097/2014. Contratante: Município 
de Barbacena – CNPJ 17.095.043/0001-09. Contra-
tado: CS Brasil transporte de Passageiros e Serviços 
Ambientais Ltda –  CNPJ.: 10.965.693/0001-00. Pro-
cesso: 035/2014, Adesão à Ata de registro de Preços 
160/2013. Objeto: Locação de veículos automotores 
para transporte de pessoas e pequenas cargas em 
atendimento as diversas secretarias do Município de 
Barbacena, relacionados no Anexo III, em todo ter-
ritório estadual, conforme especificações e condições 
gerais de fornecimento e execução contidas no Edital 
do Registro de Preços Planejamento nº. 160/2013 e 
em seus anexos. Valor Total: R$ 416.199,60. Data de 
assinatura: 11/08/2014. Vigência: 24 (vinte e quatro) 
meses. Nome das partes que assinam: Antonio Carlos 
Doorgal de Andrada, Diogo Sie Carreiro Lima e Fábio 
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BARBACENA, SEGUNDA-FEIRA, 01 DE SETEMBRO DE 2014

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE 
BARBACENA

Presidente: Amarílio Augusto de Andrade

RESUMO DE ATA
RESUMO DA ATA 044/2014 - 012ª Sessão Extraordiná-
ria – 13.06.14 – 1º Período – 2º Ano da Legislatura. 
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. 
Secretária: Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes. Ve-
readores Presentes: Conforme registro em livro pró-
prio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 
19h20. “O que anda praguejando descobre o segredo. 
Mas, o fiel de espírito encobre o negócio”. I - Leitura e 
Discussão de Atas. - Ata 032 – Aprovada por unanimi-
dade. II- Leitura de Correspondências e Comunica-
ções. Não houve correspondências a serem lidas. SE-
GUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h25. 
Discussão e Votação de Projetos. PRIMEIRA DISCUS-
SÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍS-
SIMA. Proj. Lei nº. 105/14 – Autoriza o Município de 
Barbacena a contratar com o Banco de Desenvolvi-
mento de Minas Gerais S/A – BDMG, operações de 
crédito com outorga de garantia e dá outras providên-
cias – Aut. Executivo – PRAZO VENCE EM 28.06.14 – 
VISTA VEREADOR JOHSON OLIVEIRA MARÇAL. Para 
justificar o seu pedido de vista, solicitou a palavra o 
vereador Pastor Johnson Marçal. Salientou que devido 
à complexidade do projeto e da polêmica que vem 
causando, está aguardando uma conversa que terá 
com o Prefeito para depois decidir. Justificou ausência 
na sessão anterior, uma vez que está lidando com pro-
blema de saúde na família. Disse que não deixou de 
vir por causa de futebol. Destacou ter ficado infeliz 
pelas críticas que recebeu nas redes sociais e mesmo 
por parte da Mesa pelo não comparecimento, o que 
não devia ter sido feito sem antes ouvir os pares, e a 
Câmara nunca trabalhou dessa forma. Destacou que 
pediu vista porque o projeto causa estranheza na 
pressa que está tendo para aprovação. Afirmou que 
estava tranquilo ao pedir vista por estar solidário com 
os questionamentos que existes. Salientou que a Mesa 
já foi maioria um dia e hoje é minoria e o Plenário é 
soberano. O Sr. Presidente disse que se houve crítica 
por parte da Mesa lhe levaram informação errada. Dis-
se que lamentou realmente a ausência dos vereado-
res, pois a Mesa tem que cumprir as normas legais e 
regimentais, e mais nada. Deixou para os vereadores 
que, depois de uma longa conversa com o Ministério 
Público, estava convidando os vereadores para uma 
reunião em seu gabinete na próxima terça-feira, com 

a Mesa da Câmara e, até lá, a folha de pagamento fi-
cará paralisada, pois não vai carregar sobre seus om-
bros o ônus do que está sendo questionado e que não 
é seu e sim de todos. Afirmou que a Presidência ja-
mais transigirá ao que for regimental e legal. Solicitou 
escusas à vereadora Marilene Franco que pediu a pa-
lavra na última reunião, no exato momento em decla-
rou encerrada a Sessão, se voltasse atrás estaria 
abrindo um precedente e infringindo o que diz o regi-
mento.  Disse que, em relação ao Vereador Pastor Jo-
hnson, tinha a esclarecer que há um acordo entre os 
vereadores no sentido de que quando o vereador não 
está presente o projeto seja retirado de pauta. Pela 
ordem, o vereador Pastor Johnson disse que estra-
nhou porque o Presidente sempre teve um entendi-
mento muito grande, às vezes colocando sua cabeça 
em risco em função dos pares que o elegeram. Disse 
que esta explicação do Presidente lhe deixa mais tran-
quilo. Entretanto, acredita que o Parlamento não pode 
caminhar pressionado. Agradeceu e disse confiar nas 
palavras do Presidente. O Sr. Presidente disse que, na 
próxima terça-feira, todos virão que os documentos do 
Ministério Público, provavelmente irão trazer muita 
amolação. Pela ordem, a vereadora Marilene Franco 
disse que comungava com as palavras do vereador 
Johnson Marçal. Salientou estar extremamente chate-
ada, pois assim que protocolou o seu requerimento, 
recebeu assinatura dos demais vereadores e recebeu 
uma crítica da Mesa afirmando que “ela está louca”. 
Destacou estar difícil comungar as coisas entre os 
companheiros e entende que merecem um pouco 
mais de respeito Destacou que o que se está pedindo 
é que o horário da reunião mude no dia de jogo para 
a parte da manhã ou para mais cedo, ninguém quer 
que a reunião não aconteça, pois desde que foi eleita 
está ali para cumprir sua obrigação. Salientou que en-
tende a posição do Presidente. O Sr. Presidente disse 
à vereadora que o Regimento é o que norteia a vida da 
Câmara. Salientou que se for apresentado um projeto 
de Resolução e o plenário aprove, a Presidência aten-
derá. Destacou que sessão ordinária tem que ser cum-
prida de acordo com o que determina o Regimento e, 
como Presidente, só tem um caminho que é cumprir o 
Regimento que determina início de reunião ordinária 
as 19h com tolerância de meia hora, as terças e quin-
tas. Afirmou que se atender ao pleito da vereadora vai 
levá-la para um problema sério, os companheiros, e 
também a Presidência. A vereadora Marilene Franco 
disse que não era um pedido só dela e sim de todos os 
vereadores, pois todos assinaram. O Sr. Presidente 
disse que então todos transformem em Projeto de Re-
solução e aí sim, aprovado, a Mesa atenderá. Desta-
cou que o requerimento não foi lido em plenário e não 
tem nem como deliberar sobre o mesmo. Pela ordem, 
solicitou a palavra a vereadora Vânia Castro. Disse es-
tar sentindo que o Presidente está certo ao fazer cum-
prir o regimento. Entretanto, entende que algumas 
coisas devem ser decididas de forma mais democráti-
ca. Citou o Regimento para esclarecer que as sessões 
extraordinárias devem ser solicitadas com um prazo 
de três dias, o que não ocorreu, pois a convocação se 
deu no dia dez, para início das extraordinárias no dia 
onze. Citou também o regimento para destacar que a 
convocação pode ser feita também em Plenário na 
presença de todos os vereadores, o que não ocorreu, 
pois também ela não esteve presente e apresentou 
justificativa que foi votada e aprovada pelo plenário. 
Afirmou entender que o diálogo deve prevalecer, pois 
tem seus compromissos com suas comunidades e não 
vai deixar de comparecer, uma vez que foi pega de 
surpresa com a convocação. Salientou que compare-
ceu a Audiência Pública realizada na data de hoje e, 
lamentavelmente não conseguiu fazer seus questiona-
mentos, pois a sessão foi encerrada antes que pudes-
se se pronunciar. Destacou que o Secretário lhe aten-
deu após o encerramento da Audiência Pública e, 
gentilmente, lhe respondeu os questionamentos que 

desejava fazer em Plenário, o que é de direito do ve-
reador. Afirmou que cumpre com o seu papel de vere-
adora e teve inclusive que largar a sua profissão para 
se dedicar ao máximo em prol da comunidade. O Sr. 
Presidente disse que houve um equívoco, pois a Audi-
ência Pública tem um rito diferente do da Câmara. O 
Presidente abre a reunião, apresenta os relatórios da 
Câmara através da Controladora e, posteriormente 
passa a palavra ao Secretário de Fazenda que é quem 
comanda a Audiência Pública e, depois, o papel do 
Presidente é apenas fazer o encerramento da Audiên-
cia, após anuência do Secretário, por esta razão apre-
sentava suas escusas à Vereadora Vânia Castro. Des-
tacou que não podia reabrir a audiência após ter sido 
encerrada. Dirigiu-se a Vereadora Marilene Franco que 
determinou à Procuradoria da Casa apresentar um Pa-
recer quanto ao requerimento de autoria da vereadora 
protocolado em 11.06.2014. Pela ordem, solicitou a 
palavra a vereadora Marilene Franco. Afirmou que era 
preciso chamar a atenção do Redator de Atas, uma 
vez que na Ata lida em 20.03, o Redator de Atas colo-
cou em um determinador trecho “o Sr. Presidente no-
meou como escrutinadores os vereadores Ilson Gui-
lherme e Flávio Franco” em razão de que o nome do 
vereador Flávio Maluf constou como Flávio Maluf Fran-
co. Solicitou ao Presidente que fosse feita a devida 
retificação. O Sr. Presidente informou que a ERRATA já 
havia sido providenciada e inclusive enviada para pu-
blicação. Logo a seguir o Sr. Presidente determinou a 
leitura do Parecer 035/2014, do Procurador da Casa, 
relacionado ao requerimento da vereadora Marilene 
Franco assinado por outros vereadores. “Senhor Presi-
dente. Requerimento assinado por vários vereadores 
chegas às mãos desse Procurador para emissão de 
Parecer. Solicita ao Presidente que em caráter excep-
cional no período de jogos do Brasil na Copa a suspen-
são das sessões ordinárias da Câmara. É o que nos 
interessa. Primeiramente, cabe-nos registrar que o RI 
em seu artigo 31, Inciso 8, letra D, atribui ao Presiden-
te da Câmara, quanto às sessões da Câmara, abri-las, 
interrompe-las, prorrogá-las, suspende-las e encerrá-
-las, independente dos requerimentos constantes dos 
artigos, 73,74,75 e 77, significa afirmar que o ato pre-
sidencial pode ser efetivado independente de requeri-
mento firmado pela edilidade. No outro giro o Regi-
mento Interno prevê que o Presidente pode tomar tal 
decisão quando instalada a sessão e não fora dela. 
Obviamente para instalar a sessão exige quorum da 
maioria absoluta dos membros Câmara, isto é, oito 
vereadores. Assim, qualquer requerimento que envol-
va interrupção, suspensão, prorrogação, levantamento 
e encerramento de sessão da Câmara somente será 
analisado em plenário se for instalada a sessão e não 
fora dela. Nos termos do Regimento Interno a suspen-
são da sessão, nos termos do artigo 74, inciso 3, cons-
tante do requerimento, só se presta para a sessão do 
dia 12.06.2014, não atendendo aos objetivos dos de-
mais jogos, eis que interrompe a sessão e os trabalhos 
retornam até a conclusão. Resta esclarecer que na 
falta de normatização regimental dispondo a cerca da 
mudança de horário para eventos especiais, melhor 
seria a aprovação do requerimento no registro de Ata, 
estabelecendo a mudança de horário das sessões or-
dinárias que coincidam com os jogos do Brasil na Copa 
do Mundo, através de resolução. É o parecer.Ernesto 
Roman, Procurador”. Pela ordem, solicitou a palavra o 
vereador Ronaldo Braga. Disse que o Procurador tal-
vez tenha levado em consideração só a primeira parte 
do requerimento. Fez a leitura do requerimento. Re-
tornou para esclarecer que talvez a redação não tenha 
sido muito bem situada, pois todos sabem que não se 
pode suspender sessão da Câmara, mas todos enten-
dem que a mudança do horário, nos dias dos jogos do 
Brasil, poderia ser mudada para o período diurno e, 
para isso, caberia a decisão do Plenário. Solicitou ao 
Presidente analisar sob este prisma e que verificasse 
junto ao Procurador considerar apenas o pedido para 

MUNICÍPIO DE BARBACENA – PRC nº 078/2014 – PP 
nº 050/2014. Objeto: aquisição de equipamentos de 
informática para atender a SEGAB. Vencedor: Moura 
e Moura Informática e Empreendimentos Ltda. CNPJ 
07.487.504/0001-27, itens 1 e 2 no valor total de R$ 
6.300,00. Homologado em 25/08/2014. Antônio Car-
los Andrada. Prefeito Municipal.

SESAP - PRC 024/2014 – PP 016/2014 – Objeto: con-
tratação de empresa especializada para prestar ser-
viços de confecção de carimbos. Licitante vencedor: 
SUPER GRÁFICA CARVALHO BARBACENA LTDA. CNPJ 
03.572.783/0001-76, itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07, 
no valor total de R$ 5.417,50 (cinco mil quatrocentos e 
dezessete reais e cinqüenta centavos). Homologação: 
11/08/2014. Barbacena, 19/08/2014. Antônio Carlos 
Andrada – Prefeito Municipal.

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário-Chefe da Casa Civil

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

Albuquerque Veloso.
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que seja feita apenas a mudança no horário da reu-
nião ordinária durante os dias de jogos do Brasil. O Sr. 
Presidente disse que retornaria o expediente para a 
Procuradoria, mas deixava claro que o requerimento 
está solicitando a suspensão das reuniões e o artigo 
28 do Regimento Interno é muito claro sobre as cir-
cunstâncias em que se pode suspender as reuniões. 
Salientou que o termo está indevido e seria plausível 
que se fizesse um novo requerimento ou um projeto 
de resolução. Afirmou que o Procurador da Casa é um 
homem experiente e deve ser procurado e está sem-
pre a disposição dos vereadores. Pela ordem, a verea-
dora Marilene Franco disse que contatou o Procurador 
e fez o requerimento baseado nas informações que ele 
lhe passou. Destacou que, realmente, em relação ao 
ultimo parágrafo, colocou mal mesmo o termo suspen-
são, e na verdade quis dizer suspensão do horário 
para diurno. O Sr. Presidente disse que está no reque-
rimento o termo suspensão das reuniões ordinárias da 
Câmara e isso não pode fazer, pois terá um ônus mui-
to grande no futuro. Afirmou que vai encaminhar para 
o Procurador para que ele estude a possibilidade de 
reconsiderar. Afirmou que do jeito que está todos vão 
ficar em situação difícil. Pela ordem, a vereadora Gra-
cia Araujo disse que seria relevante se fazer outro re-
querimento. Pela ordem, a vereadora Marilene Franco 
disse que poderia ter feito outro requerimento se al-
guém tivesse orientado dessa forma. Pela ordem, o 
vereador Ronaldo Braga sugeriu que o Procurador se 
manifeste de maneira complementar atendendo ao 
que está pedido na última frase do requerimento, com 
relação à transferência de horários. Pela ordem, o ve-
reador Márcio Zeferino disse que poderia ser feito o 
mesmo esquema da Prefeitura, horário pela manhã. O 
Sr. Presidente disse que esse horário é para os servi-
dores públicos e os vereadores são agentes políticos. 
Logo a seguir, o Senhor Presidente determinou que o 
requerimento fosse enviado para a Procuradoria se 
manifestar quanto ao pedido do vereador Ronaldo 
Braga que solicitou a troca de horários das reuniões. 
Proj. Lei nº. 092/14 – Autoriza a implantação de Siste-
ma Operacional para utilização do Terminal Rodoviário 
de Barbacena e dá outras providências – Aut. Executi-
vo – PRAZO VENCE EM 27.06.14 – VISTA VEREADOR 
RONALDO BRAGA. REDAÇÃO FINAL – PROJETO DE 
LEI. Proj. Lei. nº. 245/13 – Reconhece como de utili-
dade pública a Associação dos Amigos Condutores e 
Auxiliares do Transporte Terrestre Alternativo de Pas-
sageiros - Aut. Ver. Carlos Alberto Sá Grise – APROVA-
DO POR UNANIMIDADE. SEGUNDA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI. Proj. Lei nº. 168/13 - 
Dispõe sobre a colaboração de corretores de imóveis, 
inscritos no CRECI e no CNAI, em alienações ou leilões 
promovidos pelo Poder Executivo - Aut. Ver. Johnson 
Oliveira Marçal – RETIRADO DE PAUTA PELO PRESI-
DENTE ANTE A AUSÊNCIA DO AUTOR NO MOMENTO 
DA VOTAÇÃO. Proj. Lei nº. 006/14 – Determina que 
todas as consultas médico/odontológica e exames da 
rede pública municipal sejam realizadas no prazo má-
ximo de 07 (sete) dias, quando o paciente tiver idade 
igual ou superior a 60 (sessenta) anos e dá outras 
providências – Aut. Vereadora Vânia Maria de Castro 
– APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei. nº. 
174/13 - Institui o sistema de recuo da água da chuva 
no Município de Barbacena, para utilização não potá-
vel em condomínios, clubes, entidades, conjuntos ha-
bitacionais e demais imóveis residenciais, industriais e 
comerciais - Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal – RETI-
RADO DE PAUTA PELO PRESIDENTE ANTE AUSÊNCIA 
DO AUTOR, NO MOMENTO DE VOTAÇÃO. Proj. Lei nº. 
131/13 – Dispõe sobre a afixação obrigatória de men-
sagens educativas contra o consumo de bebidas alco-
ólicas nas escolas públicas e privadas situadas no Mu-
nicípio de Barbacena e dá outras providências – Aut. 
Ver. Johnson Oliveira Marçal – RETIRADO DE PAUTA 
PELO PRESIDENTE, ANTE AUSÊNCIA DO AUTOR NO 
MOMENTO DE VOTAÇÃO. Proj. Lei nº. 065/14 – Reco-

nhece como de utilidade pública a Associação de 
Apoio aos Surdos de Barbacena/MG – Aut. Vereadora 
Vânia Maria de Castro - APROVADO POR UNANIMIDA-
DE. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO. Proj. Dec. Leg. nº 021/13 – 
Aprova Ata da 96ª reunião da Comissão do Plano Dire-
tor e dá outras providências – Aut. Mesa da Câmara - 
APROVADO POR UNANIMIDADE. PRIMEIRA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI. Proj. Lei. 
nº. 062/14 – Dispõe sobre as diretrizes a serem obser-
vadas na elaboração da Lei Orçamentária do Município 
de Barbacena para o exercício de 2015 e dá outras 
providências - Aut. Executivo – VISTA CONCEDIDA AO 
VEREADOR RONALDO BRAGA. Pela ordem, solicitou a 
palavra o vereador Ronaldo Braga. Disse que analisou 
a prestação de contas apresentada pela Prefeitura re-
lativa ao primeiro quadrimestre e gostaria que os de-
mais vereadores também aproveitassem para analisar. 
Destacou que a dívida consolidada do município, a que 
disseram que é de cento e vinte e quatro milhões, está 
em 2013 no valor de quarenta e três milhões e em 
2014 quarenta e nove milhões de reais. Disse que essa 
divida é a que vem de outros prefeitos e , por esta 
razão , é preciso acabar com a falácia de que a dívida 
era de cento e vinte e quatro milhões de reais. Desta-
cou que se o prefeito quer justificar as suas dificulda-
des para não realizar, que faça de outra forma, mas 
não jogando nas costas dos ex-prefeitos. Salientou 
que diante dos relatórios apresentados na audiência 
de prestação de contas não há mais como ficar ouvin-
do as desculpas que o prefeito apresenta para solicitar 
empréstimos, um vez que o relatório demonstra clara-
mente um superávit de treze milhões de reais no pri-
meiro quadrimestre. O Senhor Presidente disse que a 
dívida fundada, o Secretário deixou bem claro que 
havia um número grande de empenhos advindos de 
outras administrações. O Secretário fez um mutirão e 
todo empenho que não foi emitida nota fiscal, baixou 
e liquidou tudo. Por esta razão a queda da dívida fun-
dada. Com relação ao superávit disse que o Secretário 
esclareceu na prestação de contas que, a entrada do 
IPTU e do IPVA alavancaram o primeiro semestre, o 
que não vai poder continuar acontecendo, pois os va-
lores arrecadados têm que ser diluídos durante o ano. 
Diante disso o Secretário está programando esse su-
perávit para fazer o repasse a Câmara, pagar os servi-
dores públicos e cumprir uma série de outras obriga-
ções, por esta razão esse superávit não vai mais haver 
pois será diluído no decorrer do ano. Salientou que o 
vereador Ronaldo Braga pode procurar o Secretário 
que ele lhe passará informações mais concretas. PRI-
MEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE EMEN-
DA CONSTITUCIONAL. Proj. Emenda Constitucional 
nº. 001/14 – Modifica o art. 28-A da Constituição Mu-
nicipal de Barbacena e dá outras providências – Aut. 
Vários Vereadores – VISTA CONCEDIDA AO VEREA-
DOR RONALDO BRAGA. Às 20h22 o Sr. Presidente de-
terminou a chamada final dos vereadores, conforme 
registrado em livro próprio. Não havendo Oradores 
Inscritos, o Sr. Presidente determinou o encerramento 
da presente Sessão. Nada mais havendo a tratar, o Sr. 
Presidente declarou encerrada a presente sessão às 
20h23 e eu, Rogério Luiz Pereira Barbosa da Silva, Re-
dator de Atas em exercício, lavrei a presente ata que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente 
e pela Senhora Secretária. Presidente: Vereador Ama-
rílio Augusto de Andrade. Secretária: Vereadora Grácia 
Maria Araújo Gomes.

RESUMO DA ATA 045/2014 - 013ª Sessão Extraordi-
nária – 14.06.14 – 1º Período – 2º Ano da Legislatura. 
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. 
Secretária: Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes. Ve-
readores Presentes: Conforme registro em livro pró-
prio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 
19h25. “O filho sábio houve a correção do pai. Mas, 
o encarnecedor não houve a repressão. Do fruto da 

boca cada um comerá o bem. Mas, a alma dos prevari-
cadores comerá a violência”. I - Leitura e Discussão de 
Atas. - Não houve leitura de Ata na presente Sessão. 
II- Leitura de Correspondências e Comunicações. Não 
houve correspondência a ser apresentada na presente 
sessão. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁ-
RIO: 19h26. Discussão e Votação de Projetos. PRI-
MEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊN-
CIA URGENTÍSSIMA. Proj. Lei nº. 105/14 – Autoriza 
o Município de Barbacena a contratar com o Banco 
de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A – BDMG, 
operações de crédito com outorga de garantia e dá 
outras providências – Aut. Executivo – PRAZO VEN-
CE EM 28.06.14 – VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR 
RONALDO BRAGA. Proj. Lei nº. 092/14 – Autoriza a 
implantação de Sistema Operacional para utilização do 
Terminal Rodoviário de Barbacena e dá outras provi-
dências – Aut. Executivo – PRAZO VENCE EM 27.06.14 
– VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR CARLOS ROBER-
TO BATISTA – KIKITO. REDAÇÃO FINAL – PROJETO 
DE LEI. Proj. Lei nº. 006/14 – Determina que todas as 
consultas médico/odontológica e exames da rede pú-
blica municipal sejam realizadas no prazo máximo de 
07 (sete) dias, quando o paciente tiver idade igual ou 
superior a 60 (sessenta) anos e dá outras providências 
– Aut. Vereadora Vânia Maria de Castro – RETIRADO 
DE PAUTA PELO PRESIDENTE ANTE AUSÊNCIA DA 
AUTORA. Proj. Lei nº. 065/14 – Reconhece como de 
utilidade pública a Associação de Apoio aos Surdos de 
Barbacena/MG – Aut. Vereadora Vânia Maria de Cas-
tro – RETIRADO DE PAUTA PELO PRESIDENTE ANTE 
A AUSÊNCIA DA AUTORA. REDAÇÃO FINAL – PRO-
JETO DE DECRETO LEGISLATIVO. Proj. Dec. Leg. nº 
021/13 – Aprova Ata da 96ª reunião da Comissão do 
Plano Diretor e dá outras providências – Aut. Mesa da 
Câmara – APROVADO POR UNANIMIDADE. SEGUNDA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI. Proj. Lei 
nº. 168/13 - Dispõe sobre a colaboração de corretores 
de imóveis, inscritos no CRECI e no CNAI, em aliena-
ções ou leilões promovidos pelo Poder Executivo - Aut. 
Ver. Johnson Oliveira Marçal – RETIRADO DE PAUTA 
ANTE A AUSÊNCIA DO AUTOR. Proj. Lei. nº. 174/13 
- Institui o sistema de recuo da água da chuva no 
Município de Barbacena, para utilização não potável 
em condomínios, clubes, entidades, conjuntos habi-
tacionais e demais imóveis residenciais, industriais e 
comerciais - Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal – RETI-
RADO DE PAUTA PELO PRESIDENTE, ANTE A AUSÊN-
CIA DO AUTOR. Proj. Lei nº. 131/13 – Dispõe sobre a 
afixação obrigatória de mensagens educativas contra 
o consumo de bebidas alcoólicas nas escolas públicas 
e privadas situadas no Município de Barbacena e dá 
outras providências – Aut. Ver. Johnson Oliveira Mar-
çal – RETIRADO DE PAUTA, ANTE A AUSÊNCIA DO 
AUTOR. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PRO-
JETO DE LEI. Proj. Lei. nº. 062/14 – Dispõe sobre as 
diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei 
Orçamentária do Município de Barbacena para o exer-
cício de 2015 e dá outras providências - Aut. Execu-
tivo – VISTA CONCEDIDA À VEREADORA MARILENE 
DE ALMEIDA FRANCO. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VO-
TAÇÃO – PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL. 
Proj. Emenda Constitucional nº. 001/14 – Modifica o 
art. 28-A da Constituição Municipal de Barbacena e dá 
outras providências – Aut. Vários Vereadores. VISTA 
CONCEDIDA AO VEREADOR JOSÉ JORGE EMÍDIO. Às 
19h33 o Sr. Presidente determinou fosse feita a cha-
mada final dos vereadores, conforme registrado em 
livro próprio. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presi-
dente declarou encerrada a presente sessão às 19h35 
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 Amarí-
lio Augusto de Andrade. Secretária: Vereadora Grácia 
Maria Araújo Gomes.
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