BARBACENA, SEGUNDA-FEIRA , 23 DE JUNHO DE 2014
PODER EXECUTIVO

Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PMB – BARBACENA – PRC 022/2014 PP 012/2014 –
OBJETO: Aquisição de veículo automotor leve. ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 15/07/2014 às 13:00
horas. Informações 0xx32 3339–2026, licitacao@
barbacena.mg.gov.br. Barbacena, 23/06/2014. Simone Rodrigues da Costa. Gerente de Licitação. Pablo
H. Candian. Coordenador de Aquisições e Contratos.
SESAP - BARBACENA – PRC Nº 035/2014 – PP
021/2014. OBJETO: Aquisição de instrumental de neurocirurgia. ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA
DA LICITAÇÃO: Dia 07/07/2014, às 09:00 horas. Pedido de edital: licitacao@barbacena.mg.gov.br. Informações: 32 3339-2026. Simone R. da Costa.Gerente
de Licitação. Pablo H. Candian. Coord. de Aquisições
e Contratos.
Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário-Chefe da Casa Civil

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE
BARBACENA
Presidente: Amarílio Augusto de Andrade

RESUMO DE ATA
RESUMO DA ATA 028/2014 - 022ª Sessão Ordinária
– 13.05.14 – 1º Período – 2º Ano da Legislatura.
Presidente em exercício: Vereador Tadeu José Gomes. Secretária: Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes. Vereadores Presentes: Conforme registro em
livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h29. “Então se humilharam os príncipes
de Israel e o rei e disseram: o Senhor é justo”. I Leitura e Discussão de Atas: - Ata nº. 021/14 – Aprovada por unanimidade. II- Leitura de Correspondências e Comunicações: - Telegrama do Dep. Lafayette
de Andrada, comunicando sua impossibilidade de
comparecer para a solenidade no dia da Mulher, realizada pela CMB no dia 09.05.14; - Telegramas do
Ministério da Saúde (MS/SE/FNS) de 02.05.14 nºs.
0014, 3319, 3320, 6567, 9817, 9818, 9819, 13018,
13019, 16351, 16352, 22945 e 22946/14, comunicando liberação de recursos financeiros; - Telegramas do Ministério da Saúde (MS/SE/FNS) de
09.05.14 nºs. 0797, 0798, 1669, 2526 e 5897/14,
comunicando liberação de recursos financeiros; Atestado Médico para o Vereador Amarílio Andrade
pelo período de três dias; - Carta 1/SCOM/6966, da
EPCAR, comunicando que a Tenente Coronel Denise
Belloni de Medeiros irá representar a instituição; Apresentação de planta para construção da nova
sede da Câmara feita pela arquiteta Giovanna Zappa,
com as sugestões dos vereadores. III- Apresentação
de Proposições: - Do Vereador Carlos Roberto Batista: Req. nº. 042/14 – Solicita a consignação em ata,
de moção de aplausos para o estabelecimento comercial “Mundo da Lata”, por ter completado 5 anos
de atividades. - Do Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira: Ind. nº. 196/14 – Solicita ao Prefeito, através dos
setores competentes, a colocação de placas de sinalização indicando estacionamento proibido de veículos e caminhões pesados em um dos lados de toda a
extensão da R. Cruz das Almas, B. Tijuca. Aproveitou
a oportunidade para solicitar da Prefeitura a instalação do Faixa Azul, no centro da cidade. - Da Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes: Ind. nº. 210/14 –
Solicita ao Prefeito, o recapeamento asfáltico das

ruas Alagoas e Pernambuco, ambas no B. Santa Efigênia; Ind. nº. 211/14 – Solicita ao Prefeito, o recapeamento asfáltico das ruas Padre Márcio Vidigal e
Padre Antônio Maciel, ambas no B. Santa Luzia. - Do
Vereador José Jorge Emídio: Ofício 128/2014, encaminhado ao Comandante da 13ª. RPM/PM Ricardo
Matos Calixto, apoio no policiamento do terminal rodoviário, onde estão acontecendo assaltos frequentes. - Da Mesa Diretora da Câmara: Req. nº. 043/14
– Solicita a consignação em ata, de voto de congratulações para com o Jornalista Márcio Cléber da Silva
Costa. PROJETO PROTOCOLADO NA CASA. - Proj. Lei
nº. 077/14 – Declara de utilidade pública municipal a
Loja Maçônica Epaminondas Souza Costa - Aut. Ver.
Flávio Maluf Caldas. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO
DIA – HORÁRIO: 19h43. Discussão e Votação de
Projetos. Pela ordem, o vereador Carlos Roberto
Batista disse que ano passado foram mais de novecentas indicações feitas pelos vereadores e não receberam, sequer, uma simples resposta do Executivo.
Solicitou ao Líder do Governo, Vereador Carlos Alberto Sá Grise, interceder junto ao Executivo para que
aconteça o cumprimento das emendas apresentadas
pelos vereadores ao orçamento, que foram apresentadas em acordo com o executivo. Citou que durante
a semana os caminhões da secretaria de obras foram
até a pedreira para buscar pedras que seriam usadas
para arrumar algumas ruas e receberam a informação que teria sido ele, Kikito, quem teria conseguido
as pedras, por esta razão os caminhões deixaram de
pegar as pedras. Solicitou a intercessão do vereador
Sá Grise para que o serviço seja feito, pois estará
beneficiando a população e não o vereador. VETO DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA. - VETO TOTAL
PROJ. LEI Nº. 111/13 – Cria o Centro de Atendimento ao Turista – CAT no Município de Barbacena – Aut.
Executivo - PRAZO VENCIDO EM 20.03.14. Para discutir o veto, solicitou a palavra a vereadora Vânia
Castro. Disse que o executivo alegou interferência no
orçamento para vetar o projeto. Afirmou não entender dessa forma, pois onde está instalada a AGIR
existe plena possibilidade de se ceder uma sala para
instalar o centro. Comentou sobre Projeto de Lei 187
de sua autoria que obriga a colocação de quadros
com a relação de médicos que atendem e os horários
em que estarão atendendo nos postos. Encerrada a
discussão, colocado em votação o veto, cumprindo o
regimento, o Sr. Presidente nomeou escrutinadores
os vereadores Marilene Franco e Carlos Roberto Batista. Encerrada a votação foram constatadas treze
sobrecartas. REJEITADO O VETO – 09 (NOVE) CONTRA – 04 (QUATRO) A FAVOR. - VETO TOTAL PROJ.
LEI Nº. 224/13 – Dispõe sobre o Programa Municipal
de Apoio e Fortalecimento da Agricultura Familiar e
dos Trabalhadores Rurais de Barbacena - PROMAFA
e dá outras providências – Aut. Executivo - PRAZO
VENCIDO EM 20.03.14. Para discutir o veto, solicitou
a palavra o vereador Carlos Alberto Sá Grise. Disse
que o projeto é de sua autoria e houve um vício de
inconstitucionalidade, pois gera despesa para o município e concordava com o veto do Prefeito e depois
iria reapresentá-lo. Encerrada a discussão, colocado
em votação o veto, cumprindo o regimento, o Sr.
Presidente nomeou escrutinadores os vereadores
Vânia Castro e Ilson Guilherme Encerrada a votação
foram constatadas treze sobrecartas. MANTIDO O
VETO – 06 (SEIS) CONTRA – 07 (SETE) A FAVOR. VETO TOTAL PROJ. LEI Nº. 172/13 – Dispõe sobre a
inclusão no calendário oficial de eventos do Município de Barbacena o programa Música na Praça e dá
outras providências – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 20.03.14. Pela ordem, solicitou a palavra o
vereador Ronaldo Braga. Citou o Regimento Interno
com relação à votação dos vetos. Afirmou que quando o veto é rejeitado o projeto é encaminhado à
Prefeitura para promulgação. Citou que se em quarenta e oito horas o prefeito, após receber da Câmara, não promulgar o veto rejeitado, o Presidente o
promulgará. Solicitou à Mesa da Câmara verificar
junto à Secretaria da Casa quais os projetos, cujos
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vetos foram rejeitados, encaminhados ao Executivo
e quais já foram promulgados e quais não foram. O
Sr. Presidente em exercício disse que acolhia o pedido do Vereador Ronaldo Braga e solicitou à Secretaria da Casa encaminhar, na próxima sessão, as informações solicitadas pelo vereador Ronaldo Braga.
Solicitou a palavra o vereador Flávio Maluf. Disse que
na presente sessão a Câmara demonstrou uma inconsistência, vez que o vereador Sá Grise solicitou a
manutenção do veto em seu projeto e ainda assim,
foram dados seis votos favoráveis à derrubada do
veto. O Sr. Presidente em exercício, Vereador Tadeu
José, solicitou ao Vereador José Jorge Emídio assumir a Presidência para que pudesse fazer a defesa do
projeto. Para discutir o veto o vereador Tadeu José
disse que o projeto procura resgatar o passado de
Barbacena fazendo com que as pessoas viagem no
tempo ouvindo boa música, principalmente nas manhãs de domingo na Praça dos Andradas. Pela ordem, o vereador Carlos Roberto Batista disse que o
que se pretende com o projeto é beneficiar a população que tem um momento de lazer aos domingos.
Para discutir o veto, solicitou a palavra o vereador
Ronaldo Braga. Disse que o projeto trata de uma política cultural e as pessoas que fazem parte do evento precisam de apoio. Para discutir o veto, solicitou a
palavra o vereador Luiz Gonzaga dizendo que trabalha com música há muitos anos e apoiava o projeto
e a derrubada do veto.Também o vereador Ilson Guilherme disse apoiar o projeto do Vereador Tadeu.
Para discutir o veto, solicitou a palavra o vereador
Flávio Maluf. Disse que alguns vereadores que o antecederam estão usando dois pesos e duas medidas.
Às vezes falam que é preciso separar a parte políticas, mas, na presente sessão a Câmara não condisse
com o que está dizendo. Para discutir o veto, solicitou a palavra a vereadora Marilene Franco dando
apoio ao projeto do Vereador Tadeu José. Também a
vereadora Grácia Araújo declarou seu apoio ao projeto. Encerrada a discussão, colocado em votação o
veto, cumprindo o regimento, o Sr. Presidente nomeou escrutinadores os vereadores Ronaldo Braga e
Carlos Sá Grise. Encerrada a votação foram constatadas treze sobrecartas. REJEITADO O VETO – 11
(ONZE) CONTRA – 02 (DOIS) A FAVOR. - VETO TOTAL PROJ. LEI Nº. 120/13 – Dispõe sobre o uso de
lâmpadas de LED em todos os órgãos da administração direta, indireta, autarquia e fundacional do Município de Barbacena e dá outras providências – Aut.
Executivo - PRAZO VENCIDO EM 20.03.14 – VISTA
CONCEDIDA AO VEREADOR FLÁVIO MALUF. Estando
o projeto com prazo vencido, cumprindo o que determina o Regimento, às 20h33 o Sr. Presidente determinou a chamada final dos vereadores conforme registrado em livro próprio. Nada mais havendo a
tratar, o Sr. Presidente 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 aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente e pela Senhora Secretária. Presidente em exercício: Vereador Tadeu José Gomes.
Secretária: Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes.
RESUMO DA ATA 029/2014 - 023ª Sessão Ordinária – 15.05.14 – 1º Período – 2º Ano da Legislatura.
Presidente: Vereador Tadeu José Gomes. Secretário
Ad-hoc: Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira. Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30.
O Sr. Presidente solicitou a verificação de Quorum.
Constatando-se ausência de número regimental para
deliberação, o Sr. Presidente declarou encerrada a
Sessão. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão às 20h30
e eu, Rogério Luiz Pereira Barbosa da Silva, Redator
de Atas em exercício, lavrei a presente ata que, lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e
pela Senhora Secretária. Presidente: Vereador Tadeu
José Gomes. Secretário Ad-hoc: Vereador Luiz Gonzaga Oliveira.

