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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

EXTRATO DE PORTARIA
ASSINADA PELO EXMO. SR. 

PREFEITO MUNICIPAL

ERRATA

AVISO DE SUSPENSÃO

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

Secretário-Chefe da Casa Civil

Secretário: Diogo Sie Carreiro Lima

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE
BARBACENA

Presidente: Amarílio Augusto de Andrade

RESUMO DE ATA

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

PORTARIA Nº 16.632 - RATIFICAR as Portarias nºs. 
150, 151, 152, 153, 154 e 155/2014, da lavra do Dire-
tor-Geral do Serviço de Água e Saneamento – SAS, que 
designou servidor para ocupar função gratificada criada 
para a nova estrutura da Autarquia, conforme as Leis 
Delegadas nº 33 de 21 de fevereiro de 2013, e 49, de 
11 de abril de 2013. Barbacena, 20 de outubro de 2014.

Na Portaria nº 16.579, publicada no e-DOB – Diário Ofi-
cial do Município no dia 07.10.2014, onde se lê “TOR-
NAR sem efeito as Portarias nºs. 15.742, 15.744, ambas 
de 20.08.2013, e 16.483, de 19.09.2014”, leia-se “TOR-
NAR sem efeito as Portarias nºs. 15.742, 15.744, ambas 
de 20.08.2013, e 16.469, de 19.09.2014”.

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

Secretário-Chefe da Casa Civil

SAS – PRC 029/2014 – PP 027/2014 – OBJETO: Aquisi-
ção de materiais, a serem utilizados no serviço de pas-
sagem de PIG’S na tubulação da adutora de água bruta 
do Rio das Mortes. Fica suspensa sine die a abertura do 
presente.  Informações 0xx32 3339–2026, licitacao@
barbacena.mg.gov.br. Barbacena, 12/11/2014. Simone 
Rodrigues da Costa. Gerente de Licitação. Pablo H. Can-
dian – CAC.

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

Secretário-Chefe da Casa Civil

RESUMO DA ATA 065/2014 - 044ª Sessão Ordinária – 
09.09.14 – 2º Período – 2º Ano da Legislatura. Presi-
dente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretá-
ria: Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEI-
RA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h25. “E serás 
como o que dorme no meio do mar e como o que dorme 
no meio do maço ”. I- Leitura e Discussão de Atas: - Ata 
048/14 – Aprovada por unanimidade. II- Leitura de Cor-
respondências e Comunicações: - Cartão do Prefeito 
Municipal enc Certificado de Regularidade Previdenciá-
ria – CRP; - Correspondência Doorgal Andrada, agrade-
cendo convite solenidade da condecoração com a Meda-
lha Sobral Pinto ao Governador de Minas Gerais, Alberto 
Pinto Coelho; - Of. ACS/SR 011/14, de 05.09.14, da Sup. 
Reg. Saúde Márcio Nakamura, agradecendo Moção de 
Congratulações recebida pela Câmara, de autoria do 
Ver. José Jorge Emídio; - Of. 25/14, de 02.09.14, do 
TCEMG, convidando para Seminário nos dia 17 a 19 de 
setembro a respeito do Plano de Mobilidade Urbana; - 
Telegramas do Ministério da Saúde (MS/SE/FNS) de 

afiançar que diversos projetos são encaminhados pela 
Comissão para a Procuradoria da Casa. Disse que quan-
do os Pareceres retornam,  noventa por cento dos vere-
adores não aceitam o parecer e desejam que o projeto 
seja discutido e votado e o corporativismo faz com que 
o projeto seja aprovado. Pela ordem, solicitou a palavra 
o vereador Ronaldo Braga. Citou a fala do vereador Ki-
kito a respeito da matéria publicada pelo Jornal Expres-
so sobre aumento de vinte e cinco por cento nos salá-
rios dos vereadores, que está sendo investigado pelo 
Ministério Público. Disse que a matéria é destinada à 
pessoa dele, que é candidato, e ao vereador Kikito que 
é do PT e tem Pimentel como candidato. Salientou que 
quando a matéria tramitou a Câmara já havia perdido 
um reajuste do primeiro ano da ultima legislatura, e foi 
apenas atualizado de acordo com a inflação. Afirmou 
que a Câmara poderia ter fixado um valor muito maior, 
mais foi fixado dentro dos limites. Disse não acusar 
quem mandou a matéria, pois segundo o jornalista, foi 
matéria paga. Destacou que a sua candidatura veio para 
incomodar mesmo, como alternativa e uma nova opção 
para Barbacena. Pela ordem, solicitou a palavra o vere-
ador Flávio Maluf Caldas. Disse que, talvez, esta Câmara 
seja uma das que mais trabalha nos últimos tempos, 
independente de posição partidária. Afirmou que com 
relação à Câmara é preciso ter maturidade. Destacou 
que a fixação dos valores é feita antes mesmo das elei-
ções. Destacou que a matéria do jornal, hoje atinge dois 
vereadores, mas, na verdade está atingindo a todos e, 
é muito difícil saber de onde veio a matéria. Asseverou 
que, talvez, tenha vindo até mesmo do próprio grupo 
dos vereadores citados. Destacou que os quinze verea-
dores têm que se unir e mostrar que o que a Casa fez 
foi cumprir a Lei. Solicitou ao Presidente que em todos 
os projetos vetados, todos os Pareceres que forem en-
caminhados para a Assessoria Jurídica sejam encami-
nhados para que haja uma confrontação entre o Parecer 
da Câmara e o do Executivo e se encontre um denomi-
nador comum. O Sr. Presidente DEFERIU as solicitações 
apresentadas pelo Vereador Carlos Batista (Kikito) e 
também a solicitação do vereador Flávio Maluf. Pela or-
dem, solicitou a palavra o vereador Pastor Johnson. Fa-
lou a respeito dos vetos. Disse ter entendido as falas 
dos vereadores que o antecederam. Disse que a maior 
parte dos projetos que são vetados, assim o são por 
causa da questão de onerar o poder executivo. Salien-
tou que é difícil um projeto que não onere o executivo e 
que tem projetos que às vezes passam e outros não, 
dependendo da vontade do executivo.  Solicitou ao ve-
reador Sá Grise que apelasse ao bom senso do Jurídico 
da Prefeitura, pois a maioria dos projetos não precisa 
dos vetos. Pela ordem, solicitou a palavra o vereador 
Ilson Guilherme. Disse que os vereadores precisam se 
agrupar, pois em breve virão as eleições municipais. Co-
mentou o trabalho que vem sem desenvolvido pela ve-
readora Angela Kilson, e entende que dentro do PSDB 
vai ficar complicado na próxima eleição. Pela ordem, 
solicitou a palavra a vereadora Grácia Araújo. Disse que 
como integrante da Comissão de Saúde, estava muito 
preocupada com a transferência do PA da Santa Casa 
para  o Hospital Regional e com o problema da Clínica 
Mantiqueira. Afirmou que conseguiu uma entrevista 
para a próxima quarta-feira com o Presidente da Fhe-
mig, e ele lhe esclareceu que vai ser transferido o PA da 
Santa Casa para o Regional até o final do ano. Salientou 
que tudo está sendo feito para acolher a população de 
Barbacena e estão se empenhando na situação da Clíni-
ca Mantiqueira, mas cerca de trinta e cinco pacientes 
dos SUS deverão ser transferidos e tratados de forma 
digna. VETO TOTAL PROJ. LEI Nº. 007/14 – Dispõe so-
bre a obrigatoriedade de informações sobre os horários 
e itinerários dos veículos/linhas do transporte público 
municipal disponibilizados nos sites das empresas pres-
tadoras dos respectivos serviços e nos principais pontos 
de embarque e desembarque, bem como no site oficial 
da Prefeitura Municipal de Barbacena e dá outras provi-
dências - Aut. Executivo – PRAZO VENCIDO EM 30.08.14 
– VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR CARLOS ALBERTO 
SÁ GRISE. Estando o projeto com prazo vencido, cum-
prindo o regimento o Sr. Presidente determino às 20h34, 
a chamada final dos vereadores, conforme registrado 
em livro próprio. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Pre-
sidente declarou encerrada a presente sessão às 20h35 
e eu, Rogério Luiz Pereira Barbosa da Silva, Redator de 
Atas em exercício, lavrei a presente ata que, lida e apro-
vada, será assinada pelo Senhor Presidente e pela Se-
nhora Secretária. Presidente: Vereador Amarílio Augus-
to de Andrade. Secretária: Vereadora Grácia Maria 
Araújo Gomes.

01.09.14 nºs. 024502, 030591, 030592, 030593, 
030594, 030595, 036773, 042839, 042840 e 
042841/2014, comunicando liberação de recursos finan-
ceiros; - Telegrama do Ministério da Saúde (MS/SE/FNS) 
de 04.09.14 nº. 000469/2014, comunicando liberação 
de recursos financeiros; - Comunicados do Ministério da 
Educação (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu-
cação) de 28.08.14 nºs. 225854, 225855, 225856, 
225857, 225858, 225859, 225860, 225861, 225862, 
225863,   225864,  225865,  225866,  225867 e 225868,  
comunicando liberação de recursos financeiros; -  Ates-
tado Médico Vereadora Marilene Franco. O SENHOR 
PRESIDENTE COLOCOU EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO O 
ATESTADO MÉDICO, TENDO SIDO O MEMO APROVADO 
POR UNANIMIDADE. III- Apresentação de Proposições: 
- Do Vereador José Jorge Emídio: Req. nº. 064/14 – Re-
quer seja consignado na ata dos trabalhos, um voto de 
congratulações para com o Sr. Guaraci Gonçalves. - Do 
Vereador Carlos Alberto Sá Grise: Ind. nº. 366/14 – So-
licita ao Prefeito, através do setor competente, uma 
operação tapa-buracos e recapeamento asfáltico nas 
Localidades de Costas da Mantiqueira, Galego e Cam-
pestre. - Da Vereadora Vânia Maria de Castro: Ind. nº. 
343/14 – Solicita ao Prefeito, através do setor compe-
tente, o atendimento com linhas de ônibus ao Lotea-
mento Loschi, Bairros Grogotó e São Francisco; Ind. nº. 
344/14 – Solicita ao Prefeito, através do setor compe-
tente, a instalação de rede elétrica, a pedido dos mora-
dores, na R. Confrade Vicente Rodrigues, B. Vale das 
Rosas; Ind. nº. 364/14 – Solicita ao Prefeito, através do 
setor competente, a colocação de abrigos nos pontos de 
ônibus em frente à entrada do B. Santa Maria. - Da Ve-
readora Grácia Maria Araújo Gomes: Ind. nº. 361/14 – 
Solicita ao Prefeito, através do setor competente, a co-
locação de iluminação pública na R. Oscar C. dos Santos 
com a R. Monsenhor Lopes de Araújo e R. Eng. Pedro V. 
Renault com Capitão Antônio Paula Campos, todas no B. 
Jardim. - Da Mesa Diretora da Câmara, APRESENTADAS 
PELO VEREADOR TADEU JOSÉ: Ind. nº. 363/14 – Solici-
ta ao Prefeito, através do setor competente, a colocação 
de uma luminária na Vila Pereira, em frente à residência 
do Sr. José Maria Guimarães; Req. nº. 061/14 – Requer 
seja consignado na ata dos trabalhos, um voto de con-
gratulações para com Eduarda Ferreira Ávila, represen-
tando Barbacena no concurso de beleza de Miss Mundo 
Minas Gerais. - Do Vereador Flávio Maluf Caldas: Ind. 
nº. 365/14 – Solicita ao Prefeito, através do setor com-
petente, em caráter de urgência, a colocação de placas 
indicativas na comunidade Quilombola, em Ponto Chic. 
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h41. 
Discussão e Votação de Projetos VETO - DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO ÚNICA. Pela ordem, solicitou a palavra o ve-
reador Carlos Roberto Batista (Kikito). Comentou sobre 
matéria de jornal falando sobre reajuste dos vereado-
res, votado em 2012. Acrescentou que tudo foi feito de 
forma regimental, quando era Presidente da Câmara. 
Disse que estará preparando resposta ao jornal, pois 
não sabe se a matéria teve a intenção de tentar preju-
dicá-lo ou ao vereador Ronaldo Braga, que é candidato 
a Deputado. Requereu ao Presidente lhe fossem conce-
didas cópias das gravações das sessões da Câmara do 
ano de 2012 onde está registrado que foi radicalmente 
contra o reajuste e sequer participou ou votou, mesmo 
porque era Presidente da Casa e Presidente não vota, a 
não ser nos casos regimentais. Pela ordem, o vereador 
José Jorge Emídio disse que o que está no jornal é ma-
téria paga e não vai prejudicar ninguém. Citou que o 
reajuste dos vereadores foi concedido de acordo com a 
Lei e o Regimento da Casa. Pela ordem, a vereadora 
Vânia Castro disse ter recebido do Jornal Praça pública, 
o que entende como elogio, chamando-a de bipolar. Ci-
tou o comentário do Jornal e disse que levaria pelo lado 
bom, pois quando votou favorável foi atendendo pedido 
do Vereador Sá Grise. Disse que no dia seguinte foi à 
prefeitura a procura de informações sobre a parte final 
do projeto, não obtendo as informações necessárias e, 
por esta razão, deixou agir a sua razão e não vai mudar 
a sua posição. Salientou que em sua campanha disse 
que votaria sempre com o povo e é esta a atitude que 
está tomando. Comentou sobre os vetos do Prefeito, 
dizendo que quando apresenta um projeto, geralmente 
atrás dele existe uma demanda deficitária e, é por esta 
razão que os projetos são apresentados, para atender o 
povo. Destacou ser preciso repensar e os vereadores 
fazerem uma avaliação melhor na hora de votar os pro-
jetos. Salientou que defendeu a PPP, pois Barbacena 
não tem condições de construir um aterro sanitário. Pela 
ordem, o vereador Luiz Gonzaga disse entender as colo-
cações da vereadora Vânia Castro. Asseverou que como 
membro da Comissão de Constituição e Justiça pode 
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