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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

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

Secretário-Chefe da Casa Civil

ALTERAÇÃO  CONTRATUAL

PODER LEGISLATIVO

EXTRATO DE PORTARIAS
ASSINADAS PELO EXMO. SR. 

PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE BARBACENA – PP 018/2014 – PRC 
030/2014. OBJETO: Aquisição de um veículo 0 Km 
tipo sedan para atender à Saúde Mental, através da 
SESAP. ABERTURA: 22/08/2014 – 13:00 hs. Informa-
ções 32–3339–2026. Barbacena 01/ago/14. Simone 
Rodrigues da Costa - Gerente de Licitação. Pablo H. 
Candian – Coordenador de Contratos.

MUNICÍPIO DE BARBACENA – PP 036/2014 – PRC 
048/2014. OBJETO: Contratação de empresa para for-
necimento e instalação de alambrado no campo de fu-
tebol de Senhora das Dores. ABERTURA: 21/08/2014 
– 15:00 hs. Informações 32–3339–2026. Barbacena 
01/ago/14. Simone Rodrigues da Costa - Gerente de 
Licitação. Pablo H. Candian – Coordenador de Con-
tratos.

AVISO DE LICITAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN
Secretário: Diogo Sie Carreiro Lima

2º e último termo aditivo. Reforma do Palácio da Re-
volução Liberal. Contrato de Empreitada nº 016/2013. 
Carta Convite  nº 001/2013. Processo nº 041/2013. 
Contratante: Câmara Municipal de Barbacena. Contra-
tada: Telhacol Telhado em Amianto e Colonial Ltda. 
Comissão Fiscalizadora da Obra – Justificativa: não 
demolição de anexo. Valor: R$ 3.752,07 (três mil se-
tecentos e cinqüenta e dois reais e sete centavos). 
Amparo Legal: Art 65, II, §1º da Lei 8666/93. Perma-
necem inalteradas as demais cláusulas e condições do 

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

Secretário-Chefe da Casa Civil

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as Leis em vigor, em especial com o disposto no ar-
tigo 45, inciso VII, da Lei nº 3.245/1995, e na forma 
do art. 26, inciso II, da Constituição do Município de 
Barbacena;  RESOLVE:

PORTARIA Nº 16.334 - DECLARAR a vacância do car-
go público de Advogado ocupado por Thiago Henrique 
Esteves, em razão de posse em outro cargo inacumu-
lável, nos termos do Parecer nº 305/2014, exarado 
pela Consultoria Geral do Município às fls. 86/90 do 
Processo Funcional nº 6904/2011, com efeito retro-
ativo a 12.06.2014. Barbacena, 11 de julho de 2014.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu   cargo, em conformidade com 
as leis em vigor e na forma do artigo 26, inciso II, da         
Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 16.388 - TORNAR sem efeito a Porta-
ria nº 16.270, de 13.06.2014, com efeito retroativo 
à data de sua assinatura. Barbacena, 28 de julho de 
2014.

PORTARIA Nº 16.390 - DESIGNAR Comissão Espe-
cial composta por Rômulo Stefani Filho, Jair Pereira 
e Milton Roman, para, sob a presidência do primei-
ro, proceder à avaliação de um terreno com área de 
25.502,64m² (vinte e cinco mil quinhentos e dois me-
tros e sessenta e quatro centímetros quadrados), situ-
ado na Colônia Rodrigo Silva, registrado sob o R-6, da 
Matrícula nº 3.159, Livro 2-J, fls. 197-A, do 2º Cartório 
de Registro de Imóveis da Comarca de Barbacena, no 
prazo de 15 (quinze) dias, a partir desta data.   Barba-
cena, 28 de julho de 2014.

CÂMARA MUNICIPAL DE 
BARBACENA

Presidente: Amarílio Augusto de Andrade

MUNICÍPIO DE BARBACENA – PP 037/2014 – PRC 
058/2014. OBJETO: Contratação de empresa espe-
cializada em prestação de serviços de confecção de 
placas indicativas das Obras de Unidade Básica de 
Saúde. ABERTURA: 21/08/2014 – 13:00 hs. Informa-
ções 32–3339–2026. Barbacena 01/ago/14. Simone 
Rodrigues da Costa - Gerente de Licitação. Pablo H. 
Candian – Coordenador de Contratos.

MUNICÍPIO DE BARBACENA - PP 039/2014 - PRC 
062/2014 . OBJETO: R. P. aquisição formulas ali-
mentares. RECEBIMENTO E ABERTURA PROPOSTA: 
27/08/2014 - 13:00 hs.  Informações (0xx32) 3339–
2026, licitacao@barbacena.mg.gov.br. Barbacena, 
04/08/2014. Simone Rodrigues da Costa. Gerente de 
Licitação. Pablo H. Candian - Coord. Aquis. e Contra-
tos.

MUNICÍPIO DE BARBACENA – PRC 047/2014 - PP 
030/2014 – OBJETO: RP aquisição pneus SESAP. RE-
CEBIMENTO E ABERTURA PROPOSTA: 28/08/2014 
13:00 hs.  Informações (0xx32) 3339–2026, licita-
cao@barbacena.mg.gov.br Barbacena, 05/08/2014. 
Simone Rodrigues da Costa. Gerente de Licitação. Pa-
blo H. Candian. Coord. Aquis. e Contratos.

MUNICÍPIO DE BARBACENA – PP 050/2014 - PRC 
078/2014. OBJETO: Aquisição de computador e no-
tebook par atender a SEGAB. ENTREGA E ABERTURA 
DOS ENVELOPES: Dia 22/08/2014 às 15:00 horas. 
Informações tel: (32) 3339–2026 ou licitacao@barba-
cena.mg.gov.br.  Simone Rodrigues da Costa - Geren-
te de Licitação. Pablo H. Candian - Coord. Aquis. e 
Contratos.

SAS – PRC 026/2014 - PP 024/2014 – RP unifor-
mes. ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 25/08/2014 
às 13:00 horas. Informações licitacao@barbacena.
mg.gov.br Barbacena, 05/08/2014. Simone Rodrigues 
da Costa. Gerente de Licitação. Pablo H. Candian. Co-
ord. Aquisições e Contratos.

EXTRATO DE CONTRATO
Extrato de Contrato nº 076/2014 - Contratante: 
Município de Barbacena – CNPJ 17.095.043/0001-
09. Contratado: Construtora HCG Ltda -  CNPJ.: 
06.036.620/0014-67. Processo: 077/2014,Dispensa 
de Licitação: 009/2014 e ainda Pregão Presencial: 
006/2014 e Processo 112/2013 (Declarado Deserto). 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de 
serviços de reforma e construção de arquibancada, 
laje de palco, laje de camarim, escada e execução de 
projeto de prevenção e combate a incêndio para o Gi-
násio Santo Antônio. Valor Total : R$ 204.607,44. Data 
de assinatura: 05/08/2014. Vigência: 90 (noventa) 
dias, a partir da data de assinatura. Nome das par-
tes que assinam: Antonio Carlos Doorgal de Andrada, 
Fernando Antonio Mont’Alvão do Prado e Helcio Carlos 
Godinho.

AVISO DE ADIAMENTO
MUNICÍPIO DE BARBACENA – PP 047/2014 – PRC 
069/2014. OBJETO: Contratação de serviços de 
manutenção em veículos da SECOPS.. Adiada para 
26/08/2014, as 13:00, a entrega de envelopes e aber-
tura da licitação indicada, mantidas inalteradas todas 
as clausulas do edital. Barbacena, 01/08/2014. Simo-
ne Rodrigues da Costa – Gerente de Licitação.

RESUMO DE ATA
RESUMO DA ATA 035/2014 - 027ª Sessão Ordinária – 
29.05.14 – 1º Período – 2º Ano da Legislatura. Presi-
dente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secre-
tária: Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes. 
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro 
próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 
19h23. “Pois o Senhor julgará o seu povo e se arre-
penderá em atenção aos seus servos”. I - Leitura e 
Discussão de Atas: - Atas 024 e 025/14 – Aprovadas 
por unanimidade. II- Leitura de Correspondências e 
Comunicações: - Edital de Convocação nº. 004/14 – 
Convocando os senhores vereadores para um período 
de reuniões extraordinárias a ocorrer nos dias 02, 04 e 
06 de junho na Câmara; - Comunicados do Ministério 
da Educação (Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação) de 21.05.14, nºs. 109908, 109909, 109910, 
109911, 109912, 109913, 109914, 109915, 109916, 
109917 e 109918/14 comunicando liberação de recur-
sos financeiros; DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - Req. nº. 
045/14, aut. Todos os vereadores, solicitando o cum-
primento integral de contratos da Prefeitura e das en-
tidades: Obras Passionistas São Paulo da Cruz, Coral 
Araújo, Creche Escola Irmãos do Caminho, Sociedade 
São Miguel Arcanjo, Rotary Santo Antônio, creches 
municipais e ASDEF. – APROVADO POR UNANIMIDA-
DE. PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA. - Proj. Re-
solução nº. 007/14 – Cria no sítio oficial da Câmara 
Municipal o link Rádio Câmara - Aut. Vereadores Luiz 
Gonzaga de Oliveira, Carlos Alberto Sá Grise e Tadeu 
José Gomes. - Proj. Decreto Legislativo nº. 013/14 – 
Institui a comissão Municipal da Verdade, no âmbito 
do Município de Barbacena – Aut. Vereadora Vânia 
Maria de Castro e outros. - Proj. Lei nº. 086/14 – Au-
toriza o Poder Executivo a doar ao Serviço Social do 
Comércio – Administração Regional do Estado de Mi-
nas Gerais (SESC/MINAS) o imóvel que especifica e dá 
outras providências – Aut. Executivo. SEGUNDA PAR-
TE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h37. Discussão e 
Votação de Projetos. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTA-
ÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA. Proj. 
Lei nº. 085/14 – Autoriza doação de imóvel ao Estado 
de Minas Gerais e dá outras providências – Aut. Execu-
tivo– PRAZO VENCE EM 14.06.14. Solicitou a palavra o 
vereador Carlos Roberto Batista (Kikito). Requereu 
constasse na íntegra sua fala. DEFERIDO pelo Presi-
dente.  A íntegra da fala do vereador se encontra ar-
quivada nos anais da Câmara. Solicitou a palavra o 
vereador Flávio Maluf. Requereu se constasse em Ata 
a íntegra de sua fala. DEFERIDO PELO SR. PRESIDEN-
TE. A íntegra da fala do vereador se encontra arquiva-
da nos anais da Câmara. A seguir os vereadores Carlos 
Roberto Batista (Kikito) e Flávio Maluf Caldas, pediram 
a palavra para discutir o projeto pela segunda vez, 
requerendo se constasse em Ata a íntegra de suas 
falas, o que foi DEFERIDO PELO SR. PRESIDENTE. As 
íntegras das falas dos vereadores Carlos Roberto Ba-
tista e Flávio Maluf Caldas se encontram arquivadas 
nos anais da Câmara. Para discutir o projeto solicitou 
a palavra o vereador Luiz Gonzaga. Disse ser absolu-
tamente desnecessário esse tipo de discussão. Salien-
tou que é preciso votar os projetos em pauta, é direito 
dos vereadores solicitar vistas e informações. Afirmou 
que todos irão votar favorável ao projeto, entretanto 
era preciso acabar com discussão de coisas que já 
passaram, pois existem projetos importantes para se-
rem votados para a Cidade. Encerrada a discussão, foi 
solicitada e concedida VISTA AO VEREADOR LUIZ 
GONZAGA DE OLIVEIRA. Pela ordem solicitou a pala-
vra o vereador Marcio Zeferino. Disse que recebera 
carta de moradores do município falando a respeito da 
Saint Gobain e da Rivelli, reclamando do forte cheiro 
que dizem ser nocivo à saúde. Citou que Barbacena 
tem um dos maiores índices de câncer do estado de 
Minas Gerais. Solicitou ao Presidente criar uma Comis-
são para visitar as empresas e verificar o que realmen-
te vem ocorrendo nas empresas citadas. O Sr. Presi-
dente informou que no caso da Saint Gobain foi criada 

contrato e aditivo. Data: 09/06/2014. Publicar. Amari-
lio Augusto de Andrade - Presidente da Câmara Muni-
cipal de Barbacena.



uma comissão, presidida pelo Vereador Pastor John-
son e foi concluído que foram colocados os filtros e 
que ela não traria nenhum problema para a popula-
ção. Solicitou à Secretaria levantar o relatório e con-
clusão do trabalho da comissão para ser encaminhado 
ao vereador Márcio. Pela ordem o vereador Márcio 
Zeferino disse que na próxima reunião iria entrar com 
o requerimento. Pela ordem, solicitou a palavra o ve-
reador Pastor Johnson. Disse que a denúncia do vere-
ador Marcio Zeferino faz sentido. Informou que à épo-
ca a Comissão que presidiu fez um trabalho muito 
profundo e, neste mesmo período, o diretor da Saint 
Gobain, Sr. Ildeu, lhe informou que haveria a necessi-
dade de colocação de uma lona, um material caríssi-
mo, que abrange uma área parecida com um campo 
de futebol. Disse que o cheiro voltou de forma acentu-
ada. Apelou aos vereadores fazer a pauta andar, pois 
se pretende chegar aos projetos do voto secreto. Soli-
citou a palavra o vereador Flávio Barbosa, Ombreou-
se ao vereador Pastor Johnson Marçal. Disse que o 
cheiro voltou forte e que agora seria questão a ser 
analisada também pelo Ministério Público. O Sr. Presi-
dente DEFERIU o pedido do vereador Flávio Maluf Cal-
das, para que se constasse em Ata, a íntegra das suas 
falas e do vereador Carlos Roberto Batista. REDAÇÃO 
FINAL – PROJETO DE RESOLUÇÃO. Proj. Resolução 
nº. 009/13 – Dispõe sobre instituição do voto aberto 
na Câmara Municipal de Barbacena, terminando com o 
voto secreto do parlamentar, extinguindo-se os artigos 
119, 120 e 121 e alterando-se a redação do art. 113, 
§ 2º, art. 115 e art. 175, caput, todos do Regimento 
Interno – Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal.  Sol ic i-
tou a palavra a vereadora Vânia Castro. Parabenizou o 
vereador Pastor Johnson Marçal pelo projeto. Salien-
tou que no dia da votação do projeto, após aprovação, 
colocou o resultado nas redes sociais e a população 
está aprovando. Afirmou que é obrigação dos verea-
dores fazer com que todo cidadão fique sabendo o que 
está sendo votado. Disse que muitos entendem que vá 
haver um desconforto, mas entende que desta vez, e 
daqui pra frente, as ideias serão discutidas aberta-
mente. Encerrada a discussão, colocado em votação, 
solicitou a palavra o vereador Pastor Johnson, para 
encaminhar votação. Quero agradecer a todos os ve-
readores pela votação. Disse ter ouvido o lamento da 
vereadora Marilene Franco que não pôde estar presen-
te em razão de doença de seu pai, mas hoje está pre-
sente para votar o projeto. Disse que os vereadores 
demonstraram que não estão preocupados com o con-
forto pessoal e sim com o bem comum. Destacou que 
os dois projetos precisam ser votados ainda hoje. Co-
locada em votação a REDAÇÃO FINAL, foi a mesma 
APROVADA POR UNANIMIDADE. REDAÇÃO FINAL – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO. Proj. Dec. Leg. 
nº. 003/14 – Comemora os 50 (cinquenta) anos da 
Fundação Presidente Antônio Carlos – FUPAC e 15 
(quinze) anos da Universidade Presidente Antônio Car-
los - UNIPAC com sessão solene promovida pelo Poder 
Legislativo de Barbacena e dá outras providências – 

Aut. Ver. José Jorge Emídio - APROVADO POR  UNANI-
MIDADE. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJE-
TO DE LEI. Proj. Lei nº. 076/13 – Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de retirada do capacete, por parte dos 
motociclistas e passageiros, quando do abastecimento 
de suas motocicletas no Município de Barbacena e dá 
outras providências – Aut. Ver. Tadeu José Gomes - 
APROVADO POR  UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 231/13 
- Dispõe sobre a instituição do prêmio “Amigo do Pa-
trimônio” no Município de Barbacena - Aut. Ver. John-
son Oliveira Marçal - APROVADO POR  UNANIMIDADE. 
Proj. Lei nº. 246/13 – Institui a disponibilização de 
pelo menos uma cadeira de rodas no terminal rodovi-
ário do Município de Barbacena - Aut. Vereadora Vânia 
Maria de Castro - APROVADO POR  UNANIMIDADE. 
Proj. Lei nº. 025/14 – Institui a Semana Municipal Sem 
Glúten – Glúten-Free e dá outras providências – Aut. 
Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira - APROVADO POR  
UNANIMIDADE. Proj. Lei. nº. 022/14 – Declara de uti-
lidade pública o Nuclave – Núcleo Campos das Verten-
tes do Mangalarga Marchador, com sede e foro no 
Município de Barbacena - Aut. Ver. Carlos Alberto Sá 
Grise - APROVADO POR  UNANIMIDADE. SEGUNDA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE EMENDA 
CONSTITUCIONAL. Proj. Emenda Constitucional nº. 
006/13 – Altera a redação § 2 do art. 46 e § 2º do art. 
68º, ambos da Lei Orgânica do Município de Barbace-
na – Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal - APROVADO 
POR  UNANIMIDADE. Solicitou a palavra o vereador 
Pastor Johnson, para justificativa de voto. Questionou 
o Presidente, quanto à votação da redação final do 
presente projeto. Sr. Presidente informou que a Reda-
ção Final do presente projeto estará na pauta da pró-
xima reunião. Comunicou aos Senhores Vereadores 
que todos os requerimentos que forem apresentados 
solicitando redação final que não for cumprido o in-
terstício será indeferido pela Presidência, de acordo 
com o art. 177 do Regimento Interno. Disse que não é 
nada de pessoal, mas, tem que cumprir o determina o 
Regimento para que mais tarde não venha a ser ques-
tionado pelo Ministério Público. Pela ordem, solicitou a 
palavra o vereador Pastor Johnson. Agradeceu a seus 
pares, que o acompanharam na votação da derrubada 
do voto secreto. Destacou que esta vergonha acaba 
hoje, pois na próxima sessão extraordinária será vota-
da e aprovada, com certeza, a redação final deste pro-
jeto. Salientou que agora os vereadores terão oportu-
nidade de expor suas ideias de forma mais clara e 
objetiva, sem precisar se esconder. Salientou que o 
Brasil avança e a população mostra a sua cara e força 
os seus representantes a adotarem postura como es-
tas. Parabenizou os vereadores e ao Presidente pelo 
cumprimento do regimento. Solicitou a palavra o vere-
ador Ronaldo Braga, disse que os mais importantes 
projetos foram votados. Disse ter participado com os 
vereadores Gonzaga, Tadeu, Pastor Johnson, Tererê e 
Vânia, da reunião quadrimestral de prestação de con-
tas da Secretaria de Saúde de Barbacena e, lamentava 
a pouca presença de público, para tratar de um assun-

to dos mais urgentes nesta cidade. Parabenizou os 
vereadores pela aprovação dos projetos do vereador 
Pastor Johnson, quando a Câmara sepulta de vez o 
voto secreto. Comentou a explanação do Secretário de 
Saúde, que com toda a sua transparência, deixou o 
vereador estarrecido e assombrado com o que pode 
vir. Afirmou que parece que não há um timoneiro nes-
se barco. Destacou não saber a quem está entregue o 
destino desta nau. Asseverou que a situação da saúde 
em Barbacena é gravíssima. Disse que o Secretário fez 
um resumo de vinte minutos abordando as dificulda-
des e afirmou que em Barbacena não se consegue 
nem comprar remédio, pois a licitação não funciona. 
Destacou que isso é um problema de gestão. Ás 20h37 
o Senhor Presidente disse que estava encerrada a se-
gunda parte da reunião e determinou fosse feita a 
chamada dos vereadores, conforme registrado em li-
vro próprio. Às 20h39, o Sr. Presidente disse que esta-
va passando para a Terceira Parte da Ordem do dia. 
Retornou a palavra ao vereador Ronaldo Braga. Reto-
mando a palavra o vereador Ronaldo Braga. Disse que 
o problema da saúde se espalha pelo Brasil. Destacou 
que o Secretário, em momento algum, escondeu a si-
tuação do endividamento da Santa Casa e a continuar 
do jeito que está a porta de entrada de urgência e 
emergência da Santa Casa terá que ser fechada e ir 
para outro lugar e voltar para o Hospital Regional. Sa-
lientou entender que tem que haver um planejamento 
para que caso retorne para o Hospital Regional seja 
feito de comum acordo com o governo do estado, para 
que pessoas não venham a morrer na porta dos hos-
pitais. O Sr. Presidente passou às mãos do vereador 
Luiz Gonzaga, matéria publicada no Jornal O Tempo, 
com o título “Colapso na Saúde”. Solicitou a palavra o 
vereador Ilson Guilherme. Afirmou ter estado presente 
na prestação de contas e questionou o Secretário com 
relação ao Posto de Correia de Almeida, onde a Den-
tista informou que não pode sequer chamar o cidadão 
para atendimento, pois não tem material e o Secretá-
rio informou na prestação de contas que não tem 
como fazer as compras. Citou que na época do Dr. 
Sodré ele atendia em média sessenta a oitenta pesso-
as, e hoje os que lá estão atendem cerca de dez pes-
soas e vão embora. Destacou que o Dr. Sodré e a Dra. 
Lidia foram retirados de lá sem que a comunidade 
fosse consultada, o que prejudicou o atendimento. 
Disse que a proposta de melhorar a saúde em Correia 
de Almeida está piorando. Antigamente havia ambu-
lância em Correia de Almeida e hoje não tem mais. 
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou 
encerrada a presente sessão às 20h55 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 Amarílio Augusto de 
Andrade. Secretária: Vereadora Grácia Maria Araújo 
Gomes.
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