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PODER EXECUTIVO
DECRETO MUNICIPAL
DECRETO MUNICIPAL Nº 7.744
“Dispõe sobre prazos para pagamento do IPTU/TSU2015 e dá outras providências”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso
das atribuições de seu cargo, em conformidade com
as leis em vigor, em especial com a Lei nº 3.246/1995
– Código Tributário do Município, e na forma do inciso
I do art. 26 da Constituição do Município de Barbacena;
Considerando as disposições do Decreto nº 7.713, de
30 de dezembro de 2014;
DECRETA:
Art. 1º O primeiro vencimento para pagamento do
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e Taxas
de Serviços Urbanos – TSU, do exercício de 2015, de
lançamento e arrecadação conjuntas, será o dia 20
(vinte) de março de 2015.
Art. 2º Os tributos de que trata o artigo 1º deste
Decreto poderão ser pagos em parcela única, ou divididos em até 08 (oito) parcelas mensais, iguais e
sucessivas, compreendendo:
I – PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA COM DESCONTOS SOBRE O IMPOSTO:
PARCELA ÚNICA
A
B
C

DESCONTO SOBRE IPTU

DATA DE VENCIMENTO

5,00%

20/03/2015

3,00%

31/03/2015

2,00%

10/04/2015

II – PAGAMENTO PARCELADO:
ORDEM DAS PARCELAS

VENCIMENTOS

taria Municipal de Saúde Pública SESAP, através do
Fundo Municipal de Saúde CNPJ 14.675.553/0001-59.
Contratado: Instituto de Maternidade Assistência a
Infância e Policlínica de Barbacena-IMAIP - CNPJ –
17.084.005/0001-42. Objeto: Fica alterada a Cláusula
Sétima- Do prazo de vigência do contrato orginário
fica prorrogado por mais 90 (Noventa) dias. Data de
assinatura: 23/12/2014. Nome das partes que assinam: Antônio Carlos Doorgal de Andrada, José Orleans da Costa e Alexandre Eugênio Bias Fortes.
Extrato Décimo Termo Aditivo ao Contrato 069/2009.
Contratante: Município de Barbacena – CNPJ
17.095.043/0001-09 e Secretaria Municipal de Saúde
Pública SESAP, através do Fundo Municipal de Saúde CNPJ 14.675.553/0001-59. Contratado: Fundação
José Bonifácio Lafayette de Andrada - Funjob – CNPJ.:
19.559.012/0001-89. Objeto: Aditamento da Cláusula
Sétima – “Da Vigência”, para prorrogar sua vigência
pelo período de 90 (noventa) dias, e da Cláusula Sexta – Da dotação Orçamentária, ambas do Contrato
Original, passando as despesas deste instrumento.
Data de assinatura: 02/01/2015. Nome das partes que
assinam: Antonio Carlos Doorgal de Andrada, José Orleans da Costa e Bonifácio José Tamm de Andrada.
Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário-Chefe da Casa Civil

AGÊNCIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO
INTEGRADO DE BARBACENA E
REGIÃO – AGIR
Presidente: André Cruz Machado Borgo

EXTRATO DE CONVÊNIO
CONVÊNIO Nº 002/2015. Concedente: AGIR - Agência
Municipal de Desenvolvimento Integrado de Barbacena e Região - CNPJ Nº 19.290.001/0001-46. Convenente: Federação Hípica de Minas Gerais - CNPJ Nº
16.871.212/0001-84. Objeto: Conjugação de esforços
entre as partes objetivando a realização da 1ª Etapa
do Campeonato Mineiro de Hipismo e III Copa Hípica
de Barbacena. Valor do repasse: R$40.000,00. Vigência: da sua assinatura até 20/03/2015.

01/08

10/04/2015

02/08

11/05/2015

03/08

10/06/2015

04/08

11/07/2015

05/08

10/08/2015

DATA

FORNECEDOR

VALOR

06/08

10/09/2015

30/01/15

EXTINTORES

R$ 7.890,00

07/08

13/10/2015

SERGIO
LTDA

08/08

10/11/2015

27/02/15

CARLOS ALBERTO PIRES

R$ 3.700,00

AQUISIÇÔES DIRETAS (Art. 24, II, da Lei nº
8.666/93 c.c art. 62 da Lei nº 8.666/93)

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário-Chefe da Casa Civil

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 27 de fevereiro de 2015;
173º ano da Revolução Liberal, 85º da Revolução de 30.
Mário Raimundo de Melo
Prefeito Municipal em exercício

PODER LEGISLATIVO

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário-Chefe da Casa Civil

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO SEPLAN
Secretário: Diogo Sie Carreiro Lima

EXTRATO DE PROCESSO
LICITATÓRIO E ADITIVOS E
CONVÊNIOS
Extrato Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço N.º 001/2013. Contratante: Município
de Barbacena – CNPJ 17.095.043/0001-09 e Secre-

CÂMARA MUNICIPAL DE
BARBACENA
Presidente: Flávio Barbosa da Silva

RESUMO DE ATA
RESUNO DA ATA 094/2014 - 068ª Sessão Ordinária –
27.11.14 – 2º Período – 2º Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretária: Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes.
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro
próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO:
19h26. “Então, respondeu Jó: Tenho ouvido muitas
coisas como estas; todos vós sois consoladores molestos. Porventura, não terão fim essas palavras de vento? Ou que é que te instiga para responderes assim?”(Jó 16: 1-3). I - Leitura e Discussão da Atas: - Atas
nº 086, 088 e 091/2014 – Aprovadas por unanimida-
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de. II – Leitura da Correspondência e Comunicações:
- Ofício nº 0351/2014/GIGOVJF/SR Sudeste Minas –
Caixa Econômica Federal - Informando sobre Crédito
de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União;
- Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros realizado na
Câmara Municipal em 04/12/2014. - Ofício nº
6069/2014 - Do Tribunal de Justiça solicitando informações na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
1.0000.14.080343-8/000. - Correspondência do Ministério da Educação. - Telegrama do Desembargador do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais – José Antônio
Baía Borges – Agradecendo o convite para a Reinauguração do Prédio da Câmara Municipal. - Telegrama
de Antonio Carlos Teixeira Naback – Chefe de Gabinete da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais –
Agradecendo o convite para a Reinauguração do Prédio da Câmara Municipal. - Correspondência do
ex-prefeito Martin Andrada em resposta ao convite
para participar da Reinauguração da Câmara Municipal. - Convocação para Reunião Extraordinária em
16/12/2014, ás 15 horas para eleição da Mesa Diretora
da Câmara. Com a palavra pela ordem o vereador
Johnson cumprimentou o Sr. Presidente pela reforma
da Câmara. E acredita que futuramente o prédio será
transformado em um Museu. Cumprimentou ainda
pelo trabalho no Hospital do Câncer. E apesar de tudo
e todo o trabalho já realizado pela cidade, podendo já
estar descansando, ainda continua a realizar obras em
prol dos cidadãos. O Sr. Presidente agradeceu as palavras do vereador Johnson e seu apoio, bem como aos
demais vereadores pelo apoio e compreensão durante
a obra de restauração do prédio da Câmara. Afirmou
que enfrentou diversas críticas quanto à obra do Hospital do Câncer, mas isso só lhe deu forças para continuar e realizar o trabalho. Lembrou que não foi empregado nenhum dinheiro do município, o terreno foi
doado, tendo ele e seu filho bancado o projeto e o
governo do estado de Minas realizou a obras até então. III – Apresentação de Proposições: - Da vereadora Vânia de Castro: - Indicação nº 466/2014 – Solicita
Patrolamento com cascalho da Rua José Davi Sandi,
bairro Vista Alegre. – Indicação nº 467/2014 – Solicita
o desentupimento e reconstrução do bueiro da Rua
Margarida Amaral Calneto, bairro Santa Luzia e o desentupimento das Ruas Serra Verde e Eliezer Henriques, ambas no bairro Novo Horizonte. Explicou que
colocou no requerimento da moção de aplausos que a
funcionária pediu exoneração porque não poderia continuar a trabalhar, recebendo dinheiro público, sem
que seus projetos fossem viabilizados pela Prefeitura;
- Requerimento nº 086/2014 – Requer moção de
aplausos e congratulações para a senhorita Rafaela
Cobucci Cerqueira por seus relevantes serviços prestados à população barbacenense, através do cargo em
que ocupou de chefe de divisão de educação ambiental na Diretoria de Meio Ambiente da AGIR; - Requerimento nº 085/2014 – Requer moção de aplauso e
congratulações ao Andaraí Esporte Clube, através de
seu Presidente Fernando Sérgio de Oliveira. - Do vereador Flávio Maluf: - Indicação nº 477/2014 – Solicita
operação tapa-buracos na Av. Prefeito Simão Tamm
Bias Fortes, a partir da Padaria Suprema, nº 1046, até
o nº 1800; - Indicação nº 475/2014 – Solicita pavimentação da Rua Marta Pessoa Cardoso, bairro Santa
Efigênia; - Indicação nº 471/2014 – Solicita reparo em
um bueiro localizado na Rua Arnaldo Bageto, altura do
nº 1717, bairro Grogotó. Aproveitou para parabenizar
o Sr. Presidente pela reforma realizada no prédio do
Palácio da Revolução Liberal. - Do vereador Carlo Roberto: - Requerimento nº 082/2014 – Requer moção
de aplausos, com votos de congratulações para João
Pedro de Oliveira Milagres, pelo lançamento do Livro
“Os 6 Anéis Magos”, de autoria do mesmo. Com a palavra pela ordem o vereador Carlos Roberto parabenizou o Sr. Presidente pela reforma do Palácio da Revolução Liberal. Agradeceu também pela colocação dos
quadros dos ex-presidentes, Luiz Gonzaga e ele mesmo na galeria dos ex-presidentes. Prosseguindo, solicitou que se constasse na íntegra sua fala daqui em
diante e assim foi feito, o que se lê na ata original. - Da
Mesa da Câmara: - Indicação nº 472/2014 – Os vereadores que a presente subscrevem, vem requerer, seja
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a presente levada à apreciação do prefeito municipal,
para que os mesmo encaminhe a Câmara um projeto
de lei denominando com o nome de Elza Maria Pereira
Carvalho, a travessa Mário Lúcio Costa, que liga a Rua
Mário Lúcio Costa com a Rua Celso Ramos Cavaca,
conforme croqui anexo. Com a palavra pela ordem o
vereador Tadeu José parabenizou o Presidente pela
restauração do prédio e ressaltou o apoio da mesa da
Casa e dos demais vereadores. Prosseguindo, falou a
respeito do vereador Carlos Roberto e disse ser também a favor da política limpa e sem medos, afinal está
expondo seu pensamento e ponto de vista. Disse que
também recebeu a correspondência e ficou profundamente chateado, não pelo texto, pois não se trata de
um pai desesperado e sim um profissional que soube
manipular o texto. Assim sendo, se colocou à disposição do vereador Carlos Roberto para o que ele precisar. PROJETO PROTOCOLADO NA CASA. - Proj. Lei nº.
159/14 – Reconhece como de utilidade pública a Associação Pro Melhorias do Bairro João Paulo II – Aut. Ver.
Tadeu José Gomes. - Proj. Lei nº. 161/14 – Denomina
Rua Engenheiro Wellington Furtado Campos – Aut.
Executivo. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h14. Discussão e Votação de Projetos. Com
a palavra pela ordem o vereador Luiz Gonzaga disse
que três assuntos o levavam à tribuna, sendo o primeiro deles o fato de reconhecer e enaltecer o trabalho do Sr. Presidente frente à Câmara e a reforma realizada no Palácio da Revolução Liberal. Contudo, ele
mencionou a questão da acessibilidade, e pediu que
fosse consultado o órgão que cuida do patrimônio histórico, bem como a engenheira, se existe a possibilidade de ser colocado na Casa algum mecanismo que
permitisse o acesso pelas pessoas que se utilizam de
cadeira de rodas. O segundo assunto é o primeiro projeto da pauta, que trata da extinção da EMGETER e do
qual pedirá vistas. Afirmou que conversou com a vereadora Vânia e a mesma intermediou uma reunião entre os funcionários da EMGETER e o Sr. Prefeito, e
nessa reunião foi tomada uma decisão. Porém, hoje,
não há nenhum o funcionário presente na Casa, mas
eles estiveram presentes durante dias, pedindo a ajuda dos vereadores. Assim, ele gostaria de aguardar
que os mesmos viessem dar uma posição para os vereadores a respeito do que foi decidido. E por fim
mencionou que o terceiro assunto é que ele não poderia deixar de se ombrear ao vereador Carlos Roberto,
pois em uma questão como a que está sendo tratada,
nenhum pai mandaria carta, tomaria providências, e
disse confiar na palavra do vereador Carlos Roberto e
está certo que ele jamais mancharia sua carreira política com um ato tão degradante. por último gostaria
de falar a respeito do Hospital do Câncer, que apesar
de não ter ido conhecer a obra, ressaltou que muitas
foram as críticas ao vereador Amarílio quanto a esse
trabalho, mas na realidade ele jamais se deixou abater
e continuou seu trabalho pensando naqueles quer
mais precisam do atendimento. O Sr. Presidente afirmou que as palavras dos vereadores estão o emocionando muito e se colocou à disposição para que os
vereadores façam uma visita ao local. Disse também
que, no que tange à acessibilidade dos cadeirantes à
Câmara, já houve um avanço com a construção dos
novos banheiros e com a retirada de alguns obstáculos
que os impediam de chegar ao primeiro andar. E levará em conta a solicitação do vereador Luiz Gonzaga. E
se disse solidário a questão dos portadores de necessidades especiais, mas o que fez na obra foi aquilo que
foi permitido em razão do patrimônio ser tombado.
Com a palavra pela ordem o vereador Johnson disse
ao vereador Carlos Roberto que acha que quem faz
esse tipo de carta sem assinatura é porque não tem
condições intelectuais para o debate. E convidou a esses acusadores, que caso ouçam, que briguem apenas
no campo das ideias. E aproveitou para falar a respeito da lei que proíbe o uso de cigarros e afins dentro de
recintos fechados, sendo proibido. E pediu a compreensão daqueles que fumam para não o fazer dentro da
Casa. E deixou registrado também os parabéns para a
Dra. Geovana, arquiteta, que fez um bom trabalho na
Casa. Com a palavra pela ordem o vereador Sá Grise
disse que gostaria de mencionar a questão da saúde
que vinha sendo questionada na Casa e em especial

foi feita uma solicitação à Comissão de Saúde em razão da greve dos funcionários. Assim, como presidente da Comissão, ele entrou em contato com o movimento grevista para marcar uma reunião no dia de
hoje, mas eles o informaram que os servidores já estiveram na Assembleia Legislativa e o problema já está
praticamente resolvido e estão retornando ao trabalho. Prosseguindo, afirmou que provavelmente o Pronto Atendimento deverá se mudar em definitivo para o
Hospital Regional no próximo dia 15. E quanto ao Hospital do Câncer, ele parabenizou o Sr. Presidente e disse já conhecer a obra. Acredita que ele será se grande
importância não só para os pacientes de Barbacena,
mas também de toda região. Espera que o dinheiro,
que vinha sendo utilizado com o PA, seja revertido
para a Atenção Básica no município e que o Secretário
Orleans, realmente aplique os recursos na atenção básica. Prosseguindo, ele falou para o vereador Carlos
Roberto que gostaria que os vereadores fossem mais
corporativistas e pediu que todo documento apócrifo
recebido que fosse jogado fora, pois entende ser um
desrespeito esse tipo de documento. E se solidarizou
com o vereador Carlos Roberto. E finalizando parabenizou o Sr. Presidente pela reforma do prédio da Revolução Liberal. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO –
REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA. Proj. Lei nº.
153/14 – Autoriza a extinção da Empresa Municipal de
Gestão do Terminal Rodoviário - EMGETER e dá outras
providências – Aut. Executivo – PRAZO VENCIDO EM
08.11.14 – VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR LUIZ
GONZAGA. Estando o projeto com prazo vencido o Sr.
Presidente solicitou a Secretária que realizasse a chamada dos vereadores e estavam presentes os vereadores Amarílio Andrade, Carlos Alberto Sá Grise, Carlos Roberto Batista, Flávio Barbosa, Flávio Maluf,
Grácia Araújo, Johnson Marçal, José Jorge, Luiz Gonzaga, Márcio Zeferino, Marilene Franco, Tadeu José,
Vânia Castro. Não havendo oradores inscritos e nada
mais a tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a
presente sessão às 20h34 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
Amarílio Augusto de Andrade. Secretária: Vereadora
Grácia Maria Araújo Gomes.
RESUMO DA ATA 099/2014. 070ª Sessão Ordinária –
18.12.14 – 2º Período – 2º Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretária: Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes.
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro
próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO:
19h29. “Visto que do Todo-Poderoso se não encobriram os tempos, por que não veem os seus dias os que
o conhecem? (Jó 24:1) I - Leitura e Discussão da Atas:
- Não houve. II – Leitura da Correspondência e Comunicações: - Não houve. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO
DIA – HORÁRIO: 19h32. Discussão e Votação de Projetos. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO
DE LEI. Proj. Lei nº. 150/14 – Estima a Receita e Fixa
a despesa do Município de Barbacena/MG para o exercício de 2015 e dá outras providências – Aut. Executivo. APROVADO POR UNANIMIDADE. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA
URGENTÍSSIMA. Proj. Lei nº. 153/14 – Autoriza a extinção da Empresa Municipal de Gestão do Terminal
Rodoviário - EMGETER e dá outras providências – Aut.
Executivo – PRAZO VENCIDO EM 08.11.14. APROVADO COM OITO VOTOS FAVORÁVEIS E UM VOTO CONTRÁRIO. Proj. Lei nº. 160/14 – Altera as Leis nºs.
4602, de 18 de setembro de 2014, que Institui a Taxa
de Coleta de Resíduos – TCR e a Lei Delegada nº 052,
de 23 abril de 2013 e dá outras providências – Aut.
Executivo – PRAZO VENCIDO EM 18.12.14. APROVADO COM OITO VOTOS FAVORÁVEIS E DUAS ABSTENÇÕES. Proj. Lei nº. 163/14 – Dispõe sobre a divisão
territorial urbana da cidade de Barbacena, institui e
delimita Bairros e dá outras providências - Aut. Executivo – PRAZO VENCE EM 25.02.15. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR ILSON GUILHERME. REDAÇÃO
FINAL – PROJETO LEI. Proj. Lei nº. 180/13 – Dispõe
sobre a proteção e conservação do meio ambiente e
da melhoria de qualidade de vida no Município de Bar-
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bacena e dá outras providências – Aut. Ver. Johnson
Oliveira Marçal. APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj.
Lei nº. 183/13 – Dispõe sobre a instalação de interfones e luz de emergência em elevadores de edifícios
públicos ou de uso coletivo no Município de Barbacena
e dá outras providências – Aut. Ver. Johnson Oliveira
Marçal. APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº.
082/14 – Institui o Programa Adote uma Escola no
Município de Barbacena e dá outras providências –
Aut. Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes. APROVADO POR UNANIMIDADE. SEGUNDA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO – PROJETO LEI. Proj. Lei nº. 052/14 – Institui a Semana do Desarmamento Infantil e dá outras
providências – Aut. Vereadora Vânia Maria de Castro.
PROJETO RETIRADO DE PAUTA PELO PRESIDENTE
PELA AUSÊNCIA DA AUTORA. Proj. Lei nº. 128/14 –
Dispõe sobre a transmissão on-line, via internet, de
todas as licitações realizadas nos Poderes Executivo e
Legislativo do Município de Barbacena – Aut. Ver.
Johnson Oliveira Marçal. APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 046/14 – Dispõe sobre o uso da
Biblioterapia nos hospitais públicos, contratados, conveniados e cadastrados na rede de saúde do Município
de Barbacena – Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal.
APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 161/14
– Denomina Rua Engenheiro Wellington Furtado Campos – Aut. Executivo. APROVADO POR UNANIMIDADE.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO LEI.
Proj. Lei nº. 090/14 – Proíbe a utilização de máscaras
ou qualquer meio capaz de ocultar o rosto com o propósito de impedir sua identificação em manifestações
públicas no Município de Barbacena e normatiza o direito constitucional dos cidadãos à participação em
reuniões públicas e dá outras providências – Aut. Ver.
Johnson Oliveira Marçal. APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 107/14 – Dispõe sobre critérios
para desembarque de mulheres, fora da parada de
ônibus, em período noturno nos veículos de transporte
coletivo do Município de Barbacena e dá outras providências - Aut. Vereadora Vânia Maria de Castro. APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 149/14 – Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual do Quadriênio
2014-2017, para adequação à Lei Orçamentária Anual
do Exercício de 2015 – Aut. Executivo. APROVADO
POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 162/14 – Altera o
Anexo IV da Lei Municipal nº. 4169, de 1º de abril de
2009 e dá outras providências – Aut. Mesa da Câmara.
VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR RONALDO BRAGA. Proj. Lei nº. 159/14 – Reconhece como de utilidade pública a Associação Pro Melhorias do Bairro João
Paulo II e dá outras providências – Aut. Ver. Tadeu
José Gomes. APROVADO POR UNANIMIDADE. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DECRETO
LEGISLATIVO. Proj. Dec. Leg. nº. 013/14 – Institui a
Comissão Municipal da Verdade, no âmbito do Município de Barbacena e dá outras providências – Aut. Vereadora Vânia Maria de Castro. APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Dec. Leg. nº. 019/14 – Aprova Ata da
99ª reunião da Comissão do Plano Diretor e dá outras
providências – Aut. Mesa da Câmara. APROVADO POR
UNANIMIDADE. VETO - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA. VETO TOTAL PROJ. LEI Nº. 109/14 – Inclui o inciso I ao art. 1º da Lei Municipal nº 4563, de 20 de maio
de 2014 e dá outras providências – Aut. Executivo PRAZO VENCE EM 23.12.14. APROVADO COM OITO
VOTOS FAVORÁVEIS E DOIS VOTOS CONTRÁRIOS.
Com a palavra pela ordem o vereador Ilson Guilherme
disse que gostaria de informar à Casa e aos cidadãos
presentes que em Correia de Almeida existe um posto
de saúde que tinha um médico cubano trabalhando,
mas este viajou e a população está sem atendimento.
E pediu ao vereador Márcio que ajude o povo, junto ao
prefeito, em relação a essa situação. E enquanto o
médico está ausente que outro seja providenciado.
VETO TOTAL PROJ. LEI Nº. 057/14 – Institui a Semana Municipal de Prevenção e Diagnóstico do Câncer
Infantil a ser realizada entre os dias 23 e 29 de novembro – Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 23.12.14.
REJEITADO COM OITO VOTOS CONTRÁRIOS E DOIS
VOTOS FAVORÁVEIS. Com a palavra pela ordem a vereadora Vânia disse que o projeto 163/2014 é de extrema relevância para a cidade. Lembrou que ele já
teria sido lançado no governo anterior e que muitos
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bairros foram nomeados aleatoriamente pelo uso de
determinados nomes. E citou os problemas existentes em relação à denominação aleatória dos bairros.
E pediu que os vereadores observem o projeto com
cuidado e se dispôs a explicar aos demais vereadores
tudo o que teve conhecimento sobre o projeto, afinal
o mesmo voltará para a puta amanhã. Com a palavra
pela ordem o vereador Ronaldo Braga disse que tanto ele quanto o vereador Ilson Guilherme não tinham
conhecimento do conteúdo total do projeto, por isso
o pedido de vistas. Sabe que a vereadora Vânia deve
ter realizado um bom estudo do projeto, mas que
não existe, no Regimento Interno da Casa, o instituto da retirada de vistas. E lembrou que acontecerão
reuniões extraordinárias e o referido projeto poderá
ser analisado nessas reuniões. VOTAR PARECER CONTRÁRIO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO. Proj. Lei
nº. 199/13 – Revoga a Lei Municipal nº. 2929/93 que
dispõe sobre o fornecimento de passe livre para os
líderes comunitários e dá outras providências – Aut.
Vereadora Vânia Maria de Castro. Com a palavra para
discutir o vereador José Jorge informou que a Comissão fez um parecer contrário e gostaria que ele fosse mantido. Com a palavra para discutir a vereadora
Vânia disse ter entrado com o projeto até por pedido de algumas lideranças de bairros. Contudo, até o
momento, nem mesmo os estudantes possuem esse
passe livre, por isso seria incoerente defender apenas
uma classe. E acha ser muito importante não só para
os estudantes, mas também para as lideranças que
tanto fazem por seus bairros. E disse estar tranquila
quanto ao parecer contrário. Encerrada a discussão
o parecer foi colocado em votação e foi APROVADO
POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 023/14 – Institui o
bilhete único infantil para ser utilizado por crianças, no
transporte urbano, no âmbito do Município de Barbacena – Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. Com a palavra para discutir o parecer o vereador Ronaldo disse
desconhecer o parecer, mas certamente a Comissão o
fez da mesma forma que no anterior. Ressaltou que
apesar do tema ser de extrema relevância, acabaria
por invadir de competência do Executivo, que é a
quem cabe legislar sobre o tema. Assim, seria necessário que o tema fosse enviado ao Prefeito por meio
de indicações para que ele enviasse o projeto de lei

para a Câmara. Encerrada a discussão o parecer foi
colocado em votação e foi APROVADO POR UNANIMIDADE. PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. EM
BLOCO: 09.12.14. APROVADAS POR UNANIMIDADE.
TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES
INSCRITOS- HORÁRIO: 20H35. Estando o projeto com
prazo vencido o Sr. Presidente solicitou ao Secretário
que realizasse a chamada dos vereadores e estavam
presentes os vereadores Amarílio Andrade, Carlos Alberto Sá Grise, Flávio Maluf, Grácia Araújo, Ilson Guilherme, Johnson Marçal, José Jorge, Márcio Zeferino,
Marilene Franco, Ronaldo Braga, Tadeu José, Vânia
Castro. Não havendo oradores inscritos e nada mais a
tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a presente
sessão às 20h02 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 Amarílio Augusto de Andrade. Secretária: Vereadora Grácia
Maria Araújo Gomes.

ERRATA
No Decreto Legislativo nº. 844 de 19 de janeiro de
2015, publicado no e-DOB – Diário Oficial do Município
do dia 19.01.l5- página 4, onde se lê Amarílio Augusto
de Andrade, leia-se Flávio Barbosa da Silva.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes
– CISALV. Aviso de Licitação: Proc 09/2015 Inexigibilidade/Credenciamento. 02/2015. Obj: Credenciamento
de pessoa jurídica p/ prest. de serviços de consultas
especializadas, exames diversos e cirurgias. Abertu3

ra: 10h do dia 30/03/2015. Informações das 12 as 17
horas pelo tel:(32) 3341-1235 ou email licita.cisalv@
gmail.com.

EXTRATO DE ATA
Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes
– CISALV. Ext. Ata Adjud. 10/03/2015: Proc 06/2015
Tomada de Preços. 01/2015. Obj: contratação de empresa pessoa jurídica para a prestação de serviços
mecânicos, de alinhamento e balanceamento dentre
outros, para atender às necessidades de manutenção dos veículos da coordenadoria de transportes
do CISALV. Adj. vencedora em 10/03/2015 às 14h
a empresa: NELSON APARECIDO DO NASCIMENTO
05370179689, CNPJ nº 21.844.861/0001-26 c/ valor
total da Proposta: R$ 20.200,00. Informações das 12
as 17h - tel: (32) 3341-1235 email licita.cisalv@gmail.
com.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes – CISALV. Ext. Homologação. 10/03/2015: Proc
06/2015 Tomada de Preços. 01/2015. Obj: contratação de empresa pessoa jurídica para a prestação de
serviços mecânicos, de alinhamento e balanceamento
dentre outros, para atender às necessidades de manutenção dos veículos da coordenadoria de transportes do CISALV. Homologada vencedora a empresa:
APARECIDO DO NASCIMENTO 05370179689, CNPJ
nº 21.844.861/0001-26, valor total R$ 20.200,00. Informações das 12 as 17h - tel: (32) 3341-1235 email
licita.cisalv@gmail.com.
Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes – CISALV. Ext. Homologação. 11/03/2015: Proc
05/2015 Convite. 03/2015. Obj: aquisição de pneus
novos e contratação de serviço de reforma de pneus
para frota de veículos da Coordenadoria de Transportes do CISALV. Homologada vencedora a empresa:
ASR RECAUCHUTADORA E COMÉRCIO DE PNEUS
LTDA, CNPJ nº 06.914.315/0001-20, valor total R$
9.600,00. Informações das 12 as 17h - tel: (32) 33411235 email licita.cisalv@gmail.com.

