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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos

DECRETOS MUNICIPAIS

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan

Secretária Municipal de Governo

EXTRATO DE PORTARIAS
ASSINADAS PELO EXMO SR 

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO DE 02 DE JANEIRO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as Leis em vigor, em especial com o disposto na Lei 
Delegada nºs. 01/2005 e 57/2013, e na forma do art. 
26, I, da Constituição do Município de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1º  Fica revogada a designação de Aderbal Neves 
Calmeto para responder pelo expediente da Diretoria 
do Sistema Municipal de Previdência e Assistência ao 
Servidor – SIMPAS, a partir desta data.
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor nesta data, revo-
gando-se as disposições em contrário.
  
Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 02 dias de janeiro de 2017;

175º ano da Revolução Liberal, 87º da Revolução de 30.
Luís Álvaro Abrantes Campos

Prefeito Municipal

DECRETO DE 02 DE JANEIRO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as Leis em vigor, em especial com o disposto na Lei 
Delegada nºs. 01/2005 e 57/2013, e na forma do art. 
26, I, da Constituição do Município de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1º  Fica nomeado Mário César Tavares Ladeira 
para exercer o cargo de Diretor do Sistema Municipal 
de Previdência e Assistência ao Servidor – SIMPAS, a 
partir desta data.
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor nesta data, revo-
gando-se as disposições em contrário.
  
Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 02 dias de janeiro de 2017;

175º ano da Revolução Liberal, 87º da Revolução de 30.
Luís Álvaro Abrantes Campos

Prefeito Municipal

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as Leis em vigor, em especial com o disposto nas Leis 
Delegadas nºs. 32 e 38/2013, e na Lei Municipal nº 
4.670/2015 e nos Decretos nºs 8.031 e 8.049/2016, e 
na forma do art. 26, II, da Constituição do Município 
de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 18.118 - EXONERAR Edson Carlo Bran-
dão Silva, do Cargo de Provimento em Comissão de 
Subsecretário de Cultura, Desporto e Turismo, na Se-
cretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura - 
SEDEC, a partir desta data. Barbacena, 02 de janeiro 
de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as Leis em vigor, em especial com o disposto na Lei 
Delegada nº 32/2013, na Lei nº 4.670/2015 e no 
Decreto Municipal nº 8.093/2016, e na forma do art. 
26 inciso II da Constituição do Município de Barbace-
na;RESOLVE:

PORTARIA Nº18.119 - EXONERAR Leandro Marques 
Ribeiro, do Cargo de Provimento em Comissão de Co-
ordenador Administrativo, da Subsecretaria de Cultu-
ra, Desportos e Turismo, na Secretaria Municipal de 
Educação, Desporto e Cultura - SEDEC, a partir desta 
data.Barbacena, 02 de janeiro de 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 

as Leis em vigor, em especial com o disposto nas Leis 
Delegadas nºs. 32 e 38/2013, e na Lei Municipal nº 
4.670/2015 e nos Decretos nºs 8.031 e 8.049/2016, e 
na forma do art. 26, II, da Constituição do Município 
de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 18.120 - EXONERAR Lídia Cristina Costa 
Sad, do Cargo de Provimento em comissão de Geren-
te de Unidades Culturais, da Subsecretaria de Cultura 
Desporto e Turismo, na Secretaria Municipal de Educa-
ção, Desporto e Cultura – SEDEC, a partir desta data. 
Barbacena, 02 de janeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e as Leis 
Delegadas Municipais nºs. 32, de 21 de fevereiro de 
2013, e 36, de 28 de fevereiro de 2013 e a Lei Munici-
pal nº 4.670/2015; RESOLVE:

PORTARIA Nº 18.121 - EXONERAR Tarcísio Ferreira 
Pereira, do Cargo de Provimento em Comissão de Ge-
rente Operacional, na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Desporto e Cultura - SEDEC, a partir desta data. 
Barbacena, 02 de janeiro de 2017.

PORTARIA Nº18.122 - EXONERAR Antonieta Kilson 
Borges de Medeiros, do Cargo de Provimento em Co-
missão de Gerente Geral do CAIC, na Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Desporto e Cultura - SEDEC, a 
partir desta data.Barbacena, 02 de janeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e as Leis 
Delegadas Municipais nºs. 32, de 21 de fevereiro de 
2013, e 36, de 28 de fevereiro de 2013;RESOLVE:

PORTARIA Nº18.123 - EXONERAR Cacilda Araújo Sil-
va, do Cargo de Provimento em Comissão de Subse-
cretária de Assuntos Pedagógicos – CAP, na Secretaria 
Municipal de Educação, Desporto e Cultura - SEDEC, 
a partir desta data.Barbacena, 02 de janeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e a Lei De-
legada Municipal nº. 32, de 21 de fevereiro de 2013; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº18.124 - EXONERAR Carla Luciene Go-
mes Dutra, do Cargo de Provimento em Comissão de 
Gerente de Ensino Fundamental, da Subsecretaria 
de Assuntos Pedagógicos, na Secretaria Municipal de 
Educação, Desporto e Cultura - SEDEC, a partir desta 
data.Barbacena, 02 de janeiro de 2017.

PORTARIA Nº 18.126 - EXONERAR Daniel Santos Viei-
ra Baeta, do Cargo de Provimento em Comissão de 
Gerente de Educação de Jovens e Adultos, da Subse-
cretaria de Assuntos Pedagógicos - CAP, na Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura e Desporto - SEDEC, 
a partir desta data.Barbacena, 02 de janeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e as Leis 
Delegadas Municipais nºs. 32, de 21 de fevereiro de 
2013, e 36, de 28 de fevereiro de 2013; RESOLVE:

PORTARIA Nº18.127 - EXONERAR Milton Gonçalves de 
Oliveira, do Cargo de Provimento em Comissão de Ge-
rente de Merenda Escolar, na Secretaria Municipal de 
Educação, Desporto e Cultura - SEDEC, a partir desta 
data.Barbacena, 02 de janeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as Lies em vigor, em especial com o disposto na Lei 
Delegada nº. 32/2013, na Lei Municipal nº 4.670/2015 
e no Decreto nº 7.840/2015, e na forma do art. 26, II, 
da Constituição do Município de Barbacena;RESOLVE:

PORTARIA Nº18.128 - EXONERAR Ana Luíza Barroso 
Scaldini, do Cargo de Provimento em Gerente de Pro-
jetos Especiais, na Secretaria Municipal de Educação, 
Desportos e Cultura - SEDEC, a partir desta data.Bar-
bacena, 02 de janeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as Leis em vigor, em especial com o disposto na Lei 
Delegada nº 32/2013, na Lei nº 4.670/2015 e no De-
creto Municipal nº 8.082/2016, e na forma do art. 26 
inciso II da  Constituição do Município de Barbace-
na;RESOLVE:

PORTARIA Nº18.130 - EXONERAR Maria Esther Nu-
nes Vasconcellos Paiva, do Cargo de Provimento em 
Comissão de Gerente de Apoio Operacional, na Se-
cretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura - 
SEDEC, a partir desta data.Barbacena, 02 de janeiro 
de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e as Leis 
Delegadas Municipais nºs. 32, de 21 de fevereiro de 
2013, e 36, de 28 de fevereiro de 2013; RESOLVE:

PORTARIA Nº 18.226 - EXONERAR José Augusto Bru-
nelli, do Cargo de Provimento em Comissão de Co-
ordenador de Materiais, Patrimônio e Serviços Gerais 
– CMPSG, na Secretaria Municipal de Planejamento e 
Gestão - SEPLAN, a partir de 16.01.2017. Barbacena, 
02 de janeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as Leis em vigor, em especial com o disposto na Lei 
Delegada Municipal nº. 32/2013, na Lei Municipal nº 
4.670/2015 e no Decreto nº 8.093/2016, e na forma 
do art. 26, inciso II da Constituição do Município de 
Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 18.331 - NOMEAR Eduardo José Lima 
Sad, para exercer o Cargo de Provimento em Comis-
são de Coordenador Administrativo, na Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Desporto e Cultura - SEDEC, a 
partir desta data. Barbacena, 02 de janeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e a Lei De-
legada Municipal nº 32, de 21 de fevereiro de 2013; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 18.356 - NOMEAR Willian de Oliveira Fa-
ria, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão 
de Gerente de Almoxarifado e Serviços Gerais – GASG, 
na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - 
SEPLAN, a partir desta data. Barbacena, 02 de janeiro 
de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e as Leis 
Delegadas Municipais nºs. 32, de 21 de fevereiro de 
2013, e 36, de 28 de fevereiro de 2013; RESOLVE:

PORTARIA Nº 18.366 - NOMEAR Gismar Meireles, para 
exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Co-
ordenador de Materiais, Patrimônio e Serviços Gerais 
– CMPSG, na Secretaria Municipal de Planejamento e 
Gestão - SEPLAN, a partir de 17.01.2017. Barbacena, 
02 de janeiro de 2017. (Republicado por incorreção)

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e a Lei De-
legada Municipal nº 32, de 21 de fevereiro de 2013; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº18.371 - NOMEAR Adilson Martins Ribei-
ro, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão 
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de Chefe de Serviço Geral de Transportes - STRAN, da 
Coordenadoria de Transportes - COTRAN, na Secreta-
ria Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAN, a 
partir desta data.Barbacena, 02 de janeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as Lies em vigor, em especial com o disposto na Lei 
Delegada nº. 32/2013, na Lei Municipal nº 4.670/2015 
e no Decreto nº 7.840/2015, e na forma do art. 26, II, 
da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 18.402 - NOMEAR Cristina Prezoti, para 
exercer o Cargo de Provimento em Gerente de Pro-
jetos Especiais, na Secretaria Municipal de Educação, 
Desportos e Cultura - SEDEC, a partir desta data. Bar-
bacena, 02 de janeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e as Leis 
Delegadas Municipais nºs. 32, de 21 de fevereiro de 
2013 e 47, de 10 de Abril de 2013; RESOLVE:

PORTARIA Nº 18.412 - TORNAR sem efeito a Portaria 
nº 18.330, que nomeou Sérgio Pereira de Souza Jú-
nior, para exercer do Cargo de Provimento em Comis-
são de Coordenador de Mobilização Social - COMOB, 
na Secretaria Municipal de Governo - SEGOV. Barbace-
na, 02 de janeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e as Leis 
Delegadas Municipais nºs. 32, de 21 de fevereiro de 
2013, e 36, de 28 de fevereiro de 2013; RESOLVE:

PORTARIA Nº 18.415 - NOMEAR Marcelo Gonçalves 
de Melo Pereira, para exercer o Cargo de Provimen-
to em Comissão de Gerente de Merenda Escolar, na 
Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura 
- SEDEC, a partir desta data. Barbacena, 02 de janeiro 
de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e as Leis 
Delegadas Municipais nºs. 32, de 21 de fevereiro de 
2013 e 47, de 10 de Abril de 2013; RESOLVE:

PORTARIA Nº 18.416 - NOMEAR Gilmar Serafim de 
Paiva, para exercer do Cargo de Provimento em Co-
missão de Coordenador de Mobilização Social - CO-
MOB, na Secretaria Municipal de Governo - SEGOV, a 
partir desta data. Barbacena, 02 de janeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e as Leis 
Delegadas Municipais nºs. 32, de 21 de fevereiro de 
2013, e 36, de 28 de fevereiro de 2013; RESOLVE:

PORTARIA Nº 18.417 - NOMEAR Maria Eugênia Castro 
Silva Oliveira, para exercer o Cargo de Provimento em 
Comissão de Subsecretária de Assuntos Pedagógicos, 
na Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cul-
tura - SEDEC, a partir desta data. Barbacena, 02 de 
janeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, em especial com o disposto nas Leis 
Delegadas nºs. 32 e 38/2013, e na Lei Municipal nº 
4.670/2015 e nos Decretos nºs 8.031 e 8.049/2016, e 
na forma do art. 26, II, da Constituição do Município 
de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 18.418 - NOMEAR Cleb Braz Andrade Fi-
lho, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão 
de Subsecretário de Cultura, Desporto e Turismo, na 
Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura 
- SEDEC, a partir desta data. Barbacena, 02 de janeiro 

de 2017.

PORTARIA Nº 18.419 - NOMEAR Marília Alves de 
Oliveira, para exercer o Cargo de Provimento em co-
missão de Gerente de Unidades Culturais, da Subse-
cretaria de Cultura Desporto e Turismo, na Secretaria 
Municipal de Educação, Desporto e Cultura – SEDEC, 
a partir desta data. Barbacena, 02 de janeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e a Lei De-
legada Municipal nº. 32, de 21 de fevereiro de 2013; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 18.426 - NOMEAR Letícia de Fátima 
Milagres, para exercer o Cargo de Provimento em Co-
missão de Gerente de Ensino Fundamental, da Sub-
secretaria de Assuntos Pedagógicos, na Secretaria 
Municipal de Educação, Desporto e Cultura - SEDEC, 
a partir desta data. Barbacena, 02 de janeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e as Leis 
Delegadas Municipais nºs. 32, de 21 de fevereiro de 
2013, e 68, de 14 de maio de 2013; RESOLVE:

PORTARIA Nº 18.432 - NOMEAR Antonieta Kilson Bor-
ges de Medeiros, para exercer o Cargo de Provimento 
em Comissão de Coordenadora Administrativa Finan-
ceira, na Secretaria Municipal de Educação, Desporto 
e Cultura - SEDEC, a partir desta data. Barbacena, 02 
de janeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e as Leis 
Delegadas Municipais nºs. 32, de 21 de fevereiro de 
2013, e 36, de 28 de fevereiro de 2013 e a Lei Munici-
pal nº 4.670//2015; RESOLVE:

PORTARIA Nº 18.435 - NOMEAR Tarcísio Ferreira Pe-
reira, para exercer o Cargo de Provimento em Comis-
são de Gerente Operacional, na Subsecretaria de Cul-
tura, Desportos e Turismo, na Secretaria Municipal de 
Educação, Desporto e Cultura - SEDEC, a partir desta 
data. Barbacena, 02 de janeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as Leis em vigor, em especial com o disposto na Lei 
Delegada nº 32/2013, na Lei nº 4.670/2015 e no De-
creto Municipal nº 8.082/2016, e na forma do art. 26 
inciso II da  Constituição do Município de Barbacena; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 18.436 - NOMEAR Larissa Domith de 
Paula Oliveira, para exercer o Cargo de Provimento 
em Comissão de Gerente de Apoio Operacional, na 
Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura 
- SEDEC, a partir desta data. Barbacena, 02 de janeiro 
de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e as Leis 
Delegadas Municipais nºs. 32, de 21 de fevereiro de 
2013, e 36, de 28 de fevereiro de 2013 e a Lei Munici-
pal nº 4.670/2015; RESOLVE:

PORTARIA Nº 18.437 - DESIGNAR Antonieta Kilson 
Borges de Medeiros, para exercer responder, cumula-
tivamente, pela Gerência Geral do CAIC, na Secretaria 
Municipal de Educação e Desporto e Cultura - SEDEC, 
sem quaisquer vantagens além das de seu cargo, a 
partir desta data. Barbacena, 02 de janeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e a Lei De-
legada Municipal nº 32, de 21 de fevereiro de 2013; 

RESOLVE:

PORTARIA Nº 18.442 - REVOGAR a designação de 
Júlio César de Moura Viol, para exercer a função gra-
tificada correspondente ao cargo de Chefe de Serviço, 
nível FG-03, na Secretaria Municipal de Fazenda - SE-
FAZ, a partir desta data. Barbacena, 02 de janeiro de 
2017.

PORTARIA Nº 18.443 - NOMEAR José Natalino de Pau-
lo, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão 
de Chefe do Serviço de Concessões, na Gerência de 
Fiscalização Tributária, na Secretaria Municipal de Fa-
zenda - SEFAZ, a partir desta data. Barbacena, 02 de 
janeiro de 2017.

PORTARIA Nº 18.445 - NOMEAR Wesley Adinael Via-
na, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão 
de Chefe do Serviço de Lançamentos e Inclusões, na 
Gerência de Cadastro Imobiliário, na Secretaria Muni-
cipal de Fazenda - SEFAZ, a partir desta data. Barba-
cena, 02 de janeiro de 2017.

PORTARIA Nº 18.446 - NOMEAR Amanda Augusta 
Campos, para exercer o Cargo de Provimento em Co-
missão de Gerente da Dívida Ativa e ISSQN, na Se-
cretaria Municipal de Fazenda - SEFAZ, a partir desta 
data. Barbacena, 02 de janeiro de 2017.

PORTARIA Nº 18.447 - NOMEAR Júlio César Moura 
Viol, para exercer o Cargo de Provimento em Comis-
são de Chefe do Serviço de Atualização Cadastral, na 
Gerência de Cadastro Imobiliário, na Secretaria Muni-
cipal de Fazenda - SEFAZ, a partir desta data. Barba-
cena, 02 de janeiro de 2017.

PORTARIA Nº 18.448 - NOMEAR Nélio Borgo, para 
exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Chefe 
do Serviço de Geoprocessamento, na Gerência de ca-
dastro Imobiliário, na Secretaria Municipal de Fazenda 
- SEFAZ, a partir desta data. Barbacena, 02 de janeiro 
de 2017.

PORTARIA Nº 18.449 - NOMEAR Geraldo Fernandes 
de Paula Ribeiro, para exercer o Cargo de Provimento 
em Comissão de Gerente de Cadastro Imobiliário, na 
Secretaria Municipal de Fazenda - SEFAZ, a partir des-
ta data. Barbacena, 02 de janeiro de 2017.

PORTARIA Nº 18.450 - DESIGNAR Cláudia Patrícia da 
Silva, para responder, cumulativamente, pela Chefia 
do Serviço de Conferência, Controle e Liquidação de 
Empenhos, da Coordenadoria de Contabilidade, na Se-
cretaria Municipal de Fazenda - SEFAZ, sem quaisquer 
outras vantagens além das de seu cargo, a partir desta 
data. Barbacena, 02 de janeiro de 2017.

PORTARIA Nº 18.451 - NOMEAR Eveline Paiva, para 
exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Ge-
rente de Documentação e Arquivo, da Coordenadoria 
da Tesouraria – COTES, na Secretaria Municipal de Fa-
zenda - SEFAZ, a partir desta data. Barbacena, 02 de 
janeiro de 2017.

PORTARIA Nº 18.452 - NOMEAR Leandro Amaral Ta-
vares, para exercer o Cargo de Provimento em Comis-
são de Gerente de Contratos - GCONT, na Secretaria 
Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAN, a partir 
desta data. Barbacena, 02 de janeiro de 2017.

PORTARIA Nº 18.453 - REVOGAR a designação de 
Hugolina Maria de Oliveira, para exercer a função 
gratificada correspondente ao cargo de Coordenador, 
nível FG-01, na Chefia de Gabinete do Prefeito, a partir 
desta data. Barbacena, 02 de janeiro de 2017.

PORTARIA Nº 18.454 - DESIGNAR Hugolina Maria 
de Oliveira, para exercer a função gratificada corres-
pondente ao cargo de Coordenador, nível FG-01, na 
Secretaria Municipal de Governo, a partir desta data. 
Barbacena, 02 de janeiro de 2017.
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O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, em especial com o disposto nas Leis 
Delegadas nºs. 32 e 48/2013, e na Lei nº 4.632/2014, 
e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do 
Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 18.455 - TORNAR sem efeito a Portaria 
nº 18.342, que nomeou Marco Aurélio Magalhães Viei-
ra, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão 
de Coordenador Executivo, na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Rural – SEDRU. Barbacena, 02 de 
janeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as Leis em vigor, em especial com o disposto na Lei 
Delegada nº. 32/2013, na Lei Municipal nº 4.670/2015 
e no Decreto nº 7.840/2015, e na forma do art. 26, II, 
da Constituição do Município de Barbacena;RESOLVE:

PORTARIA Nº18.457 - TORNAR sem efeito a Porta-
ria nº 18.438, que nomeou Marcilene Eulália da Silva, 
para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de 
Coordenador do Centro de Capacitação Funcional, na 
Consultoria Geral do Município - CGM.Barbacena, 02 
de janeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, em especial com o disposto na Lei 
Delegada nº 32/2013, na Lei nº 4.670/2015 e no De-
creto nº 8.085/2016, e na forma do art. 26, inciso II, 
da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:
 
PORTARIA Nº 18.458 - NOMEAR Marcilene Eulália da 
Silva, para exercer o Cargo de Provimento em Co-
missão de Coordenador de Assistência Jurídica, na 
Controladoria Geral do Município, a partir desta data. 
Barbacena, 02 de janeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, em especial com o disposto nas Leis 
Delegadas nºs. 32 e 48/2013, e na Lei nº 4.632/2014, 
e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do 
Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 18.459 - NOMEAR Felipe Alvim Quinet 
de Andrade, para exercer o Cargo de Provimento em 
Comissão de Coordenador Executivo, na Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Rural – SEDRU, a partir 
desta data. Barbacena, 02 de janeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as Leis em vigor, em especial com o disposto na Lei 
Delegada nº. 32/2013, na Lei Municipal nº 4.670/2015 
e no Decreto nº 7.840/2015, e na forma do art. 26, II, 
da Constituição do Município de Barbacena;RESOLVE:

PORTARIA Nº18.461 - NOMEAR Sérgio Pereira de 
Souza Júnior, para exercer o Cargo de Provimento em 
Comissão de Coordenador do Centro de Capacitação 
Funcional, na Consultoria Geral do Município - CGM, a 
partir desta data.Barbacena, 02 de janeiro de 2017.

ERRATAS
Na Portaria o nº 18.095, publicada no e-DOB - Diário 
Oficial do Município no dia 13.01.2017, onde se lê “Se-
cretaria Municipal de Governo e Coordenação Política 
- SEGOV”, leia-se “Secretaria Municipal de Governo - 
SEGOV”.

Na Portaria o nº 18.215, publicada no e-DOB - Diá-
rio Oficial do Município no dia 10.01.2017, onde se 
lê “Souza”, leia-se “Sousa”, e onde se lê “Gerente de 
Modernização de Processos - GMP”, leia-se “Gerente 
do Serviço de Modernização de Processos”. 

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan

Secretária Municipal de Governo

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan

Secretária Municipal de Governo

Diretora: Marcela Campos Zaidan

SERVIÇO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO - SAS

EXTRATO DE RESCISÃO DE
CONTRATO

Extrato de Rescisão do contrato de Direito Público 
nº 021/2016. Primeiro rescindente: SAS - Serviço de 
Água e Saneamento. Segundo rescindente: Ari Se-
bastião Ferreira. Fundamento Legal: Lei nº 3.245/95. 
Objeto: rescisão amigável do contrato administrativo 
de contratação de servidor nº 021/2016, a partir de 
02/01/2017.

EXTRATO DE TERMO DE
APOSTILAMENTO

Termo de Apostila a Ata de Registro de Preços nº 01/
SAS/2017 firmada entre o Serviço de Água e Sanea-
mento e a empresa fornecedora Posto Belvedere de 
Barbacena Ltda., CNPJ nº 19.482.441/0001-03 para 
correção do valor unitário registrado para o óleo diesel 
S10 de R$3,1375 (três reais, mil trezentos e setenta 
e cinco décimos de milésimos de real) para R$3,137 
(três reais, cento e trinta e sete milésimos de real), 
alterando-se o valor total da Ata de R$219.625,00 
(duzentos e dezenove mil seiscentos e vinte e cinco 
reais) para R$219.590,00 (duzentos e dezenove mil e 
quinhentos e noventa reais), mantendo-se os demais 
termos.

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan

Secretária Municipal de Governo

Na Portaria o nº 18.217, publicada no e-DOB - Diá-
rio Oficial do Município no dia 10.01.2017, onde se lê 
“Chefe do Serviço de Recursos Humanos - SRH”, leia-
se “Chefe do Serviço Geral de Recursos Humanos”.

Na Portaria o nº 18.228, publicada no e-DOB - Diá-
rio Oficial do Município no dia 10.01.2017, onde se lê 
“na Coordenadoria de Transportes - COTRAN”, leia-se 
“na Coordenadoria de Materiais, Patrimônio e Serviços 
Gerais”.

Na Portaria o nº 18.342, publicada no e-DOB - Diário 
Oficial do Município no dia 13.01.2017, onde se lê “Vi-
reira”, leia-se “Vieira”.

Na Portaria o nº 18.361, publicada no e-DOB - Diá-
rio Oficial do Município no dia 10.01.2017, onde se lê 
“na Coordenadoria de Transportes - COTRAN”, leia-se 
“na Coordenadoria de Materiais, Patrimônio e Serviços 
Gerais”.

Na Portaria o nº 18.365, publicada no e-DOB - Diá-
rio Oficial do Município no dia 13.01.2017, onde se 
lê “Souza”, leia-se “Sousa”, e onde se lê “Gerente de 
Modernização de Processos - GMP”, leia-se “Gerente 
do Serviço de Modernização de Processos”.

Na Portaria o nº 18.429, publicada no e-DOB - Diá-
rio Oficial do Município no dia 13.01.2017, onde se lê 
“Chefe do Serviço de Recursos Humanos - SRH”, leia-
se “Chefe do Serviço Geral de Recursos Humanos”.

Na Portaria o nº 18.439, publicada no e-DOB - Diário 
Oficial do Município no dia 13.01.2017, onde se lê “Ge-
rente da Corregedoria do Município”, leia-se “Gerente 
da Corregedoria da Guarda Municipal”.

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE 
BARBACENA

Presidente: Odair José Ferreira

005– NOMEANDO  FLÁVIA REGINA DIAS FERREIRA 

EXTRATO DE PORTARIAS

para exercer o cargo em comissão de Secretária de 
Gabinete da Presidência, Símbolo CLC-5, do Quadro 
de Servidores da Câmara, de acordo com a Lei Mu-
nicipal nº. 4169/09, devidamente modificada pela 
Lei 4467/13, a partir de 05 de Janeiro - VEREADOR 
ODAIR JOSÉ FERREIRA – PRESIDENTE.
 
006 – NOMEANADO,  Comissão de Licitação, composta 
pelos servidores: Paulo Cézar Reis da Silva – Presiden-
te, Jaqueline Fonseca de Paula – Secretária e Pholiana 
Almeida Ferreira - Relatora, para todos os procedi-
mentos licitatórios no exercício de 2017, a partir de 
06 de Janeiro - VEREADOR ODAIR JOSÉ FERREIRA 
– PRESIDENTE.

007- NOMEANDO,  PHOLIANA ALMEIDA FERREIRA, 
como Pregoeiro Oficial da Câmara Municipal, tendo 
como equipe de apoio as servidoras Maria Antonieta 
Barros, Paulo Cézar Reis da Silva e Jacqueline Fon-
seca de Paula, a partir de 06 de Janeiro - VEREADOR 
ODAIR JOSÉ FERREIRA – PRESIDENTE.

RESUMO DE ATAS
RESUMO DA ATA 081/2015-064ª Sessão Ordinária – 
12.11.15 – 2º Período – 3º Ano da Legislatura-Presi-
dente: Vereador Flávio Barbosa da Silva-Secretário “ad 
hoc”: Vereador José Jorge Emídio-Vereadores Presen-
tes: Conforme registro em livro próprio.PRIMEIRA 
PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h26-“Disse o 
néscio no seu coração: Não há Deus. Têm-se corrom-
pido, e cometido abominável iniquidade; não há nin-
guém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para 
os filhos dos homens, para ver se havia algum que ti-
vesse entendimento e buscasse a Deus. (Salmos 53:1-
2 I - Leitura e Discussão das Atas- Ata 058/15 – Apro-
vada por unanimidade.II – Leitura da Correspondência 
e Comunicações-Of. GAB/FC nº 0382-2-2015 – Assem-
bleia Legislativa do Estado de Minas Gerais – Infor-
mando que foi autorizado o pagamento do convênio 
1679/2013 que beneficia o município com a compra de 
Equipamentos Médicos-Cirúrgicos para Neurocirurgia.
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h 
Discussão e Votação de Projetos-O vereador Luiz Gon-
zaga solicitou que a reunião fosse suspensa por três 
minutos. O Sr. Presidente atendeu à solicitação do ve-
reador e suspendeu a reunião por dois minutos para 
deliberar sobre a pauta, às 19h31. Sessão reaberta às 
19h48.O vereador Carlos Roberto fez uso da palavra 
pela ordem. Com a palavra pela ordem o líder do go-
verno, vereador Sá Grise registrou também que o 
acordo estaria de fato fechado para a votação.O vere-
ador Ronaldo fez uso da palavra pela ordem.O verea-
dor Flávio Maluf fez uso da palavra pela ordem - O 
vereador Ilson Guilherme fez uso da palavra pela or-
dem. O vereador José Jorge fez uso da palavra pela 
ordem.O vereador Tadeu fez uso da palavra pela or-
dem. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME 
DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA-Proj. Lei nº. 122/15 – 
Dispõe sobre a utilização de recursos de que trata a 
Lei Complementar Federal nº. 151, de 05 de agosto de 
2015, instituí o fundo de reserva e dá outras providên-
cias - Aut. Executivo – PRAZO VENCE EM 14.11.15. 
APROVADO POR UNANIMIDADE.REDAÇÃO FINAL - 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO. Proj. Dec. Leg. 
nº. 011/15 – Dispõe sobre a concessão de Título de 
Cidadão Honorário e dá outras providências – Aut. Ver. 
José Jorge Emídio. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Proj. Dec. Leg. nº. 016/15 – Concede Título de Cida-
dão Benemérito de Barbacena ao Ilustríssimo Senhor 
Newton Siqueira de Araújo Lima e dá outras providên-
cias – Aut. Ver. Amarílio Andrade. APROVADO POR 
UNANIMIDADE.SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – 
PROJETO DE LEI-Proj. Lei nº. 039/14 – Estabelece 
procedimentos para descarte e coleta de medicamen-
tos vencidos ou impróprios no município de Barbacena 
e dá outras providências – Aut. Vereadora Vânia Maria 
de Castro-*Votar emenda de fls. nº. 10 de autoria d 
Vereadora Vânia Maria de Castro. APROVADO POR 
UNANIMIDADE.*Votar emenda de fls. nº. 13 de auto-
ria d Vereadora Vânia Maria de Castro. APROVADO 
POR UNANIMIDADE. *Votar emenda de fls. nº. 17 de 
autoria do Vereador Márcio Zeferino Ferreira. APROVA-



4

BARBACENA, SEGUNDA-FEIRA, 16 DE JANEIRO DE 2017
DO POR UNANIMIDADE.*Votar emenda de fls. nº. 20 
de autoria do Vereador Márcio Zeferino Ferreira. 
APROVADO POR UNANIMIDADE.Em discussão e vota-
ção o projeto com as emendas aprovadas o mesmo foi 
APROVADO POR UNANIMIDADE.Proj. Lei nº. 206/13 
– Institui o alvará simplificado para moradia popular e 
dá outras providências – Aut. Ver. Márcio Zeferino Fer-
reira. APROVADO POR UNANIMIDADE.Com a palavra 
pela ordem o vereador Flávio Maluf solicitou que o 
projeto fosse colocado em discussão e votação em re-
dação final. Solicitação essa que foi APROVADA POR 
UNANIMIDADE.Em redação final Proj. Lei nº. 206/13 
– Institui o alvará simplificado para moradia popular e 
dá outras providências – Aut. Ver. Márcio Zeferino Fer-
reira. APROVADO POR UNANIMIDADE.Proj. Lei nº. 
019/14 – Institui, disciplina e regulamenta o registro, 
o licenciamento e o uso de capacete em ciclomotores 
e dá outras providências – Aut. Ver. Ilson Guilherme de 
Sá. APROVADO POR UNANIMIDADE.Com a palavra 
pela ordem o vereador Flávio Maluf solicitou que o 
projeto fosse colocado em discussão e votação em re-
dação final. Solicitação essa que foi APROVADA POR 
UNANIMIDADE.Em redação final Proj. Lei nº. 019/14 
– Institui, disciplina e regulamenta o registro, o licen-
ciamento e o uso de capacete em ciclomotores e dá 
outras providências – Aut. Ver. Ilson Guilherme de Sá. 
APROVADO POR UNANIMIDADE.Proj. Lei nº. 050/15 
– Institui a Semana Municipal de Doação de Sangue e 
dá outras providências – Aut. Ver. Luiz Gonzaga de 
Oliveira. APROVADO POR UNANIMIDADE.Com a pala-
vra 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. Lei nº. 050/15 
– Institui a Semana Municipal de Doação de Sangue e 
dá outras providências – Aut. Ver. Luiz Gonzaga de 
Oliveira. APROVADO POR UNANIMIDADE.Proj. Lei nº. 
053/15 – Institui o Programa de Obesidade Zero nas 
escolas do município de Barbacena e dá outras provi-
dências – Aut. Ver. Ilson Guilherme de Sá. APROVADO 
POR UNANIMIDADE.Com a palavra pela ordem o vere-
ador Flávio Maluf solicitou que o projeto fosse coloca-
do em discussão e votação em redação final. Solicita-
ção essa que foi APROVADA POR UNANIMIDADE.Em 
redação final Proj. Lei nº. 053/15 – Institui o Programa 
de Obesidade Zero nas escolas do município de Barba-
cena e dá outras providências – Aut. Ver. Ilson Guilher-
me de Sá. APROVADO POR UNANIMIDADE.Proj. Lei 
nº.  070/15 – Denomina Rua José Nogueira da Silva 
– Aut. Executivo. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Com a palavra pela ordem o vereador Flávio Maluf so-
licitou que o projeto fosse colocado em discussão e 
votação em redação final. Solicitação essa que foi 
APROVADA POR UNANIMIDADE.Em redação final Proj. 
Lei nº 070/15 – Denomina Rua José Nogueira da Silva 
– Aut. Executivo. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Proj. Lei nº. 071/15 – Denomina Rua André de Souza 
Belo – Aut. Executivo. APROVADO POR UNANIMIDA-
DE.Com a palavra pela ordem o vereador José Jorge  
solicitou que o projeto fosse colocado em discussão e 
votação em redação final. Solicitação essa que foi 
APROVADA POR UNANIMIDADE.Em redação final Proj. 
Lei nº 071/15 – Denomina Rua André de Souza Belo 
– Aut. Executivo. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Proj. Lei nº. 072/15 – Denomina Rua  Warley Everaldo 
Emídio – Aut. Executivo. APROVADO POR UNANIMI-
DADE.Com a palavra pela ordem o vereador Flávio 
Maluf solicitou que o projeto fosse colocado em dis-
cussão e votação em redação final. Solicitação essa 
que foi APROVADA POR UNANIMIDADE.Em redação 
final Proj. Lei nº 072/15 – Denomina Rua Warley Eve-
raldo Emídio – Aut. Executivo. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE.Proj. Lei nº. 073/15 – Denomina Rua Maria 
Carmélia Guimarães Oliveira – Aut. Executivo. APRO-
VADO 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 UNANIMIDA-
DE.Em redação final Proj. Lei nº 073/15 – Denomina 
Rua Maria Carmélia Guimarães Oliveira – Aut. Executi-
vo. APROVADO POR UNANIMIDADE.Proj. Lei nº. 
075/15 – Denomina Rua Sebastião Paulino do Carmo. 

– Aut. Executivo. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Com a palavra pela ordem o vereador Flávio Maluf so-
licitou que o projeto fosse colocado em discussão e 
votação em redação final. Solicitação essa que foi 
APROVADA POR UNANIMIDADE.Em redação final Proj. 
Lei nº 075/15 – Denomina Rua Sebastião Paulino do 
Carmo. – Aut. Executivo. APROVADO POR UNANIMI-
DADE.Proj. Lei nº. 076/15 – Denomina Rua Elza Maria 
Pereira de Carvalho. – Aut. Executivo. APROVADO POR 
UNANIMIDADE.Com a palavra pela ordem o vereador 
José Jorge solicitou que o projeto fosse colocado em 
discussão e votação em redação final. Solicitação essa 
que foi APROVADA POR UNANIMIDADE.Em redação 
final Proj. Lei nº 076/15 – Denomina Rua Elza Maria 
Pereira de Carvalho – Aut. Executivo. APROVADO POR 
UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 078/15 – Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de realização de palestras sobre pro-
teção e direitos dos animais para os alunos da rede 
municipal de ensino de Barbacena – Aut. Ver. Carlos 
Roberto Batista. APROVADO POR UNANIMIDADE.Com 
a palavra pela ordem a vereadora Vânia Castro solici-
tou que o projeto fosse colocado em discussão e vota-
ção em redação final. Solicitação essa que foi APRO-
VADA POR UNANIMIDADE.Em redação final Proj. Lei 
nº 078/15 – Dispõe sobre a obrigatoriedade de reali-
zação de palestras sobre proteção e direitos dos ani-
mais para os alunos da rede municipal de ensino de 
Barbacena – Aut. Ver. Carlos Roberto Batista. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE.Proj. Lei nº. 080/15 – De-
nomina Rua Tibagy Flisch – Aut. Executivo. APROVA-
DO POR UNANIMIDADE.Com a palavra pela ordem a 
vereadora Vânia Castro solicitou que o projeto fosse 
colocado em discussão e votação em redação final. 
Solicitação essa que foi APROVADA POR UNANIMIDA-
DE.Em redação final Proj. Lei nº 080/15 – Denomina 
Rua Tibagy Flisch – Aut. Executivo. APROVADO POR 
UNANIMIDADE.Proj. Lei nº. 077/15 – Denomina Rua 
Jean Carlos da Silva – Aut. Executivo. APROVADO POR 
UNANIMIDADE.Com a palavra pela ordem a vereadora 
Vânia Castro solicitou que o projeto fosse colocado em 
discussão e votação em redação final. Solicitação essa 
que foi APROVADA POR UNANIMIDADE.Em redação 
final Proj. Lei nº 077/15 – Denomina Rua Jean Carlos 
da Silva – Aut. Executivo. APROVADO POR UNANIMI-
DADE.Proj. Lei nº. 084/15 – Autoriza doação de área 
que especifica e dá outras providências. – Aut. Execu-
tivo.Com a palavra para discutir o projeto o vereador 
Tadeu explicou que essa área a ser doada é o terreno 
onde encontra-se construída a Igreja de São Domingo 
de Gusmão. E pediu o apoio dos demais vereadores.
Encerrada a discussão o projeto foi APROVADO POR 
UNANIMIDADE.Com a palavra pela ordem a vereadora 
Vânia Castro solicitou que o projeto fosse colocado em 
discussão e votação em redação final. Solicitação essa 
que foi APROVADA POR UNANIMIDADE.Em redação 
final Proj. Lei nº 084/15 – Autoriza doação de área que 
especifica e dá outras providências – Aut. Executivo. 
APROVADO POR UNANIMIDADE.Proj. Lei nº. 017/14 
– Dispõe sobre os estabelecimentos comerciais que 
colocam à disposição, mediante locação, computado-
res e máquinas para acesso à internet e dá outras 
providências. – Aut. Ver. Márcio Zeferino Ferreira. 
APROVADO POR UNANIMIDADE.Com a palavra pela 
ordem a vereadora Vânia Castro solicitou que o proje-
to fosse colocado em discussão e votação em redação 
final. Solicitação essa que foi APROVADA POR UNANI-
MIDADE.Em redação final Proj. Lei nº 017/14 – Dispõe 
sobre os estabelecimentos comerciais que colocam à 
disposição, mediante locação, computadores e máqui-
nas para acesso à internet e dá outras providências – 
Aut. Ver. Márcio Zeferino Ferreira. APROVADO POR 
UNANIMIDADE.Proj. Lei nº. 038/14 – Institui, discipli-
na e regulamenta o registro, sobre a colocação de li-
xeira nos veículos de transporte público coletivo do 
município de Barbacena e dá outras providências – 
Aut. Ver. Ilson Guilherme de Sá. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE.Com a palavra pela ordem o vereador Már-
cio Zeferino solicitou que o projeto fosse colocado em 
discussão e votação em redação final. Solicitação essa 
que foi APROVADA POR UNANIMIDADE.Em redação 
final Proj. Lei nº 038/14 – Institui, disciplina e regula-
menta o registro, sobre a colocação de lixeira nos veí-

culos de transporte público coletivo do município de 
Barbacena e dá outras providências – Aut. Ver. Ilson 
Guilherme de Sá. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Proj. Lei nº. 093/14 – Dispõe sobre a criação do Pro-
grama de Aproveitamento de Alimentos não Consumi-
dos, no âmbito do município de Barbacena. – Aut. 
Vereadora Marilene de Almeida Franco. APROVADO 
POR UNANIMIDADE.Com a palavra pela ordem o vere-
ador Tadeu José solicitou que o projeto fosse colocado 
em discussão e votação em redação final. Solicitação 
essa que foi APROVADA POR UNANIMIDADE.Em reda-
ção final Proj. Lei nº 093/14 – Dispõe sobre a criação 
do Programa de Aproveitamento de Alimentos não 
Consumidos, no âmbito do município de Barbacena. 
– Aut. Vereadora Marilene de Almeida Franco. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE.Proj. Lei nº. 093/15 – Ins-
titui no calendário oficial do município de Barbacena o 
Dia Municipal do Corredor de Rua, a ser comemorado 
anualmente no dia 13 de novembro. – Aut. Vereadora 
Marilene de Almeida Franco. APROVADO POR UNANI-
MIDADE.Com a palavra pela ordem o vereador Márcio 
Zeferino solicitou que o projeto fosse colocado em dis-
cussão e votação em redação final. Solicitação essa 
que foi APROVADA POR UNANIMIDADE.Em redação 
final Proj. Lei nº 093/15 – Institui no calendário oficial 
do município de Barbacena o Dia Municipal do Corre-
dor de Rua, a ser comemorado anualmente no dia 13 
de novembro. – Aut. Vereadora Marilene de Almeida 
Franco. APROVADO POR UNANIMIDADE.Proj. Lei nº. 
094/15 – Denomina Rua Walter José Simões. – Aut. 
Executivo. APROVADO POR UNANIMIDADE.Com a pa-
lavra pela ordem o vereador Amarílio Andrade solicitou 
que o projeto fosse colocado em discussão e votação 
em redação final. Solicitação essa que foi APROVADA 
POR UNANIMIDADE.Em redação final Proj. Lei nº 
094/15 – Denomina Rua Walter José Simões. – Aut. 
Executivo. APROVADO POR UNANIMIDADE.Com a pa-
lavra o vereador Gonzaga alertou para o fato dos pro-
jetos estarem sendo declarados aprovados por unani-
midade, sendo que alguns dos colegas estão fora do 
Plenário. E que ficasse registrado que estão sendo 
aprovados pela unanimidade dos presentes em Plená-
rio.Com a palavra pela ordem o vereador Johnson so-
licitou o cumprimento da Lei Federal contra o fumo, 
devendo os vereadores e demais visitantes, respeitá-la 
e não fumar dentro do Palácio da Revolução Liberal.
Proj. Lei nº. 095/15 – Denomina Rua Maria da Glória 
de Oliveira. – Aut. Executivo. APROVADO POR UNANI-
MIDADE.Com a palavra pela ordem o vereador Amarí-
lio Andrade solicitou que o projeto fosse colocado em 
discussão e votação em redação final. Solicitação essa 
que foi APROVADA POR UNANIMIDADE.Em redação 
final Proj. Lei nº 095/15 – Denomina Rua Maria da 
Glória de Oliveira. – Aut. Executivo. APROVADO POR 
UNANIMIDADE.Proj. Lei nº. 099/15 – Denomina Praça 
Dom Luciano Mendes de Almeida. – Aut. Executivo. 
APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.
Com a palavra pela ordem o vereador Amarílio Andra-
de solicitou que o projeto fosse colocado em discussão 
e votação em redação final. Solicitação essa que foi 
APROVADA POR UNANIMIDADE.Em redação final Proj. 
Lei nº 099/15 – Denomina Praça Dom Luciano Mendes 
de Almeida. – Aut. Executivo. APROVADO POR UNANI-
MIDADE DOS PRESENTES.Proj. Lei nº. 100/15 – De-
nomina Rua Paulo César. – Aut. Executivo. APROVADO 
POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.Com a palavra 
pela ordem o vereador Amarílio Andrade solicitou que 
o projeto fosse colocado em discussão e votação em 
redação final. Solicitação essa que foi APROVADA POR 
UNANIMIDADE.Em redação final Proj. Lei nº 100/15 
– Denomina Rua Paulo César. – Aut. Executivo. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.Proj. Lei 
nº. 101/15 – Denomina Rua Doutor Hélio Rodrigues. 
– Aut. Executivo. APROVADO POR UNANIMIDADE 
DOS PRESENTES.Com a palavra pela ordem o verea-
dor Amarílio Andrade solicitou que o projeto fosse co-
locado em discussão e votação em redação final. Soli-
citação essa que foi APROVADA POR UNANIMIDADE 
DOS PRESENTES.Em redação final Proj. Lei nº 101/15 
– Denomina Rua Doutor Hélio Rodrigues. – Aut. Exe-
cutivo. APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESEN-
TES.Proj. Lei nº. 102/15 – Denomina Rua Professor 
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DE.Proj. Lei nº. 086/15 - Estabelece normas ambien-
tais e de ocupação do solo, para a implantação de 
postos revendedores, postos/pontos de abastecimen-
to e instalações de sistema retalhista no Município de 
Barbacena e dá outras providências. – Aut. Ver. Flávio 
Maluf Caldas. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR 
GONZAGA.O vereador Flávio Maluf fez uso da palavra 
pela ordem.O vereador José Jorge fez uso da palavra 
pela ordem. 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 TADEU.O vereador Ro-
naldo fez uso da palavra pela ordem. TERCEIRA PAR-
TE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – 
HORÁRIO: 20H55Não havendo oradores inscritos e 
nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente declarou 
encerrada a presente sessão às 20h55 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.-Presi-
dente: Vereador Flávio Barbosa da Silva.Secretári0 “ad 
hoc”: Vereador José Jorge Emídio.

RESUMO DA ATA 082/2015-005ª.  Sessão Solene – 
13.11.2015 – 2º Período - 3º. Ano da Legislatura-Pre-
sidente: Vereador Flávio Barbosa da Silva-SESSÃO 
SOLENE EM COMEMORAÇÃO -AOS TRINTA ANOS DA 
RÁDIO SUCESSO FM-Aos treze dias do mês de novem-
bro, do ano de dois mil e quinze, às 19h30, no Palácio 
da Revolução Liberal, sob a presidência do vereador 
Flávio Barbosa da Silva, em Sessão Solene, reuniu-se 
a Câmara Municipal para a cerimônia em comemora-
ção aos 30 Anos da Rádio Sucesso FM. Estiveram pre-
sentes os vereadores Amarílio Andrade, Johnson Mar-
çal, Luiz Gonzaga, Márcio Zeferino, Ronaldo Braga, 
Ilson Guilherme. O Sr. Presidente nomeou uma comis-
são formada pelos vereadores Ronaldo Braga e John-
son Marçal. Foram conduzidas até a Mesa dos Traba-
lhos as seguintes autoridades: Professor José Augusto 
Penna Naves, Secretário da Casa Civil, representando 
o Prefeito de Barbacena; Sr. Hélio Costa, ex-Ministro e 
Senador, idealizador e fundador da Rádio Sucesso FM, 
Sr. José Calixto da Costa, sócio Fundador da Rádio Su-
cesso FM, Cel. Carlos José Bratilieri, Comandante da 
13º Região da Polícia Militar de Minas Gerais; Major 
Sérgio Luiz Carvalho, representando o comandante da 
EPCAR, Dr. Saulo do Prado, Delegado de Polícia, repre-
sentando a Polícia Civil, Sr. Renato Laguardia de Olivei-
ra, Presidente do Sindicato Rural de Barbacena, Sr. 
José Leo Renault Grossi, Venerável da Loja Maçônica 
Regeneração Barbacena. E registrou a presença de 
outras autoridades presentes na Casa. Em seguida, o 
Sr. Presidente  fez a abertura solene e oficial da ses-
são. Saudou aos presentes e convidou o vereador 
Amarílio Andrade para a leitura de um versículo bíbli-
co: “Louvai ao SENHOR, e invocai o seu nome; fazei 
conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe, 
cantai-lhe salmos; falai de todas as suas maravilhas. 
Gloriai-vos no seu santo nome; alegre-se o coração 
daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a 
sua força; buscai a sua face continuamente.” (Salmos 
105:1-4).  O Sr. Presidente convidou aos presentes se 
posicionarem para acompanharem a execução do Hino 
Nacional. Na sequência, foi feito registro das corres-
pondências recebidas em razão da Solenidade. Logo a 
seguir o Presidente da Câmara, vereador Flávio Barbo-
sa foi convidado a ocupar o dispositivo de destaque, 
tendo sido solicitado ao vereador Luiz Gonzaga que se 
dirigisse ao dispositivo do destaque, por ter sido ele o 
autor da proposição que concedeu a presente home-
nagem. Convidou também o Sr. Hélio Costa a ocupar o 
dispositivo de destaque, bem como o Sr. José Augusto 
Penna Naves e o Sr. José Calixto, Diretor da Rádio. Foi 
solicitado da Secretaria da Casa que encaminhasse a 
Placa Alusiva a presente homenagem. Convidou tam-
bém a Sra. Catarina Xavier Costa para ocupar o dispo-
sitivo de destaque e receber uma homenagem da Câ-
mara Municipal, convidou também a Sra. Cláudia 
Bontempo, esposa do Diretor da Rádio, José Rubens, 
a se encaminhar ao dispositivo de destaque e também 
receber do Poder Legislativo uma singela homenagem. 

Benjamin Fullin. – Aut. Executivo. APROVADO POR 
UNANIMIDADE DOS PRESENTES.Com a palavra pela 
ordem o vereador Amarílio Andrade solicitou que o 
projeto fosse colocado em discussão e votação em re-
dação final. Solicitação essa que foi APROVADA POR 
UNANIMIDADE DOS PRESENTES.Em redação final 
Proj. Lei nº 102/15 – Denomina Rua Professor Benja-
min Fullin. – Aut. Executivo. APROVADO POR UNANI-
MIDADE DOS PRESENTES.Proj. Lei nº. 103/15 – De-
nomina Rua Jair Simões. – Aut. Executivo. APROVADO 
POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.Com a palavra 
pela ordem o vereador Amarílio Andrade solicitou que 
o projeto fosse colocado em discussão e votação em 
redação final. Solicitação essa que foi APROVADA POR 
UNANIMIDADE DOS PRESENTES.Em redação final 
Proj. Lei nº 103/15 – Denomina Rua Jair Simões. – 
Aut. Executivo. APROVADO POR UNANIMIDADE DOS 
PRESENTES.Proj. Lei nº. 110/15 – Dispõe sobre a 
obrigatoriedade da reserva de espaço público gratuito 
para apresentação e comercialização do artesanato 
local nas feiras e eventos que ocorrem no Município e 
dá outras providências. – Aut. Ver. Tadeu José Gomes. 
O vereador Ronaldo fez uso da palavra para discutir o 
projeto.O vereador Tadeu fez uso da palavra para dis-
cutir o projeto. Encerrada a discussão o projeto foi 
votado e APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRE-
SENTES.Com a palavra pela ordem o vereador Amarí-
lio Andrade solicitou que o projeto fosse colocado em 
discussão e votação em redação final. Solicitação essa 
que foi APROVADA POR UNANIMIDADE DOS PRESEN-
TES.Em redação final Proj. Lei nº 110/15 – Dispõe 
sobre a obrigatoriedade da reserva de espaço público 
gratuito para apresentação e comercialização do arte-
sanato local nas feiras e eventos que ocorrem no Mu-
nicípio e dá outras providências. – Aut. Ver. Tadeu José 
Gomes. APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRE-
SENTES.Proj. Lei nº. 113/15 – Denomina Rua Nelson 
Moreira. – Aut. Executivo. APROVADO POR UNANIMI-
DADE DOS PRESENTES.Com a palavra pela ordem o 
vereador Tadeu José solicitou que o projeto fosse co-
locado em discussão e votação em redação final. Soli-
citação essa que foi APROVADA POR UNANIMIDADE.
Em redação final Proj. Lei nº 113/15 – Denomina Rua 
Nelson Moreira. – Aut. Executivo. APROVADO POR 
UNANIMIDADE DOS PRESENTES.Proj. Lei nº. 114/15 
– Denomina Rua Francisco Pio Pereira. – Aut. Executi-
vo. APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.
Com a palavra pela ordem o vereador Tadeu José soli-
citou que o projeto fosse colocado em discussão e 
votação em redação final. Solicitação essa que foi 
APROVADA POR UNANIMIDADE.Em redação final Proj. 
Lei nº 114/15 – Denomina Rua Francisco Pio Pereira. 
– Aut. Executivo. APROVADO POR UNANIMIDADE 
DOS PRESENTES.Proj. Lei nº. 047/15 – Reconhece 
como de utilidade pública a Associação de Amparo a 
Pessoas Carentes e com Câncer – ANAPECC. – Aut. 
Ver. Carlos Alberto Sá Grise. APROVADO POR UNANI-
MIDADE DOS PRESENTES.Com a palavra pela ordem o 
vereador Sá Grise solicitou que o projeto fosse coloca-
do em discussão e votação em redação final. Solicita-
ção essa que foi APROVADA POR UNANIMIDADE.Em 
redação final Proj. Lei nº 047/15 – Reconhece como 
de utilidade pública a Associação de Amparo a Pessoas 
Carentes e com Câncer – ANAPECC. – Aut. Ver. Carlos 
Alberto Sá Grise. APROVADO POR UNANIMIDADE DOS 
PRESENTES.Proj. Lei nº. 090/15 – Reconhece como 
de utilidade pública o Núcleo Espírita Estrela de Aruan-
da e dá outras providências. – Aut. Mesa Diretora da 
Câmara. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR JOHN-
SON.Com a palavra pela ordem o vereador Johnson 
disse estar pedindo vistas tão somente para ter total 
conhecimento dos projetos da entidade e para ter cer-
teza de que ela presta serviços sociais para a cidade.
Proj. Lei nº. 098/15 – Reconhece como de utilidade 
pública a Associação Cultural Sétimo Degrau Produ-
ções Artísticas e dá outras providências. – Aut. Mesa 
Diretora da Câmara. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Com a palavra pela ordem o vereador Tadeu José soli-
citou que o projeto fosse colocado em discussão e 
votação em redação final. Solicitação essa que foi 
APROVADA POR UNANIMIDADE.Em redação final Proj. 
Lei nº 098/15 – Reconhece como de utilidade pública 

a Associação Cultural Sétimo Degrau Produções Artís-
ticas e dá outras providências. – Aut. Mesa Diretora da 
Câmara. APROVADO POR UNANIMIDADE.Proj. Lei nº. 
118/15 – Reconhece como de utilidade pública a Asso-
ciação dos Amigos dos Museus de Barbacena – AM-
BAR, do Município de Barbacena/MG e dá outras pro-
vidências. – Aut. Ver. Amarílio Andrade. APROVADO 
POR UNANIMIDADE.Com a palavra pela ordem o vere-
ador Tadeu José solicitou que o projeto fosse colocado 
em discussão e votação em redação final. Solicitação 
essa que foi APROVADA POR UNANIMIDADE.Em reda-
ção final Proj. Lei nº 118/15 – Reconhece como de 
utilidade pública a Associação dos Amigos dos Museus 
de Barbacena – AMBAR, do Município de Barbacena/
MG e dá outras providências. – Aut. Ver. Amarílio An-
drade. APROVADO POR UNANIMIDADE.Proj. Lei nº. 
120/15 – Autoriza doação de imóvel e dá outras provi-
dências. – Aut. Executivo. APROVADO POR UNANIMI-
DADE.Com a palavra pela ordem o vereador José Jor-
ge solicitou que o projeto fosse colocado em discussão 
e votação em redação final. Solicitação essa que foi 
APROVADA POR UNANIMIDADE.Em redação final Proj. 
Lei 120/15 – Autoriza doação de imóvel e dá outras 
providências. – Aut. Executivo. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – 
PROJETO DE RESOLUÇÃO-Proj. Resolução.  nº. 
007/15 – Dispõe sobre a criação no âmbito da Câmara 
Municipal de Barbacena, da Frente Parlamentar de De-
fesa e Direitos dos Animais. – Aut. Ver. Carlos Roberto 
Batista. APROVADO POR UNANIMIDADE.Com a pala-
vra pela ordem o vereador Márcio Zeferino solicitou 
que o projeto fosse colocado em discussão e votação 
em redação final. Solicitação essa que foi APROVADA 
POR UNANIMIDADE.Em redação final Proj. Resolução.  
nº. 007/15 – Dispõe sobre a criação no âmbito da Câ-
mara Municipal de Barbacena, da Frente Parlamentar 
de Defesa e Direitos dos Animais. – Aut. Ver. Carlos 
Roberto Batista. APROVADO POR UNANIMIDADE.Proj. 
Resolução nº. 009/15 – Altera o Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Barbacena, para fins de criar a 
Comissão Permanente de Igualdade Racial junto à Câ-
mara Municipal de Barbacena e dá outras providên-
cias. – Aut. Ver. Márcio Zeferino Ferreira. APROVADO 
POR UNANIMIDADE.Com a palavra pela ordem o vere-
ador Ronaldo Braga solicitou que o projeto fosse colo-
cado em discussão e votação em redação final. Solici-
tação essa que foi APROVADA POR UNANIMIDADE.Em 
redação final Proj. Resolução.  nº. 009/15 – Altera o 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Barbace-
na, para fins de criar a Comissão Permanente de 
Igualdade Racial junto à Câmara Municipal de Barba-
cena e dá outras providências. – Aut. Ver. Márcio Zefe-
rino Ferreira. APROVADO POR UNANIMIDADE.SEGUN-
DA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO-Proj. Dec. Leg. nº. 015/15 – Comemora 
os 45 (quarenta e cinco) anos da Casa do Serralheiro, 
com sessão solene promovida pelo Poder Legislativo 
de Barbacena e dá outras providências. – Aut. Ver. Ro-
naldo Braga. APROVADO POR UNANIMIDADE.Com a 
palavra pela ordem o vereador José Jorge solicitou 
que o projeto fosse colocado em discussão e votação 
em redação final. Solicitação essa que foi APROVADA 
POR UNANIMIDADE.Em redação final Proj. Dec. Leg. 
nº. 015/15 – Comemora os 45 (quarenta e cinco) anos 
da Casa do Serralheiro, com sessão solene promovida 
pelo Poder Legislativo de Barbacena e dá outras provi-
dências. – Aut. Ver. Ronaldo Braga. APROVADO POR 
UNANIMIDADE.Proj. Dec. Leg. nº. 018/15 – Dispõe 
sobre sessão solene pelos 10 (dez) anos do Hospital 
Regional de Barbacena. – Aut. Ver. Carlos Roberto Ba-
tista. APROVADO POR UNANIMIDADE.Com a palavra 
pela ordem o vereador José Jorge solicitou que o pro-
jeto fosse colocado em discussão e votação em reda-
ção final. Solicitação essa que foi APROVADA POR 
UNANIMIDADE.Em redação final Proj. Dec. Leg. nº. 
018/15 – Dispõe sobre sessão solene pelos 10 (dez) 
anos do Hospital Regional de Barbacena. – Aut. Ver. 
Carlos Roberto Batista. APROVADO POR UNANIMIDA-
DE.PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE 
LEI-Proj. Lei nº. 042/15 – Altera a Lei Municipal nº. 
3827/2004 e dá outras providências. – Aut. Vereadora 
Vânia Maria de Castro. APROVADO POR UNANIMIDA-
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E da mesma forma foi encaminhada uma singela ho-
menagem à esposa do Sr. Calixto. Nesse momento, foi 
solicitado às autoridades que retornassem aos seus 
lugares e convidou o orador da noite, vereador Luiz 
Gonzaga, para se dirigir à Tribuna e fazer seu discurso. 
Com apalavra o vereador Gonzaga cumprimentou a 
todas as autoridades e presentes. Agradeceu a todos 
os presentes, e falou a respeito da Rádio Sucesso, que 
entrou oficialmente no ar em 14 de novembro de 
1985. Disse ser uma conquista do povo de Barbacena 
e de pessoas determinadas que a fundaram, como o 
Jornalista Hélio Costa e seu irmão Sr. Zezinho. Falou 
das pessoas que foram agregadas ao projeto, dentre 
elas José Rubens que permanece à frente da direção 
da rádio até os dias atuais. Disse que nesses trinta 
anos pode-se se ver o profissionalismo daqueles que 
trabalharam junto à rádio. Falou que a Rádio Sucesso 
garante a sua posição de destaque na audiência em 
razão dos grandes profissionais que atuam e também 
por sempre investir em equipamentos de primeira ge-
ração. E que ao completar trinta anos a rádio se revi-
gora, mas mantém firme os pilares de seu idealizador, 
Hélio Costa, de levar sempre informação de credibili-
dade e programação variada. Como vereador e repre-
sentante do povo de Barbacena disse estar duplamen-
te feliz em prestar essa homenagem, em especial por 
ser o autor da homenagem, e por estar junto à rádio 
há vinte e cinco anos. Desejou felicidades àqueles que 
emprestam suas vozes à rádio durante tantos anos. Ao 
fundador, Hélio Costa, agradeceu pelo presente dado 
à cidade. E agradeceu aos presentes por comparece-
rem. E solicitou que a Mesa de Autoridades fosse des-
feita para que todos pudessem assistir um vídeo em 
homenagem aos trinta anos da Rádio Sucesso. Dando 
sequência à Solenidade, o Sr. Presidente convidou o 
Sr. José Augusto para falar em nome do município. 
Assumindo a Tribuna, o Sr. José Augusto cumprimen-
tou a todas as autoridades e demais presentes. Disse 
estar muito feliz em poder falar em nome do municí-
pio, já estando no papel de interlocutor do município 
há um tempo. Lembrou que das sacadas dessa Casa 
Legislativa, seus componentes puderam ver passar 
pela praça homens com o Alferes Tiradentes e por 
essa razão a presente homenagem é tão importante. 
Lembrou a importância do rádio na integração da so-
ciedade, pois ele continua a fazer diferença na aproxi-
mação de pessoas, na informação, no entretenimento 
e na cidadania. Lembrou a história da radiodifusão na 
cidade, passando pelas inúmeras décadas de desta-
que das rádios que foram criadas na cidade. Agora, já 
nos anos 80 o Jornalista Hélio Costa foi pioneiro crian-
do a Rádio Sucesso FM. Afirmou que manter no ar 
uma emissora de rádio não é fácil, posto ser necessá-
rio conhecimento em muitas áreas, em especial man-
ter o respeito pelo cidadão a quem é direcionada a sua 
programação, afinal trata-se de uma concessão públi-
ca de serviço e que por tanto, precisa honrar com os 
inúmeros preceitos da administração público e daquilo 
que é público. Afirmou que só atinge o sucesso, quem 
mantém o profissionalismo, a dedicação e acima de 
tudo a sinceridade no ato da comunicação. E os pre-
sentes homenageados comprovam isso. E finalizou 
dizendo que o município, na pessoa do Poder Executi-
vo, gostaria que chegasse a toda família Sucesso FM 
os mais efusivos parabéns, bem como ao vereador 
Gonzaga que foi o autor da presente homenagem bem 
como aos demais vereadores que a aprovaram. E por 
não ter como nomear todos os profissionais que tanto 
contribuíram para o sucesso da rádio, parabenizou os 
pioneiros e lhes apresentou sua respeitosa homena-
gem, Hélio Costa e José Calixto pela iniciativa de criar 
a rádio. Seguindo os discursos foi convidado o ideali-
zador o fundador da Rádio Sucesso FM, Hélio Costa, 
para deixar suas palavras. Assumindo a Tribuna, Hélio 
Costa, em nome da Rádio Sucesso, de todos os seus 
funcionários e de todos aqueles que trabalharam na 
rádio, agradeceu primeiramente ao vereador Gonzaga 
pela iniciativa da homenagem e demais vereadores 
por terem aprovado e concedido tal homenagem. Se 
disse orgulhoso pela homenagem recebida e que co-
roa o aniversário de trinta anos da rádio. Agradeceu 
ao Presidente da Casa, ao Professor José Augusto por 
suas palavras, ao seu irmão José Calixto, que não foi 
só o seu sócio fundador, mas foi a força que deu inspi-
ração para um trabalho importantíssimo na implanta-
ção da Rádio Sucesso. Lembrou o trabalho de dia e 
noite para construir uma programação intensa que 

permitisse a rádio estar no ar. E destacou a importân-
cia do Sr. Zezinho, como administrator da rádio e que, 
após tantos anos, permite que o projeto ainda esteja 
caminhando. Agradeceu também à sua família que se 
fazia presente. Dando seguimento à sua fala disse que 
a retrospectiva feita pelo professor José Augusto lhe 
fez recordar algumas passagens de sua infância na 
cidade. Disse que aqui na Praça, em frente ao cinema 
que existia no local, tinha uma pequena torre com um 
alto falante, isso na década de 40, que era a rádio de 
Barbacena, pois era através dele que as pessoas da 
cidade ouviam as notícias. E que as pessoas não vi-
nham ao centro da cidade apenas para fazer suas 
compras, mas acima de tudo para ouvir as notícias 
pelo alto falante. Disse que seu fascínio e sua curiosi-
dade sempre foram grandes. Em especial para saber 
de onde o locutor falava e por isso, seus pais acaba-
ram o levando para conhecer o famoso locutor que fi-
cava em uma casa, logo aqui ao lado, de onde ele fa-
zia a locução. Esse momento teve tanta importância 
em sua vida que ele ficou fascinado pela ideia da co-
municação. E quando já tinha doze anos, seu irmão, 
Zezinho, lhe perguntou o que ele gostaria de ganhar 
de presente de aniversário. Como ele já tinha grande 
fascínio pela comunicação lhe disse que gostaria de ir 
ao programa do Cezar de Alencar na Rádio Nacional. E 
ele o levou. E ao final do programa, tem uma de suas 
lembranças mais bonitas de sua infância, pois foi ali 
que ele se apaixonou pelo Rádio. Por isso, quando viu 
que existia a possibilidade de se trazer uma rádio para 
Barbacena, ainda que várias entidades já estivessem 
também interessadas nessa possibilidade, ele viu que 
alguém iniciou o movimento com um livro de assinatu-
ras para pedir que ele fosse até Brasília e lutasse pela 
FM da cidade, livro esse que já contava com dez mil 
assinaturas. Assim, ele pediu a todos os vereadores, 
bem como inúmeros políticos da região, e desta feita 
conseguiram trazer a rádio. Porém, foi nesse momento 
que precisaram pensar em como conseguiriam trans-
formar o sonho em uma realidade objetiva. E só um 
grande profissional, totalmente dedicado ao rádio e 
conhecedor profundo desse meio de comunicação po-
deria lhes ajudar. Assim, ele foi até Belo Horizonte 
para buscar o José Rubens para transformar o grande 
sonho de ter a rádio moderna e que representasse os 
anseios da cidade em realidade, sobretudo no mo-
mento inicial da rádio. E foi o José Rubens, juntamen-
te ao Sr. Zezinho e demais companheiros daquela épo-
ca tronaram o sonho possível. E citou alguns dos 
nomes que deram início ao projeto da Rádio Sucesso 
FM, tais como Zé Rural, na pessoa do Tarcísio, o Pe-
drão, o Jairo Atademo, o Kemel, o Prenasse, o Mário 
Júnior, o Cristovam Abranches, o Valmir Leporati, o 
Rogério Barbosa, o Gonzaga, o Rogério Varandas, os 
que foram embora a Mônica Coelho, falecida, o Gê 
Meneses, o Antônio Marcos, que tanto faz falta, por 
sua dedicação, trabalho jornalístico e carinho com as 
pessoas. O “Toinzinho” e também os colaboradores 
que também ajudam nesse caminho da rádio que são 
os comerciantes e empresários da cidade, que reco-
nhecem a importância da rádio na divulgação de seus 
serviços e produtos. E é a eles que temos que agrade-
cer por confiarem na rádio há tantos anos. E por últi-
mo à população da cidade que tanto confia na rádio, 
ouvindo e dando audiência para a Rádio Sucesso FM, 
garantindo sempre o primeiro lugar na preferência das 
pessoas. E finalizou dizendo que realmente se sente 
muito feliz e grato aos vereadores pela presente ho-
menagem à Rádio Sucesso nesses trinta anos. E sem-
pre precisam lembrar que a modernidade está aí e não 
percam a noção daquilo que tanto é cobrado na comu-
nicação. E aproveitou para dizer que a rádio ganhou 
uma moto e que estava fazendo a doação da mesma 
para a APAE de Barbacena, para que pudesse ser lei-
loada e conseguisse fundos para a entidade. E agrade-
ceu a todos pela homenagem e se despediu. O Sr. 
Presidente, então, encerrou a presente solenidade 
agradecendo a presença de todos e mais uma vez pa-
rabenizou a Rádio Sucesso por seus trinta anos. Nada 
mais havendo a tratar, às 21h00, o Sr. Presidente de-
terminou o encerramento da presente Sessão. Eu, 
Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, 
lavrei a presente ata que será devidamente assinada 
pelo Presidente da Câmara Municipal.Vereador Flávio 
Barbosa da Silva.Presidente da Câmara Municipal.

RESUMO DA ATA 083/2015-065ª Sessão Ordinária – 

17.11.15 – 2º Período – 3º Ano da Legislatura-Presi-
dente: Vereador Flávio Barbosa da Silva-Secretário “ad 
hoc”: Vereador José Jorge Emídio-Vereadores Presen-
tes: Conforme registro em livro próprio.PRIMEIRA 
PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h29-“Portanto, 
agora nenhuma condenação há para os que estão em 
Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas 
segundo o Espírito.”-(Romanos 8:1-2)-O vereador 
Amarílio fez uso da palavra pela ordem. O Sr. Presiden-
te colocou o requerimento do vereador Amarílio em 
discussão e votação pelo Plenário que o aprovou por 
unanimidade. Assim sendo, suspendeu a reunião para 
que o Secretário pudesse falar às 19h32. Sessão rea-
berta às 19h42.O vereador Ilson Guilherme fez uso da 
palavra pela ordem.Com a palavra pela ordem o vere-
ador Carlos Roberto fez pronunciamento que segue na 
íntegra da ata original. Com a palavra pela ordem o 
vereador Amarílio fez pronunciamento que segue na 
íntegra da ata original. I - Leitura e Discussão das 
Atas- Ata 059/15 – Aprovada por unanimidade.II – 
Leitura da Correspondência e ComunicaçõesTerceira 
Semana Municipal da Consciência Negra de Barbacena 
– Programação Semanal do dia 17 a 20 de novembro, 
para a qual todos estão convidados III- Apresentações 
de Proposições- Do vereador José Jorge: - Requeri-
mento nº 063/2015 – Requer seja expedida moção 
congratulatória para o senhor Edmilson Francisco de 
Medeiros, 3º Sargento da PMMG; - Requerimento nº 
063/2015 – Requer seja expedida moção congratula-
tória para o senhor Célio do Amaral; - Requerimento 
nº 098/2015 – Requer seja expedida moção congratu-
latória para o senhor; Indicação nº 640/2015 – Solicita 
abrigo para os pontos de ônibus em nossa cidade; - 
Indicação nº 641/2015 – Solicita o asfaltamento para 
a Rua José de Araújo Filho, bairro Nossa Senhor Apa-
recida; - Indicação nº 642/2015 – Solicita a constru-
ção de um poço artesiano na Comunidade de Torres; 
Indicação nº 643/2015 – Solicita calçamento para o 
Beco Aniceto Correia em Correia de Almeida; - Indica-
ção nº 644/2015 – Solicita asfaltamento para aruá 
Lino Armond, São Sebastião; - Indicação nº 649/2015 
– Solicita o asfaltamento da Rua José Francisco dos 
Reis Fortes no Bairro Monte Mário; - Indicação nº 
650/2015 – Solicita o posteamento para a Rua 123 no 
bairro Greenville; - Indicação nº 651/2015 – Solicita 
melhorias e asfaltamento para a Rua Maria Dias Me-
deiros no bairro Vale das Rosas; - Indicação nº 
667/2015 – Solicita melhorias e asfaltamento para a 
Rua Cap. Antônio Ferreira Campos, bairro do Carmo; 
- Indicação nº 6668/2015 – Solicita ao SAS a substitui-
ção de 60 metros de rede de esgoto na Rua Basílio 
Moraes, Ipanema.Com a palavra o vereador José Jor-
ge sugeriu que fosse convocado um período extraordi-
nário para que possam votar os projetos que se en-
contram na pauta há muito tempo, mas que ainda não 
foram votados, dadas as discussões. E lembrou que o 
projeto do orçamento, em breve, entrará na pauta e 
isso irá prejudicar a votação do projeto se não limpa-
rem a pauta.O vereador Johnson fez uso da palavra 
pela ordem. - Do vereador Amarílio Andrade: - Indica-
ção nº 647/2015 – Solicita a recuperação do asfalto da 
Rua Aloísio da Costa Delbem e do final da Rua Honório 
Ferreira Armond, no bairro Monsenhor Mário Quintão; 
- Indicação nº 648/2015 – Solicita ao Sr. Prefeito que 
solicite uma parceria entre a Prefeitura e os moradores 
da Rua Mário Lúcio Costa no bairro Monsenhor Mário 
Quintão, para colocação de manilhas ao lado do nº 
101; - Requerimento nº 084/2015 – Requer seja con-
signado um voto de congratulações ao Cel. PM Cláudio 
Cesar Trevisani, pelos relevantes serviços através do 
programa de educação ambiental – PROEMAM/PRO-
GEA para nossa cidade; - Requerimento nº 085/2015 
– Requer seja consignado um voto de congratulações 
ao Tenente Cel. PM José Antônio Andrade da Silva, 
pelos relevantes serviços através do programa de edu-
cação ambiental – PROEMAM/PROGEA para nossa ci-
dade; - Requerimento nº 086/2015 – Requer seja 
consignado um voto de congratulações ao Capitão PM 
Carlos Henrique Souza da Silva; - Requerimento nº 
087/2015 – Requer seja consignado um voto de con-
gratulações à Tenente PM Cristina de Almeida Dani; - 
Requerimento nº 088/2015 – Requer seja consignado 
um voto de congratulações ao Sargento PM Francisco 
de Paula Ferreira Neto; - Requerimento nº 089/2015 
– Requer seja consignado um voto de congratulações 
ao Cabo PM Wesley Toste Flisch.- Do vereador Tadeu 
José: - Indicação nº 801/2015 – Ao Sr. Prefeito para 
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que o mesmo determine ao setor competente o retor-
no imediato das atividades da Casa “Mulheres pela 
Paz”; - Indicação nº 603/2015 – Solicita ao Sr. Prefeito 
que encaminhe ao setor competente que se faça do 
lado direito da mão de direção, estacionamento em 45 
graus, na Rua José Nogueira, Pontilhão, durante as 
obras de mobilidade urbana;- Indicação nº 604/2015 
– Solicita a construção de uma lixeira na Rua Professor 
Pires de Morais, bairro Diniz, em frente ao nº 221; - 
Indicação nº 605/2015 – Solicita operação tapa bura-
cos na Rua Padre Gomes no bairro Diniz; - indicação 
nº 606/2015 – Solicita a colocação de semáforo em 
permitisse acesso para a Avenida Bias Fortes, dos veí-
culos que sairão da rua onde está o ponto de taxi da 
Policlínica; - Indicação nº 607/2015 – Solicita ao Sr. 
Prefeito, que seja cumprido o artigo 15 da lei federal 
nº 13.022 de 08 de agosto de 2015; - Indicação nº 
608/2015 – Solicita ao Sr. Prefeito que determine ao 
setor competente que se faça o encaminhamento a 
esta Casa, do projeto de regularização dos terrenos 
cedidos em comodatos, pela FHEMIG, dos bairros Flo-
resta, Santa Luzia e Novo Horizonte, conforme docu-
mentação produzida pelo gabinete deste vereador; - 
Indicação nº 609/2015 – Solicita ao Sr. Prefeito que 
encaminhe projeto de lei de regularização dos terre-
nos foreiros municipais do bairro João Paulo II, confor-
me documentação produzida pelo gabinete deste ve-
reador.- Do vereador Márcio Zeferino: - Indicação nº 
657/2015 – Solicita ao Sr. Prefeito que encaminhe 
mensagem acompanhada de projeto de lei, propondo 
o nome de Ilda de Oliveira Cimino para a Rua do Dis-
trito de Correia de Almeida, esquina com a Rua Evair 
José Leandro;Com a palavra pela ordem o vereador 
Márcio fez pronunciamento que segue na íntegra da 
ata original. Solicitação deferida pelo Sr. Presidente, 
que ainda lembrou ter sido de autoria do vereador 
Márcio o projeto solicitando a colocação dos abrigos. A 
Câmara aprovou e o Prefeito vetou, mas agora estão 
colocando os abrigos.- Da vereadora Marilene Franco: 
- Indicação nº 652/2015 – Solicita a manutenção da 
Rua Lino Marques no Caminho Novo; - Indicação nº 
653/2015 – Solicita a manutenção da Rua Armando 
Oliveira Brasil, Bairro de Fátima; - Indicação nº 
654/2015 – Solicita a manutenção da Rua Maria José 
de Miranda, São Pedro; - Indicação nº 655/2015 – So-
licita a manutenção da Rua Major Av. Nilo Santarosa, 
Boa Morte; - Indicação nº 656/2015 – Solicita a manu-
tenção da Rua Joaquim Carlos da Costa, São Francis-
co; - Indicação nº 658/2015 – Solicita a manutenção 
da Rua Angelina Grossi no bairro São Cristóvão; - In-
dicação nº 659/2015 – Solicita a manutenção da Rua 
Professor Flávio no bairro São Cristóvão;A vereadora 
Marilene fez uso da palavra pela ordem. O vereador 
Gonzaga fez uso da palavra pela ordem. - Do vereador 
Carlos Alberto Sá Grise: - Indicação nº 626/2015 – 
Solicita ao Sr. Prefeito que se proceda, por meio do 
órgão competente, a reforma e pintura do posto de 
saúde de Padre Brito e do Distrito de Ponto Chic, Zona 
Rural do Município; - Indicação nº 625/2015 – Solicita, 
com urgência, a implantação de quebra-molas e ope-
ração tapa buracos na Rua José Narciso Moreira Cam-
pos, Padre Brito; - Indicação nº 623/2015 – Solicita a 
instalação de um poste de iluminação pública na Rua 
Romário Wilson Barbosa em frente ao nº 71 no bairro 
Vista Alegre.O vereador Ronaldo fez uso da palavra 
pela ordem. Nesse momento o Sr. Presidente inter-
rompeu o pronunciamento do vereador Ronaldo para 
passar a reunião para a segunda parte.SEGUNDA PAR-
TE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h53-Discussão e 
Votação de Projetos-Prosseguindo, o vereador Ronal-
do novamente fez uso da palavra pela ordem. O vere-
ador Johnson fez uso da palavra para explicação pes-
soal.O vereador Carlos Roberto fez uso da palavra 
para explicação pessoal. SEGUNDA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO –  REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA
-Proj. Lei nº. 122/15 – Dispõe sobre a utilização de 
recursos de que trata a Lei Complementar Federal nº. 
151, de 05 de agosto de 2015, instituí o fundo de re-
serva e dá outras providências - Aut. Executivo – PRA-
ZO VENCE EM 14.11.15.* Votar emenda de fls. 020 de 
autoria de todos os vereadores. – APROVADA POR 
UNANIMIDADE.Após a votação da emenda o projeto 
foi colocado em votação, já com a emenda e foi APRO-
VADO POR UNANIMIDADE.O vereador Carlos Roberto 

fez uso da palavra para justificar seu voto.Com a pala-
vra para justificar seu voto o vereador Ronaldo fez 
pronunciamento que segue na íntegra da ata origi-
nal.O vereador Amarílio fez uso da palavra pra justifi-
car seu voto. Com a palavra pela ordem o vereador 
Johnson solicitou que o projeto fosse colocado em 
discussão e votação em redação final. Solicitação essa 
que foi APROVADA POR UNANIMIDADE.Em redação 
final Proj. de lei nº. 122/15 – Dispõe sobre a utilização 
de recursos de que trata a Lei Complementar Federal 
nº. 151, de 05 de agosto de 2015, instituí o fundo de 
reserva e dá outras providências. - Aut. Executivo. – 
PRAZO VENCE EM 14.11.15. APROVADO POR UNANI-
MIDADE.O vereador Ilson Guilherme fez uso da pala-
vra na qualidade de líder.Com a palavra o vereador 
Amarílio solicitou ao Sr. Presidente que suspendesse a 
reunião por cinco minutos para que discutissem os ve-
tos.O Sr. Presidente atendeu à solicitação do vereador 
Amarílio e suspendeu a reunião às 21:15. Reaberta a 
sessão às 21h24.VETO - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNI-
CA-VETO TOTAL PROJ. LEI Nº. 143/14 – Dispõe sobre 
a proibição da utilização da Coroa de Cristo no paisa-
gismo da áreas externas da edificações no Município 
de Barbacena e dá outras providências e dá outras 
providências – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 
30.08.15. MANTIDO O VETO COM DOIS VOTOS CON-
TRÁRIOS.Com a palavra para justificativa de voto a 
vereadora Marilene disse ter defendido muito o pre-
sente projeto, porque ela conhece muitos casos de 
pessoas, em especial crianças, que já se machucaram 
nessas plantas. Por essa razão ela se sente triste com 
o presente veto. VETO TOTAL PROJ. LEI Nº. 166/13 
– Dispõe sobre a publicidade dos processos de matrí-
cula, critérios de seleção e das listas de espera por 
vagas nas Escolas Municipais de Educação Infantil, no 
Município de Barbacena e dá outras providências – 
Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 30.08.15. REJEI-
TADO O VETO POR UNANIMIDADE.VETO PARCIAL 
PROJ. LEI Nº. 132/14 – Dispõe sobre a obrigatorieda-
de do uso de crachá de identificação que permita a 
visualização do nome, função e foto dos profissionais 
que prestam serviço como segurança em casas notur-
nas, bares, restaurantes e outros locais que realizem 
eventos no Município de Barbacena – Aut. Executivo - 
PRAZO VENCIDO EM 30.08.15. MANTIDO O VETO 
COM DOIS VOTOS CONTRÁRIOS.VETO PARCIAL 
PROJ. LEI Nº. 146/14 – Altera a Lei Municipal nº. 
4064/2007 e dá outras providências. – Aut. Executivo. 
- PRAZO VENCIDO EM 30.08.15. RETIRADO DA PAUTA 
PELO SR. PRESIDENTE.VETO TOTAL PROJ. LEI Nº. 
155/14 – Institui o Programa de Conscientização e 
Orientação sobre Síndrome de Down e dá outras pro-
vidências. – Aut. Executivo. - PRAZO VENCIDO EM 
30.08.15. REJEITADO O VETO POR UNANIMIDADE.
VETO TOTAL PROJ. LEI Nº. 004/15 – Dispõe sobre a 
criação do Programa Parceiros do Trânsito no municí-
pio de Barbacena e dá outras providências. – Aut. Exe-
cutivo. - PRAZO VENCIDO EM 30.08.15. REJEITADO O 
VETO POR UNANIMIDADE.VETO TOTAL PROJ. LEI Nº. 
008/15 - Institui a Semana de Prevenção e Combate à 
Depressão no município de Barbacena. – Aut. Executi-
vo. - PRAZO VENCIDO EM 30.08.15. REJEITADO O 
VETO POR UNANIMIDADE.VETO TOTAL PROJ. LEI Nº. 
013/15 – Cria a Papelaria do Povo no município de 
Barbacena destinada a fornecer material escolar, livros 
didáticos e jogos educativos à preço de custo, para 
população de baixa renda. - Aut. Executivo. - PRAZO 
VENCIDO EM 30.08.15. REJEITADO O VETO POR 
UNANIMIDADE.VETO TOTAL PROJ. LEI Nº. 021/15 – 
Incorpora ao Patrimônio Público Municipal Bem Imóvel 
Particular. – Aut. Executivo. - PRAZO VENCIDO EM 
30.08.15. REJEITADO O VETO POR UNANIMIDADE.
VETO TOTAL PROJ. LEI Nº. 024/15 – Dispõe sobre o 
Programa Troco Solidário no município de Barbacena e 
dá outras providências. – Aut. Executivo. - PRAZO 
VENCIDO EM 30.08.15. REJEITADO O VETO COM 
DOIS VOTOS FAVORÁVEIS.VETO TOTAL PROJ. LEI Nº. 
029/15 – Institui o Dia Municipal da Língua Brasileira 
de Sinais - Libras no município de Barbacena e dá ou-
tras providências. – Aut. Executivo. - PRAZO VENCIDO 
EM 30.08.15. RETIRADO DE PAUTA PELO SR. PRESI-
DENTE.VETO TOTAL PROJ. LEI Nº. 018/15 – Dispõe 
sobre a dedetização das redes de esgotamento sanitá-
rio e de águas pluviais e dos armários, tubulações ou 
caixas existentes nos logradouros públicos do Municí-
pio de Barbacena. - Aut. Executivo. - PRAZO VENCIDO 

EM 30.08.15 – parecer contrário da comissão especial. 
REJEITADO O VETO POR UNANIMIDADE.VETO TOTAL 
PROJ. LEI Nº. 189/13 – Institui o Programa de Alimen-
tação Diferenciada para crianças portadoras de diabe-
tes nas escolas da rede municipal de ensino. - Aut. 
Executivo. - PRAZO VENCIDO EM 30.08.15. REJEITA-
DO O VETO POR UNANIMIDADE.VETO PARCIAL PROJ. 
LEI Nº. 001/14 – Dispõe sobre a notificação compulsó-
ria para os casos de embriaguez ou consumo de dro-
gas por crianças e adolescentes no âmbito do municí-
pio de Barbacena. - Aut. Executivo. - PRAZO VENCIDO 
EM 30.08.15. RETIRADO DE PAUTA POR DETERMINA-
ÇÃO DO SR. PRESIDENTE.VETO PARCIAL PROJ. LEI 
Nº. 014/15 – Institui a Política Municipal Antipichação 
e dá outras providências. - Aut. Executivo. - PRAZO 
VENCIDO EM 30.08.15 – parecer contrário da comis-
são especial. REJEITADO O VETO POR UNANIMIDA-
DE.VETO TOTAL PROJ. LEI Nº. 006/15 – Dispõe sobre 
a implantação de piso tátil para demarcar obstáculos 
em áreas públicas e a localização de faixa de pedes-
tres, visando acessibilidade e mobilidade das pessoas 
portadoras de deficiência visual no Município de Bar-
bacena. - Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 
02.09.15. REJEITADO O VETO POR UNANIMIDADE.
VETO TOTAL PROJ. LEI Nº. 037/15 – Institui o Curso 
de Formação Inicial de Libras Básico para os comerci-
ários do município de Barbacena e dá outras providên-
cias. - Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 02.09.15. 
REJEITADO O VETO POR UNANIMIDADE.VETO TOTAL 
PROJ. LEI Nº. 114/14 – Institui o Programa Especial 
de Esterilização Masculina (Vasectomia) Gratuita nos 
estabelecimentos de saúde vinculados/conveniados 
no município e dá outras providências. - Aut. Executi-
vo. - PRAZO VENCIDO EM 03.09.15. REJEITADO O 
VETO POR UNANIMIDADE.VETO TOTAL PROJ. LEI Nº. 
036/15 – Dispõe sobre a criação do Programa Munici-
pal de Apoio e Assistência às Pessoas Submetidas a 
Transplante de qualquer natureza. - Aut. Executivo. - 
PRAZO VENCIDO EM 03.09.15. REJEITADO O VETO 
POR UNANIMIDADE.REDAÇÃO FINAL – PROJETO DE 
LEI-Proj. Lei nº. 039/14 – Estabelece procedimentos 
para descarte e coleta de medicamentos vencidos ou 
impróprios no município de Barbacena e dá outras 
providências. – Aut. Vereadora Vânia Maria de Castro. 
RETIRADO DE PAUTA PELO SR. PRESIDENTE.SEGUN-
DA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO –  PROJETO DE LEI-Proj. 
Lei nº. 090/15 – Reconhece como de utilidade pública 
o Núcleo Espírita Estrela de Aruanda e dá outras pro-
vidências. – Aut. Mesa Diretora da Câmara. APROVA-
DO POR UNANIMIDADE.Proj. Lei nº. 042/15 – Altera a 
Lei Municipal nº. 3827/2004 e dá outras providências. 
– Aut. Vereadora Vânia Maria de Castro. RETIRADO 
DE PAUTA PELO SR. PRESIDENTE.PRIMEIRA DISCUS-
SÃO E VOTAÇÃO –  PROJETO DE LEI. Proj. Lei nº. 
086/15 - Estabelece normas ambientais e de ocupação 
do solo, para a implantação de postos revendedores, 
postos/pontos de abastecimento e instalações de sis-
tema retalhista no Município de Barbacena e dá outras 
providências. – Aut. Ver. Flávio Maluf Caldas.O verea-
dor Ronaldo fez uso da palavra para discutir o projeto. 
Com a palavra pela ordem o vereador Flávio Maluf 
solicitou a verificação de quórum para saber se teria 
condição de votar o projeto. Mas já adiantou seu agra-
decimento ao vereador Ronaldo pela pesquisa a res-
peito da matéria do projeto e disse que, como ainda 
não votaram o projeto em primeira discussão, solicitou 
que o vereador Ronaldo apresente as emendas por ele 
sugeridas, para que votem.Com a palavra pela ordem 
o vereador Carlos Roberto fez pronunciamento que 
segue na íntegra da ata original. O Sr. Presidente de-
feriu o pedido de registro na íntegra do vereador Car-
los Roberto e solicitou fosse feita a verificação de quó-
rum para prosseguir com a votação dos projetos.Feita 
a verificação do quórum somente estavam presentes 
os vereadores Carlos Roberto, Flávio Barbosa, Flávio 
Maluf e Grácia Araújo.Não havendo número regimen-
tal de vereadores para votação o Sr. Presidente decla-
rou encerrada a presente sessão por falta de quórum 
para deliberação às 21h46 e eu, Danielle de Paula Al-
meida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi-
dente e pela Senhora Secretária. Presidente: Vereador 
Flávio Barbosa da Silva.Secretária: Vereadora Grácia 
Maria Araújo Gomes.
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