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PODER EXECUTIVO

Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

EXTRATO DE PORTARIA
ASSINADA 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 art. 26, inciso II, da
Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:
PORTARIA Nº 17.746 - CONCEDER aposentadoria
por tempo de contribuição, com proventos integrais,
nos termos do art. 6º da Emenda Constitucional nº
41/2003, ao servidor Airton Ferreira, Matrícula nº
19116, CPF nº 851.415.698-53, no Cargo de Operador
de Máquinas Pesadas, nível C-28, conforme Parecer
nº 532/2016, exarado pela Consultoria Geral do Município, com efeito retroativo a 31.05.2016. Barbacena,
26 de julho de 2016.
Publique-se na forma da lei
José Francisco Vidigal Silveira
Secretário-Chefe da Casa Civil

ERRATA
No final do art. 1º da Lei nº 4.772, publicada no e-DOB
- Diário Oficial do Município no dia 19.07.2016, onde
se lê “lei orçamentária do exercício de 2016”, leia-se
“lei orçamentária do exercício de 2017”.
Publique-se na forma da lei
José Francisco Vidigal Silveira
Secretário-Chefe da Casa Civil

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO SEPLAN
Secretário: Silver Wagner de Souza

AVISO DE ADIAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA/SESAPS –
Prc nº 029/2016 – Pregão Presencial nº 015/2016.
Objeto: Aquisição de veículos para atender a Vigilância
Sanitária. Fica adiada para o dia 22/08/2016, às 16:00
horas, a abertura da licitação em epígrafe, em virtude
de alterações no edital. Simone R. Costa – Gerência
de Licitação. Pablo Herthel Candian. Coordenador de
Aquisições e Contratos.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA/SESAPS –
Prc nº 033/2016 – Pregão Presencial nº 013/2016.
Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender a Rede de Frio Municipal. Fica
adiada para o dia 22/08/2016, às 14:00 horas, a abertura da licitação em epígrafe, em virtude de alterações
no edital. Simone R. Costa – Gerência de Licitação.
Pablo Herthel Candian. Coordenador de Aquisições e
Contratos.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Extrato Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 001/2015.
Contratante: Município de Barbacena – CNPJ
17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal
de Obras Públicas. Contratado: Brasil Construções
e Montagens Ltda – CNPJ.: 04.129.964/0001-95.
Processo: 109/2014, Concorrência: 009/2014. Objeto:Alterar a “Cláusula Segunda - Do Preço” e Cláusula
Quinta – “Das Medições e do Pagamento” - Fica acrescida ao valor global a importância de R$ 1.690.655,49
(Hum milhão seiscentos e noventa mil seiscentos e
cinquenta e cinco reais e quarenta e nove centavos)
do contrato originário. Fica alterada a forma de pagamento dos serviços avençados no contrato 001/2015,
em conformidade com o disposto na Declaração de
Recursos Financeiros n.º 148/2016, os pagamentos
serão efetuados por medições mensais após 10 (dez)
dias da completa instrução dos processos de pagamentos à tesouraria da Sefaz, inclusive Relatório de
Medição, conferido e aprovado pela Comissão Fiscalizadora da Semop. Ademais os prazos são considerados após o recebimento de cada Processo de Pagamento, devidamente, aprovado pela Controladoria
Geral – Agente Sefaz. Data de assinatura: 02/08/2016.
Nome das partes que assinam: Antônio Carlos Door-

gal de Andrada, Emiliano Furtado Campos e Crézio
Moraes Júnior.
Publique-se na forma da lei
José Francisco Vidigal Silveira
Secretário-Chefe da Casa Civil

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE
BARBACENA
Presidente: Flávio Barbosa da Silva

EXTRATO DE ATAS
RESUMO DA ATA 002/2016 - 002ª Sessão Extraordinária – 03.02.16 – 1º Período – 4º Ano da Legislatura.
Presidente: Vereador Johnson Oliveira Marçal. Secretária: Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes. Vereadores
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 09h25.
“Assim diz o SENHOR, o Deus de Israel: Vai, e fala a
Zedequias, rei de Judá, e dize-lhe: Assim diz o SENHOR: Eis que eu entrego esta cidade na mão do rei
de babilônia, o qual queimá-la-á a fogo.”
(Jeremias 34:2). Com a palavra pela ordem o vereador
Gonzaga solicitou que a reunião fosse suspensa por 10
minutos. Solicitação deferida pelo Sr. Presidente que
suspendeu a reunião às 09h26. Sessão reaberta às
09h54. I - Leitura e Discussão das Atas: - Não houve..
II – Leitura da Correspondência e Comunicações: Correspondência do Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais comunicando a decisão da Assembleia Geral
de 02/02/16. Com a palavra pela ordem o vereador
José Jorge solicitou um voto de pesar para a Sra. Constância Vieira Lima, da Rua Engenheiro Antônio J. A. de
Souza e que o mesmo fosse enviado pelos correios.
Com a palavra pela ordem o vereador Tadeu José também solicitou um voto de pesar em razão do falecimento do Sr. Jesus de Nazaré Barros Ferreira, fundador da
Creche Escola Irmãos do Caminho. E também que esse
voto de pesar fosse enviado pelos correios à família e à
diretoria da creche. Com a palavra pela ordem o vereador Gonzaga também manifestou seu voto de pesar e
solicitou que constasse seu pesar à família. SEGUNDA
PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 10h00 Discussão
e Votação de Projetos. O Sr. Presidente aproveitou para
informar aos servidores municipais presentes na Câmara que os vereadores estão empenhados em resolver o problema dos servidores, contudo precisam seguir
a Lei Orgânica e o que determina o Regimento Interno
da Casa. E ressaltou que irá colocar o projeto em votação para que cada vereador possa manifestar o que
realmente entende ser direito. No entanto, ao que parece a maioria seguirá o que foi decidido na Assembleia
dos servidores. Com a palavra pela ordem o vereador
Carlos Roberto disse que a intenção inicial dos vereadores seria derrubar o projeto, contudo, essa não parece
ser a melhor solução, haja vista que se derrubarem o
projeto o Prefeito não poderá reapresentar projeto semelhante. Outra solução pensada foi a de se retirar o
projeto da pauta, mas como é de autoria do governo,
somente ele pode fazer isso. E a liderança do governo
não está presente. Porém, antes de se tomar a decisão
de pedir vistas no projeto foi dada a sugestão de se
criar uma Comissão formada por vereadores e representantes do Sindicato, para ir até o Prefeito e discutir
o que será feito. E ressaltou que se o Prefeito não entrar em acordo com essa Comissão a solução será a
Câmara fazer emendas ao projeto para adequar às necessidades do Sindicato e dos servidores municipais.
Com a palavra pela ordem o vereador Tadeu disse ser a
favor do pedido de vistas pelas mesmas razões ditas
pelo vereador Carlos Roberto e também porque a liderança do governo ainda não foi determinada. Disse ainda que se o projeto for derrubado o Prefeito não terá
como enviar outro projeto para a Câmara e ele irá responsabilizar tanto os vereadores quanto o Sindicato por
essa situação. E ainda que muitos entendam que esse
pedido de vistas pode ser um adiamento da solução, na
verdade ela vem impedir que outras soluções não possam ser tomadas. Porém, isso não impede que o Sindicato e servidores permaneçam em sua luta. Com a palavra pela ordem o vereador Ronaldo disse que gostaria
de reafirmar o apoio da bancada de oposição ao que
fora decidido em Assembleia, pelos servidoresE enten-
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de que o melhor caminho a ser seguido pela Câmara,
nesse momento, é do pedido de vistas. Em especial,
porque a derrubada do projeto poderá causar uma situação em que o Prefeito coloque a culpa pela falta de
reajuste na Câmara e no Sindicato. Mas nada impede
que os servidores e o Sindicato façam outras ações para
manter a sua pressão sobre o governo para conseguirem atingir um bom termo de acordo. Com a palavra
pela ordem o vereador Márcio disse que se os vereadores derrubarem o projeto não será bom para os servidores, haja vista o que já foi dito pelos vereadores que
o antecederam, podendo a culpa da falta do reajuste
recair sobre a Câmara e o Sindicato. E destacou que a
melhor solução é realmente o pedido de vistas e a criação dessa Comissão para tentar chegar a um acordo
com o Prefeito. Com a palavra pela ordem a vereadora
Marilene disse que após a Assembleia realizada ontem,
não teria como não se posicionar ao lado dos servidores. Contudo, entende que o melhor caminho hoje é
realmente o pedido de vistas ao invés de pedir a retirada do projeto. Caso contrário, entende que se isso
acontecer não terão mais o projeto para discutir. Com
a palavra pela ordem o vereador Gonzaga disse que a
informação que ele teve é de que a Assembleia de ontem foi um sucesso. Contudo, espera que o número de
servidores reunidos possa sempre aumentar para fortalecer a reivindicação dos servidores. E pediu que eles se
unam para conseguir atingir o objetivo. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA Proj. Lei nº. 012/16 – Autoriza o reajuste dos
servidores públicos municipais e dá outras providências
- Aut. Executivo – PRAZO VENCE EM 09.03.16. VISTAS
CONCEDIDAS AO VEREADOR TADEU JOSÉ. Proj. Lei nº.
013/16 – Dispõe sobre as divisas da sede urbana do
Distrito de Pinheiro Grosso e da Fazenda “Pinheiro Grosso” – Reserva Biológica, autoriza o Poder Executivo a
doar as áreas que especifica e dá outras providências Aut. Executivo – PRAZO VENCE EM 09.03.16. VISTAS
CONCEDIDAS AO VEREADOR GONZAGA. Com a palavra para justificar seu pedido de vistas o vereador Gonzaga disse ter solicitado vistas por estar se debruçando
sobre ele para estudar. Afirmou ser um bom projeto,
mas existem outros desdobramentos envolvendo a matéria e ele levará o projeto para ser discutido coma Dra.
Elisa e tentar obter mais subsídios que justifiquem sua
posição. Com a palavra pela ordem o vereador Carlos
Roberto alertou para o fato de que o projeto acima
apresenta duas demandas. E ressaltou que quanto à
divisa da sede urbana do Distrito não vê problemas no
projeto. Contudo, também trata da reserva biológica do
Distrito, o que entende ele ser matéria que desrespeita
a lei federal sobre o tema, não podendo a lei municipal
se sobrepor à lei federal. Proj. Lei nº. 014/16 – Autoriza
o Poder Executivo celebrar termo aditivo ao contrato
firmado com a União, sob a égide da Medida Provisória
nº. 2.185/2001, e suas edições anteriores, para alteração das condições nele estabelecidas, nos termos da
Lei Complementar nº. 148, de 25 de novembro de
2014, regulamentada pelo Decreto nº. 8.616, de 29 de
dezembro de 2015 - Aut. Executivo – PRAZO VENCE EM
09.03.16. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR MÁRCIO. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO
LEI Proj. Lei nº. 015/16 – Autoriza o reajuste dos servidores públicos e agentes políticos da Câmara Municipal
de Barbacena e dá outras providências - Aut. Mesa da
Câmara. VISTAS CONCEDIDAS À VEREADORA MARILENE. Nesse momento o Sr. Presidente pediu ao Presidente do Sindicato que escolha, junto com os servidores,
aqueles que farão parte da Comissão, já em relação aos
vereadores ele não poderá determinar quais serão os
vereadores, por isso ele deixará aberto para que os vereadores que quiserem comparecer que assim procedam. E pediu que o Presidente do Sindicato agende a
reunião com o Prefeito e informe aos vereadores para
que possam estar presentes. Com a palavra pela ordem
o vereador Ronaldo disse que ao colocar os vereadores
diretamente envolvidos nessa questão transforma a discussão em uma discussão política do problema. E entende que essa deva ser uma discussão restrita ao Poder Executivo e os servidores, assim representados pelo
Sindicato. Caso não consigam entrar em acordo os vereadores se manifestarão. Mas devido à manifestação
dos presentes ele voltou atrás em sua sugestão. Com a
palavra pela ordem o vereador Carlos Roberto disse que
gostaria de sugerir exatamente o contrário do que fora
sugerido pelo vereador Ronaldo, haja vista que a administração municipal, até o momento, não cumpriu ne-
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nhum dos acordos anteriormente realizados com a categoria. Por isso, ele entende que uma forma de
pressionar o governo é justamente a presença dos vereadores. Devendo, inclusive, a bancada de governo se
posicionar a favor dos servidores no que tange a matéria. Com a palavra pela ordem o vereador Tadeu também se disse contrário à sugestão do vereador Ronaldo
e ressaltou que os servidores reconhecem o apoio dado
pelos vereadores. E se manifestou no sentido de comparecer à reunião com o Prefeito para buscar esse acordo juntamente com o Sindicato. E solicitou seja logo
publicada a portaria da Comissão. O Sr. Presidente,
então, montou a comissão formada pelos vereadores
Tadeu José e Marilene Franco e deixou aberto para que
os demais vereadores compareçam espontaneamente,
tão logo se tenha a reunião marcada. Com a palavra
pela ordem o vereador Gonzaga disse que os servidores
e o Sindicato devam fazer parte da Comissão. Com a
palavra pela ordem a vereadora Marilene disse que os
vereadores tem mandato até dia 31 de dezembro e são
representantes do povo. E caso exista na Câmara um
possível candidato a Prefeito esse só será prefeito em
2017. E ressaltou que essa não é uma questão política
e sim uma tentativa de solucionar o problema dos servidores. O Sr. Presidente, em razão das deliberações de
hoje, suspendeu o período extraordinário anteriormente convocado. Voltando do recesso, ele decidirá o que
fazer para deliberarem sobre o projeto. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 10H29 Não havendo oradores inscritos e nada
mais havendo a tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão às 10H29 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 003/2016 - 001ª Sessão Ordinária –
16.02.16 – 1º Período – 4º Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Johnson Oliveira Marçal. Secretária:
Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes. Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA
PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 09h25 “Sucedeu,
porém, no mês sétimo, que veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de sangue real, e com ele dez
homens, príncipes do rei, a Gedalias, filho de Aicão, a
Mizpá; e comeram pão juntos ali em Mizpá.”
(Jeremias 41:1) I - Leitura e Discussão das Atas: - Atas
056/15 e 001/16 – Aprovadas por unanimidade. II –
Leitura da Correspondência e Comunicações: - Correspondência Sr. Frederico Souza do dia 04/12/15 – Gerente de Relações Institucionais da Concessionária Via 040
– resposta ao ofício 180/15 – implantação de passarela
na rodovia BR 040, nas proximidades do Km 698, município e Barbacena. - Ofício nº. 260 do dia 07.12.15 –
Gabinete do Deputado Federal Reginaldo Lopes – Indicação de emendas parlamentares para Barbacena/MG
para o Centro Barbacenense de Assistência Médica –
valor de R$100.000,00 e Instituto Maternidade Assistência à Infância e Policlínica – valor de R$ 99.860,00.
- Ofício nº. 510 do dia 16.12.15 – Gabinete do Deputado Estadual Fábio Cherem – comunicando a autorização de pagamento de custeio de despesas no valor de
R$211.503,00 para a Santa casa de Misericórdia de
Barbacena. - Ofício nº 002 de 11.01.16 - Gabinete do
Deputado Estadual Fábio Cherem – comunicando a liberação de recursos por meio do Programa Escola Sustentável, beneficiando várias escolas estaduais de Barbacena para manutenção predial. - Ofício nº. 279 de
18.01.16 – Secretaria de Estado de Governo – Subsecretaria de Assuntos Municipais – convênio com o município – Associação Projetar Minas – Aquisição de
01(um) veículo, motor 1.0, no mínimo 02(duas) portas,
zero KM. - Ofício nº.733/15 de 28.01.16 – Secretaria do
Estado de Minas Gerais – convênio entre o município e
a Associação São Miguel Arcanjo de Barbacena – aquisição de 01(um) veículo. - Ofício nº. 049 de 02.02.16
– Gabinete do Deputado Fábio Cherem – por ordem do
Governados Fernando Pimentel foi entregue no dia
27/01/16, ambulâncias para o serviço de atendimento
móvel de urgência – SAMU. III- Apresentação de proposições: - Do vereador José Jorge: - Indicação nº
752/2015 – Solicita o asfaltamento para a Rua Waldemar Nogueira, São Pedro; - Requerimento nº 011/2016–
Requer seja expedido voto de pesar em razão do falecimento do Senhor Jesus Marcelino Ferreira, solicita

outrossim, seja o presente voto enviado à família; - Indicação nº 102/2016 – Solicita abertura da Rua Itajaí
com Avenida Pará, no bairro Caiçaras. - Do vereador
Amarílio Andrade: - Ofício nº 058/2016 – Manifesta desejo de participar das Comissões de Constituição e de
Redação; - Ofício nº 051/2016 – Comunica que está
assumindo a liderança do Partido Social Cristão; - Requerimento nº 013/2016 – Requer seja consignado um
voto de congratulações ao Cel. Wilalba Ferreira de Souza, pelos relevantes serviços prestados à União dos Militares e a nossa Gloriosa Polícia Militar; - Requerimento
nº 014/2016 – Requer seja consignado um voto de
aplausos ao Exmº. Dr. Sérgio Fernando Moro, Juiz Federal da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba; - Requerimento nº 015/2016 – Requer seja consignado um voto
de profundo pesar pelo falecimento da senhora Dalila
de Oliveira Penna Naves, falecida no último dia 04 do
corrente; - Requerimento nº 016/2016 - Requer seja
consignado um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Conceição, falecida no último dia 13 aos
81 anos; - Requerimento nº 018/2016 - Requer seja
consignado um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Gino Calvi, falecido no último dia 12 do
corrente; - Indicação nº 011/2016 – Solicita o patrolamento e cascalhamento para o final da Rua José Alves
Vieira, bairro São Cristóvão, depois da creche; - Indicação nº 033/2016 – Solicita ao Senhor Prefeito que encaminhe projeto de lei, denominando como Doutor Eloy
Henrique Dutra Câmara, a Rua 01 no loteamento Residencial Campo Belo; - Indicação nº 034/2016 – Solicita
ao Sr. Prefeito que encaminhe projeto de lei, denominando como Doutor José Eugênio Dutra Câmara, a Rua
10 no loteamento Residencial Campo Belo; - Indicação
nº 095/2016 – Solicita providências urgentes na Rua
José Aurélio Jacinto no bairro Floresta; - Indicação nº
096/2016 – Solicita ao Sr. Prefeito que encaminhe projeto de lei, denominando como Maria do Rosário Leandro, a Rua que tem início na Rua Evair José Leandro,
até a Fazenda Antunes, Correia de Almeida; - Indicação
nº 103/2016 – Solicita ao Sr. Prefeito que encaminhe
projeto de lei, denominando como Nestor Rodrigues da
Costa a Rua 14 no loteamento Residencial Campo Belo;
- Indicação nº 104/2016 – Solicita ao Sr. Prefeito que
encaminhe projeto de lei, denominando como Doutor
Paulo Patrício de Moura e Silva, a Rua 13 no loteamento
Residencial Campo Belo; - Indicação nº 105/2016 – Solicita ao Sr. Prefeito que encaminhe projeto de lei, denominando como Praça Nhá Chica, a Praça localizada no
bairro Urias Barbosa de Castro, na confluência das Ruas
José Pires dos Reis, Francisco Afonso Gabriel e Cel. Belizário de Paula Moreira; - Indicação nº 106/2016 – Solicita ao Sr. Prefeito que determine uma cooperativa de
leite, no Distrito de Correia de Almeida; - Indicação nº
107/2016 – Solicita ao Sr. Prefeito que solicite a reabertura da Biblioteca Municipal na parte da manhã. - Do
vereador Carlos Roberto: - Requerimento nº 019/2016
– Requer sua indicação como líder do Partido dos Trabalhadores para o ano de 2016; - Requerimento nº
020/2016 – Requer a sua indicação para a Comissão de
Constituição. - Do vereador Luiz Gonzaga: - Indicação
nº 091/2016 – Solicita a recuperação asfática de dois
buracos em frente ao ponto de ônibus da Avenida Bias
Fortes, mais precisamente nas proximidades da Fundação Porfhyria e José Máximo de Magalhães; - Indicação
nº 101/2016 – Solicita a troca do bebedouro de água
potável instalado na Unidade Básica de Saúde do bairro
Santo Antônio. - Do vereador Tadeu José: - Indicação
nº 001/2016 – Solicita ao Sr. Prefeito que determine ao
setor competente a realização de obras de revisão e
obras necessárias no sistema de distribuição de água e
esgotamento sanitário, bem como obras de esgotamento das águas das chuvas e a colocação da guia da
calçada na Rua José Ferreira Sobrinho, bairro Diniz; Indicação nº 002/2016 – Solicita a realização de obras
na Rua Rita Lucinda da Fonsceca, bairro Floresta; - Indicação nº 003/2016 – Solicita a realização de obras na
Rua Maria Dias de Medeiros no Vale das Rosas; - Indicação nº 004/2016 – Solicita a realização de obras na
Avenida Presidente Juscelino Kubistchek, no bairro Diniz II; - Indicação nº 005/2016 – Solicita a realização
de obras na José Fernandes, bairro Floresta; - Indicação nº 006/2016 – Solicita a realização de obras na Rua
Irene Piazzi no bairro Nossa Senhora Aparecida; - Indicação nº 007/2016 – Solicita a realização de obras na
Rua José de Araújo Filhono bairro Nossa Senhora Aparecida; - Indicação nº 008/2016 – Solicita que seja feita, em caráter de urgência, capina nas Ruas José Fer-
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reira Sobrinho, Maria Silvina Lourdes, Doutor Diaulas
Abreu, Alcides Pereira de Souza, Agenor Macedo, José
Maria de Andrada Serpa, Padre Alvim Barroso, Sub Ten.
Moacir Carvalho de Oliveira, Maria Evangelista de Oliveira, Cassimiro de Abreu, Padre Gomes, Professor Pires de Morais, José Alfenas Vidigal e Lindouro Antão,
todas no bairro Diniz II; - Indicação nº 009/2016 – Solicita operação tapa buracos nas Ruas Neca Tavares,
Maria Silvina Loures, Sargento Dionízio de Souza, Ernesto Tonussi, João Narciso de Souza, Professora Santinha Viana e Lindouro Antão; - Indicação nº 010/2016
– Solicita, com urgência, reparos na pavimentação da
Rua Neca Tavares, bairro Diniz II; - Indicação nº
012/2016 – Solicita ao Sr. Prefeito que se faça projeto
de lei que disponha sobre a inclusão no mercado de
trabalho dos usuários de drogas em fase final de tratamento no âmbito do município de Barbacena; - Indicação nº 013/2016 – Solicita ao Sr. Prefeito que se faça
projeto de lei que disponha sobre a instituição da tarifa
social de água, saneamento básico e esgoto, destinadas às entidades beneficentes, assistenciais, filantrópicas e sem fins lucrativos do município de Barbacena; Indicação nº 014/2016 – Solicita ao Sr. Prefeito que se
faça projeto de lei que estabeleça a Secretaria Municipal de Governo – SERGOV – a orientação jurídica aos
Conselhos Municipais legalmente constituídos no município de Barbacena; - Indicação nº 015/2016 – Solicita
ao Sr. Prefeito que se faça projeto de lei que disponha
sobre a criação do Conselho Municipal de Erradicação
do Trabalho Infantil; - Indicação nº 016/2016 – Solicita
ao Sr. Prefeito que se faça projeto de lei que disponha
sobre a criação do Plano Municipal de Combate à Pedofilia; - Indicação nº 017/2016 – Solicita ao Sr. Prefeito
que se faça, em caráter de urgência, alteração no parágrafo único do artigo 3º, do artigo 5º e do §1º do artigo
12 da lei 4.398 de 07 de fevereiro de 2012; - Indicação
nº 018/2016 – Solicita que se façam ações urgentes
reparadoras, face o alto grau de periculosidade a que
estão expostos algumas residências da Rua Emílio Vidigal Soares e Rua José Vieira da Rocha. - Da vereadora
Vânia Castro: - Requerimento nº 118/2015 – Requer ao
Senhor Prefeito que envie a esta Casa projeto de mobilidade urbana, bem como planilha de custos do referido
projeto; - Requerimento nº 006/2016 – Requer ao Senhor Prefeito para que providencie junto ao CODEMA,
se há o cumprimento das resoluções 335/03 e 402/08,
especialmente em relação ao cemitério da Boa Morte e
que apresente em 10 dias, caso haja, para fiscalização
desta Casa; - Requerimento nº 012/2016 – Requer que
o Sr. Prefeito encaminhe a esta Casa, cópia dos documentos, projeto de mobilidade urbana, projeto de acessibilidade, contratos licitatórios referentes às obras de
mobilidade urbana que estão sendo realizadas no município, planilha de custos do referido projeto; Indicação
nº 746/2015 – Solicita com urgência a manutenção do
bueiro na Rua Lima Duarte, esquina com Teobaldo Tolendal; - Indicação n° 747/2015 – Solicita operação
tapa buracos na Rua Barretos, bairro Novo Horizonte;
- Indicação nº 748/2015 – Solicita a limpeza, capina,
patrolamento, asfaltamento da Rua João Júlio de Oliveira, bairro Guarani e construção de uma escadaria e
iluminação também no Beco conhecido como Beco do
DEMAE ao final da Rua João Júlio de Oliveira; - Indicação nº 749/2015 – Solicita operação tapa buracos na
Avenida Brasil, Novo Horizonte; - Indicação nº 750/2015
– Solicita operação tapa buracos, patrolamento e asfaltamento, bem como limpeza e capina na Rua Edir da
Rocha, bairro Guarani; - Indicação nº 751/2015 - Solicita, com urgência, o manilhamento do bueiro na Rua
Edir da Rocha, bairro Guarani; - Indicação nº 022/2016
– Solicita que seja feita capina e limpeza da Rua Vidal
Barbosa, Centro; - Indicação nº 023/2016 – Solicita que
seja feita a identificação do proprietário do lote, antigo
Campo do América, enviando-lhe notificação e concedendo-lhe prazo de 10 dias para executar o serviço de
limpeza, capina e demarcação de seu terreno; - Indicação nº 024/2016 – Solicita que seja feita capina e limpeza da Avenida Olegário Maciel, Centro; - Indicação nº
025/2016 – Solicita que seja feita a capina e limpeza da
Rua José Aureliano Dias, São Geraldo. Com a palavra
pela ordem o vereador Gonzaga disse que a sua equipe
está analisando justamente a questão referida pela vereadora Vânia, a respeito da falta de resposta do Prefeito para as indicações e requerimentos dos vereadores.
Explicou que adentrará na Casa com um requerimento
para solicitar do Prefeito o envio dos documentos solicitados em indicações pelos vereadores, haja vista que se
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isso não acontecer o Presidente da Câmara poderá recorrer ao Poder Judiciário no intuito de fazer a lei ser
cumprida, bem como implica crime de responsabilidade
da autoridade que deixar de cumprir o prazo determinado pela Lei Orgânica. Assim, o gabinete dele irá provocar o Presidente da Câmara para que adote as medidas próprias nesse sentido. - Da vereadora Grácia
Araújo: - Indicação nº 100/2016 – Solicita operação
tapa buracos na Rua Belizário Pena, Centro; - Indicação
nº 097/2016 – Solicita calçamento da Rua Irene Piazzi,
bairro Nossa Senhora Aparecida; - Indicação nº
098/2016 – Solicita operação tapa buracos na Rua Coronel Neator de Oliveira, Santa Cecília; - Indicação nº
0990/2016 – Solicita limpeza e capina na Rua Osmar
Cordeiro dos Santos, bairro Jardim. - Da vereadora Marilene Franco: - Indicação nº 085/2016 – Solicita que
seja feita a poda de três árvores que se encontram na
porta da Escola Estadual Bias Fortes; - Indicação nº
735/2015 – Solicita que seja feita a manutenção da Rua
Capitão Antônio Ferreira Campos, no bairro do Carmo;
- Indicação nº 736/2015 – Solicita que seja feita a manutenção da Rua Rodrigues Alves, no bairro Santa Tereza I; - Indicação nº 076/2016 – Solicita que sejam instaladas placas de redução de velocidade e faixa de
pedestres na Rua Honório Ferreira Armond, bairro Monsenhor Mário Quintão; - Indicação nº 078/2016 – Solicita que seja feita a manutenção da Rua Quinquim
Costa, Jardim das Alterosas; - Indicação nº 079/2016
– Solicita que seja feita a manutenção da Rua Maurício
Gava em Pinheiro Grosso; - Indicação nº 080/2016 –
Solicita que seja feita a manutenção da Rua Santa Terezinha em Pinheiro Grosso; - Indicação nº 081/2016 –
Solicita que seja feita a manutenção da Rua José
Pinheiro em Pinheiro Grosso; - Indicação nº 082/2016
– Solicita que seja feita a manutenção da Rua “C” em
Pinheiro Grosso; - Indicação nº 083/2016 – Solicita que
seja feita a manutenção da Rua “A” em Pinheiro Grosso;
- Indicação nº 084/2016 – Solicita que seja feita a manutenção da Rua “H” em Pinheiro Grosso; - Indicação
nº 077/2016 – Solicita que seja feita a manutenção da
Rua Fernando Laguardia. PROJETOS PROTOCOLADOS
NA CASA - Veto Total Proj. Lei nº. 079/15 – Altera a Lei
nº. 4260, de 05 de maio de 2001, que dispõe sobre a
necessidade de carteiras escolares adaptadas aos alunos com necessidades especiais – Aut. Executivo. - Veto
Total Proj. Lei nº. 222 /13 – Dispõe sobre a instituição
da catalogação e registro das nascentes de água no
município de Barbacena e a colocação de placas informativas nessas nascentes. – Aut. Executivo. - Veto Total
Proj. Lei nº. 119/13 – Dispõe sobre a divulgação, avaliação e acompanhamento orçamentário de obra ou
serviço no município de Barbacena e dá outras providências. – Aut. Executivo. - Veto Total Proj. Lei nº.
044/15 – Altera a Lei nº. 3711, de 2002 e dá outras
providências. – Aut. Executivo. - Veto Total Proj. Lei nº.
216/13 – Dá nova redação, acrescenta §§ e incisos ao
art. 36 da Lei Municipal nº. 3247, Código de Obras e
Edificações do município de Barbacena, para dispor sobre a construção de rampa para deficientes físicos na
área de acesso das calçadas e dá outras providências.
– Aut. Executivo. - Veto Total Proj. Lei nº. 034/13 – Dispõe sobre a criação do Programa Saúde e Comportamento Vocal do Professor da rede municipal de ensino
de Barbacena e dá outras providências. – Aut. Executivo. - Veto Total Proj. Lei nº. 074 /15 – Institui o Programa Biblioteca Itinerante nas praças e comunidades carentes no âmbito do município de Barbacena. – Aut.
Executivo. - Veto Total Proj. Lei nº. 012/14 – Dispõe
sobre o uso de armas não letais pela Guarda Municipal
de Barbacena e dá outras providências. – Aut. Executivo. - Veto Total Proj. Lei nº. 138/14 –Institui a presença
de intérprete de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS
em todos os eventos públicos oficiais do município de
Barbacena. – Aut. Executivo. - Veto Total Proj. Lei nº.
145/14 – Dispõe sobre os hospitais públicos e privados
e instituições congêneres notificarem ocorrências de
uso de bebidas alcoólicas e drogas por crianças e adolescentes. – Aut. Executivo. - Veto Parcial Proj. Lei nº.
083/14 – Dispõe sobre a apresentação de relatórios
pelos Conselhos Municipais e dá outras providências. –
Aut. Executivo. - Veto Total Proj. Lei nº. 086 /15 – Altera os artigos 112, 113, 114 e 115 da Lei Municipal nº.
3247, que dispõe sobre o Código de Obras e Edificações
do Município de Barbacena e dá outras providências. –
Aut. Executivo. - Veto Parcial Proj. Lei nº. 042 /15 – Altera a Lei nº. 3827, de 2004 e dá outras providências.
– Aut. Executivo. - Veto Parcial Proj. Lei nº. 017/15 –

Dispõe sobre os estabelecimentos comerciais que colocam à disposição, mediante locação, computadores e
máquinas para acesso à internet e dá outras providências. – Aut. Executivo. - Veto Total Proj. Lei nº. 019/14
– Institui, disciplina e regulamenta o registro, o licenciamento e o uso de capacetes em ciclomotores e dá outras providências. – Aut. Executivo. - Veto Total Proj. Lei
nº. 038/14 – Institui, disciplina e regulamenta a colocação de lixeiras nos veículos de transporte público coletivo no município de Barbacena e dá outras providências.
– Aut. Executivo. - Veto Parcial Proj. Lei nº. 117/15 –
Dispõe sobre a instalação de banheiros químicos adaptados aos portadores de necessidades e especiais
quando da realização de eventos públicos e privados no
município de Barbacena. – Aut. Executivo. - Veto Total
Proj. Lei nº. 048/15 – Dispõe sobre a retirada de veículos abandonados nas vias públicas no âmbito do município de Barbacena. – Aut. Executivo. - Veto Total Proj.
Lei nº. 031/15 – Disponibiliza gratuitamente a vacina
contra o vírus da gripe aos doadores de sangue residentes no município de Barbacena. – Aut. Executivo. - Veto
Parcial Proj. Lei nº, 122/15 – Dispõe sobre a utilização
dos recursos de que trata a Lei Complementar nº. 151,
de 05 de agosto de 2015, institui fundo de reserva e dá
outras providências. – Aut. Executivo. - Veto Total Proj.
Lei nº. 110/15 – Dispõe sobre a obrigatoriedade de reserva de espaço público gratuito para apresentação e
comercialização do artesanato local nas feiras e eventos
que ocorrem no município de Barbacena e dá outras
providências. – Aut. Executivo. - Veto Parcial Proj. Lei
nº. 206/13 – Institui o Alvará Simplificado para moradia
popular e dá outras providências. – Aut. Executivo. Veto Total Proj. Lei nº. 053/15 – Institui o Programa
Obesidade Zero nas escolas do município e dá outras
providências. – Aut. Executivo. - Proj. Lei nº. 104/15 –
Dispõe sobre a criação da plataforma virtual para acompanhamento das obras da prefeitura do município de
Barbacena. - Aut. Ver. Luiz Gonzaga de Oliveira. - Proj.
Lei nº. 145/15 – Dispõe sobre a criação da Semana
Municipal de Incentivo ao Uso Sustentável da Água no
município e dá outras providências. - Aut. Ver. Carlos
Alberto Sá Grise. - Proj. Lei nº. 146/15 – Dispõe sobre
a criação do Dia da Consciência Negra no município e
dá outras providências. - Aut. Ver. Carlos Alberto Sá Grise. - Proj. Lei nº. 147/15 – Reconhece como de utilidade pública Municipal o Instituto Cultural Primeiro Quilombo para inclusão social de negros e índios brasileiros
- ICPQ e dá outras providências. - Aut. Ver. Márcio Zeferino Ferreira. - Proj. Lei nº. 148/15 – Cria mecanismo
de incentivo à adoção de creches e escolas municipais
pelas empresas na cidade de Barbacena e dá outras
providências. - Aut. Vereadora Vânia Maria de Castro. Proj. Lei nº. 149/15 – Dispõe sobre a divulgação dos
direitos da pessoa portadora de câncer em Barbacena e
dá outras providências. - Aut. Vereadora Vânia Maria de
Castro. - Proj. Lei nº. 150/15 – Dispõe sobre a inclusão
da tipagem sanguínea e do fator RH nas carteiras estudantis da rede pública municipal de ensino na cidade de
Barbacena. - Aut. Vereadora Vânia Maria de Castro. Proj. Lei nº. 001/16 – Acrescente-se o inciso XII, ao art.
2º. da Lei Municipal nº. 4728/15 e dá outras providências. - Aut. Ver. Tadeu José Gomes. - Proj. Lei nº.
002/16 – Acrescente-se o inciso VII, ao art. 139 da Lei
Municipal nº. 3246/95 e dá outras providências. - Aut.
Ver. Tadeu José Gomes. - Proj. Lei nº. 003/16 – Revoga
o inciso II, ao art. 112 da Lei Municipal nº. 3241/95 e
dá outras providências. - Aut. Ver. Tadeu José Gomes.
- Proj. Lei nº. 004/16 – Dispõe sobre a instituição do Dia
do Ex-aluno da escola Agrícola de Barbacena e dá outras providências. - Aut. Ver. Tadeu José Gomes. - Proj.
Lei nº. 005/16 – Dispõe sobre a instituição do Dia do
Ex-aluno da Escola Preparatória de Cadetes do Ar de
Barbacena e dá outras providências. - Aut. Ver. Tadeu
José Gomes. - Proj. Lei nº. 006 /16 – Altera a redação
do parágrafo 3º. do art. 5º da Lei Municipal nº. 4169 de
1º de abril de 2009. - Aut. Mesa da Câmara. - Proj. Lei
nº. 016/16 – Dispõe sobre o aproveitamento de candidatos aprovados para concursos públicos no âmbito do
município e dá outras providências. - Aut. Ver. Flávio
Maluf Caldas. - Proj. Dec. leg. nº. 001/16 – Comemora
os 40 (quarenta) anos da Marcenaria Toledo Barbacena
LTDA. – Aut. Ver. Tadeu José Gomes. - Veto Parcial Proj.
Lei nº. 111/15 – Estima a receita e fixa a despesa do
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município
de Barbacena para o exercício de 2016 e dá outras providências. – Aut. Executivo. - Veto Total Proj. Lei nº.
128/15 – Institui o Programa Escola com Saúde no âm-
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bito da Secretaria Municipal de Saúde Pública e da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura do
Município de Barbacena e dá outras providências. – Aut.
Executivo. - Veto Total Proj. Lei nº. 132/15 – Institui a
Semana Cultural do Artista Especial no âmbito do Município de Barbacena e dá outras providências. – Aut.
Executivo. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 10h00 - Discussão e Votação de Projetos. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA
URGENTÍSSIMA Proj. Lei nº. 152/15 – Dispõe sobre
multas tributárias e dá outras providências – Aut. Executivo. – PRAZO VENCE EM 25.02.16. – VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR GONZAGA. Com a palavra pela
ordem o vereador Ronaldo disse que o artigo 1º apresenta problemas, devendo ter a redação melhorada,
pois pode parecer que a multa é diária e não progressiva. Proj. Lei nº. 012/16 – Autoriza o reajuste dos servidores públicos municipais e dá outras providências. Aut. Executivo. – PRAZO VENCE EM 09.03.16 – VISTAS
CONCEDIDAS AO VEREADOR SÁ GRISE. Proj. Lei nº.
013/16 – Dispõe sobre as divisas da sede urbana do
Distrito de Pinheiro Grosso e da Fazenda “Pinheiro Grosso” – Reserva Biológica, autoriza o Poder Executivo a
doar as áreas que especifica e dá outras providências Aut. Executivo – PRAZO VENCE EM 09.03.16 – Votar
Requerimento de fls. 10 de autoria do Ver. Luiz Gonzaga
de Oliveira. – VISTAS CONCEDIDAS À VEREADORA VÂNIA CASTRO. Proj. Lei nº. 014/16 – Autoriza o Poder
Executivo celebrar termo aditivo ao contrato firmado
com a União, sob a égide da Medida Provisória nº.
2.185/2001, e suas edições anteriores, para alteração
das condições nele estabelecidas, nos termos da Lei
Complementar nº. 148, de 25 de novembro de 2014,
regulamentada pelo Decreto nº. 8.616, de 29 de dezembro de 2015. - Aut. Executivo. – PRAZO VENCE EM
09.03.16. – VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR FLÁVIO MALUF. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO LEI Proj. Lei nº. 015/16 – Autoriza o reajuste dos
servidores públicos e agentes políticos da Câmara Municipal de Barbacena e dá outras providências - Aut.
Mesa da Câmara. – VISTA CONCEDIDAS AO VEREADOR JOSÉ JORGE. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
– PROJETO DE RESOLUÇÃO Proj. Resolução nº. 003/15
- Dispõe sobre a criação do calendário de eventos para
as solenidades promovidas pela Câmara Municipal de
Barbacena – Aut. Ver. Luiz Gonzaga de Oliveira. – VISTA
CONCEDIDAS AO VEREADOR JOSÉ JORGE. PRIMEIRA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Proj. Dec. Leg. nº. 014/15 – Altera o Decreto Legislativo nº. 469, de 16 de julho de 1998. – Aut.
Mesa da Câmara. – VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR CARLOS ROBERTO. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO:
20H35 Não havendo oradores inscritos e nada mais
havendo a tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a
presente sessão às 20H35 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.

TERCEIROS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE ALTO DAS
VERTENTES - CISALV
Presidente: Luiz Gonzaga da Silva

EXTRATO DE CONTRATO
Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes – CISALV. Ext. Contrato Nº 09/2016 assinado em 09/08/2016 com vigência de sua assinatura
até 31/12/2016 e com fundamento no Processo nº
06/2016 Tomada de Preços nº 03/2016 cujo objeto é a
contratação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte para prestação de serviços de realização de
concurso público de provas e títulos para o quadro de
servidores vinculados à Concurso Público do CISALV.
Empresa contratada: RHS Consult LTDA – EPP, portadora do CNPJ nº 23.047.156/0001-23. Valor Total do
Contrato: R$ 13.378,80. Informações das 12 as 17h
- tel: (32) 3341-1235, email licita.cisalv@gmail.com, e
pelo Site: https://www.cisalv.com.br.

