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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

EXTRATO DE DISTRATO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

EXTRATO DE PORTARIAS 
ASSINADAS PELO EXMO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL

Secretário: Diogo Sie Carreiro Lima

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN

SAS - PP 011/2015 – PRC 017/2015 SAS – Objeto: RE-
GISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa es-
pecializada na prestação de serviços de fornecimento 
de refeições prontas do tipo “marmitex” aos servidores 
do SAS que eventualmente necessitem realizar horas 
extraordinárias. Empresa vencedora:   ALIMENTAÇÃO 
JB LTDA – ME., CNPJ Nº 16.738.902/0001-60,  item 
único pelo valor de R$ 8,65 (oito reais e sessenta e 
cinco centavos). Homologado em: 30/06/2015. Luís 
Álvaro Abrantes Campos – Diretor Geral.

Extrato de Ata de Registro de Preços  N.º 011/2015. 
Contratante: Município de Barbacena – CNPJ 
17.095.043/0001-09 e Secretaria Municipal de Coor-
denação de Programas Sociais – SECOPS. Contratado: 
NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 
LTDA, CNPJ 02.927.029/0001-49. Processo: 124/2014 
Pregão Presencial: 008/2015. Objeto: Aquisição de 
gêneros alimentícios, perecíveis e não perecíveis vi-
sando atender a Secretaria Municipal de Coordenação 

EXTRATO DE ATAS DE
REGISTRO DE PREÇOS

alimentícios, perecíveis e não perecíveis visando aten-
der a Secretaria Municipal de Coordenação de Progra-
mas Sociais – SECOPS, por um período de 12 meses, 
conforme descrição contida no Anexo VI, assim como 
todas as obrigações e condições descritas no Edital e 
na proposta de preços que integram a presente Ata 
de Registro de Preços independentemente de trans-
crição. De acordo com a classificação das propostas 
apresentadas no Pregão Presencial nº 008/2015, 
Processo nº 124/2014. Item vencedores: 22. Data de 
assinatura: 08/06/2015. Vigência: 12 (Doze) Meses. 
Nome das partes que assinam: Antonio Carlos Doorgal 
de Andrada, Fernando Mont’alvão do Prado e Luciene 
Maria Miguel.

Extrato de Ata de Registro de Preços  N.º 016/2015. 
Contratante: Município de Barbacena – CNPJ 
17.095.043/0001-09 e Secretaria Municipal de Co-
ordenação de Programas Sociais – SECOPS. Con-
tratado:  GERAIS ALIMENTOS LTDA- ME,  CNPJ  
21.357.521/0001-70. Processo: 124/2014 Pregão 
Presencial: 008/2015. Objeto: Aquisição de gêneros 
alimentícios, perecíveis e não perecíveis visando aten-
der a Secretaria Municipal de Coordenação de Progra-
mas Sociais – SECOPS, por um período de 12 meses, 
conforme descrição contida no Anexo VI, assim como 
todas as obrigações e condições descritas no Edital e 
na proposta de preços que integram a presente Ata de 
Registro de Preços independentemente de transcrição. 
De acordo com a classificação das propostas apresen-
tadas no Pregão Presencial nº 008/2015, Processo 
nº 124/2014. Item vencedores: 8,11,12,13,14,15,16
,17,19,20,21,27,28,29,30,31,32,33,34,35,38,39, 40,4
1,43,44,45,46,47,48,49,50,54,57,58,59,60,61,62,64,
65,66,69,71,73,78,82,83,84,85,87,89,91,92,95 e 96. 
Data de assinatura: 08/06/2015. Vigência: 12 (Doze) 
Meses. Nome das partes que assinam: Antonio Carlos 
Doorgal de Andrada, Fernando Mont’alvão do Prado e  
Bianca Louise Carmona Rocha.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e a Lei De-
legada Municipal nº 77, de 14 de fevereiro de 2014; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 17.060 - TORNAR sem efeito as Porta-
rias nºs. 17.008 e 17.017, ambas de 19.06.2015, com 
efeito retroativo a data de suas assinaturas. Barbace-
na, 24 de junho de 2015.

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

Secretário-Chefe da Casa Civil

AVISO DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE BARBACENA – PRC 026/2015 - 
PP 015/2015. OBJETO: Contratação de empresa 
para prestação de serviços gráficos. ABERTURA: 
17/07/2015 – 14:00 hs. Informações 32–3339–2026. 
Barbacena 02/jul/15. Simone R. Costa – Gerente de 
Licitação. Pablo H. Candian – Coordenador de Aquisi-
ções e Contratos.

MUNICIPIO DE BARBACENA – PRC 027/2015 – Pregão 
Presencial nº 019/2015. Objeto: Registro de preços 
de produtos de higiene e limpeza. Entrega e abertura 
de envelopes: dia 16/07/2015 às 09:00 horas. Reti-
rada do edital: licitacao@barbacena.mg.gov.br. In-
formações: (32) 3339-2026. Barbacena, 01/07/2015. 
Simone R. da Costa – Gerente de Licitação. Pablo H. 
Candian – Coordenador de Aquisições e Contratos.

MUNICÍPIO DE BARBACENA – PRC 028/2014 - PP 
020/2014 - Objeto: Aquisição de materiais construção 
e reforma SEMOP E SEPLAN - ENTREGA E ABERTURA 
DOS ENVELOPES DIA 20/07/2015 – 09:00 hs. Infor-
mações 32-3339-2026 ou licitacao@barbacena.mg.
gov.br. Simone R. Costa – GLIC – Pablo H. Candian 
– Coordenador de Aquisições e Contratos.

MUNICÍPIO DE BARBACENA – CONCORRÊNCIA Nº 
004/2015– PRC Nº 024/2015 – OBJETO – Contrata-
ção de empresa especializada para execução de obras 
para Pavimentação e Recapeamento de Vias II, Mo-
bilidade Urbana e Trânsito, e gerenciamento, super-
visão e fiscalização da implantação do Programa de 
Ação Imediata no Transito PAIT. Contratos de Finan-
ciamentos BDMG/BF nº 195.367/14 e  nº 196.192/14 
. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. ENTREGA DE 
ENVELOPES: até 07/08/2015, às 13:30 hs. ABERTU-
RA: 07/08/2015, às 14:00 hs. Informações (0xx32) 
3339–2026 ou licitacao@barbacena.mg.gov.br. Barba-
cena, 02/07/2015. Pablo Herthel Candian. Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação.

de Programas Sociais – SECOPS, por um período de 
12 meses, conforme descrição contida no Anexo VI, 
assim como todas as obrigações e condições descri-
tas no Edital e na proposta de preços que integram 
a presente Ata de Registro de Preços independente-
mente de transcrição. De acordo com a classificação 
das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 
008/2015, Processo nº 124/2014. Item vencedores: 
3,4,5,10,18,37,52,55,56,63,70,86. Data de assina-
tura: 08/06/2015. Vigência: 12 (Doze) Meses. Nome 
das partes que assinam: Antonio Carlos Doorgal de 
Andrada, Fernando Mont’alvão do Prado e  Danilo de 
Alburquerque Temponi.

Extrato de Ata de Registro de Preços  N.º 012/2015. 
Contratado:  LATICINIOS BARBACENA LTDA, CNPJ 
71.483.929/0001-67. Processo: 124/2014 Pregão 
Presencial: 008/2015. Objeto: Aquisição de gêneros 
alimentícios, perecíveis e não perecíveis visando aten-
der a Secretaria Municipal de Coordenação de Progra-
mas Sociais – SECOPS, por um período de 12 meses, 
conforme descrição contida no Anexo VI, assim como 
todas as obrigações e condições descritas no Edital e 
na proposta de preços que integram a presente Ata de 
Registro de Preços independentemente de transcrição. 
De acordo com a classificação das propostas apresen-
tadas no Pregão Presencial nº 008/2015, Processo 
nº 124/2014. Itens Vencedores: 51,79 e 80. Data de 
assinatura: 08/06/2015. Vigência: 12 (Doze) Meses. 
Nome das partes que assinam: Antonio Carlos Doorgal 
de Andrada, Fernando Antônio Mont’Alvão do Prado e  
Maria América de Castro.

Extrato de Ata de Registro de Preços  N.º 013/2015. 
Contratado: BARBOSA & CIA LTDA, inscrito no 
CNPJ sob o número 17.077.702/0001-76, Proces-
so: 124/2014 Pregão Presencial: 008/2015. Objeto: 
Aquisição de gêneros alimentícios, perecíveis e não 
perecíveis visando atender a Secretaria Municipal de 
Coordenação de Programas Sociais – SECOPS, por 
um período de 12 meses, conforme descrição conti-
da no Anexo VI, assim como todas as obrigações e 
condições descritas no Edital e na proposta de preços 
que integram a presente Ata de Registro de Preços 
independentemente de transcrição. De acordo com 
a classificação das propostas apresentadas no Pre-
gão Presencial nº 008/2015, Processo nº 124/2014. 
Itens Vencedores: 23,24,25,36,42,53,68,76,77 e 88. 
Data de assinatura: 08/06/2015. Vigência: 12 (Doze) 
Meses. Nome das partes que assinam: Antonio Carlos 
Doorgal de Andrada, Fernando Antônio Mont’Alvão do 
Prado e  Maria América de Castro.

Extrato de Ata de Registro de Preços  N.º 014/2015. 
Contratante: Município de Barbacena – CNPJ 
17.095.043/0001-09 e Secretaria Municipal de Coor-
denação de Programas Sociais – SECOPS. Contrata-
do: Fundação João XXIII de Amparo ao Menor, CNPJ.: 
17.094.848/0001-20. Processo: 124/2014 Pregão 
Presencial: 008/2015. Objeto: Aquisição de gêneros 
alimentícios, perecíveis e não perecíveis visando aten-
der a Secretaria Municipal de Coordenação de Progra-
mas Sociais – SECOPS, por um período de 12 meses, 
conforme descrição contida no Anexo VI, assim como 
todas as obrigações e condições descritas no Edital e 
na proposta de preços que integram a presente Ata de 
Registro de Preços independentemente de transcrição. 
De acordo com a classificação das propostas apresen-
tadas no Pregão Presencial nº 008/2015, Processo nº 
124/2014. Item vencedores: 72,74,75. Data de assina-
tura: 08/06/2015. Vigência: 12 (Doze) Meses. Nome 
das partes que assinam: Antonio Carlos Doorgal de 
Andrada, Fernando Mont’alvão do Prado e Maria José 
de Matos.

Extrato de Ata de Registro de Preços  N.º 015/2015. 
Contratante: Município de Barbacena – CNPJ 
17.095.043/0001-09 e Secretaria Municipal de Coor-
denação de Programas Sociais – SECOPS. Contrata-
do: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA ME, CNPJ  
05.533.177/0001-77. Processo: 124/2014 Pregão 
Presencial: 008/2015. Objeto: Aquisição de gêneros 

EXTRATO DE TERMO DE
APOSTILAMENTO

Extrato de Distrato ao  Contrato nº 012/2014. 
Contratante: Município de Barbacena – CNPJ 
17.095.043/0001-09, através da Secretaria de Planeja-
mento e Gestão e do Fundo Municipal de Saúde, CNPJ 
14.675.553/0001-59. Contratado: POSTO BELVEDERE 
DE BARBACENA LTDA  –  CNPJ .: 20.330.429/0001-
54. Objeto: Pelo presente termo de Distrato fica res-
cindo unilateralmente o Contrato Administrativo n.º 
012/2014, nos termos do art. 79, inciso I, da Lei n.º 
8.666/93. Data de assinatura: 10/06/2015. Assinam: 
Antonio Carlos Doorgal de Andrada, Diogo Sie Carreiro 
Lima e Jose Orleans da Costa.

Tornar sem Efeito o Termo de Apostilamento ao Con-
trato de Locação n.º 003/2013. Contratante: Municí-
pio de Barbacena – CNPJ 17.095.043/0001-09 e Se-
cretaria Municipal de Saúde Pública SESAP, através do 
Fundo Municipal de Saúde CNPJ 14.675.553/0001-59. 
Contratado: Lupede Representações Ltda –  CNPJ.: 
02.753.114/0001-38. Objeto: Torna se sem efeito o 
apostilamento para adequação da dotação orçamen-
tária para exercício 2015, publicado em 07/05/2015, 
conforme ofício 0616/2015 – Subad/Seplan. Barbace-
na, 02 de Julho de 2015.

Extrato de Termo de Apostilamento ao Convênio N.º 
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RESUMO DA ATA 030/2015 - 026ª Sessão Ordinária – 
26.05.15 – 1º Período – 3º Ano da Legislatura. Presi-
dente em exercício: Vereador Flávio Barbosa da Silva. 
Secretária: Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes. 
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro pró-
prio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 
19h25 Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha ora-
ção, e não te escondas da minha súplica. Atende-me, 
e ouve-me; lamento na minha queixa, e faço ruído, 
Pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do 
ímpio; pois lançam sobre mim a iniqüidade, e com fu-
ror me odeiam.  (Salmos 55:1-3) I - Leitura e Discus-
são das Atas: - Ata 020 e 021/2015 – Aprovadas por 
unanimidade. Foram solicitadas cópias das atas pelos 
vereadores Carlos Roberto, Amarílio Andrade e John-
son Marçal. Solicitação deferida pelo Sr. Presidente. II 
– Leitura da Correspondência e Comunicações: - Ofício 
nº 1960/2015 – Secretaria de Estado de Defesa Social 
– Projeto Filantrópico – Uniformes Escolares. - Ofício 
116/2015 – Secretaria Municipal de Saúde Pública – 
SESAP – Solicita alteração do dia da audiência pública, 
do dia 27/05, para o dia 03/06/2015 às 15 horas. III 
- Apresentações de Proposições: - Do vereador José 
Jorge: - Requerimento nº 031/2015 – Requerimento 
seja expedia moção congratulatória a Sra. Alessandra 
Geraldina Matilda Trindade de Oliveira, pelos relevan-
tes serviços prestados junto à SESAP – Equipe Bebê 
Clínica; - Requerimento nº 032/2015 – Requerimento 
seja expedia moção congratulatória a Sra. Denise Ma-
ria Matta Diz, pelos relevantes serviços prestados jun-
to à SESAP – Equipe Bebê Clínica; - Requerimento nº 
033/2015 – Requerimento seja expedia moção con-
gratulatória a Sra. Adelaide Maria dos Santos, pelos 
relevantes serviços prestados junto à SESAP – Equipe 
Bebê Clínica; - Do vereador Flávio Maluf: - Indicação 
nº 363/2015 – Solicita o calçamento da Rua Maria Dias 
de Medeiros, Vale das Rosas. - Da vereadora Vânia de 
Castro: - Indicação nº 361/2015 – Solicita recupera-
ção do córrego da Rua Bahia em toda a sua extensão. 
- Da vereadora Marilene Franco: - Indicação nº 
357/2015 – Solicita instalação de postes com ilumina-
ção na Rua Luciano Pupo Nogueira, Santo Antônio; - 
Indicação nº 358/2015 – Solicita manutenção da Rua 
Líbano, Monte Mário. - Do vereador Amarílio Andrade: 
- Requerimento s/nº – O vereador Amarílio Andrade, 
ex-Presidente da Câmara e membro nato do Conselho 

cação nº 362/2015 – Solicita limpeza e capina de toda 
a extensão da Rua Marquês de Maricá. Com a palavra 
pela ordem o vereador Márcio Zeferino disse estar pre-
ocupado com dois projetos seus, um sobre o banco de 
alimentos e outro sobre a reforma dos pontos de ôni-
bus, que foram para sanção do Prefeito e até agora 
não retornaram. Por isso solicitou que o Sr. Presidente 
buscasse informações sobre os mesmos. Solicitação 
deferida pelo Sr. Presidente, que pediu à Secretaria 
que fizesse tal verificação. PROJETOS PROTOCOLA-
DOS NA CASA. - Proj. Lei nº 047/15 – Reconhece 
como de utilidade pública a Associação de Amparo a 
Pessoas Carentes e com Câncer - ANAPECC – Aut. Ver. 
Carlos Alberto Sá Grise. - Proj. Lei nº 031/15 – Dispo-
nibiliza gratuitamente a vacina contra o vírus da gripe 
aos doadores de sangue residentes no município de 
Barbacena - Aut. Ver. Luiz Gonzaga de Oliveira. - Proj. 
Lei nº 032/15 – Dispõe sobre a gratuidade no trans-
porte coletivo de Barbacena aos professores da rede 
municipal de ensino, durante o período letivo, na for-
ma que indica - Aut. Ver. Luiz Gonzaga de Oliveira. - 
Proj. Lei nº 033/15 – Determina a disponibilização de 
sinal de internet sem fio (WI-FI) nas repartições da 
administração pública municipal direta e indireta e das 
autarquias, para acesso universal e gratuito à popula-
ção do município de Barbacena e dá outras providên-
cias - Aut. Ver. Luiz Gonzaga de Oliveira. - Proj. Dec. 
Leg. nº 010/15 – Comemora os 100 (cem) anos da 
Liga dos Homens do trabalho de Barbacena, com ses-
são solene promovida pelo Poder Legislativo e dá ou-
tras providências - Aut. Vereadora Grácia Maria Araújo 
Gomes. - Proj. Lei nº. 051/15 - Revoga na sua íntegra 
a Lei nº. 4641 de 30 de dezembro de 2014, que altera 
a Lei nº. 4602, de 18 de setembro de 2014, que insti-
tui a Taxa de Coleta de Resíduos TCR e altera a Lei 
Delegada nº. 052, de 23 de abril de 2013 e dá outras 
providências – Ver. Johnson Oliveira Marçal. - Proj. Lei 
nº. 052/15 - Revoga na sua íntegra a Lei nº. 4602 de 
18 de setembro de 2014, que institui a taxa de coleta 
de resíduos – TCR, altera a Lei Delegada nº. 052, de 
23 de abril de 2013 e dá outras providências – Ver. 
Johnson Oliveira Marçal. - Proj. Decreto Leg. nº 
009/15 – Concede Título de Cidadão Benemérito de 
Barbacena ao Sr. Wellison Vidigal Santos e dá outras 
providências – Aut. Vereadora Marilene de Almeida 
Franco. - Proj. Resolução nº. 005/15 – Altera o Regi-
mento Interno da Câmara Municipal de Barbacena, 
para fins de criar a comissão permanente de Igualda-
de Racial junto Câmara Municipal de Barbacena e dá 
outras providências – Aut. Ver. Márcio Zeferino Ferrei-
ra. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 
20h00 Discussão e Votação de Projetos Com a palavra 
pela ordem o vereador Carlos Roberto fez pronuncia-
mento que seguiu na íntegra da ata original. Com a 
palavra pela ordem o vereador Luiz Gonzaga afirmou 
que o mandato do Prefeito está acabando, as reclama-
ções são muitas e as realizações são poucas, ficando a 
pergunta sobre para onde iriam. Ressaltou, porém que 
a Câmara pode tomar outro caminho e ter mais respei-
to e credibilidade frente à população, mas é preciso 
mudar a postura. Não podem ser subservientes e acei-
tar as coisas como chegam à Casa. Sem prestação de 
contas, sem qualquer resposta. E lembrou que as elei-
ções serão em 2016 e como será que os vereadores 
serão avaliados? E quem for candidato terá que pres-
tar contas. Destacou que as pessoas que confiaram 
seus votos ao Prefeito acreditaram que ele tivesse 
adquirido uma experiência ao longo desses anos que 
fizesse com que ele gerisse a cidade de forma maravi-
lhosa. Mas não foi isso que se viu e o espanta porque 
estão em um buraco sem fim. E finalizou dizendo que 
a função de fiscalizar dos vereadores está prejudicada, 
porque ao solicitarem informações à Prefeitura nunca 
obtém respostas e ao pedirem que o Ministério Público 
os ajudem, também ficam sem ajuda. Assim, é impos-
sível ser vereador, porque para receber o dinheiro e 
não fazer nada é melhor ficar em casa ou ser outra 
coisa. Porque apresentar indicações é maravilhoso, 
mas as respostas nunca chegam. E três anos se pas-
saram e nada aconteceu. PRIMEIRA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO –  REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA 
Proj. Lei nº. 046/15 – Altera a organização e a estru-
tura da Administração Pública e do Poder Executivo do 
Município de Barbacena e dá outras providências - 

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE
BARBACENA

Presidente: Flávio Barbosa da Silva

RESUMO DE ATA

046/2014. Contratante: Município de Barbacena – 
CNPJ 17.095.043/0001-09, através do Fundo Munici-
pal de Saúde, CNPJ 14.675.553/0001-59. Contratado: 
Associação Barbacenense Protetora de Animais ABPA-  
CNPJ.: 26.129.155/0001-16. Objeto: Apostilamento 
para adequação da dotação orçamentária para exer-
cício 2015, conforme Declarações de Recursos Orça-
mentários n.º 103/2015 e Financeiros n.º 097/2015. 
Data de Assinatura: 25/05/2015. Nome das Partes que 
assinam: Antonio Carlos Doorgal de Andrada e José 
Orleans da Costa.

Extrato de Termo de Apostilamento ao Contrato N.º 
010/2010. Contratante: Município de Barbacena – 
CNPJ 17.095.043/0001-09, através do Fundo Munici-
pal de Saúde, CNPJ 14.675.553/0001-59. Contratado: 
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais-  CNPJ.: 
17.404.302/0001-28. Objeto: Apostilamento para ade-
quação da dotação orçamentária para exercício 2015, 
conforme Declarações de Recursos Orçamentários n.º 
108/2015 e Financeiros n.º 098/2015. Data de Assi-
natura: 25/05/2015. Nome das Partes que assinam: 
Antonio Carlos Doorgal de Andrada e José Orleans da 
Costa.

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

Secretário-Chefe da Casa Civil

permanente da Medalha do Mérito Legislativo, vem à 
presença dos senhores membros submeter o nome de 
Benjamin Fullin (post-mortem) para ser galardoado 
com a insígnia do Mérito Legislativo – Mérito Especial; 
- Indicação nº 355/2015 – Solicita a colocação de lixei-
ras nos locais de maior movimentação na cidade como 
o apoio do Lions Club, que participará inclusive da di-
vulgação; - Indicação nº 356/2015 – Solicita a cons-
trução de uma praça no bairro Grogotó, na esquina da 
Rua José Fonseca com Rua Jorge Simão. - Do verea-
dor Johnson Marçal: - Indicação nº 374/2015 – Solici-
ta providências relativas ao saneamento básico da Rua 
Coronel Jairo Pereira, Santa Cecília; - Indicação nº 
375/2015 – Solicita cobertura de buracos e saneamen-
to da Rua José Alves Vieira, São Cristóvão. - Da Mesa 
da Câmara: - Requerimento s/nº - Os vereadores que 
o presente subscrevem, vêm à presença dos senhores 
membros, submeter o nome do Tenente Coronel Cló-
vis de Paula Pimenta, DD. Comandante do 9º BPMG, 
para ser agraciado com a insígnia do Mérito Legislativo 
– Grande Mérito – pelos relevantes serviços prestados 
à Polícia Militar de Minas Gerais e ao Município de Bar-
bacena. - Do vereador Sá Grise: - Indicação nº 
298/2015 – Solicita capina e limpeza da Avenida Para-
panema, Caiçaras; - Indicação nº 300/2015 – Solicita 
recuperação asfáltica ou operação tapa buracos na 
Rua Piracicaba, Caiçaras; - Indicação nº 301/2015 – 
Solicita recuperação asfáltica ou operação tapa bura-
cos na Rua Paraguai, Caiçaras; - Indicação nº 
302/2015 – Solicita recapeamento asfáltico ou opera-
ção tapa buracos na Rua Paranapanema, Caiçaras; - 
Indicação nº 303/2015 – Solicita recapeamento asfál-
tico ou operação tapa buracos na Rua Rio Negro, 
Caiçaras; - Indicação nº 304/2015 – Solicita recapea-
mento asfáltico ou operação tapa buracos na Avenida 
Amazonas; - Indicação nº 305/2015 – Solicita recape-
amento asfáltico ou operação tapa buracos na Rua 
Piracicaba, Caiçaras; - Indicação nº 306/2015 – Solici-
ta asfaltamento ou calçamento na Rua Tietê, Caiçaras; 
- Indicação nº 307/2015 – Solicita troca de luminárias 
e reposição de lâmpadas queimadas na Rua Itajaí, 
Caiçaras; - Indicação nº 308/2015 – Solicita troca de 
luminárias e reposição de lâmpadas queimadas na Rua 
Itutinga, Nova Cidade; - Indicação nº 309/2015 – So-
licita criação de uma área de lazer destinada às crian-
ças, adolescentes e idosos no Caiçaras; - Indicação nº 
317/2015 – Solicita ao Sr. Prefeito que envie mensa-
gem acompanhada de projeto de lei, determinando a 
criação de cargos ou função no quadro funcional da 
Prefeitura, a saber: intérprete de libras e monitor/ins-
trutor de libras; - Indicação nº 319/2015 – Solicita 
capina e limpeza da Rua George Bernanos, Boa Vista; 
- Indicação nº 320/2015 – Solicita capina e limpeza da 
Rua Ceará, Boa Vista; - Indicação nº 321/2015 – Soli-
cita capina e limpeza da Rua Dirceu Rodrigues da Cos-
ta, Boa Vista; - Indicação nº 322/2015 – Solicita capi-
na e limpeza da Rua Monsenhor Nogueira Duarte, Boa 
Vista; - Indicação nº 323/2015 – Solicita capina, lim-
peza, instalação de luminárias e reforma da Praça Itar 
Sad, Boa Vista;  - Indicação nº 324/2015 – Solicita 
capina e limpeza da Rua Capitão Augusto de Lima, 
Boa Vista; - Indicação nº 325/2015 – Solicita capina e 
limpeza da Rua Doutor Valério Abranches, Boa Vista; 
- Indicação nº 326/2015 – Solicita capina e limpeza da 
Rua Alfredo de Castro, Boa Vista; - Indicação nº 
327/2015 – Solicita capina e limpeza da Alameda Ge-
orge Bernanos, Boa Vista. - Do vereador Tadeu José: 
- Memorial – Deputado Federal Eduardo Cunha – Os 
vereadores que abaixo assinam, ao Presidente da Câ-
mara dos Deputados, Deputado Eduardo Cunha, soli-
citando que se crie uma Comissão Especial para análi-
se da PEC 97/2011; E solicitou que fosse colocado em 
destaque na próxima reunião; - Indicação nº 364/2015 
- Solicita que se faça a retirada imediata dos alambra-
dos e dos postes da quadra poliesportiva na Praça 
Agostinho Paolucci, Santa Cecília. Na oportunidade fez 
a leitura do boletim de ocorrência deito pelo Corpo de 
Bombeiros nº 4633/2015 que gerou a presente indica-
ção. - Do vereador Ronaldo Braga: - Indicação nº 
353/2015 – Solicita o patrolamento das estradas da 
comunidade dos Magris; - Indicação nº 354/2015 – 
Solicita que seja realizada a capina nas Ruas Doutor 
Tíndaro, Marquês de Maricá e André Roman Massu-
chet, Boa Morte. - Do vereador Luiz Gonzaga: - Indi-
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Aut. Executivo – PRAZO VENCE EM 10.06.15. – VIS-
TAS CONCEDIDAS AO VEREADOR CARLOS ROBERTO. 
Com a palavra para justificar seu pedido de vistas o 
vereador Carlos Roberto pediu atenção dos vereado-
res para o presente projeto, pois a administração está 
apenas remanejando os cargos com grandes salários e 
demitindo os funcionários pequenos. Por isso quer 
analisar melhor essa situação. REDAÇÃO FINAL – 
PROJETO DE LEI Proj. Lei. nº. 021/15 – Incorpora ao 
Patrimônio Público Municipal bem imóvel particular – 
Aut. Vereador Amarílio Augusto de Andrade. APROVA-
DOPOR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 132/14 – Dispõe 
sobre a obrigatoriedade do uso de crachá de identifi-
cação que permita a visualização de nome, função e 
foto dos profissionais que prestam serviços como se-
gurança em casas noturnas, bares, restaurantes e ou-
tros locais que realizem eventos no Município de Bar-
bacena – Aut. Ver. Luiz Gonzaga de Oliveira. 
APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 155/14 
- Institui o Programa de Conscientização e Orientação 
sobre Síndrome de Down e dá outras providências – 
Aut. Ver. Flávio Maluf Caldas. APROVADO POR UNANI-
MIDADE. Proj. Lei nº. 004/15 - Dispõe sobre a criação 
do Programa Parceiros do Trânsito no Município de 
Barbacena e dá outras providências – Aut. Ver. John-
son Oliveira Marçal. APROVADOPOR UNANIMIDADE. 
Proj. Lei nº. 008/15 - Institui a Semana de Prevenção 
e Combate à Depressão no âmbito do Município de 
Barbacena e dá outras providências – Aut. Ver. John-
son Oliveira Marçal. APROVADO POR UNANIMIDADE. 
Proj. Lei nº. 010/15 - Dispõe sobre a transferência de 
titularidade de permissão outorgada pelo Município e 
dá outras providências – Aut. Mesa da Câmara. VIS-
TAS CONCEDIDAS À VEREADORA GRÁCIA ARAÚJO. 
Com a palavra para justificar seu pedido de vistas a 
vereadora Grácia disse que pediu vistas para fazer 
uma reavaliação do Decreto nº. 3.567/94, pois como 
já está em redação final não há como fazer emenda, 
assim fará uma reavaliação. Proj. Lei nº. 020/15 – Ins-
titui o Programa Calçada Limpa no âmbito do Municí-
pio de Barbacena e dá outras providências – Aut. Ver. 
Flávio Maluf Caldas. APROVADO POR UNANIMIDADE. 
Proj. Lei nº. 146/14 – Altera a Lei Municipal nº. 
4.064/2007 e dá outras providências – Aut. Vereadora 
Vânia Maria de Castro. APROVADO POR UNANIMIDA-
DE. Proj. Lei nº. 013/15 – Cria a papelaria do povo no 
Município de Barbacena destinada a fornecer material 
escolar, livros didáticos e jogos educativos à preço de 
custo, para população de baixa renda – Aut. Ver. Luiz 
Gonzaga de Oliveira. APROVADO POR UNANIMIDADE. 
REDAÇÃO FINAL – PROJETO DE RESOLUÇÃO Proj. Re-
solução nº. 001/15 - Substitua a alínea “Z” pela alínea 
“X” contida na Resolução nº 350, de 02 de outubro de 
2014, a ser acrescida ao Regimento Interno – Aut. 
Mesa da Câmara. APROVADO POR UNANIMIDADE. 
REDAÇÃO FINAL – PROJETO DE DECRETO LEGISLATI-
VO Proj. Dec. Leg. nº. 021/14 – Comemora os 30 (trin-
ta) anos da Rádio Sucesso FM 101,7 com sessão sole-
ne promovida pelo Poder Legislativo e dá outras 
providências - Aut. Ver. Luiz Gonzaga de Oliveira. 
APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Dec. Leg. nº. 
005/15 - Comemora os 30 (trinta) anos do Centro de 
Aprendizagem e Treinamento – C.A.T. A Maré com 
sessão solene promovida pelo Poder Legislativo e dá 
outras providências - Aut. Ver. Luiz Gonzaga de Olivei-
ra. APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Dec. Leg. 
nº. 006/15 – Aprova Ata da 100ª reunião da Comissão 
do Plano Diretor e dá outras providências - Aut. Mesa 
da Câmara. APROVADO POR UNANIMIDADE. Com a 
palavra pela ordem o vereador Carlos Roberto solicitou 
cópia da ata do Plano Diretor. Solicitação deferida pelo 
Sr. Presidente. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – 
PROJETO DE LEI Proj. Lei nº. 019/15 - Dispõe sobre a 
instalação e funcionamento de brinquedos adaptados 
a crianças com deficiência ou mobilidade reduzida, em 
áreas de lazer no Município de Barbacena – Aut. Ver. 
Johnson Oliveira Marçal. APROVADO POR UNANIMI-
DADE. Proj. Lei nº. 018/15 - Dispõe sobre a dedetiza-
ção das redes de esgotamento sanitário e de água 
pluviais e dos armários, tubulações ou caixas existen-
tes nos logradouros públicos do Município de Barbace-
na – Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. APROVADO 
POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 166/13 – Dispõe 
sobre a publicidade dos processos de matrículas, crité-

rios de seleção e das listas de espera por vagas nas 
escolas infantil no Município de Barbacena e dá outras 
providências - Aut. . Ver. Johnson Oliveira Marçal. 
APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 017/15 
– Dá nova redação, acrescenta parágrafo único ao art. 
15 da Lei Municipal nº. 4377, de 2011- Aut. Ver. Ama-
rílio Augusto de Andrade. APROVADO POR UNANIMI-
DADE. Proj. Lei nº. 024/15 – Dispõe sobre o Programa 
Troco Solidário no município de Barbacena e dá outras 
providências - Aut. Ver. Tadeu José Gomes. APROVA-
DO POR UNANIMIDADE. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VO-
TAÇÃO – PROJETO DE LEI Proj. Lei nº. 143/14 – Dis-
põe sobre a proibição da utilização da coroa de cristo 
no paisagismo das áreas externas das edificações no 
Município de Barbacena e dá outras providências – 
Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. APROVADO POR 
UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 189/14 – Institui o Pro-
grama de Alimentação Diferenciada para crianças por-
tadoras de diabetes nas escolas da rede municipal de 
ensino e dá outras providências – Aut. Ver. Johnson 
Oliveira Marçal. APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. 
Lei nº. 001/14 – Dispõe sobre a notificação compulsó-
ria para casos de embriaguez ou consumo de drogas 
por crianças e adolescentes, no âmbito do município 
de Barbacena e dá outras providências – Aut. Verea-
dora Vânia Maria de Castro. APROVADO POR UNANI-
MIDADE. Proj. Lei nº. 041/14 – Dispõe sobre ações 
socioeducativas e preventivas nas escolas públicas 
municipais de Barbacena e dá outras providências – 
Aut. Vereadora Vânia Maria de Castro. APROVADO 
POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 114/14 – Institui o 
Programa Especial de Esterilização Masculina (vasec-
tomia) gratuita nos estabelecimentos de saúde vincu-
lados/conveniados ao município e dá outras providên-
cias – Aut. Vereador Flávio Maluf Caldas. APROVADO 
POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 014/15 – Institui a 
Política Municipal Antipichação e dá outras providên-
cias – Aut. Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 015/15 – Dis-
põe sobre a obrigatoriedade de dar publicidade aos 
dias, horários e itinerários de coleta e transporte do 
lixo no município de Barbacena, pelo concessionário 
municipal do respectivo serviço – Aut. Vereador Luiz 
Gonzaga de Oliveira. APROVADO POR UNANIMIDADE. 
Proj. Lei nº. 029/15 – Institui o Dia Municipal da Lín-
gua Brasileira de Sinais – Libras e dá outras providên-
cias – Aut. Vereadora Vânia Maria de Castro. APROVA-
DO POR UNANIMIDADE. PRIMEIRA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO –  PROJETO DE RESOLUÇÃO Proj. Resolu-
ção nº. 014/14 – Altera a Resolução nº. 335, de 28 de 
março de 2012 – Aut. Mesa da Câmara/2014. VISTAS 
CONCEDIDAS À VEREADORA VÂNIA CASTRO. PRI-
MEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DECRETO 
LEGISLATIVO Proj. Dec. Leg. nº. 007/15 – Comemora 
os 100 (cem) anos do Olympic Club de Barbacena  e 
dá outras providências – Aut. Vereadora Vânia Maria 
de Castro. APROVADO POR UNANIMIDADE. Com a 
palavra pela ordem o vereador Ronaldo Braga disse 
que estão acompanhando o que está acontecendo na 
Câmara dos Deputados e a chamada votação fatiada 
da reforma política. Mencionou que o sistema chama-
do “Distritão Misto” foi derrubado, bem como a Lista 
Fechada, nessa votação. Entende que isso é bom, mas 
não a derrubada do “Distritão Misto”, pois seria aquilo 
que causaria menos prejuízo à democracia, a organi-
zação partidária e a representação popular. E agora 
resta o Distritão, onde os políticos mais votados, inde-
pendente de suas instâncias partidárias, serão os que 
representarão o povo, prevalecendo aquilo que é o 
interesse da elite e daqueles que sempre bancaram as 
grandes campanhas. E espera que caia também o Dis-
tritão. E reconhece que tem que falar a respeito do 
Presidente da Câmara dos Deputados, mesmo sendo 
ele do seu partido, porque é preciso ter transparência 
e não concorda com isso. E ressaltou que estamos à 
mercê de um Congresso Federal que não tem moral 
para discutir aquilo que poderia mexer com a vida da 
população e trazer um pouco mais de equilíbrio, corri-
gindo erros, e fazem exatamente o contrário, pois 
quem tem dinheiro e representam lobistas, empresas 
e gostam de pagar por fora, é que estarão represen-
tando o povo brasileiro. E finalizou dizendo que estava 
fazendo o desabafo por entender que ao longo de sua 
vida pública chega uma hora que cansa de tanto lutar, 

de estar em um país e ver tantas coisas erradas. Pros-
seguindo com a palavra como líder concedeu um apar-
te ao vereador Márcio que disse que a preocupação 
dos Deputados é com aqueles candidatos que puxam 
consigo outros candidatos, dada a votação expressiva 
que conseguem nas eleições e não estão preocupados 
com os políticos das cidades pequenas. Prosseguindo 
o vereador Ronaldo disse que só falta agora votarem o 
Distritão e manter o quociente eleitoral mínimo. Com 
isso, se houver a aprovação dessa proposta ele não 
saberia quem faria esse processo de estruturação par-
tidária para as eleições. E ressaltou que está trazendo 
essa questão porque é necessário ter essa preocupa-
ção. E ainda há tempo, cento e vinte dias, para que 
possam ir à luta. E espera que os deputados lutem 
para não acontecer o pior. Concedeu um aparte ao 
vereador Tadeu que o parabenizou pelas palavras, 
pois é de fato o que está acontecendo. Com a palavra 
pela ordem o vereador Carlos Roberto novamente fez 
pronunciamento que seguiu na íntegra da ata original. 
VOTAR PARECER CONTRÁRIO DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO Proj. Lei nº. 007/15 – Dispõe sobre a 
estrutura das praças do município de Barbacena e dá 
outras providências - Aut. Ver. Johnson Oliveira Mar-
çal. Com a palavra para discutir o vereador Carlos Ro-
berto sugeriu que alguém pedisse vistas. Pois ele não 
pode pedir por ser o relator. Encerrada a discussão 
foram solicitadas vistas pelo vereador Luiz Gonzaga. 
VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR LUIZ GONZAGA. 
TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES 
INSCRITOS - HORÁRIO: 21H00 Com a palavra para 
explicação pessoal o vereador Gonzaga disse que essa 
questão do pedágio já vem sendo discutida há cerca 
de seis reuniões, inclusive com a concessionária Via 
040, que nunca deixou de comparecer a nenhuma 
reunião previamente agendada. E ressaltou que a au-
diência pública realizada no dia de ontem tratava de 
questões ambientais e o impacto que a duplicação 
causaria no meio ambiente, por isso que o IBAMA es-
tava conduzindo a audiência. E também por isso a 
concessionária não precisaria estar presente. Disse 
ainda que a própria concessionária Via 040 já orientou 
que por ser ela apenas a ganhadora da licitação não 
compete a ela conceder descontos ou abatimentos no 
pagamento do pedágio, quem tem que dar esse des-
conto é a ANTT. Prosseguindo mencionou também a 
questão de que o município de Barbacena pode cons-
truir outra estrada, paralela, para que os munícipes 
trafeguem sem passar pelo pedágio, mas a Concessio-
nária não o fará. Lembrou que na audiência pública de 
ontem tinha um representante da ANTT e ele orientou 
as lideranças a procurarem esse representante, que 
acabou se esquivando e agora os vereadores podem 
provocar uma reunião entre os representantes da Via 
040 e da ANTT para conduzir esse processo. Com a 
palavra para explicação pessoal o vereador Carlos Ro-
berto disse que apesar de saber das reuniões que vêm 
sendo realizadas o que ficou parecendo é que a con-
cessionária está se esquivando, posto que não enviou 
nenhum representante. Mesmo sendo uma audiência 
para discutir questões ambientais deveriam ter envia-
do um representante já que administrarão a via. 
Quanto à ANTT, ficou alegando o tempo todo que é de 
responsabilidade da Via 040 a concessão do desconto. 
Por isso, ele está sugerindo que façam essa reunião 
entre os envolvidos, para que façam uma pressão e se 
posicionem quanto à responsabilidade efetiva quanto 
à concessão desse desconto no pedágio. E finalizou 
dizendo que ele não acredita que a Prefeitura irá cons-
truir uma via alternativa para os munícipes passarem. 
O Sr. Presidente determinou fosse feita a chamada dos 
vereadores presentes: vereador Carlos Alberto, Carlos 
Roberto, Flávio Maluf, Grácia Araújo, Ilson Guilherme, 
Johnson Marçal, Luiz Gonzaga, Márcio Zeferino, Mari-
lene Franco, Ronaldo Braga, Tadeu José e Vânia de 
Castro. Não havendo oradores inscritos e nada mais 
havendo a tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a 
presente sessão às 21h10 e eu, Danielle de Paula Al-
meida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi-
dente e pela Senhora Secretária. Presidente: Vereador 
Flávio Barbosa da Silva. Secretária: Vereadora Grácia 
Maria Araújo Gomes.
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