BARBACENA, QUARTA-FEIRA, 08 DE FEVEREIRO DE 2017
PODER EXECUTIVO

Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos

DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO MUNICIPAL Nº 8.121
“Proíbe a exploração de atividades de prestações de
serviços e comércio eventual e/ou ambulante, durante
o evento “Beer Fest””.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso
das atribuições de seu cargo, em conformidade com
as leis em vigor, e na forma do inciso I do art. 26 da
Constituição do Município de Barbacena;
DECRETA:
Art. 1º Fica proibida, no período de 14 a 18 de fevereiro de 2017, na via pública e em lotes vagos e
edificações residenciais ou comerciais, de propriedade
particular, num perímetro de 500m (quinhentos metros) em relação à Praça dos Andradas, a exploração
de atividades de prestação de serviços e comércio
eventual e/ou ambulante.
Parágrafo único. Fica assegurado aos prestadores de
serviços e comerciantes regularmente estabelecidos,
em caráter não eventual, no trecho descrito no art. 1º
deste Decreto, o exercício das atividades constantes
do Alvará de Licença para Localização e Funcionamento, já expedido pela Prefeitura Municipal de Barbacena.
Art. 2º O descumprimento das normas dispostas neste
regulamento ensejará a aplicação das multas previstas
na Lei nº 3.241/1995 – Código Municipal de Posturas,
e na Lei nº 3.246/1995 – Código Tributário Municipal.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 06 de fevereiro de 2017;
175º ano da Revolução Liberal, 87º da Revolução de 30.
Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 8.122
“Proíbe a exploração de atividades de prestações de
serviços e comércio de atividade de eventual e/ou
ambulante, durante as comemorações do Carnaval no
ano de 2017, e dá outras providências”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso
das atribuições de seu cargo, em conformidade com
as leis em vigor, e na forma do inciso I do art. 26 da
Constituição do Município de Barbacena;
DECRETA:
Art. 1º Fica proibida, no período de 23 a 28 de fevereiro de 2017, na via pública, e em lotes vagos e edificações, residenciais ou comerciais, de propriedade
particular, situados no entorno da Praça dos Andradas
e no decorrer da Rua XV de Novembro a exploração
de atividades de prestação de serviços e comércio de
atividade eventual e/ou ambulante.
§ 1º A proibição constante do art. 1º deste Decreto se
estende num perímetro de 500m (quinhentos) em relação à Praça dos Andradas e à Rua XV de Novembro.
§ 2º Fica assegurado aos prestadores de serviços e
comerciantes regularmente estabelecidos, em caráter
não eventual, nos trechos descritos no art. 1º deste Decreto, o exercício das atividades constantes do
Alvará de Licença para Localização e Funcionamento,
já expedido pela Prefeitura Municipal de Barbacena.
Art. 2º À Secretaria Municipal de Fazenda - SEFAZ é
vedada a concessão de Alvará Provisório para a exploração de atividades de prestação de serviços e
exploração e comerciais, eventuais e/ou ambulantes,
nos trechos e pelo período previstos no comando do
artigo anterior.
Art. 3º O Serviço de Concessões somente fornecerá
credencial aos ambulantes mediante apresentação do
comprovante de quitação das taxas de uso e ocupação
do solo, até o dia 20/02/17.
Art. 4º A área para ambulantes será delimitada de
acordo com o Serviço de Concessões da Prefeitura.
Art. 5º Os ambulantes deverão colocar em local visível cartaz com a advertência de proibição da venda
de bebidas alcoólicas e cigarros para menores de 18

(dezoito) anos.
Art. 6º Fica proibida a comercialização de bebidas em
garrafas e/ou copos de vidro, de serpentinas metalizadas e de spray tóxico.
Art. 7º Os contêineres de refrigeração de isopor, caixas térmicas e similares deverão estar em perfeitas
condições de higiene e conservação.
Art. 8º Fica autorizado o comércio de espetinhos ou
churrasquinhos de carnes ou mussarela industrializados em espaço permitido, de acordo com as normas
de vigilância sanitária.
Art. 9º O trânsito de veículos será interditado a partir
das 18:30 horas do dia 23, até às 02:00 horas do dia
24 de fevereiro, da Rua Lima Duarte à Praça dos Andradas, esquina com a Rua Getúlio Vargas; e a partir
das 14:00 horas dos dias 25, 26, 27 e 28 de fevereiro,
até às 2:00 do dia posterior, na Praça dos Andradas e
nas Ruas Lima Duarte, Francisco Sá, Primeiro de Maio,
Treze de Maio, Vigário Brito, Dr. Teobaldo Tolendal, esquina com a Rua Presidente Kennedy, e XV de Novembro até à Rua Dr. Francisco Figueiredo Abranches (dispersão dos blocos). 			
Art. 10 O descumprimento das normas dispostas neste
regulamento ensejará a aplicação das multas previstas
na Lei nº 3.241/1995 – Código Municipal de Posturas,
e na Lei nº 3.246/1995 – Código Tributário Municipal.
Art. 11 Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 08 de fevereiro de
2017; 175º ano da Revolução Liberal, 87º da Revolução de 30.
Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan
Secretária Municipal de Governo

EXTRATO DE PORTARIAS
ASSINADAS PELO EXMO SR
PREFEITO MUNICIPAL
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 18.542 - 1 - DESIGNAR os servidores
abaixo relacionados para compor a Comissão de Seleção para processamento e julgamento de Chamamento Público e Credenciamento de Organizações da Sociedade Civil – OSC, nos termos do art. 27 do Decreto
Municipal nº 8.123, de 08.02.2017: Titulares: Tatiana
Filardi Campos – Presidente, Pablo Herthel Candian,
Cacilda Araújo Silva, Pedro Pereira Bitarães. Suplentes: Éricko de Paula Voigt, Giovana Zappa Barbosa,
Letícia de Fátima Milagres. 2 - DISPOR que a presente
Portaria entre em vigor a partir desta data. Barbacena,
08 de fevereiro de 2017.
PORTARIA Nº 18.543 - 1 - DESIGNAR os servidores
abaixo relacionados para compor a Comissão de Monitoramento e Avaliação das parcerias celebradas com
Organizações da Sociedade Civil – OSC, nos termos do
art. 68 do Decreto Municipal nº 8.123, de 08.02.2017:
Titulares: Carolina Souza Petrochi Rezende – Presidente, Natália Ferreira Candian, Michael Lemos de Castro
Militão. Suplentes: Poliana Resende Monteiro, Rosária
Aparecida Dias Eugênio Resende, Leandro Augusto
Pinto Abidalla. 2 - DISPOR que a presente Portaria
entre em vigor a partir desta data. Barbacena, 08 de
fevereiro de 2017.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso
das atribuições de seu cargo, em conformidade com
as leis em vigor e disposto no art. 26, inciso II, da
Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:
PORTARIA Nº 18.544 - 1 – REVOGAR a designação de
Vera Lúcia Belo Assis Brandão para exercer o cargo
de Diretora da Escola Municipal “Rotary”, constante da
Portaria nº 18.476, de 30.01.2017. 2 – REVOGAR a
designação de Neidimar de Oliveira e Silva para exercer o cargo de Vice-Diretora da Escola Municipal “Em1

baixador Martim Francisco”, constante da Portaria nº
18.476, de 30.01.2017. 3 – DESIGNAR Vera Lúcia Belo
Assis Brandão para exercer o cargo de Vice-Diretora
da Escola Municipal “Embaixador Martim Francisco”.
4 – DISPOR que a presente Portaria entre em vigor a
partir desta data. Barbacena, 08 de fevereiro de 2017.
Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan
Secretária Municipal de Governo

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO SEPLAN
Secretário: Aderbal Neves Calmeto

EXTRATO DE CONTRATO
Extrato de Contrato Nº 002/2017. Contratante: Município de Barbacena, – CNPJ 17.095.043/0001-09,
através da Secretaria Municipal de Obras Públicas –
SEMOP. Contratado: Triama BD Peças e Serviços Automotivos LTDA, empresa inscrita no CNPJ sob o nº
11.078.678/0001-03. Processo Licitatório nº 047/2016
– Pregão Presencial nº 021/2016. Objeto: Aquisição
de 1 (um) trator agrícola 4x4, fabricação ano/modelo 2016/2017, zero KM, apto a realizar a respectiva
movimentação da capinadeira à fogo para fins de manutenção e limpeza de vias públicas. Valor Total: R$
96.900,00 (Noventa e Seis Mil e Novecentos Reais).
Data de assinatura: 06/01/2017. Nome das partes que
assinam: Luis Álvaro Abrantes Campos (Prefeito Municipal), Emiliano Furtado Campos (Secretário Municipal
de Obras Públicas – SEMOP) e Gilmar Gualter dos Santos, Gizelle Ribeiro dos Santos (Empresa).

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
MUNICÍPIO DE BARBACENA – PP 022/2016 – PRC
049/2016. Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo zero
quilômetro para atender ao CRAS Nova Cidade e São
Pedro e ao CREAS. Empresa vencedora: VOLKSWAGEM DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ 59.104.422/0024-46, item único
no valor total de R$32.163,00 (trinta e dois mil centoe
sessenta e três reais) homologado em 30/01/2017.
Barbacena, 08/02/2017. Luís Álvaro Abrantes Campos
– Prefeito Municipal.

EXTRATO DE RETIFICAÇÕES
Retificação da Publicação do Extrato de Ata nº
027/2016, Processo nº 032/2016, publicado no e-dob
no dia 23/09/2016 entre o Município de Barbacena
e GCT- Gerenciamento e Controle de Trânsito S/A,
empresa inscrita no CNPJ sob o nº 01.446.431/000100, onde lê-se através da Subsecretaria de Trânsito e
Mobilidade Urbana – Sutram, leia-se através da Secretaria Municipal de Governo – SEGOV.
Retificação da Publicação do Extrato de Contrato nº
072/2016, Processo Licitatório nº 032/2016, publicado no e-dob no dia 23/09/2016, entre o Município de Barbacena e GCT- Gerenciamento e Controle
de Trânsito S/A, empresa inscrita no CNPJ sob o nº
01.446.431/0001-00, onde lê-se através da Subsecretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana – Sutram,
leia-se Secretaria Municipal de Governo – SEGOV.
Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan
Secretária Municipal de Governo

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE
BARBACENA
Presidente: Odair José Ferreira

RESUMO DE ATAS
RESUMO DA ATA 070/2016 - 060ª Sessão Ordinária
– 18.10.16 – 2º Período – 4º Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Flávio Barbosa da Silva-Secretária:

BARBACENA, QUARTA-FEIRA, 08 DE FEVEREIRO DE 2017
Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes-Vereadores
Presentes: Conforme registro em livro próprio.PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h26“Quão
amáveis são os teus tabernáculos, SENHOR dos Exércitos! A minha alma está desejosa, e desfalece pelos
átrios do Senhor; o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo.” (Salmos 84:1-2)-I - Leitura e
Discussão das Atas- Atas 046, 058, 061 e 062/2016 –
Aprovadas por unanimidade.II – Leitura da Correspondência e Comunicações-Convite para o lançamento do
Livro Aplausos para Cecília que acontecerá no dia 22
de outubro às 16 horas na Câmara Municipal;-Comunicado do Ministério da Educação Fundo Nacional nº
CM178923/2016;-Projeto de Emenda Constitucional
nº 001/2016 – Inclui o inciso V ao artigo 153 da Lei
Orgânica Municipal e dá outras providências.III- Apresentação de proposições- Da vereadora Vânia Castro:
- Indicação n º 576/2016 – Solicita a retirada de restos de vegetação de árvores da Praça esquina da Rua
Cruz Machado com Rua Cesário Alvim; - Indicação nº
589/2016 – Solicita capina, limpeza e asfaltamento da
Rua Lincon da Cruz Machado, Pontilhão; - Indicação
nº 590/2016 – Solicita capina, asfaltamento e construção de bueiros para o escoamento da água da chuva
na Rua Coronel José Jorge Sá Fortes.- Do vereador Sá
Grise: - Indicação nº 501/2016 – Solicita reabertura
da Escola Municipal Benjamim Ferreira Guimarães de
Padre Brito; - Indicação nº 502/2016 - Solicita reabertura do posto de saúde no Ponto Chic; - Indicação nº
503/2016 – Solicita reforma e conservação da caixa
d’água na comunidade do Ponto Chic; - Indicação nº
504/2016 - Solicita disponibilização de serviço dos correios em Correia de Almeida; - Indicação nº 505/2016
- Solicita melhoria e conservação da estrada que liga
ao Palmital dos Torres; - Indicação nº 506/2016 - Solicita melhoria e conservação da estrada que liga a
localidade do Mendonça; - Indicação nº 507/2016 Solicita melhoria e conservação da estrada que liga
ao Palmital dos Torres; - Indicação nº 508/2016 – Solicita melhoria e conservação da estrada para o Campestre; - Indicação nº 509/2016 - Solicita reabertura
da Escola Municipal São Sebastião no Campestre II;
- Indicação nº 572/2016 - Solicita que seja notificado
o proprietário do lote baldio na Rua Amadeu Filard,
ao lado do nº 79, Chácara das Andorinhas, para promoverem a limpeza e retirada de entulho e demais
medidas previstas no Código de Posturas Municipais
de Barbacena. Do vereador Johnson Marçal: - Requerimento nº 078/2016 – Requer, à COPASA, que informe a esta Casa, quais as providências foram tomadas
para solucionar o problema da contaminação de água
na Fazenda do Jacó, perto do lixão da Saint Gobain;
- Requerimento nº 079/2016 – Requer seja oficiado
ao Conselho Tutelar para que seja encaminhado a
todos os hotéis do município ficha para autorização
para hospedagem nacional de menores de 18 anos
desacompanhados. Nesse momento, o Sr. Presidente
convidou para fazer parte da mesa dos trabalhos os
vereadores eleitos Pastor Everton e Thiago.SEGUNDA
PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h5-Discussão
e Votação de Projetos-SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA-Proj.
Lei nº. 094/16 – Restabelece a vigência da Lei Municipal nº. 4510/2013 e dá outras providências – Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 27.10.16.* Votar emenda de
fls. 15 de autoria Ver. Amarílio Andrade.Com a palavra
para discutir o vereador Carlos Roberto fez o seguinte
pronunciamento que segue na íntegra da ata original.
Nesse momento o Sr. Presidente explicou que na verdade o Secretário não disse que não fará o repasse
ele tão somente pediu prazo até sexta-feira para dar
uma resposta. Só que ele conta com a contribuição de
todos para resolver esse problema.Com a palavra pela
ordem o vereador Flávio Maluf solicitou que a reunião
fosse suspensa por cinco minutos para um acordo de
lideranças. Solicitação deferida pelo Sr. Presidente que
suspendeu a reunião às 20h00. Reunião reaberta às
20h05.Encerrada a discussão foram solicitadas vistas
pelo vereador Márcio Ferreira. VISTAS CONCEDIDAS
AO VEREADOR MÁRCIO ZEFERINO.O vereador Ronaldo fez uso da palavra pela ordem. O vereador Carlos
Roberto fez uso da palavra pela ordem. O vereador
Ronaldo fez uso da palavra pela ordem novamente.
O vereador Luiz Gonzaga fez uso da palavra pela or-

dem. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO
DE LEI-Proj. Lei nº. 074/16 – Dispõe sobre padrões
de qualidade nutricional, a serem observadas por lanchonetes e similares, instaladas nas escolas da rede
pública e privada no município de Barbacena – Aut.
Ver. Johnson Oliveira Marçal. RETIRADO DE PAUTA
PELO SR. PRESIDENTE.Proj. Lei nº. 044/16 - Altera
a redação do art. 85, parágrafo único, inclui incisos
I, II e III da Lei Municipal nº. 3.241 de 04 de dezembro de 1995, que “Institui o Código de Posturas
no Município de Barbacena e dá outras providências.
– Aut. Ver. Luiz Gonzaga de Oliveira.Com a palavra
para discutir o vereador Flávio Maluf solicitou do autor
do projeto que explicasse qual a principal alteração
realizada pelo projeto.Com a palavra para discutir o
vereador Gonzaga disse que a principal alteração diz
respeito ao volume dos carros com som automotivo.
Encerrada a discussão o projeto foi colocado em votação e foi APROVADO POR UNANIMIDADE.PRIMEIRA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI-Proj. Lei
nº. 071/16 – Altera a composição do Conselho Municipal sobre Drogas – COMAD – Aut. Executivo. VISTAS
CONCEDIDAS AO VEREADOR RONALDO BRAGA.PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DECRETO
LEGISLATIVO-Proj. Dec. Leg. nº. 008/16 – Aprova o
Parecer do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências. – Aut. Mesa da Câmara.O vereador Carlos Roberto fez uso da palavra
pra discutir o projeto. O vereador Gonzaga fez uso
da palavra para discutir o projeto.VOTAR PARECER
CONTRÁRIO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO-Proj.
Lei nº. 134/15 – Dispõe sobre a obrigatoriedade na
concessão pelo Poder Executivo Municipal de Kit de
higiene bucal nas escolas públicas municipais e dá outras providências. - Aut. Ver. Flávio Maluf Caldas.Com
a palavra para discutir o vereador Flávio Maluf solicitou
que os demais vereadores acompanhassem o parecer
da Comissão.O vereador Carlos Roberto fez uso da
palavra para discutir o projeto. Encerrada a discussão
o parecer foi colocado em discussão e foi APROVADO POR UNANIMIDADE.Proj. Lei nº. 135/15 – Inclui
como item obrigatório na cesta básica comercializada
no município de Barbacena, escovas dentais infantil e
adulta, creme dental e fio dental e dá outras providências. - Aut. Ver. Flávio Maluf Caldas.O vereador Ilson
Guilherme fez uso da palavra para discutir o projeto. O vereador Tadeu fez uso da palavra pela ordem.
TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES
INSCRITOS – HORÁRIO: 20H46Nada mais havendo a
tratar e não havendo oradores inscritos o Sr. Presidente declarou a presente sessão encerrada às 20h46
e eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de
Atas, lavrei a presente ata que após lida e aprovada
será assinada pelo Senhor Presidente e pela Senhora
Secretária.Presidente: Vereador Flávio Barbosa da Silva-Secretária: Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes.
RESUMO DA ATA 071/2016 - 061ª Sessão Ordinária
– 20.10.16 - 2º. Período - 4º. Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Flávio Barbosa da Silva-Secretária:
Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes-Vereadores
Presentes: Conforme registro em livro próprio.PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30-“Abençoaste, Senhor, a tua terra; fizeste voltar o cativeiro de
Jacó.” (Salmos 85:1)-Nesse momento o Sr. Presidente
suspendeu a reunião às 19h40. Sessão reaberta às
20h12. I - Leitura e Discussão da Ata - Não houve.II –
Leitura da Correspondência e Comunicações. - Poema
do Professor Maurilo.PROJETOS PROTOCOLADOS NA
CASA- Proj. Decreto Legislativo nº. 009/16 – Aprova
Ata da 102ª reunião da comissão do Plano Diretor e dá
outras providências – Aut. Mesa da Câmara.-SEGUNDA
PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h15-Discussão e Votação de Projetos-SEGUNDA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA
-Proj. Lei nº. 094/16 – Restabelece a vigência da Lei
Municipal nº. 4510/2013 e dá outras providências. –
Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 27.10.16.* Votar
emenda de fls. 15 de autoria Ver. Amarílio Andrade.O
vereador José Jorge fez uso da palavra pela ordem.
O vereador Carlos Roberto fez uso da palavra pela
ordem. O vereador Tadeu fez uso da palavra pela ordem. O vereador Luiz Gonzaga fez uso da palavra pela
ordem. O vereador Ilson Guilherme fez uso da pala-
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vra pela ordem. O vereador Carlos Roberto fez uso da
palavra como líder. Nesse momento, o Sr. Presidente
disse que o que ele puder fazer para proteger a Câmara ele fará até o dia 31, afinal ele está no cargo com
essa função. A vereadora Vânia fez uso da palavra
pela ordem. O vereador Ronaldo fez uso da palavra
pela ordem. Nesse momento o Sr. Presidente pediu a
colaboração de todos e ressaltou que a emenda constitucional estará sobre a mesa na próxima semana e
que será muito útil para assegurar um direito dos próximos vereadores. E estando encerrado o prazo de votação o Sr. Presidente passou para a terceira parte da
sessão.TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 21H15-Não havendo
oradores inscritos e nada mais havendo a tratar o Sr.
Presidente decretou o recesso parlamentar e declarou
encerrada a presente sessão às 21h15 e eu, Danielle
de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a
presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário.Presidente: Vereador Flávio Barbosa da Silva-Secretária: Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes.
RESUMO DA ATA 072/2016 - 062ª Sessão Ordinária –
25.10.16 - 2º. Período - 4º. Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Flávio Barbosa da Silva-Secretária:
Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes-Vereadores
Presentes: Conforme registro em livro próprio.PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h29-“Os
céus manifestam a glória de Deus e o firmamento
anuncia a obra de suas mãos.”(Salmos 19:1)-Nesse
momento o Sr. Presidente interrompeu a sessão às
19h30. Sessão reaberta às 19h41.I - Leitura e Discussão da Ata - Atas 063 e 066/2016 - Aprovadas por
unanimidade.II – Leitura da Correspondência e Comunicações- Ministério da Educação – Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação Comunicado nºs.
186793, 186794, 186795, 186796, 186797, 186798 e
186799 do dia 05.10 recursos destinados a garantir a
execução de programas do Fundo Nacional de Educação. Ofício AF/Deres/GLiCO200266/2016 - BNDES – liberação de recursos financeiros para o município de
Barbacena no valor de R$108.965.25 em 23.09.16.
Ofício 064 de 26.09.16 – Caixa Econômica Federal de
Barbacena - liberação de recursos financeiros do BNDES para o município de Barbacena no valor de
108.965.25 em 15.03.16 para o Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos
Setores Sociais Básicos
- PMAT. Ofício AF/GLiCO200250/2016 - BNDES – liberação de recursos financeiros para o município de Barbacena no valor de
R$609.834,42 em 07.10.16.Ofício 067 de 14.10.16 –
Caixa Econômica Federal de Barbacena - liberação de
recursos financeiros do BNDES para o município de
Barbacena no valor de R$609.834,42, crédito bancário
0099.349.00000001-49 em 15.03.16 para o Programa
de Modernização da Administração Tributária e da
Gestão dos Setores Sociais Básicos - PMAT. Ofício nº.
308/2016 – Secretaria de Fazenda – Audiência Pública
para apresentação do 1º. E 2º Quadrimestres de 2016
do Poder Executivo – dia 28.10 às 14:30horas.Convocação Conselho Municipal de Saúde – dia 07.11 – 1ª
chamada ás 18h30 e às 19h em 2º chamada no auditório do prédio Conde de Prados (antiga agir) – ordem
do dia farmácia, agentes de endemias e atenção primária.Nesse momento o Sr. Presidente interrompeu a
sessão às 19h50. Sessão reaberta às 20h02.III - Apresentação de Proposições- Do vereador José Jorge: Indicação n º 596/2016 – Solicita a instalação de uma
academia ao ar livre na Praça Inácia de Paula, próxima
à Avenida Amazona no bairro Caiçaras; - Indicação nº
597/2016 – Solicita a construção de bueiro na esquina
da Rua Paracatu com a Avenida Paraná no bairro Caiçaras.O vereador José Jorge fez uso da palavra pela
ordem. - Da vereadora Vânia Castro: - Requerimento
n º 081/2016 – A vereadora Vânia de Castro e os demais vereadores abaixo assinado vêm requere que
encaminhe esta solicitação ao comandante da EPCAR,
solicitando ao mesmo a liberação do anfiteatro no mês
de dezembro para a realização da tradicional apresentação de final de ano do balé CEFEC.- Do vereador Ilson Guilherme: - Indicação nº 600/2016 – Solicita ao
Sr. Prefeito que encaminhe a esta Casa projeto de lei
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denominando o entroncamento na Avenida Governador Bias Fortes, com Travessa Vivente de Paula Dias,
Pontilhão, próximo à empresa Visuarte Industrial.- Do
vereador Carlos Roberto: - Indicação nº 593/2016 –
Solicita a correção na Lei Municipal nº 4250, que denomina a Rua Angelin Domingos Copati; - Indicação
nº 594/2016 – Solicita que seja alterado o trânsito de
veículos na Rua José de Alencar Campos, Grogotó,
para sentido de mão única. Com a palavra pela ordem
o vereador Carlos Roberto fez pronunciamento que
segue na íntegra da ata original. O vereador Amarílio
fez uso da palavra como líder. O vereador Ronaldo fez
uso da palavra pela ordem. O vereador Amarílio fez
uso da palavra para explicações. Novamente o vereador Ronaldo fez uso da palavra pela ordem. O vereador José Jorge fez uso da palavra pela ordem para
fazer um questionamento. Do vereador Luiz Gonzaga:
- Requerimento nº 074/2016 – Os vereadores que o
presente subscrevem, vêm solicitar a convocação do
Secretário de obras e do Subsecretário de Trânsito
para deliberar sobre a reformulação do trânsito na cidade; E solicitou que o reuqrimento fosse colocado
em votação ainda nessa sessão; - Requerimento nº
075/2016 – Requer ao Sr. Prefeito o cronograma de
ações no setor de iluminação pública da Prefeitura,
desde quando o município passou a ser responsável
pela gestão do serviço; - Requerimento nº 082/2016 –
Requer o esboço do projeto arquitetônico a respeito da
obra e os esclarecimentos quanto ao gasto orçado na
construção de banheiros na feira livre na Av. Irmã Paula, São Sebastião. Da vereadora Grácia Araújo: - Indicação nº 591/2016 – Solicita operação tapa buracos na
Rua Santos Dumont, esquina com a Rua Olegário Maciel, São José; - Indicação nº 592/20016 – Solicita que
providencie, com urgência, funcionamento regular dos
semáforos localizados na Avenida Sanitária coma Rua
Monsenhor Silvestre de Castro.PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA- Proj. Emenda Constitucional nº.
002/16 – Acrescenta parágrafo único ao art. 147 da
Constituição do Município de Barbacena. – Aut. Vários
Vereadores.SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h31-Discussão e Votação de Projetos-SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA
URGENTÍSSIMA-Proj. Lei nº. 094/16 – Restabelece a
vigência da Lei Municipal nº. 4510/2013 e dá outras providências. – Aut. Executivo. - PRAZO VENCE EM 27.10.16.
* Votar emenda de fls. 15 de autoria Ver. Amarílio Andrade. - APROVADA POR UNANIMIDADE. Encerrada a discussão o projeto foi colocado em discussão e votação
com a referida emenda e foi APROVADO POR UNANIMIDADE.Com a palavra pela ordem o vereador Flávio Maluf
solicitou que o projeto fosse colocado em discussão e
votação em redação final. Solicitação essa que foi APROVADA POR UNANIMIDADE.Em redação final Proj. nº.
094/16 – Restabelece a vigência da Lei Municipal nº.
4510/2013 e dá outras providências. – Aut. Executivo.
APROVADO POR UNANIMIDADE.PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA-Proj. Lei nº. 093/16 – Dispõe sobre o percentual mínimo de cargos em comissão que deverão
ser preenchidos por servidores efetivos no âmbito do
Poder Executivo. – Aut. Executivo. - PRAZO VENCE EM
27.10.16.O vereador Carlos Roberto fez uso da palavra
para discutir. Encerrada a discussão foram solicitadas
vistas pelo vereador Carlos Roberto. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR CARLOS ROBERTO. O vereador
Ronaldo fez uso da palavra para fazer uma solicitação.
O Sr. Presidente determinou então que o projeto fosse
encaminhado à Procuradoria da Câmara para que desse parecer a respeito.Proj. Lei nº. 084/16 – Autoriza
doação de imóvel ao Núcleo Espírita Estrela de Aruanda e dá outras providências. – Aut. Executivo. - PRAZO
VENCE EM 04.11.16 – Conforme ofício de fls. 029 GPB.* Anexo Parecer do IBAM de fls. 021 a 026.Com a
palavra o vereador Tadeu solicitou que fosse feita a
leitura da conclusão do parecer do IBAM. Solicitação
deferida pelo Sr. Presidente.O vereador Flávio Maluf
fez uso da palavra pela ordem. O vereador Gonzaga
fez uso da palavra pela ordem. O vereador Tadeu fez
uso da palavra pela ordem. O vereador Johnson fez
uso da palavra pela ordem. O vereador Carlos Roberto
fez uso da palavra pela ordem. O vereador Ronaldo fez

uso da palavra pela ordem. Novamente o vereador
Carlos Roberto fez uso da palavra pela ordem. O Sr.
Presidente então, determinou que o projeto fosse encaminhado à Procuradoria da Câmara. PROJETO RETIRADO DE PAUTA POR DETERMINAÇÃO DO SR. PRESIDENTE.PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME
DE URGÊNCIA-Proj. Lei nº. 096/16 – Ratifica alteração no Contrato de Consórcio do CISALV e dá outras
providências. – Aut. Executivo. - PRAZO VENCE EM
21.11.16. O vereador Carlos Roberto fez uso da palavra para discutir o projeto. Encerrada a discussão foram solicitadas vistas pelo vereador Carlos Roberto.
VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR CARLOS ROBERTO.REDAÇÃO FINAL – PROJETO DE LEI-Proj. Lei nº.
044/16 - Altera a redação do art. 85, parágrafo único,
inclui incisos I, II e III da Lei Municipal nº. 3.241 de 04
de dezembro de 1995, que “Institui o Código de Posturas” no Município de Barbacena e dá outras providências. – Aut. Ver. Luiz Gonzaga de Oliveira. APROVADO POR UNANIMIDADE.SEGUNDA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI-Proj. Lei nº. 074/16 –
Dispõe sobre padrões de qualidade nutricional, a serem observadas por lanchonetes e similares, instaladas nas escolas da rede pública e privada no município
de Barbacena. – Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal.
PROJETO RETIRADO DE PAUTA POR DETERMINAÇÃO
DO SR. PRESIDENTE.Proj. Lei nº. 070/16 – Denomina
Rua Doutor José Eugênio Dutra Câmara. – Aut. Executivo.*Votar Emenda de fls. 09 de autoria Ver. Amarílio
Andrade. APROVADO POR UNANIMIDADE.Encerrada a
discussão o projeto com a emenda foi colocado em
votação e foi APROVADO POR UNANIMIDADE.PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI-Proj.
Lei nº. 071/16 – Altera a composição do Conselho Municipal sobre Drogas – COMAD. – Aut. Executivo. VISTAS CONCEDIDAS À VEREADORA MARILENE FRANCO.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DECRETO LEGISLATIVO-Proj. Dec. Leg. nº. 008/16 –
Aprova o Parecer do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências. – Aut. Mesa da
Câmara. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR RONALDO BRAGA.VETOS - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA-Veto Total Proj. Lei nº. 030/16 – Determina a fixação de placa informando o número telefônico do
Conselho Tutelar nos estabelecimentos de ensino público e privado do município de Barbacena e dá outras
providências. – Aut. Executivo. - PRAZO VENCE EM
27.10.16.A vereadora Vânia fez uso da palavra para
discutir o projeto. O vereador Flávio Maluf fez uso da
palavra para discutir o projeto. O vereador Carlos Roberto fez uso da palavra pra discutir o projeto. O vereador Ronaldo fez uso da palavra para discutir o projeto. Com a palavra para discussão o vereador Amarílio
solicitou vistas do projeto.Encerrada a discussão foram concedidas vistas ao vereador Amarílio Andrade.
VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR AMARÍLIO ANDRADE.Veto Total Proj. Lei nº. 052/16 – Institui o Programa de Vacinação para Colaboradores do Sistema
de Transporte, professores e Profissionais que atuam
junto ao Público – Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM
27.10.16.O vereador Gonzaga fez uso da palavra para
discutir o projeto. O vereador Flávio Maluf fez uso da
palavra para discutir o projeto. Encerrada a discussão
o veto foi colocado em votação e foi REJEITADO POR
UNANIMIDADE.VOTAR PARECER CONTRÁRIO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃ-Proj. Lei nº. 135/15 – Inclui como item obrigatório na cesta básica comercializada no município de Barbacena, escovas dentais
infantil e adulta, creme dental e fio dental e dá outras
providências - Aut. Ver. Flávio Maluf Caldas.O vereador
Flávio Maluf fez uso da palavra para discutir o projeto.
Encerrada a discussão o parecer foi colocado em votação e foi APROVADO POR UNANIMIDADE.PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO-EM BLOCO: 18.10.16
- APROVADO POR UNANIMIDADE.- Requerimento nº
074/2016 – Os vereadores que o presente subscrevem, vêm solicitar a convocação do Secretário de
obras e do Subsecretário de Trânsito para deliberar
sobre a reformulação do trânsito na cidade.O vereador
Amarílio fez uso da palavra para discutir o projeto.O
vereador Gonzaga fez uso da palavra para discutir o
projeto. O vereador Carlos Roberto fez uso da palavra
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para discutir o projeto. O vereador Flávio Maluf fez uso
da palavra para discutir o projeto. Nesse momento o
Presidente mencionou que como estava em discussão
o requerimento ele gostaria de dar vistas do mesmo
ao vereador Amarílio. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR AMARÍLIO ANDRADE.A vereadora Marilene fez
uso da palavra pela ordem. O vereador Carlos Roberto
fez uso da palavra pela ordem. TERCEIRA PARTE –
ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 21H25Não havendo oradores inscritos e nada
mais havendo a tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão às 21h25 e eu, Danielle de
Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente e pela Senhora Secretária.Presidente: Vereador Flávio Barbosa da Silva-Secretária: Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes.
RESUMO DA ATA 073/2016 - 063ª Sessão Ordinária
– 27.10.2016 - 2º. Período - 4º. Ano da Legislatura.
Presidente em exercício: Vereador Márcio Zeferino
Ferreira-Secretária: Vereadora Grácia Maria Araújo
Gomes-Vereadores Presentes: Conforme registro em
livro próprio.PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h30-O Sr. Presidente, às 19h30, solicitou ao
Sr. Secretário efetuasse a verificação Quorum para a
possível abertura da Sessão Ordinária. E, em não preenchendo o número requerido pelo Quorum Regimental, o Senhor Presidente deixou de abrir a reunião por
falta de Quorum. Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pela
Senhora Secretária.Presidente em exercício: Vereador
Márcio Zeferino Ferreira-Secretária: Vereadora Grácia
Maria Araújo Gomes.
RESUMO DA ATA 074/2016 - 064ª Sessão Ordinária
– 03.11.16 - 2º. Período - 4º. Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Flávio Barbosa da Silva.Secretária:
Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes.Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.PRIMEIRA
PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h29“Ó Deus,
não estejas em silêncio; não serres os ouvidos, nem
fiques impassível, ó Deus.” (Salmos 83:1)-I - Leitura e
Discussão da Ata - Atas 064 e 067/2016 - Aprovadas
por unanimidade.II – Leitura da Correspondência e
Comunicações- Não houve.PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA. - Proj. Lei nº. 097/16 – Autoriza doação de imóvel ao Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia do Estado de Minas GeraisCREA/MG e dá outras providências. – Aut. Executivo.Proj. Decreto Legislativo nº. 010/16 – Dispõe sobre
o cancelamento de restos a pagar do ano de 2015.
– Aut. Mesa da Câmara.- Proj. Resolução nº. 002/16
– Acrescenta § 4º. Ao art. 2º. do Regimento Interno da Câmara Municipal de Barbacena. – Aut. Mesa
da Câmara.- Projeto de Emenda Constitucional nº
002/16 - para receber emendas no prazo de 10 dias
úteis.SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO:
19h38Discussão e Votação de Projetos-Com a palavra
pela ordem o vereador Carlos Roberto fez pronunciamento que segue na íntegra da ata original.PRIMEIRA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA
URGENTÍSSIMA-Proj. Lei nº. 093/16 – Dispõe sobre o percentual mínimo de cargos em comissão que
deverão ser preenchidos por servidores efetivos no
âmbito do Poder Executivo – Aut. Executivo - PRAZO
VENCIDO EM 27.10.16.*Anexo Parecer da Procuradoria desta Casa de fls. 16.O vereador Amarílio fez uso
da palavra pela ordem. Encerrada a discussão foram
solicitadas vistas pelo vereador José Jorge. VISTAS
CONCEDIDAS AO VEREADOR JOSÉ JORGE.Estando o
projeto com prazo vencido, ante o pedido de vista e
cumprindo o que determina o Regimento Interno, o
Senhor Presidente declarou o encerramento da presente sessão às 19h55.Eu, Danielle de Paula Almeida
Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente
e pela Senhora Secretária.Presidente: Vereador Flávio
Barbosa da Silva-Secretária: Vereadora Grácia Maria
Araújo Gomes.
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