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PODER EXECUTIVO

Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

EXTRATO DE PORTARIA
ASSINADA PELO EXMO. SR.
PREFEITO MUNICIPAL
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso
das atribuições de seu cargo, em conformidade com
a Constituição do Município de Barbacena e a Lei Delegada Municipal nº 32, de 21 de fevereiro de 2013;
RESOLVE:
PORTARIA Nº 16.266 - DESIGNAR Reinaldo Victor de
Freitas Oliveira para exercer a função de Coordenador de Comunicação da Secretaria de Coordenação de
Programas Sociais – SECOPS, em atividade vinculada
à Secretaria de Comunicação e Informação Social SECOI, sendo-lhe concedida a função gratificada correspondente ao cargo de Coordenador, nível FG-1, a
partir desta data. Barbacena, 29 de maio de 2014.
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 Delegada Municipal nº 33, de 21 de fevereiro de 2013;
RESOLVE:
PORTARIA Nº 16.273 - EXONERAR Carlos Roberto dos
Santos Oliveira, do Cargo de Provimento em Comissão
de Assessor de Relações Públicas, na Vice Diretoria, no
Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta
data. Barbacena, 13 de junho de 2014.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARBACENA, no
uso das atribuições de seu cargo, em conformidade
com as leis em vigor, na forma do art. 26, inciso II,
da Constituição do Município de Barbacena e considerando o Requerimento às fls. nº 20, datado de
05.06.2014, integrante do Processo Administrativo Interno nº 6702/2012. RESOLVE:
PORTARIA Nº 16.280 - EXONERAR, a pedido, o servidor Rafael Magno Tibiriçá Meira, do cargo efetivo de
Coveiro, do Quadro de Servidores Públicos Municipais,
a partir de 16.06.2014. Barbacena, 13 de junho de
2014.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso
das atribuições de seu cargo, em conformidade com
as em vigor e de acordo com a Lei Delegada Municipal
nº 77, de 14.02.2014; e na forma do art. 26, II, da
Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:
PORTARIA Nº 16.281 - EXONERAR Rômulo Augusto
da Cruz Júnior Bertolaccini, do cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Técnico, na Secretaria Municipal de Saúde Pública - SESAP, a partir desta data.
Barbacena, 13 de junho de 2014.
PORTARIA Nº 16.282 - NOMEAR José Carlos Cruz,
para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de
Assessor Especial, na Secretaria Municipal de Saúde
Pública - SESAP, com efeito retroativo a 01.06.2014.
Barbacena, 13 de junho de 2014.
PORTARIA Nº 16.283 - REVOGAR a designação de
Rômulo Augusto da Cruz Júnior Bertolaccini, para
responder pela Gerência de Urgência e Emergência –
GEM, na Secretaria Municipal de Saúde Pública - SESAP, constante da Portaria nº 16.051, de 24.02.2014,
a partir desta data. Barbacena, 13 de junho de 2014.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso
das atribuições de seu cargo, em conformidade com
as leis vigentes e na forma do artigo 26, inciso II,
da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:
PORTARIA Nº 16.284 - DESIGNAR Roberto Drumond
Aguiar Júnior, para desempenhar a função de assistente de apoio jurídico da Casa de Acolhimento Institucio-

nal, na Secretaria de Coordenação de Programas Sociais - SECOPS, sem quaisquer outras vantagens além
das de seu cargo, a partir de 23.06.2014. Barbacena,
13 de junho de 2014.
PORTARIA Nº 16.285 - DESIGNAR Maria das Graças
Barbosa Amaral, para responder pela coordenadoria
geral da Casa de Acolhimento Institucional, na Secretaria de Coordenação de Programas Sociais - SECOPS,
sem quaisquer outras vantagens além das de seu cargo, a partir de 23.06.2014. Barbacena, 13 de junho
de 2014.
Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário-Chefe da Casa Civil

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

SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE BARBACENA - PRC 005/2014 - PP
031/2014. OBJETO: Aquisição de uniformes para
atender a Guarda Municipal. SUSPENSA a abertura
da sessão marcada para o dia 27/06/2014,às 13:00,
em razão de modificações no edital. Barbacena,
24/06/2014. Simone Rodrigues da Costa. Gerente de
Licitação. Pablo H. Candian. Coordenador Aquisições
e Contratos.

EXTRATO DE PROCESSO
LICITATÓRIO E ADITIVOS E
CONVÊNIOS
Extrato Primeiro Termo Aditivo Ao Termo de Cooperação Técnica nº 001/2014. Contratante: Município
de Barbacena – CNPJ 17.095.043/0001-09 e Secretaria Municipal de Saúde Pública SESAP, através do
Fundo Municipal de Saúde CNPJ 14.675.553/0001-59.
Contratada: Santa Casa de Misericórdia de Barbacena - CNPJ:. 17.082.892/0001-10. Objeto: O prazo
previsto no item II, da Cláusula Das Obrigações, do
termo de Cooperação Técnica Original, firmado em
13.02.2014, fica prorrogado por mais 90 (noventa)
dias, prorrogáveis por igual período. Data de assinatura: 11/04/2014. Assinam: Antonio Carlos Doorgal de
Andrada, José Orleans da Costa e Frederico Jardim
de Oliveira.
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

EXTRATO DE PORTARIA
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribuições e com os poderes
que lhe confere o art. 45, II da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
PORTARIA Nº 153/2014 - Atendendo ao Ponto Facultativo decretado pelo Chefe do Executivo, através do
Decreto nº. 7626, de 17 de junho 2014, dispor que
não haverá expediente na Câmara Municipal no dia 20
de junho (sexta-feira) de 2014, dentro das comemorações do feriado de Corpus Christi do corrente ano.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal,
Barbacena/MG, ao décimo sete dia do mês de junho
de 2014. Vereador Amarílio Augusto de Andrade – Presidente. Tornou-se pública por afixação no saguão da
Câmara em 17.06.14. Maria Aparecida Elias de Paula
- Secretária Geral.
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RESUMO DE ATA
RESUMO DA ATA 030/2014 - 024ª Sessão Ordinária –
20.05.14 – 1º Período – 2º Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretária: Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes.
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro
próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO:
19h28. “E se a tua mão direita te escandalizar, corta e
atira para longe de ti. Porque ti é melhor que um dos
teus membros se perca do que seja todo o seu corpo
lançado no inferno”. O Sr. Presidente apresentou seus
cumprimentos e agradecimentos aos vereadores Luiz
Gonzaga, Tadeu José e Carlos Alberto Sá Grise, membros da Comissão nomeada para estudar o sistema de
transmissão ao vivo das sessões da Câmara via internet. Salientou que, em caráter experimental, essa sessão já está sendo acompanhada ao vivo. I - Leitura e
Discussão de Atas: - Não houve Ata para ser lida na
presente Sessão. II- Leitura de Correspondências e
Comunicações: - Req. s/nº. dos Vereadores Flávio Maluf e Carlos Alberto Sá Grise, indicando o nome de
Flávio Maluf como Líder do PSDB na Casa; - Of.069/
gab/2014, de 15.05.14, da Vereadora Vânia Castro,
comunicando sua ausência na sessão do dia 15.05.14
em razão de compromissos com a Exposição Agropecuária de Barbacena; - Prestação de Contas das Obras
Passionistas São Paulo da Cruz – Convênio 031/2013;
- Telegrama do Ministério da Saúde (MS/SE/FNS) de
13.05.14 nº. 1990/14, comunicando liberação de recursos financeiros; - Telegramas do Ministério da Saúde (MS/SE/FNS) de 16.05.14 nº.s 00009 e 11898/14,
comunicando liberação de recursos financeiros. - Of.
133/14-SEGAB, de 13.05.14 do Sec. Gab. Prefeito, comunicando recebimento de Aut. Projetos de Lei nºs.
008, 045, 067, 095, 157, 165, 193, 209, 218 e 249/13,
mantendo a aposição dos vetos aos mesmos. O Sr.
Presidente informou aos vereadores, autores dos projetos relacionados no Ofício 133/14-SEGAB, que poderiam ficar tranquilos pois a Presidência da Câmara irá
promulgá-los, uma vez que o Sr. Prefeito informou que
não irá fazê-lo. III - Apresentação de Proposições: Do Vereador José Jorge Emídio: Ofício 133/2014, no
qual informa que os moradores do Bairro Boa Morte
serão atendidos no Posto de Saúde do Centro da Cidade. Comunicou recebimento de Ofício da Presidência
da República autorizando o DNIT fazer vistoria para
averiguar a necessidade de construção de um viaduto
no Bairro Caiçaras, onde há uma via férrea que corta
o bairro. - Do Vereador Ronaldo Braga: Ind. nº.
218/14 – Solicita ao Prefeito, através do setor competente, uma operação tapa-buracos na R. Vereador
Amarílio Augusto de Paula, centro; Ind. nº. 219/14 –
Solicita ao Prefeito, através do setor competente, uma
operação tapa-buracos na R. Minas Gerais, centro. Do Vereador Tadeu José Gomes: Ind. nº. 199/14 –
Solicita ao Prefeito, através do setor competente,
obras de captação pluvial na R. Marta Pessoa Cardoso,
B. Santa Efigênia; Ind. nº. 200/14 – Solicita ao Prefeito, através do setor competente, obras de captação
pluvial na R. José Paulino Mendes, B. Santa Efigênia;
Ind. nº. 201/14 – Solicita ao Prefeito, através do setor
competente, obras de captação pluvial na Trav. Geraldo de Andrade, B. Santa Efigênia. - Do Vereador Luiz
Gonzaga de Oliveira: Ind. nº. 209/14 – Solicita ao Prefeito, através do setor competente, a criação do Pronto Atendimento Infantil em Barbacena; Ind. nº.
212/14 – Solicita ao Prefeito, através do setor competente, melhorias de infra-estrutura no B. Nova Cidade;
Ind. nº. 213/14 – Solicita ao Prefeito, através do setor
competente, calçamento da R. Waldemar Souza Nogueira, B. Água Santa e também uma operação tapa-buracos; Ind. nº. 214/14 – Solicita ao Prefeito, através do setor competente, a reconstrução da rede de
esgoto na R. Fernando Antônio Grossi com a R. Vicente Carneiro, B. Santa Luzia; Ind. nº. 215/14 – Solicita
ao Prefeito, através do setor competente, a limpeza e
capina na Praça Mto. Carlos Dias, B. Santa Luzia; Ind.
nº. 216/14 – Solicita ao Prefeito, através do setor
competente, uma operação tapa-buracos na R. Fernando Antônio Grossi, B. Santa Luzia. Solicitou ao vereador Carlos Alberto Sá Grise, Líder do Governo, interceder junto ao Prefeito e Secretário de Saúde com

BARBACENA, TERÇA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 2014 - EDIÇÃO EXTRA
relação a sua Indicação 209/14, uma vez que crianças
estão sendo atendidas no PA juntamente com outras
pessoas que apresentam diferentes enfermidades e
até mesmo presenciam a chegada de pessoas acidentadas. - Do Vereador Carlos Alberto Sá Grise: Ind. nº.
194/14 – Solicita ao Prefeito, operação tapa-buracos e
recapeamento asfáltico na R. Afrânio de Castro Costa,
B. São Sebastião; Ind. nº. 195/14 – Solicita ao Prefeito, a troca da iluminação públicas nas Ruas Padre Toledo, Padre Sinfrônio de Castro e Av. Irmã Paula, B.
São Sebastião; Ind. nº. 197/14 – Solicita ao Prefeito,
calçamento e instalação de iluminação pública na R.
José Mauro Alves, B. Santo Antônio; Ind. nº. 198/14
– Solicita ao Prefeito, operação tapa-buracos e recapeamento asfáltico na R. Waldemar Sebastião Nogueira,
B. São Pedro. Disse que com relação ao solicitado pelo
vereador Luiz Gonzaga, disse que as condições do PA
não são realmente ideais, mas as crianças já estão
sendo atendidas próximo a Pediatria, só quando precisam ser encaminhadas para exame é que são realizadas no PA dos adultos. Salientou que estão sendo
esperados duzentos mil reais do Ministério da Saúde
pra que a UPA seja aberta o mais rápido possível. Comentou que esteve com o Secretário de Obras resolvendo a reivindicação do vereador Kikito, sobre as
pedras doadas para o Bairro Grogotó, este lhe informou que as pedras serão recolhidas e o serviço será
realizado. - Da Mesa Diretora da Câmara: Req. nº.
044/14 – Requer seja consignado na ata dos trabalhos, um voto de congratulações com os barbacenenses que colaboraram quando do desastre ambiental
com o derramamento de óleo combustível da Petrobrás no Rio das Mortes, em Barbacena. Pela ordem,
solicitou a palavra o vereador Carlos Roberto Batista,
parabenizando a Comissão e a Mesa da Câmara pela
possibilidade do cidadão poder acompanhar as reuniões da Câmara via internet. Disse ter feito uma cobrança em reunião passada sobre problemas em uma
das ruas do Bairro Grogotó, especificamente a rua
Discacciati. Salientou que, por um mal entendido na
retirada das pedras na pedreira, a prefeitura retornou
com os caminhões, razão pela qual solicitou o apoio do
vereador Sá Grise que intercedeu junto ao secretário
de obras que lhe prometeu resolver o problema. Levou
ao conhecimento da Casa que a Comissão nomeada
pelo Presidente para averiguar os problemas da Clipping, responsável pela construção das moradias do
Minha Casa Minha Vida, se reuniu na data de hoje e já
definiu uma pauta de ação. PROJETO PROTOCOLADO
NA CASA: - Veto Total Proj. Lei. nº. 068/13 – Dispõe
sobre a transparência e publicidade dos objetivo e realizações dos conselhos e políticas públicas municipais
e dá outras providências e dá outras providências Aut. Executivo. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA –
HORÁRIO: 20h10. Discussão e Votação de Projetos.
Pela ordem, o vereador Ronaldo Braga comentou sobre o sistema de coleta de lixo na cidade. Disse que a
classe trabalhadora, gari, está exposta a uma impressionante carga de riscos. Solicitou ao vereador Sá Grise, como Líder do Governo, que esse procedimento

seja abortado, pelo menos até que o responsável pelo
serviço, José Luiz Miranda de Senna, seja convidado a
comparecer a Casa para informar sobre o que está e o
que estará sendo feito. Salientou que a questão merecer ser melhor debatida e, para tanto, está apresentando requerimento solicitando a convocação do Sr.
José Luiz Miranda de Sena para sanar as dúvidas, pois
ao que lhe parece, a ação é boa só para a Biostec.
Solicitou aos vereadores assinarem com ele o requerimento. Pela ordem, o vereador Sá Grise solicitou ao
vereador Ronaldo Braga mudar o termo de convocação para convite, no requerimento apresentado. Pela
ordem, o vereador Ronaldo Braga disse que concordava e solicitava a mudança do termo convocação para
convite. Pela ordem, o vereador Ilson Guilherme comentou sobre a necessidade de colocação de um redutor de velocidade nas proximidades da Ceasa. Pela
ordem, solicitou a palavra o vereador Flávio Maluf Caldas. Disse que hoje é um grande marco na história da
Câmara pela transmissão ao vivo pela internet. Parabenizou a Comissão pelo avanço. Comentou que o
vereador Ronaldo Braga estava correndo com o requerimento com o termo convocação e entendia que deveria ser feito um convite ao Sr. José Luiz, até por uma
questão de educação. Para explicação pessoal, solicitou a palavra o vereador Ronaldo Braga. Disse que o
vereador Flávio Maluf estava equivocado. Afirmou que
seu requerimento estava redigido com o termo convocação, mas será submetido a Plenário pelo Presidente
que poderá ser aprovado ou não. Afirmou que o Líder
do Governo entendeu que o Sr. José Luiz deva ser convidado e não convocado e entendeu dessa forma. Para
explicação pessoal, solicitou a palavra o vereador Flávio Maluf. Disse que uma coisa é convocação e outra
coisa é convite. Salientou que houve um entendimento de que seria feito um convite, entretanto, está correndo o requerimento com o termo convocação. Pela
ordem, solicitou a palavra o vereador Luiz Gonzaga
afirmando que o vereador Ronaldo Braga usou da palavra dizendo que solicitava a mudança do termo convocação para convite. Pela ordem, o vereador Flávio
Maluf disse que entendeu, mas no requerimento continua o termo convocação. Sugeriu que na próxima
reunião seja apresentado um novo requerimento. Por
questão de Ordem, o vereador Luiz Gonzaga disse que
solicitava a retirado do Requerimento para ser apresentado na próxima sessão, o que foi deferido pelo Sr.
Presidente. VETO - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA. 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. Para
encaminhar votação, solicitou a palavra o vereador
Pastor Johnson disse que o projeto é de grande importância para a questão ambiental e solicitou a derrubada do veto. Para encaminhar votação, o vereador Flávio Maluf solicitou a leitura das razões do veto, o que
foi deferido pelo Sr. Presidente, determinando a leitura. Logo a seguir o Sr. Presidente colocou o veto em
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votação, cumprindo o regimento nomeou como escrutinadores os vereadores Jose Jorge Emídio e Vânia
Castro, solicitando à Secretária a chamada dos vereadores para votação. Feita a votação, foram constatadas quinze sobrecartas. REJEITADO O VETO – 10
(DEZ) VOTOS CONTRA E 05 (CINCO) A FAVOR. - VETO
TOTAL PROJ. LEI Nº. 148/13 – Institui a realização de
vistoria técnica periódica em edificações com mais de
04 (quatro) andares, às expensas do proprietário ou
possuidor de imóvel no âmbito do Município de Barbacena e dá outras providências – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 20.03.14. Colocado em votação o
veto, cumprindo o regimento, o Sr. Presidente nomeou
escrutinadores os vereadores Flávio Maluf e Carlos Roberto Batistas. Determinou a chamada nominal dos
vereadores para votação secreta. Ao final foram constatadas quinze sobrecartas. Proclamado o resultado REJEITADO O VETO – 09 (NOVE) VOTOS CONTRA E
06 (SEIS) A FAVOR. Na qualidade de Líder ocupou a
Tribuna o vereador Carlos Roberto Batista. Disse que
na sessão da próxima quinta feira os debates deverão
ser amplos a respeito do veto ao projeto de reajuste
dos servidores, veto dos nove por cento que deveriam
ser concedidos ano passado. Disse que na próxima
oportunidade terá oportunidade de apresentar todas
as razões para que sejam concedidos os nove por cento para os servidores e que não existe qualquer inconstitucionalidade na emenda. Solicitou a palavra o
vereador Pastor Johnson. Disse que foi nomeado Presidente da Comissão de Segurança Pública, onde fazem parte também os vereadores Carlos Roberto Batista, Márcio Zeferino, e suplentes José Jorge Emídio e
Flávio Barbosa. Destacou que a Comissão se reuniu
nesta data, para tratar de possíveis violações ocorridas
na penitenciária e foi deliberado: reunião com a Comissão de Direitos Humanos, reunião com a OAB e
visita ao Presídio. Foi deliberado também requerer ao
Executivo a criação de um Conselho Municipal de
Acompanhamento das Execuções Penais em Barbacena. Destacou que, no máximo, dentro de uma semana
trarão para Casa uma resposta a respeito dos questionamentos. O Sr. Presidente disse que, a título de esclarecimento, informava que o VETO TOTAL AO PROJ.
LEI Nº. 148/13 foi rejeitado por nove votos contra e
seis a favor. Às 21h10 o Sr. Presidente informou que
estava encerrada o prazo regimental para discussão e
votação dos projetos em pauta, por esta razão determinava a Sra. Secretária a chamada final dos vereadores, conforme registrado em livro próprio. Não havendo orador inscrito o Sr. Presidente determinou o
encerramento da presente sessão. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão às 21h12 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 Amarílio Augusto de Andrade. Secretária: Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes.

