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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos

DECRETO MUNICIPAL

EXTRATO DE PORTARIAS
ASSINADAS PELO EXMO SR 

PREFEITO MUNICIPAL

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan

Secretária Municipal de Governo

DECRETO MUNICIPAL Nº 8.114

“Dispõe sobre a interdição da área que especifica, e dá 
outras providências”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as Leis em vigor, e na forma do art. 26, I, da Constitui-
ção do Município de Barbacena;
Considerando o que foi ajustado no Inquérito Civil nº 
MPMG 0056.14.001053-1, perante a 3ª Promotoria de 
Justiça da Comarca de Barbacena, e o Laudo de Visto-
ria nº 2699644, elaborado pela Central de Apoio Téc-
nico do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, 
como medida de urgência relacionada à área de risco 
geotécnico, com possibilidade de deslizamento de 
massa de solo, localizada na Praça da Igreja de Santo 
Antonio, no Bairro Santo Antonio, nesta cidade, identi-
ficada no anexo fotográfico que integra este Decreto;

DECRETA:
Art. 1º Ficam proibidos o trânsito, acesso e a utiliza-
ção da área delimitada no Anexo Único deste Decreto 
para qualquer finalidade pública, particular ou religio-
sa, com o acréscimo de faixa de segurança ampliada 
por mais 3m (três metros) de largura, totalizando 8m 
(oito metros) da borda do talude, a qual fica interdi-
tada por questão de segurança e independentemente 
do isolamento físico a ser efetuado pela Paróquia de 
Santo Antonio, através de apoio técnico da Secretaria 
Municipal de Obras Públicas – SEMOP e da Defesa Civil 
Municipal.
Parágrafo único. O trânsito, acesso ou qualquer forma 
de utilização na área objeto de interdição poderão ser 
comunicados junto à Secretaria Municipal de Obras 
Públicas – SEMOP e da Defesa Civil Municipal, através 
dos meios de contato disponibilizados no endereço 
eletrônico: www.barbacena.mg.gov.br. 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 25 dias de janeiro de 2017;
175º ano da Revolução Liberal, 87º da Revolução de 30.

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

Anexo Único

Praça de Santo Antônio. (Fonte: Google Earth)

ERRATAS

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE 
BARBACENA

Presidente: Odair José Ferreira

ERRATA Nas Portarias publicada no e-DOB - Diário Ofi-
cial do Município no dia 20.01.2017: 

Onde se lê na Portaria nº. 008/17 “Maria Aparecida 
Dias de Souza”, leia-se “Maria Aparecida Dias e Souza” 
– Vereador Odair José Ferreira - Presidente.
Onde se lê na Portaria nº. 037/17 “Daniel Resende 
Freitas”, leia-se “Daniel Resende de Freitas” – Verea-
dor Odair José Ferreira - Presidente.

Onde se lê na Portaria nº. 078/17 “Mariza Cruz da 
Silva, leia-se “Marisa Cruz da Silva” – Vereador Odair 

EXTRATO DE CONTRATOS
Prorrogação e Alteração do Contrato de Locação 
nº 002/2009.Processo  Dispensa de Licitação nº 
001/2009.Locador: Margareth Celina Junqueira.
Locatária: Câmara Municipal de Barbacena. Prazo: 
Prorrogação até 31.12.2017.Valor mensal: R$762,62 
(setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois 
centavos).Data: 26 de dezembro de 2016.

Prorrogação e Alteração do Contrato de Locação 
nº. 005/2013.Processo Dispensa de Licitação nº.  
001/2013.Locador: Terezinha de Lourdes Lourenço.
Locatária: Câmara Municipal de Barbacena Prazo: 
Prorrogação até 31.12.2017.Valor mensal: R$778,46 
(setecentos e setenta e oito reais e quarenta e seis 
centavos).Data: 26 de dezembro de 2016.

Prorrogação e Alteração do Contrato de Locação 
nº. 009/2013.Processo Dispensa de Licitação nº.  
001/2013.Locador: José Pereira de Carvalho.Locatá-
ria: Câmara Municipal de Barbacena.Prazo: Prorroga-
ção até 31.12.2017.Valor mensal: R$888,65 (oitocen-
tos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).
Data: 26 de dezembro de 2016.

Prorrogação e Alteração do Contrato de Locação 
nº. 005/2009.Processo Dispensa de Licitação nº.  
001/2009.Locador: Assessoria Monteiro e Fontes de 
Negócios Ltda.Locatária: Câmara Municipal de Barba-
cena.Prazo: Prorrogação até 31.12.2017.Valor mensal: 
R$888,65 (oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta 
e cinco centavos).Data: 26 de dezembro de 2016.

Prorrogação e Alteração do Contrato de Locação 
nº. 005/2014.Processo Dispensa de Licitação nº.  
011/2014.Locador: Mitsuo Tashiro – Japonês.Locatá-
ria: Câmara Municipal de Barbacena.Prazo: Prorroga-
ção até 31.12.2017.Valor mensal: R$920,64 (novecen-
tos e vinte reais e sessenta e quatro centavos).Data: 
26 de dezembro de 2016.

Prorrogação e Alteração do Contrato de Locação 
nº. 006/2013. Processo Dispensa de Licitação nº.  
001/2013.Locador: Clésio Ovídio Mazzoni.Locatária: 
Câmara Municipal de Barbacena.Prazo: Prorrogação 
até 31.12.2017.Valor mensal: R$1.043,86 (Hum mil 
quarenta  reais e seis centavos).Data: 26 de dezem-
bro de 2016.

Prorrogação e Alteração do Contrato de Locação 
nº. 008/2009.Processo Dispensa de Licitação nº.  
001/2009.Locador: Roseli Cordeiro Pereira.Locatária: 
Câmara Municipal de Barbacena.Prazo: Prorrogação 
até 31.01.2017.Valor mensal: R$683,66 (seiscentos e 
oitenta e três reais e sessenta e seis centavos).Data: 
26 de dezembro de 2016.

Prorrogação e Alteração do Contrato de Locação 
nº. 004/2014.Processo Dispensa de Licitação nº.  
003/2014.Locador: Adahilton de Campos Bello.Loca-
tária: Câmara Municipal de Barbacena Prazo: Prorro-
gação até 31.12.2017.Valor mensal: R$1.043,86 (Hum 
mil quarenta e três  reais e seis centavos).Data: 26 de 
dezembro de 2016.

Prorrogação e Alteração do Contrato de Locação 
nº. 003/2013.Processo Dispensa de Licitação nº.  
001/2013.Locador: Paulo Pereira.Locatária: Câma-
ra Municipal de Barbacena.Prazo: Prorrogação até 
31.12.2017.Valor mensal: R$888,65 (oitocentos e oi-
tenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).Data: 
26 de dezembro de 2016.

Prorrogação e Alteração do Contrato de Locação 
nº. 004/2013.Processo Dispensa de Licitação nº.  
001/2013.Locador:  Clésio Ovídio Mazzoni. Locatária: 
Câmara Municipal de Barbacena.Prazo: Prorrogação 
até 31.12.2017.Valor mensal: R$888,65 (oitocentos e 
oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).Data: 
26 de dezembro de 2016.

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 18.467 - DESIGNAR Comissão Especial 
composta por Flávio Pastorini Borges de Medeiros, 
Ângela Maria Kilson, Lucilene de Fátima Dias, Solan-
ge Fernandes, Cláudia Fabiana Baumgratz de Oliveira 
Carvalho e Pablo Herthel Candian, para, sob a presi-

dência do primeiro, proceder à organização das festi-
vidades do Carnaval 2017, a partir desta data. Barba-
cena, 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 Dele-
gada Municipal nº 32, de 21 de fevereiro de 2013; e 
68, de 14 de maio de 2013; RESOLVE:

PORTARIA Nº 18.468 - TORNAR sem efeito a Portaria 
nº 18.414, que nomeou Cristina Tatiana de Lima Cruz 
Kelmer Pinto, para exercer o Cargo de Provimento em 
Comissão de Coordenadora Administrativa, na Secre-
taria Municipal de Governo - SEGOV. 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 e na Lei nº 4.632/2014 e na 
forma do art. 26 inciso II da Constituição do Município 
de Barbacena. RESOLVE:

PORTARIA Nº 18.469 - NOMEAR Cristina Tatiana de 
Lima Cruz Kelmer Pinto, para exercer o Cargo de Provi-
mento em Comissão de Gerente de Apoio à Juventude 
junto a Secretaria Municipal de Governo, 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 8.024/2016 e na forma do art. 26, 
inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 18.470 - NOMEAR Paulo Octávio de 
Araújo Lima, para exercer o Cargo de Provimento em 
Comissão de Gerente de Imprensa, da Subsecretaria 
de Comunicação, 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 
as leis em vigor e, em especial com o disposto na Lei 
Delegada nº 33/2013, na Lei Municipal nº 4.670/2015 
e no Decreto nº 7.847/2015, e na forma do art. 26, II 
da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 18.471 - NOMEAR Ronaldo Marinho da 
Silva, para exercer o Cargo de Provimento em Comis-
são de Assessor de Controle Interno, na Diretoria Ge-
ral, no Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir 
desta data. Barbacena, 02 de janeiro de 2017.

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan

Secretária Municipal de Governo

José Ferreira - Presidente.
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RESUMO DA ATA 003/2016 - 001ª Sessão Ordinária – 
16.02.16 – 1º Período – 4º Ano da Legislatura. Presi-
dente: Vereador Johnson Oliveira Marçal. Secretária: 
Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 09h25. 
“Sucedeu, porém, no mês sétimo, que veio Ismael, fi-
lho de Netanias, filho de Elisama, de sangue real, e 
com ele dez homens, príncipes do rei, a Gedalias, filho 
de Aicão, a Mizpá; e comeram pão juntos ali em Mi-
zpá.” (Jeremias 41:1). I - Leitura e Discussão das Atas: 
- Atas 056/15 e 001/16 – Aprovadas por unanimidade. 
II – Leitura da Correspondência e Comunicações: - 
Correspondência Sr. Frederico Souza do dia 04/12/15 
– Gerente de Relações Institucionais da Concessioná-
ria Via 040 – resposta ao ofício 180/15 – implantação 
de passarela na rodovia BR 040, nas proximidades do 
Km 698, município e Barbacena. - Ofício nº. 260 do dia 
07.12.15 – Gabinete do Deputado Federal Reginaldo 
Lopes – Indicação de emendas parlamentares para 
Barbacena/MG para o Centro Barbacenense de Assis-
tência Médica – valor de R$100.000,00 e Instituto Ma-
ternidade Assistência à Infância e Policlínica – valor de 
R$ 99.860,00. - Ofício nº. 510 do dia 16.12.15 – Gabi-
nete do Deputado Estadual Fábio Cherem – comuni-
cando a autorização de pagamento de custeio de des-
pesas no valor de R$211.503,00 para a Santa casa de 
Misericórdia de Barbacena. - Ofício nº 002 de 11.01.16 
- Gabinete do Deputado Estadual Fábio Cherem – co-
municando a liberação de recursos por meio do Pro-
grama Escola Sustentável, beneficiando várias escolas 
estaduais de Barbacena para manutenção predial. - 
Ofício nº. 279 de 18.01.16 – Secretaria de Estado de 
Governo – Subsecretaria de Assuntos Municipais – 
convênio com o município – Associação Projetar Minas 
– Aquisição de 01(um) veículo, motor 1.0, no mínimo 
02(duas) portas, zero KM. - Ofício nº.733/15 de 
28.01.16 – Secretaria do Estado de Minas Gerais – 
convênio entre o município e a Associação São Miguel 
Arcanjo de Barbacena – aquisição de 01(um) veículo. 
- Ofício nº. 049 de 02.02.16 – Gabinete do Deputado 
Fábio Cherem – por ordem do Governados Fernando 
Pimentel foi entregue no dia 27/01/16, ambulâncias 
para o serviço de atendimento móvel de urgência – 
SAMU. III- Apresentação de proposições: - Do verea-
dor José Jorge: - Indicação nº 752/2015 – Solicita o 

calçada na Rua José Ferreira Sobrinho, bairro Diniz; - 
Indicação nº 002/2016 – Solicita a realização de obras 
na Rua Rita Lucinda da Fonsceca, bairro Floresta; - 
Indicação nº 003/2016 – Solicita a realização de obras 
na Rua Maria Dias de Medeiros no Vale das Rosas; - 
Indicação nº 004/2016 – Solicita a realização de obras 
na Avenida Presidente Juscelino Kubistchek, no bairro 
Diniz II;  - Indicação nº 005/2016 – Solicita a realiza-
ção de obras na José Fernandes, bairro Floresta;  - 
Indicação nº 006/2016 – Solicita a realização de obras 
na Rua Irene Piazzi no bairro Nossa Senhora Apareci-
da; - Indicação nº 007/2016 – Solicita a realização de 
obras na Rua José de Araújo Filhono bairro Nossa Se-
nhora Aparecida; - Indicação nº 008/2016 – Solicita 
que seja feita, em caráter de urgência, capina nas 
Ruas José Ferreira Sobrinho, Maria Silvina Lourdes, 
Doutor Diaulas Abreu, Alcides Pereira de Souza, Age-
nor Macedo, José Maria de Andrada Serpa, Padre Al-
vim Barroso, Sub Ten. Moacir Carvalho de Oliveira, 
Maria Evangelista de Oliveira, Cassimiro de Abreu, 
Padre Gomes, Professor Pires de Morais, José Alfenas 
Vidigal e Lindouro Antão, todas no bairro Diniz II; - 
Indicação nº 009/2016 – Solicita operação tapa bura-
cos nas Ruas Neca Tavares, Maria Silvina Loures, Sar-
gento Dionízio de Souza, Ernesto Tonussi, João 
Narciso de Souza, Professora Santinha Viana e Lindou-
ro Antão; - Indicação nº 010/2016 – Solicita, com ur-
gência, reparos na pavimentação da Rua Neca Tava-
res, bairro Diniz II; - Indicação nº 012/2016 – Solicita 
ao Sr. Prefeito que se faça projeto de lei que disponha 
sobre a inclusão no mercado de trabalho dos usuários 
de drogas em fase final de tratamento no âmbito do 
município de Barbacena; - Indicação nº 013/2016 – 
Solicita ao Sr. Prefeito que se faça projeto de lei que 
disponha sobre a instituição da tarifa social de água, 
saneamento básico e esgoto, destinadas às entidades 
beneficentes, assistenciais, filantrópicas e sem fins lu-
crativos do município de Barbacena; - Indicação nº 
014/2016 – Solicita ao Sr. Prefeito que se faça projeto 
de lei que estabeleça a Secretaria Municipal de Gover-
no – SERGOV – a orientação jurídica aos Conselhos 
Municipais legalmente constituídos no município de 
Barbacena; - Indicação nº 015/2016 – Solicita ao Sr. 
Prefeito que se faça projeto de lei que disponha sobre 
a criação do Conselho Municipal de Erradicação do 
Trabalho Infantil; - Indicação nº 016/2016 – Solicita 
ao Sr. Prefeito que se faça projeto de lei que disponha 
sobre a criação do Plano Municipal de Combate à Pe-
dofilia; - Indicação nº 017/2016 – Solicita ao Sr. Prefei-
to que se faça, em caráter de urgência, alteração no 
parágrafo único do artigo 3º, do artigo 5º e do §1º do 
artigo 12 da lei 4.398 de 07 de fevereiro de 2012; - 
Indicação nº 018/2016 – Solicita que se façam ações 
urgentes reparadoras, face o alto grau de periculosida-
de a que estão expostos algumas residências da Rua 
Emílio Vidigal Soares e Rua José Vieira da Rocha. - Da 
vereadora Vânia Castro: - Requerimento nº 118/2015 
– Requer ao Senhor Prefeito que envie a esta Casa 
projeto de mobilidade urbana, bem como planilha de 
custos do referido projeto; - Requerimento nº 
006/2016 – Requer ao Senhor Prefeito para que provi-
dencie junto ao CODEMA, se há o cumprimento das 
resoluções 335/03 e 402/08, especialmente em rela-
ção ao cemitério da Boa Morte e que apresente em 10 
dias, caso haja, para fiscalização desta Casa; - Reque-
rimento nº 012/2016 – Requer que o Sr. Prefeito enca-
minhe a esta Casa, cópia dos documentos, projeto de 
mobilidade urbana, projeto de acessibilidade, contra-
tos licitatórios referentes às obras de mobilidade urba-
na que estão sendo realizadas no município, planilha 
de custos do referido projeto; Indicação nº 746/2015 
– Solicita com urgência a manutenção do bueiro na 
Rua Lima Duarte, esquina com Teobaldo Tolendal; - 
Indicação n° 747/2015 – Solicita operação tapa bura-
cos na Rua Barretos, bairro Novo Horizonte; - Indica-
ção nº 748/2015 – Solicita a limpeza, capina, 
patrolamento, asfaltamento da Rua João Júlio de Oli-
veira, bairro Guarani e construção de uma escadaria e 

RESUMO DE ATAS

Prorrogação e Alteração do Contrato de Locação 
nº. 001/2013.Processo Dispensa de Licitação nº.  
008/2013.Locador:  Wania Diniz Costa Vidigal.Locatá-
ria: Câmara Municipal de Barbacena.Prazo: Prorroga-
ção até 31.12.2017.Valor mensal: R$888,65 (oitocen-
tos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).
Data: 26 de dezembro de 2016.

Prorrogação e Alteração do Contrato de Locação 
nº. 008/2015.Processo Dispensa de Licitação nº.  
005/2015. Locador:  Gelson Luís Moura Brasil.Locatá-
ria: Câmara Municipal de Barbacena.Prazo: Prorroga-
ção até 31.12.2017.Valor mensal: R$758,31 (setecen-
tos e cinquenta e oito reais e trinta e um centavos).
Data: 26 de dezembro de 2016.

Prorrogação e Alteração do Contrato de Locação  de 
Garagem nº. 010/2009.Processo Dispensa de Licita-
ção nº.  002/2009.Locador:  Henrique Maia Buscácio.
Locatária: Câmara Municipal de Barbacena.Prazo: 
Prorrogação até 31.12.2017.Valor mensal: R$97,15 
(noventa e sete reais e quinze centavos).Data: 26 de 
dezembro de 2016.

Prorrogação e Alteração do Contrato de Locação  nº. 
05/2015.Processo Dispensa de Licitação nº.  004/2015.
Locador:  Sindicato dos Empregados e Comércio de 
Barbacena/MG.Locatária: Câmara Municipal de Barba-
cena.Prazo: Prorrogação até 31.12.2017.Valor mensal: 
R$2.843,70 (dois mil oitocentos e quarenta e três reais 
e setenta centavos).Data: 26 de dezembro de 2016.

asfaltamento para a Rua Waldemar Nogueira, São Pe-
dro; - Requerimento nº 011/2016– Requer seja expe-
dido voto de pesar em razão do falecimento do Senhor 
Jesus Marcelino Ferreira, solicita outrossim, seja o 
presente voto enviado à família; - Indicação nº 
102/2016 – Solicita abertura da Rua Itajaí com Aveni-
da Pará, no bairro Caiçaras. - Do vereador Amarílio 
Andrade: - Ofício nº 058/2016 – Manifesta desejo de 
participar das Comissões de Constituição e de Reda-
ção; - Ofício nº 051/2016 – Comunica que está assu-
mindo a liderança do Partido Social Cristão; - Requeri-
mento nº 013/2016 – Requer seja consignado um 
voto de congratulações ao Cel. Wilalba Ferreira de 
Souza, pelos relevantes serviços prestados à União 
dos Militares e a nossa Gloriosa Polícia Militar; - Re-
querimento nº 014/2016 – Requer seja consignado 
um voto de aplausos ao Exmº. Dr. Sérgio Fernando 
Moro, Juiz Federal da 13ª Vara Criminal Federal de 
Curitiba; - Requerimento nº 015/2016 – Requer seja 
consignado um voto de profundo pesar pelo faleci-
mento da senhora Dalila de Oliveira Penna Naves, fa-
lecida no último dia 04 do corrente; - Requerimento nº 
016/2016 - Requer seja consignado um voto de pro-
fundo pesar pelo falecimento da senhora Conceição, 
falecida no último dia 13 aos 81 anos; - Requerimento 
nº 018/2016 - Requer seja consignado um voto de 
profundo pesar pelo falecimento do senhor Gino Calvi, 
falecido no último dia 12 do corrente; - Indicação nº 
011/2016 – Solicita o patrolamento e cascalhamento 
para o final da Rua José Alves Vieira, bairro São Cris-
tóvão, depois da creche; - Indicação nº 033/2016 – 
Solicita ao Senhor Prefeito que encaminhe projeto de 
lei, denominando como Doutor Eloy Henrique Dutra 
Câmara, a Rua 01 no loteamento Residencial Campo 
Belo; - Indicação nº 034/2016 – Solicita ao Sr. Prefeito 
que encaminhe projeto de lei, denominando como 
Doutor José Eugênio Dutra Câmara, a Rua 10 no lote-
amento Residencial Campo Belo; - Indicação nº 
095/2016 – Solicita providências urgentes na Rua José 
Aurélio Jacinto no bairro Floresta; - Indicação nº 
096/2016 – Solicita ao Sr. Prefeito que encaminhe pro-
jeto de lei, denominando como Maria do Rosário Lean-
dro, a Rua que tem início na Rua Evair José Leandro, 
até a Fazenda Antunes, Correia de Almeida; - Indica-
ção nº 103/2016 – Solicita ao Sr. Prefeito que encami-
nhe projeto de lei, denominando como Nestor Rodri-
gues da Costa a Rua 14 no loteamento Residencial 
Campo Belo; - Indicação nº 104/2016 – Solicita ao Sr. 
Prefeito que encaminhe projeto de lei, denominando 
como Doutor Paulo Patrício de Moura e Silva, a Rua 13 
no loteamento Residencial Campo Belo; - Indicação nº 
105/2016 – Solicita ao Sr. Prefeito que encaminhe pro-
jeto de lei, denominando como Praça Nhá Chica, a 
Praça localizada no bairro Urias Barbosa de Castro, na 
confluência das Ruas José Pires dos Reis, Francisco 
Afonso Gabriel e Cel. Belizário de Paula Moreira; - In-
dicação nº 106/2016 – Solicita ao Sr. Prefeito que de-
termine uma cooperativa de leite, no Distrito de Cor-
reia de Almeida; - Indicação nº 107/2016 – Solicita ao 
Sr. Prefeito que solicite a reabertura da Biblioteca Mu-
nicipal na parte da manhã. - Do vereador Carlos Ro-
berto: - Requerimento nº 019/2016 – Requer sua indi-
cação como líder do Partido dos Trabalhadores para o 
ano de 2016; - Requerimento nº 020/2016 – Requer a 
sua indicação para a Comissão de Constituição. - Do 
vereador Luiz Gonzaga: - Indicação nº 091/2016 – So-
licita a recuperação asfática de dois buracos em frente 
ao ponto de ônibus da Avenida Bias Fortes, mais pre-
cisamente nas proximidades da Fundação Porfhyria e 
José Máximo de Magalhães; - Indicação nº 101/2016 
– Solicita a troca do bebedouro de água potável insta-
lado na Unidade Básica de Saúde do bairro Santo An-
tônio. - Do vereador Tadeu José: - Indicação nº 
001/2016 – Solicita ao Sr. Prefeito que determine ao 
setor competente a realização de obras de revisão e 
obras necessárias no sistema de distribuição de água 
e esgotamento sanitário, bem como obras de esgota-
mento das águas das chuvas e a colocação da guia da 
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iluminação também no Beco conhecido como Beco do 
DEMAE ao final da Rua João Júlio de Oliveira; - Indica-
ção nº 749/2015 – Solicita operação tapa buracos na 
Avenida Brasil, Novo Horizonte; - Indicação nº 
750/2015 – Solicita operação tapa buracos, patrola-
mento e asfaltamento, bem como limpeza e capina na 
Rua Edir da Rocha, bairro Guarani; - Indicação nº 
751/2015 -  Solicita, com urgência, o manilhamento 
do bueiro na Rua Edir da Rocha, bairro Guarani; - In-
dicação nº 022/2016 – Solicita que seja feita capina e 
limpeza da Rua Vidal Barbosa, Centro; - Indicação nº 
023/2016 – Solicita que seja feita a identificação do 
proprietário do lote, antigo Campo do América, en-
viando-lhe notificação e concedendo-lhe prazo de 10 
dias para executar o serviço de limpeza, capina e de-
marcação de seu terreno; - Indicação nº 024/2016 – 
Solicita que seja feita capina e limpeza da Avenida 
Olegário Maciel, Centro; - Indicação nº 025/2016 – 
Solicita que seja feita a capina e limpeza da Rua José 
Aureliano Dias, São Geraldo. Com a palavra pela or-
dem o vereador Gonzaga disse que a sua equipe está 
analisando justamente a questão referida pela verea-
dora Vânia, a respeito da falta de resposta do Prefeito 
para as indicações e requerimentos dos vereadores. 
Explicou que adentrará na Casa com um requerimento 
para solicitar do Prefeito o envio dos documentos soli-
citados em indicações pelos vereadores, haja vista que 
se isso não acontecer o Presidente da Câmara poderá 
recorrer ao Poder Judiciário no intuito de fazer a lei ser 
cumprida, bem como implica crime de responsabilida-
de da autoridade que deixar de cumprir o prazo deter-
minado pela Lei Orgânica. Assim, o gabinete dele irá 
provocar o Presidente da Câmara para que adote as 
medidas próprias nesse sentido. - Da vereadora Grácia 
Araújo: - Indicação nº 100/2016 – Solicita operação 
tapa buracos na Rua Belizário Pena, Centro; - Indica-
ção nº 097/2016 – Solicita calçamento da Rua Irene 
Piazzi, bairro Nossa Senhora Aparecida; - Indicação nº 
098/2016 – Solicita operação tapa buracos na Rua Co-
ronel Neator de Oliveira, Santa Cecília; - Indicação nº 
0990/2016 – Solicita limpeza e capina na Rua Osmar 
Cordeiro dos Santos, bairro Jardim. - Da vereadora 
Marilene Franco: - Indicação nº 085/2016 – Solicita 
que seja feita a poda de três árvores que se encon-
tram na porta da Escola Estadual Bias Fortes; - Indica-
ção nº 735/2015 – Solicita que seja feita a manuten-
ção da Rua Capitão Antônio Ferreira Campos, no 
bairro do Carmo; - Indicação nº 736/2015 – Solicita 
que seja feita a manutenção da Rua Rodrigues Alves, 
no bairro Santa Tereza I; - Indicação nº 076/2016 – 
Solicita que sejam instaladas placas de redução de ve-
locidade e faixa de pedestres na Rua Honório Ferreira 
Armond, bairro Monsenhor Mário Quintão; - Indicação 
nº 078/2016 – Solicita que seja feita a manutenção da 
Rua Quinquim Costa, Jardim das Alterosas; - Indicação 
nº 079/2016 – Solicita que seja feita a manutenção da 
Rua Maurício Gava em Pinheiro Grosso; - Indicação nº 
080/2016 – Solicita que seja feita a manutenção da 
Rua Santa Terezinha em Pinheiro Grosso; - Indicação 
nº 081/2016 – Solicita que seja feita a manutenção da 
Rua José Pinheiro em Pinheiro Grosso; - Indicação nº 
082/2016 – Solicita que seja feita a manutenção da 
Rua “C” em Pinheiro Grosso; - Indicação nº 083/2016 
– Solicita que seja feita a manutenção da Rua “A” em 
Pinheiro Grosso; - Indicação nº 084/2016 – Solicita 
que seja feita a manutenção da Rua “H” em Pinheiro 
Grosso; - Indicação nº 077/2016 – Solicita que seja 
feita a manutenção da Rua Fernando Laguardia. PRO-
JETOS PROTOCOLADOS NA CASA. - Veto Total Proj. 
Lei nº. 079/15 – Altera a Lei nº. 4260, de 05 de maio 
de 2001, que dispõe sobre a necessidade de carteiras 
escolares adaptadas aos alunos com necessidades es-
peciais – Aut. Executivo. - Veto Total Proj. Lei nº. 222 
/13 – Dispõe sobre a instituição da catalogação e re-
gistro das nascentes de água no município de Barba-
cena e a colocação de placas informativas nessas nas-
centes. – Aut. Executivo. - Veto Total Proj. Lei nº. 
119/13 – Dispõe sobre a divulgação, avaliação e 

acompanhamento orçamentário de obra ou serviço no 
município de Barbacena e dá outras providências. – 
Aut. Executivo. - Veto Total Proj. Lei nº. 044/15 – Alte-
ra a Lei nº. 3711, de 2002 e dá outras providências. 
– Aut. Executivo. - Veto Total Proj. Lei nº. 216/13 – Dá 
nova redação, acrescenta §§ e incisos ao art. 36 da Lei 
Municipal nº. 3247, Código de Obras e Edificações do 
município de Barbacena, para dispor sobre a constru-
ção de rampa para deficientes físicos na área de aces-
so das calçadas e dá outras providências. – Aut. Exe-
cutivo. - Veto Total Proj. Lei nº. 034/13 – Dispõe sobre 
a criação do Programa Saúde e Comportamento Vocal 
do Professor da rede municipal de ensino de Barbace-
na e dá outras providências. – Aut. Executivo. - Veto 
Total Proj. Lei nº. 074 /15 – Institui o Programa Biblio-
teca Itinerante nas praças e comunidades carentes no 
âmbito do  município de Barbacena. – Aut. Executivo. 
- Veto Total Proj. Lei nº. 012/14 – Dispõe sobre o uso 
de armas não letais pela Guarda Municipal de Barba-
cena e dá outras providências. – Aut. Executivo. - Veto 
Total Proj. Lei nº. 138/14 –Institui a presença de intér-
prete de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS em todos 
os eventos públicos oficiais do município de Barbace-
na. – Aut. Executivo. - Veto Total Proj. Lei nº. 145/14 
– Dispõe sobre os hospitais públicos e privados e ins-
tituições congêneres notificarem ocorrências de uso 
de bebidas alcoólicas e drogas por crianças e adoles-
centes. – Aut. Executivo. - Veto Parcial Proj. Lei nº. 
083/14 – Dispõe sobre a apresentação de relatórios 
pelos Conselhos Municipais e dá outras providências. 
– Aut. Executivo. - Veto Total Proj. Lei nº. 086 /15 – 
Altera os artigos 112, 113, 114 e 115 da Lei Municipal 
nº. 3247, que dispõe sobre o Código de Obras e Edifi-
cações do Município de Barbacena e dá outras provi-
dências. – Aut. Executivo. - Veto Parcial Proj. Lei nº. 
042 /15 – Altera a Lei nº. 3827, de 2004 e dá outras 
providências. – Aut. Executivo. - Veto Parcial Proj. Lei 
nº. 017/15 – Dispõe sobre os estabelecimentos co-
merciais que colocam à disposição, mediante locação, 
computadores e máquinas para acesso à internet e dá 
outras providências. – Aut. Executivo. - Veto Total 
Proj. Lei nº. 019/14 – Institui, disciplina e regulamenta 
o registro, o licenciamento e o uso de capacetes em 
ciclomotores e dá outras providências. – Aut. Executi-
vo. - Veto Total Proj. Lei nº. 038/14 – Institui, discipli-
na e regulamenta a colocação de lixeiras nos veículos 
de transporte público coletivo no município de Barba-
cena e dá outras providências. – Aut. Executivo. - Veto 
Parcial Proj. Lei nº. 117/15 – Dispõe sobre a instalação 
de banheiros químicos adaptados aos portadores de 
necessidades e especiais quando da realização de 
eventos públicos e privados no município de Barbace-
na. – Aut. Executivo. - Veto Total Proj. Lei nº. 048/15 
– Dispõe sobre a retirada de veículos abandonados 
nas vias públicas no âmbito do município de Barbace-
na. – Aut. Executivo. - Veto Total Proj. Lei nº. 031/15 
– Disponibiliza gratuitamente a vacina contra o vírus 
da gripe aos doadores de sangue residentes no muni-
cípio de Barbacena. – Aut. Executivo. - Veto Parcial 
Proj. Lei nº, 122/15 – Dispõe sobre a utilização dos 
recursos de que trata a Lei Complementar nº. 151, de 
05 de agosto de 2015, institui fundo de reserva e dá 
outras providências. – Aut. Executivo. - Veto Total 
Proj. Lei nº. 110/15 – Dispõe sobre a obrigatoriedade 
de reserva de espaço público gratuito para apresenta-
ção e comercialização do artesanato local nas feiras e 
eventos que ocorrem no município de Barbacena e dá 
outras providências. – Aut. Executivo. - Veto Parcial 
Proj. Lei nº. 206/13 – Institui o Alvará Simplificado 
para moradia popular e dá outras providências. – Aut. 
Executivo. - Veto Total Proj. Lei nº. 053/15 – Institui o 
Programa Obesidade Zero nas escolas do município e 
dá outras providências. – Aut. Executivo. - Proj. Lei nº. 
104/15 – Dispõe sobre a criação da plataforma virtual 
para acompanhamento das obras da prefeitura do mu-
nicípio de Barbacena. - Aut. Ver. Luiz Gonzaga de Oli-
veira. - Proj. Lei nº. 145/15 – Dispõe sobre a criação 
da Semana Municipal de Incentivo ao Uso Sustentável 

da Água no município e dá outras providências. - Aut. 
Ver. Carlos Alberto Sá Grise. - Proj. Lei nº. 146/15 – 
Dispõe sobre a criação do Dia da Consciência Negra no 
município e dá outras providências. - Aut. Ver. Carlos 
Alberto Sá Grise. - Proj. Lei nº. 147/15 – Reconhece 
como de utilidade pública Municipal o Instituto Cultu-
ral Primeiro Quilombo para inclusão social de negros e 
índios brasileiros - ICPQ e dá outras providências. - 
Aut. Ver. Márcio Zeferino Ferreira. - Proj. Lei nº. 
148/15 – Cria mecanismo de incentivo à adoção de 
creches e escolas municipais pelas empresas na cida-
de de Barbacena e dá outras providências. - Aut. Vere-
adora Vânia Maria de Castro. - Proj. Lei nº. 149/15 – 
Dispõe sobre a divulgação dos direitos da pessoa 
portadora de câncer em Barbacena e dá outras provi-
dências. - Aut. Vereadora Vânia Maria de Castro. - 
Proj. Lei nº. 150/15 – Dispõe sobre a inclusão da tipa-
gem sanguínea e do fator RH nas carteiras estudantis 
da rede pública municipal de ensino na cidade de Bar-
bacena. - Aut. Vereadora Vânia Maria de Castro. - Proj. 
Lei nº. 001/16 – Acrescente-se o inciso XII, ao art. 2º. 
da Lei Municipal nº. 4728/15 e dá outras providências. 
- Aut. Ver. Tadeu José Gomes. - Proj. Lei nº. 002/16 – 
Acrescente-se o inciso VII, ao art. 139 da Lei Municipal 
nº. 3246/95 e dá outras providências. - Aut. Ver. Ta-
deu José Gomes. - Proj. Lei nº. 003/16 – Revoga o 
inciso II, ao art. 112 da Lei Municipal nº. 3241/95 e dá 
outras providências. - Aut. Ver. Tadeu José Gomes. - 
Proj. Lei nº. 004/16 – Dispõe sobre a instituição do Dia 
do Ex-aluno da escola Agrícola de Barbacena e dá ou-
tras providências. - Aut. Ver. Tadeu José Gomes. - Proj. 
Lei nº. 005/16 – Dispõe sobre a instituição do Dia do 
Ex-aluno da Escola Preparatória de Cadetes do Ar de 
Barbacena e dá outras providências. - Aut. Ver. Tadeu 
José Gomes. - Proj. Lei nº. 006 /16 – Altera a redação 
do parágrafo 3º. do art. 5º da Lei Municipal nº. 4169 
de 1º de abril de 2009. - Aut. Mesa da Câmara. - Proj. 
Lei nº. 016/16 – Dispõe sobre o aproveitamento de 
candidatos aprovados para concursos públicos no âm-
bito do município e dá outras providências. - Aut. Ver. 
Flávio Maluf Caldas. - Proj. Dec. leg. nº. 001/16 – Co-
memora os 40 (quarenta) anos da Marcenaria Toledo 
Barbacena LTDA. – Aut. Ver. Tadeu José Gomes. - Veto 
Parcial Proj. Lei nº. 111/15 – Estima a receita e fixa a 
despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 
do Município de Barbacena para o exercício de 2016 e 
dá outras providências. – Aut. Executivo. - Veto Total 
Proj. Lei nº. 128/15 – Institui o Programa Escola com 
Saúde no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde 
Pública e da Secretaria Municipal de Educação, Des-
porto e Cultura do Município de Barbacena e dá outras 
providências. – Aut. Executivo. - Veto Total Proj. Lei 
nº. 132/15 – Institui a Semana Cultural do Artista Es-
pecial no âmbito do Município de Barbacena e dá ou-
tras providências. – Aut. Executivo. SEGUNDA PARTE 
– ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 10h00. Discussão e 
Votação de Projetos. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTA-
ÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA. Proj.  
Lei nº. 152/15 – Dispõe sobre multas tributárias e dá 
outras providências – Aut. Executivo. – PRAZO VENCE 
EM 25.02.16. – VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR 
GONZAGA. Com a palavra pela ordem o vereador Ro-
naldo disse que o artigo 1º apresenta problemas, de-
vendo ter a redação melhorada, pois pode parecer que 
a multa é diária e não progressiva. Proj. Lei nº. 012/16 
– Autoriza o reajuste dos servidores públicos munici-
pais e dá outras providências. - Aut. Executivo. – PRA-
ZO VENCE EM 09.03.16 – VISTAS CONCEDIDAS AO 
VEREADOR SÁ GRISE. Proj. Lei nº. 013/16 – Dispõe 
sobre as divisas da sede urbana do Distrito de Pinheiro 
Grosso e da Fazenda “Pinheiro Grosso” – Reserva Bio-
lógica, autoriza o Poder Executivo a doar as áreas que 
especifica e dá outras providências - Aut. Executivo – 
PRAZO VENCE EM 09.03.16 – Votar Requerimento de 
fls. 10 de autoria do Ver. Luiz Gonzaga de Oliveira. – 
VISTAS CONCEDIDAS À VEREADORA VÂNIA CASTRO. 
Proj. Lei nº. 014/16 – Autoriza o Poder Executivo cele-
brar termo aditivo ao contrato firmado com a União, 
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sob a égide da Medida Provisória nº. 2.185/2001, e 
suas edições anteriores, para alteração das condições 
nele estabelecidas, nos termos da Lei Complementar 
nº. 148, de 25 de novembro de 2014, regulamentada 
pelo Decreto nº. 8.616, de 29 de dezembro de 2015. 
- Aut. Executivo. – PRAZO VENCE EM 09.03.16. – VIS-
TAS CONCEDIDAS AO VEREADOR FLÁVIO MALUF. 
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO LEI. 
Proj. Lei nº. 015/16 – Autoriza o reajuste dos servido-
res públicos e agentes políticos da Câmara Municipal 
de Barbacena e dá outras providências - Aut. Mesa da 
Câmara. – VISTA CONCEDIDAS AO VEREADOR JOSÉ 
JORGE. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJE-
TO DE RESOLUÇÃO. Proj. Resolução nº. 003/15 - Dis-
põe sobre a criação do calendário de eventos para as 
solenidades promovidas pela Câmara Municipal de 
Barbacena – Aut. Ver. Luiz Gonzaga de Oliveira. – VIS-
TA CONCEDIDAS AO VEREADOR JOSÉ JORGE. PRI-
MEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO. Proj. Dec. Leg. nº. 014/15 
– Altera o Decreto Legislativo nº. 469, de 16 de julho 
de 1998. – Aut. Mesa da Câmara. – VISTAS  CONCE-
DIDAS AO VEREADOR CARLOS ROBERTO. TERCEIRA 
PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS 
– HORÁRIO: 20H35. Não havendo oradores inscritos e 
nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente declarou 
encerrada a presente sessão às 20H35 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. Secretária: 
Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes.

RESUMO DA ATA 004/2016 - 002ª Sessão Ordinária 
– 18.02.16 – 1º Período – 4º Ano da Legislatura. Pre-
sidente: Vereador Johnson Oliveira Marçal. Secretária: 
Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30. O 
SENHOR é a minha luz e a minha salvação; a quem 
temerei? O SENHOR é a força da minha vida; de quem 
me recearei? (Salmos 27:1). I - Leitura e Discussão das 
Atas: - Atas 002/16 – Aprovada por unanimidade. II – 
Leitura da Correspondência e Comunicações: - Corres-
pondência do Ministério da Educação Comunicado nº 
CM189905/2015, CM189906/2015, CM189907/2015. - 
Ofício nº. 014/15 – Rita de Cássia Gonçalves Candian - 
Secretária Municipal de Educação, Desporto e Cultura 
– SEDEC – encaminhando o calendário escolar da rede 
municipal de ensino para o ano de 2016, educação 
infantil e ensino fundamental. - Convite do 18º Encon-
tro Nacional de Motociclistas de Barbacena/MG de 25 
a 28 de fevereiro – na Rua Demétrio Ribeiro – Praça 
Santo Antônio. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – 
HORÁRIO: 19h37. Discussão e Votação de Projetos. A 
vereadora Vânia fez uso da palavra pela ordem.  O ve-
reador Carlos Roberto fez uso da palavra pela ordem.  
A vereadora Marilene fez uso da palavra pela ordem. 
O Sr. Presidente disse que aceita a solicitação da vere-
adora, contudo, entende que essa não seja a solução, 
pois o Prefeito não quis marcar uma reunião até o 
presente momento, não será em outro momento que 
ele o fará. Assim, acredita que a melhor solução seja 
os vereadores tomarem uma atitude na Câmara, de-
cidindo junto com o Sindicato. Afinal, se marcar outro 
prazo ou nomear outra Comissão, o Prefeito é quem 
acabará ganhando mais prazo. O vereador Gonzaga 
fez uso da palavra pela ordem. O vereador Tererê fez 
uso da palavra pela ordem. O vereador Ronaldo fez 
uso da palavra pela ordem. O vereador Márcio fez uso 
da palavra pela ordem. O vereador Amarílio fez uso 
da palavra pela ordem. O vereador Carlos Roberto fez 
uso da palavra pela ordem. O Sr. Presidente, nesse 
momento, atendendo à solicitação dos servidores e do 
Sindicato, bem como de muitos vereadores, ele en-
cerrou a reunião para que possam discutir o interesse 
do funcionário público. TERCEIRA PARTE – ENCERRA-
MENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 20H36. 

Não havendo oradores inscritos e nada mais havendo 
a tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a presen-
te sessão às 20H36 e eu, Danielle de Paula Almeida 
Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente 
e pela Senhora Secretária. Presidente: Vereador Flávio 
Barbosa da Silva. Secretária: Vereadora Grácia Maria 
Araújo Gomes.

RESUMO DA ATA 005/2016 - 003ª Sessão Ordinária – 
23.02.16 – 1º Período – 4º Ano da Legislatura. Presi-
dente: Vereador Johnson Oliveira Marçal. Secretária: 
Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 09h25. 
“Davi suplica a Deus que guarde a sua vida e espera 
que lho conceda” (Salmo de Davi para o cantor-mor). 
I - Leitura e Discussão das Atas: - Atas 062/15 – Apro-
vada por unanimidade. II – Leitura da Correspondên-
cia e Comunicações: - Ofício nº. 101/16 – Gabinete do 
vereador Tadeu José – comprovação de internação na 
Santa Casa de Misericórdia de Barbacena, no período 
de 15 a 19 de fevereiro, conforme sumário anexo – 
justificando ausências às reuniões dos dias 16 e 18 do 
corrente. - Ofício nº 004/16 – Superintendência Regio-
nal de Ensino – Barbacena – Convite para a reunião na 
referida sede, dia 25 de fevereiro às 14:00hs., tendo 
em vista a proximidade do dia/mês das mulheres. - 
Correspondência do Ministério da Educação Comuni-
cado nº CM204223, CM204224/2015, CM204225/2015, 
CM204226/2015, CM204227/2015, CM204228/2015 e 
CM204229/2015. III- Apresentação de proposições: - 
Do vereador José Jorge: - Indicação nº 118/2016 – 
Solicita à empresa Cidade das Rosas, para que verifi-
que a possibilidade de uma extensão da linha de 
ônibus – Vilela/Nossa Senhora Aparecida; - Indicação 
nº 125/2016 – Solicita ao Sr. Prefeito que encaminhe 
projeto de lei solicitando que nomeie a Praça localiza-
da entre as Ruas Paranapanema e Tiête, Caiçaras, 
como Rua Moisés Rodrigues Teles; - Indicação nº 
126/2016 – Solicita que seja feita a troca da luminária 
na Rua Tietê no bairro Caiçaras; - Indicação nº 
131/2016 – Solicita o patrolamento da Rua São Fran-
cisco, Caiçaras; - Indicação nº 132/2016 – Solicita 
operação tapa buracos nas Ruas Fernando Von Ru-
cket, Rio Negro, Araguaia e Paranapanema nos bairros 
Vilela e Caiçaras; - Indicação nº 133/2016 – Solicita o 
asfaltamento para a Rua Antônio Milagres no bairro do 
Campo. O vereador José Jorge fez uso da palavra pela 
ordem. O Sr. Presidente esclareceu que o projeto en-
trará em primeira votação hoje e a emenda somente 
retornará para a votação na quinta-feira, quando vota-
rão o projeto em segunda redação e redação final. - 
Do vereador Amarílio Andrade: - Indicação nº 
114/2016 – Solicita ao Sr. Prefeito que encaminhe pro-
jeto de lei denominando como Dallila de Oliveira Pen-
na Naves, a Rua 15 no loteamento Residencial Campo 
Belo; - Requerimento nº 017/2016 – Requer seja con-
signado um voto de congratulações ao Sr. Bruno Mo-
reira Mota, pelos relevantes serviços prestados a Bar-
bacena. - Da vereadora Vânia Castro: - Indicação nº 
026/2016 – Solicita que seja feita a identificação do 
proprietário do lote localizado na Rua Raimundo de 
Ávila, próximo ao nº 128, no bairro Grogotó, envian-
do-lhe notificação e concedendo-lhe prazo de 10 dias 
para executar o serviço de limpeza, capina e demarca-
ção de seu terreno; - Indicação nº 027/2016 – Solicita 
que seja feita a identificação do proprietário do lote 
localizado na Rua Raimundo de Ávila, próximo ao nº 
131, no bairro Grogotó, enviando-lhe notificação e 
concedendo-lhe prazo de 10 dias para executar o ser-
viço de limpeza, capina e demarcação de seu terreno; 
- Indicação nº 028/2016 – Solicita que seja feita a 
identificação do proprietário do lote localizado na es-
quina da Rua José Aureliano Dias coma Rua Ernesto 
Discaciati, São Geraldo, enviando-lhe notificação e 
concedendo-lhe prazo de 10 dias para executar o ser-
viço de limpeza, capina e demarcação de seu terreno; 

- Indicação nº 029/2016 – Solicita com urgência que 
seja feita a capina e limpeza da Rua Rômulo Stefani, 
no bairro São Geraldo; - Indicação n° 030/2016 – So-
licita que seja feita a identificação do proprietário do 
lote localizado na Rua José Felipe Sad, ao lado do nº 
272, Centro, enviando-lhe notificação e concedendo-
lhe prazo de 10 dias para executar o serviço de limpe-
za, capina e demarcação de seu terreno; - Indicação 
nº 029/2016 – Solicita com urgência que seja feita a 
capina e limpeza da Rua São Geraldo, no bairro São 
Geraldo; - Indicação nº 032/2016 – Solicita que seja 
feita a identificação do proprietário do lote localizado 
na Avenida Olegário Maciel ao lado do nº 376, esquina 
com a Hermílio Alves, Centro, enviando-lhe notificação 
e concedendo-lhe prazo de 10 dias para executar o 
serviço de limpeza, capina e demarcação de seu terre-
no; - Indicação nº 035/2016 – Solicita com urgência 
que seja feita a capina e limpeza da Rua Oscar Cordei-
ro dos Santos, no Centro; - Indicação nº 036/2016 – 
Solicita com urgência que seja feita a capina e limpeza 
da Rua Engenheiro Pedro Vitor Renault, bairro Jardim; 
- Indicação nº 037/2016 – Solicita com urgência que 
seja feita a capina e limpeza da Rua Felipe Curi, bairro 
Jardim; - Indicação nº 038/2016 – Solicita com urgên-
cia recuperação asfáltica, de forma adequada, da Rua 
Embaixador Rui Barbosa, em toda a sua extensão; - 
Indicação nº 039/2016 – Solicita com urgência recu-
peração asfáltica, de forma adequada, de toda a ex-
tensão da Rua Santos Dumont, Centro; - Indicação nº 
040/2016 – Solicita com urgência recuperação asfálti-
ca, da Rua Alberto Abraão, Santa Cecília; - Indicação 
nº 041/2016 – Solicita com urgência recuperação as-
fáltica, da Rua Piratinin, Boa Morte; - Indicação nº 
042/2016 – Solicita com urgência recuperação asfálti-
ca, da Rua Ex Combatente Geraldo Duarte, Boa Morte. 
- Do vereador Johnson Marçal: - Indicação nº 
738/2015 – Solicita providências quanto ao que vem 
ocorrendo na Rua Dr. Jaime do Rego Macedo, quando 
da ocorrência das chuvas; - Indicação nº 739/2015 – 
Solicita providências a cerca do que vem ocorrendo na 
Rua Maria Antônia de Castro, funcionários, esquina 
com a Rua Isabel Silva e confluência coma Praça 
Thompson Skafuto, quando da ocorrência das chuvas; 
- Indicação nº 740/2015 – Solicita providências para a 
cobertura de buracos existentes na Rua Amarílio Au-
gusto de Paula, Centro; - Indicação nº 741/2015 – So-
licita ao Secretário de Obras que seja enviada a esta 
Casa Legislativa, projeto de mobilidade urbana e obras 
que já estão sendo implementadas na cidade e que 
ainda serão realizadas; - Indicação nº 742/2015 – So-
licita ao Sr. Prefeito que seja enviada a esta Casa cópia 
da ata de audiência pública do Plano Diretor de Ilumi-
nação, realizada em 18 de agosto de 2015; - Indicação 
nº 743/2015 – Solicita ao Sr. Prefeito que seja enviada 
a esta Casa o calendário de eventos oficiais do municí-
pio de Barbacena; - Indicação nº 744/2015 – Solicita 
providências para a cobertura de buracos existentes 
na confluência da Rua Padre Sinfrônio de Castro com 
a Rua Barão do Rio Branco; - Indicação nº 745/2015 
– Solicita providências para o fechamento do buraco 
existente na confluência da Rua Padre Cinfrônio de 
Castro com a Rua Antônio Armond. - Da vereadora 
Marilene Franco: - Indicação nº 119/2016 – Solicita 
que seja feita manutenção da Rua Ivanir Bertola no 
bairro Savassi; - Indicação nº 120/2016 – Solicita que 
seja feita a manutenção da Rua Maria Silvania Loures, 
no bairro Diniz. A vereadora Marilene fez uso da pala-
vra pela ordem. - Do vereador Márcio Zeferino: - Indi-
cação nº 737/2015 – Solicita o asfaltamento para as 
Ruas Ivanir Bertola, Monte Mário; João Batista de Al-
meida, Monte Mário; Beco Bernardo, Monte Mário; 
Avenida Zezinho Bonifácio, Nova Cidade e Rua Santa 
Bárbara do Tugúrio, Nova Cidade. - Da vereadora Grá-
cia Araújo: - Indicação nº 108/2016 – Solicita limpeza 
e o calçamento da Rua Camélias, bairro Eucisa; - Indi-
cação nº 109/2016 – Solicita operação tapa buracos 
na Rua Santa Bárbara do Tugúrio, nova Cidade; - Indi-
cação nº 110/2016 – Solicita operação tapa buracos e 
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limpeza na Avenida Zezinho Bonifácio, Nova Cidade; - 
Indicação nº 111/2016 – Solicita operação tapa bura-
cos na Rua Marechal Floriano Peixoto, bairro Ponti-
lhão; - Indicação nº 112/2016 – Solicita substituição 
da lâmpada verde do sinal localizado na Rua Visconde 
Carandaí, esquina com Teólifilo Otoni, Centro; - Indi-
cação nº 115/2016 – Solicita limpeza e o capina da 
Rua José Felipe Sad, Centro, principalmente na altura 
do nº 55; - Indicação nº 116/2016 – Solicita limpeza e 
o capina da Rua Vereador Geraldo Lopes, Santo Antô-
nio; - Indicação nº 116/2016 – Solicita limpeza e o 
capina da Rua Marcílio Ribeiro Matos, Santo Antônio. 
O vereador Amarílio fez uso da palavra pela ordem. 
Nesse momento o Sr. Presidente suspendeu a reunião 
por cinco minutos para dar a palavra ao Presidente do 
Sindicato dos Servidores. Reunião suspensa às 20h00. 
Reunião reaberta às 20h09. SEGUNDA PARTE – OR-
DEM DO DIA – HORÁRIO: 20h10. Discussão e Votação 
de Projetos. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – RE-
GIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA. Proj.  Lei nº. 
152/15 – Dispõe sobre multas tributárias e dá outras 
providências – Aut. Executivo. – PRAZO VENCE EM 
25.02.16. – VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR RO-
NALDO. Proj. Lei nº. 012/16 – Autoriza o reajuste dos 
servidores públicos municipais e dá outras providên-
cias. - Aut. Executivo. – PRAZO VENCE EM 09.03.16. O 
vereador Ronaldo fez uso da palavra pela ordem. Com 
a palavra pela ordem o vereador Carlos Roberto fez o 
pronunciamento que segue na íntegra da ata original. 
O vereador Tadeu fez uso da palavra pela ordem. O 
vereador Gonzaga fez uso da palavra pela ordem. Com 
a palavra para explicação pessoal o vereador Carlos 
Roberto fez pronunciamento que segue na íntegra da 
ata original. A vereadora Marilene fez uso da palavra 
pela ordem. O vereador Ronaldo fez uso da palavra 
pela ordem. O vereador Tadeu fez uso da palavra pela 
ordem. Com a palavra pela ordem o vereador Carlos 
Roberto fez pronunciamento que segue na íntegra da 
ata original. O vereador Ilson Guilherme fez uso da 
palavra pela ordem. O vereador Flávio Maluf  fez uso 
da palavra pela ordem. Encerrada a discussão o proje-
to foi colocado em votação e foi APROVADO POR UA-
NIMIDADE. Proj. Lei nº. 013/16 – Dispõe sobre as di-
visas da sede urbana do Distrito de Pinheiro Grosso e 
da Fazenda “Pinheiro Grosso” – Reserva Biológica, 
autoriza o Poder Executivo a doar as áreas que espe-
cifica e dá outras providências - Aut. Executivo – PRA-
ZO VENCE EM 09.03.16 – Votar Requerimento de fls. 
10 de autoria do Ver. Luiz Gonzaga de Oliveira. – VIS-
TAS CONCEDIDAS AO VEREADOR CARLOS ROBERTO. 
Proj. Lei nº. 014/16 – Autoriza o Poder Executivo cele-
brar termo aditivo ao contrato firmado com a União, 
sob a égide da Medida Provisória nº. 2.185/2001, e 
suas edições anteriores, para alteração das condições 
nele estabelecidas, nos termos da Lei Complementar 
nº. 148, de 25 de novembro de 2014, regulamentada 
pelo Decreto nº. 8.616, de 29 de dezembro de 2015. 
- Aut. Executivo. – PRAZO VENCE EM 09.03.16. – VIS-
TAS CONCEDIDAS AO VEREADOR RONALDO. PRIMEI-
RA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO LEI. Proj. Lei 
nº. 015/16 – Autoriza o reajuste dos servidores públi-
cos e agentes políticos da Câmara Municipal de Barba-
cena e dá outras providências - Aut. Mesa da Câmara. 
– VISTA CONCEDIDAS À VEREADORA VÂNIA CASTRO. 
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE 
RESOLUÇÃO. Proj. Resolução nº. 003/15 - Dispõe so-
bre a criação do calendário de eventos para as soleni-
dades promovidas pela Câmara Municipal de Barbace-
na – Aut. Ver. Luiz Gonzaga de Oliveira. – VISTA 
CONCEDIDAS AO VEREADOR JOSÉ JORGE. PRIMEIRA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO. Proj. Dec. Leg. nº. 014/15 – Altera o De-
creto Legislativo nº. 469, de 16 de julho de 1998. – 
Aut. Mesa da Câmara. O vereador Amarílio fez uso da 
palavra pela ordem.  solicitou que o projeto fosse reti-
rado de pauta para que a Comissão termine a análise 
do mesmo juntamente com vereadores interessados. 
O Sr. Presidente acatou à solicitação do vereador Ama-

rílio e retirou o projeto de pauta. Encerrada a discus-
são o PROJETO FOI RETIRADO DE PAUTA PELO PRE-
SIDENTE. PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 
EM BLOCO: 16.02.16 – APROVADAS POR UNANIMI-
DADE. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORA-
DORES INSCRITOS – HORÁRIO: 20H47. Não havendo 
oradores inscritos e nada mais havendo a tratar o Sr. 
Presidente declarou encerrada a presente sessão às 
20H47 e eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Reda-
tora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprova-
da, será assinada pelo Senhor Presidente e pela Se-
nhora Secretária. Presidente: Vereador Flávio Barbosa 
da Silva. Secretária: Vereadora Grácia Maria Araújo 
Gomes.

RESUMO DA ATA 006/2016 - 004ª Sessão Ordinária 
– 25.02.16 – 1º Período – 4º Ano da Legislatura. Pre-
sidente: Vereador Johnson Oliveira Marçal. Secretária: 
Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h29. 
“Tu subiste ao alto, levando os teus cativos; recebes-
te dons dentre os homens, e até dentre os rebeldes, 
para que o Senhor Deus habitasse entre eles.” (Sal-
mos 68:18). I - Leitura e Discussão das Atas: - Atas 
067/15 – Aprovada por unanimidade. II – Leitura da 
Correspondência e Comunicações: - Ofício nº. 033/16 
– Gabinete do Deputado Federal Fábio Cherem – aqui-
sição de viaturas para o Corpo de Bombeiros Militar, 
em benefício do município de Barbacena. SEGUNDA 
PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h35. Discus-
são e Votação de Projetos. SEGUNDA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA. 
Proj. Lei nº. 012/16 – Autoriza o reajuste dos servi-
dores públicos municipais e dá outras providências. - 
Aut. Executivo. – PRAZO VENCE EM 09.03.16. *Votar 
emenda de fls. 011 de autoria de todos Vereadores. 
O vereador Amarílio fez uso da palavra para discutir o 
projeto. Encerrada a discussão a emenda de fls. 011 
foi votada e APROVADA POR UNANIMIDADE. *Votar 
emenda de fls. 013 de autoria de Todos Vereadores. 
APROVADA POR UNANIMIDADE. Encerrada a votação 
das emendas o projeto foi colocado em discussão e vo-
tação já com as emendas acima aprovadas e também 
foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Com a palavra 
pela ordem o vereador Amarílio solicitou que o projeto 
fosse colocado em discussão e votação em redação 
final. Solicitação essa que foi APROVADA POR UNA-
NIMIDADE. Em redação final Proj. Lei nº. 012/16 – 
Autoriza o reajuste dos servidores públicos municipais 
e dá outras providências. - Aut. Executivo. APROVADO 
POR UNANIMIDADE. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTA-
ÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA. Proj.  
Lei nº. 152/15 – Dispõe sobre multas tributárias e dá 
outras providências. – Aut. Executivo. – PRAZO VEN-
CE EM 25.02.16. VISTAS CONCEDIDAS À VEREADORA 
VÂNIA CASTRO. Proj. Lei nº. 013/16 – Dispõe sobre as 
divisas da sede urbana do Distrito de Pinheiro Grosso 
e da Fazenda “Pinheiro Grosso” – Reserva Biológica, 
autoriza o Poder Executivo a doar as áreas que especi-
fica e dá outras providências. - Aut. Executivo – PRA-
ZO VENCE EM 09.03.16 – Votar Requerimento de fls. 
10 de autoria do Ver. Luiz Gonzaga de Oliveira. Com 
a palavra pela ordem o vereador Amarílio solicitou a 
leitura do Requerimento de fls. 10. Solicitação deferida 
pelo Sr. Presidente. O vereador Ronaldo fez uso da 
palavra pela ordem. O vereador Gonzaga fez uso da 
palavra pela ordem. O vereador Amarílio fez uso da 
palavra pela ordem. Novamente o vereador Gonzaga 
fez uso da palavra pela ordem. O vereador Tadeu fez 
uso da palavra pela ordem. A vereadora Marilene fez 
uso da palavra pela ordem. Com a palavra pela ordem 
o vereador Ilson Guilherme fez o seguinte pronuncia-
mento que segue na íntegra da ata original. Encerrada 
a discussão o Sr. Presidente colocou em votação o Re-
querimento do vereador Gonzaga que foi APROVADO 
POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 014/16 – Autoriza 
o Poder Executivo celebrar termo aditivo ao contrato 

firmado com a União, sob a égide da Medida Provisória 
nº. 2.185/2001, e suas edições anteriores, para alte-
ração das condições nele estabelecidas, nos termos 
da Lei Complementar nº. 148, de 25 de novembro de 
2014, regulamentada pelo Decreto nº. 8.616, de 29 de 
dezembro de 2015. - Aut. Executivo. – PRAZO VENCE 
EM 09.03.16. – VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR 
CARLOS ROBERTO. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTA-
ÇÃO – PROJETO LEI. Proj. Lei nº. 015/16 – Autoriza o 
reajuste dos servidores públicos e agentes políticos da 
Câmara Municipal de Barbacena e dá outras providên-
cias. - Aut. Mesa da Câmara.  VISTAS CONCEDIDAS 
AO VEREADOR MÁRCIO ZEFERINO. PROPOSIÇÕES – 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. EM BLOCO: 23.02.16. APRO-
VADAS POR UNANIMIDADE. TERCEIRA PARTE – EN-
CERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 
20H15. Não havendo oradores inscritos e nada mais 
havendo a tratar o Sr. Presidente declarou encerrada 
a presente sessão às 20H15 e eu, Danielle de Paula 
Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente 
ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor 
Presidente e pela Senhora Secretária. Presidente: Ve-
reador Flávio Barbosa da Silva. Secretária: Vereadora 
Grácia Maria Araújo Gomes. 

RESUMO DA ATA 007/2016 - 005ª Sessão Ordinária – 
01.03.16 – 1º Período – 4º Ano da Legislatura. Presi-
dente: Vereador Johnson Oliveira Marçal. Secretária: 
Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h29. 
“Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem pre-
sente na angústia. Portanto não temeremos, ainda 
que a terra se mude, e ainda que os montes se trans-
portem para o meio dos mares. Ainda que as águas 
rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem 
pela sua braveza. (Selá.) Há um rio cujas correntes 
alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do 
Altíssimo.” (Salmos 46:1-4). I - Leitura e Discussão das 
Atas: - Atas 068/15 e 005/16 – Aprovadas por unanimi-
dade. II – Leitura da Correspondência e Comunicações: 
- Convocação – Presidente do Conselho Municipal de 
Saúde de Barbacena Carmen Lúcia Werneck - convo-
cando para reunião ordinária do referido conselho a 
realizar no dia 07.03.16, às 19:00 horas no Auditório do 
prédio da antiga AGIR, situado na Praça Conde de Pra-
dos, s/nº - Centro. - Ofício nº. 057/16 – Gabinete do 
Deputado Federal Fábio Cherem – liberação do Gover-
nador Fernando Pimentel do pagamento do Convênio 
1261000731/2015 – Prefeitura de Barbacena – Trans-
porte Escolar – Valor R$85.976,86. - Ofício Circular nº. 
2385/16 – Gabinete do Deputado Estadual Lafayette 
de Andrada – destinação de um veículo Doblô Essence 
para o município de Barbacena, por meio de emenda 
parlamentar. - Requerimento nº. 029/16 – Gabinete 
do Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira – indicação para 
as comissões permanentes de Estudos Municipais, Di-
reitos Sociais e Segurança Pública. - Ofício nº. 005/16 
– Gabinete da Vereadora Vânia Maria de Castro – indi-
cação para as comissões permanentes de Estudos Mu-
nicipais - Presidente, Direitos Sociais – Presidente, 
Redação – Vice-Presidente, Políticas para a Juventude 
– Secretária e Fiscalização e Executoriedade das Leis 
– Presidente. III- Apresentação de proposições: - Do 
vereador José Jorge: - Indicação nº 145/2016 – Solici-
ta que verifique a possibilidade de providenciar, dentro 
da Câmara, um espaço para imprensa escrita e falada; 
- Indicação nº 148/2016 – Solicita à COPASA que en-
vie uma equipe responsável à Rua Olga Monteiro de 
Araújo, esquina com a APODI, bairro Passarinhos, a 
fim de providenciar a remoção de um cano que fica 
dentro do bueiro; - Indicação nº 149/2016 –Solicita o 
asfaltamento para as Ruas José Maria da Silva e Glória 
Berengue, ambas no bairro Guarani. - Da vereadora 
Vânia Castro: - Indicação nº 043/2016 – Solicita que 
seja feito reparo de vazamento de rede de esgoto na 
Rua Embaixador Rui Barbosa, Centro; - Indicação nº 
044/2016 – Solicita que seja feita a capina e limpeza 
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da Rua Francisco Sales, Boa Morte;- Indicação nº 
048/2016 –Solicita que seja feita a capina e limpeza da 
Rua Embaixador Rui Barbosa, Centro; - Indicação nº 
049/2016 – Solicita com urgência a reforma do muro 
do Cemitério da Boa Morte; - Indicação nº 050/2016 
– Solicita que seja feita a identificação do proprietário 
do lote localizado na esquina da Rua José Zeferino de 
Oliveira em frente ao nº 85, Grogotó;- Indicação nº 
051/2016 – Solicita que seja feita a capina e limpeza 
da Rua Engenheiro Custódio Drumont, São José; - In-
dicação nº 052/2016 – Solicita que seja feita a capina 
e limpeza da Rua José Zeferino de Oliveira, bairro Gro-
gotó; - Indicação nº 053/2016 – Solicita que seja feita 
a limpeza da Ponte localizada na Rua Santos Dumont, 
Centro/São José; - Indicação nº 054/2016 –Solicita 
que seja feita a capina, construção de canaletas para 
o escoamento de água da chuva e calçamento da Rua 
Celso Ramos Cavaca, Santa Tereza II; ; - Indicação nº 
055/2016 –Solicita que seja feita a capina, construção 
de bueiros na Rua Alberto Abraão, Santa Cecília;  - 
Indicação nº 056/2016 –Solicita capina, operação tapa 
buracos e a instalação de uma luminária na Travessa 
Mário Lúcio Costa, Monsenhor Mário Quintão;  - Indi-
cação nº 057/2016 –Solicita operação tapa buracos na 
Rua Coronel Neator de Oliveira, Santa Cecília; - Indica-
ção nº 058/2016 – Solicita capina bem como a cons-
trução de canaletas para o escoamento da chuva e 
operação tapa buracos na Rua Janua Abalém Sad, 
Santa Cecília; - Indicação n° 059/2016 – Solicita capi-
na e limpeza da Rua João Ribeiro da Fonsceca e Rua 
Lindouro Antão Ambas no Bairro Diniz II; - Indicação 
nº 060/2016 – Solicita capina, limpeza e recuperação 
dos bueiros na Rua José Campos Júnior, esquina com 
a Rua José Francisco de Oliveira, bairro São Francisco. 
- Do vereador Amarílio Andrade: - Indicação nº 
146/2016 – Solicita ao Sr. Prefeito a retomada das 
obras na Unidade Básica do Vilela; - Indicação nº 
147/2016 – Solicita ao Senhor Prefeito, para que enca-
minhe projeto de lei denominando com o nome do ex
-Prefeito Vicente de Paulo Araújo, a Rua 11 no lotea-
mento residencial Campo Belo; - Requerimento s/nº 
- O vereador Amarílio A. de Andrade, vem à presença 
dos senhores membros do Conselho Permanente da 
Ordem do Mérito Legislativo, submeter o nome do De-
legado de Polícia Civil de Minas Gerais, Saulo do Prado 
Rodrigues, para ser agraciado com a insígnia do Mérito 
Legislativo-Mérito Especial; - Requerimento nº 
022/2016 – Requer seja consignado um voto de con-
gratulações à Isabel Cristina Abreu Moreira, pelos re-
levantes serviços prestados à Polícia Civil de nossa ci-
dade; - Requerimento nº 025/2016 – Requer seja 
consignado uma moção de aplausos ao Professor Lacir 
Ferreira de Resende, pelos relevantes serviços presta-
dos aos agentes políticos; - Requerimento nº 030/2016 
– Requer seja consignado um voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Desembargador Walter Luiz de 
Melo, falecido no dia 26/02/2016. Com a palavra pela 
ordem o vereador Amarílio fez o seguinte pronuncia-
mento que segue na íntegra da ata original. - Do vere-
ador Luiz Gonzaga: - Indicação nº 092/2016 – Solicita 
extensão de rede na Rua Maria da Glória de Oliveira, 
bairro Santo Antônio; - Indicação nº 093/2016 – Suge-
re a renomeação da Rua 1º de Maio, Centro, para a 
Rua Gino Calvi; - Requerimento nº 023/2016 – Solicita 
do Executivo maiores esclarecimentos sobre a Receita 
do Município com a contribuição para o custeio da ilu-
minação pública referentes ao ano de 2015; - Reque-
rimento nº 024/2016 – Requer ao Sr. Prefeito, infor-
mações sobre a Mercaflores. O vereador Gonzaga fez 
uso da palavra pela ordem. - Da vereadora Marilene 
Franco: - Indicação nº 168/2016 – Solicita manuten-
ção da Rua Eduardo Prenassi, no bairro do Campo; - 
Indicação nº 169/2016 – Solicita manutenção da Rua 
Piauí, no bairro do Campo; - Indicação nº 170/2016 – 
Solicita manutenção da estrada principal da localidade 
dos Costas, Correia de Almeida; - Indicação nº 
171/2016 – Solicita manutenção da estrada do sítio 

Lavrinha, próximo ao Rincão da Renovação Carismáti-
ca. PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA. - Proj. Lei 
nº. 007/16 – Dispõe sobre a criação de fundo de apoio 
às entidades que representam os interesses das pesso-
as portadoras de necessidades especiais no município 
de Barbacena e dá outras providências – Aut. Vereador 
Tadeu José Gomes. - Proj. Lei nº. 008/16 – Dispõe so-
bre a criação do Conselho Municipal em Defesa da 
Acessibilidade – Aut. Vereador Tadeu José Gomes. - 
Proj. Lei nº. 009/16 – Dispõe sobre a disponibilidade 
de equipamentos adaptados em ambientes públicos 
de lazer para crianças portadoras de deficiência física 
no município de Barbacena – Aut. Vereador Tadeu 
José Gomes. - Proj. Lei nº. 010/16 – Dispõe sobre a 
obrigatoriedade das escolas públicas do município de 
Barbacena disponibilizarem carteiras inclusivas aos es-
tudantes portadores de deficiência física – Aut. Verea-
dor Tadeu José Gomes. - Proj. Lei nº. 011/16 – Dispõe 
sobre o estímulo de arborização do município de Bar-
bacena – Aut. Vereador Tadeu José Gomes. - Proj. Lei 
nº. 018/16 – Dispõe sobre a criação de matéria extra-
curricular de limpeza e higiene urbana, nas escolas em 
regime de tempo integral da rede municipal e munici-
palizada de ensino e dá outras providências – Aut. 
Vereadora Vânia Castro. - Proj. Lei nº. 021/16 – Torna 
obrigatória avaliação médica para realização de aulas 
de educação física nas escolas da rede municipal e dá 
outras providências – Aut. Vereadora Vânia Castro. 
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 
20h03. Discussão e Votação de Projetos. PRIMEIRA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA UR-
GENTÍSSIMA. Proj.  Lei nº. 152/15 – Dispõe sobre 
multas tributárias e dá outras providências – Aut. Exe-
cutivo. – PRAZO VENCE EM 25.02.16. – VISTAS CON-
CEDIDAS AO VEREADOR RONALDO. A vereadora Vâ-
nia fez uso da palavra para discutir o projeto.  O 
vereador Carlos Roberto fez uso da palavra para discu-
tir o projeto. O vereador Gonzaga fez uso da palavra 
para discutir o projeto. O vereador Ronaldo fez uso da 
palavra para discutir o projeto. O vereador Ilson Gui-
lherme fez uso da palavra para discutir o projeto. Es-
tando o projeto com prazo vencido, ante o pedido de 
vista e cumprindo o que determina o Regimento Inter-
no, o Senhor Presidente declarou o encerramento da 
presente sessão às 20h10. 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.

RESUMO DA ATA 008/2016 - 006ª Sessão Ordinária 
–03.03.16 – 1º Período – 4º Ano da Legislatura. Pre-
sidente: Vereador Johnson Oliveira Marçal. Secretária: 
Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h28. 
“Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor; por 
tua grande compaixão apaga as minhas transgres-
sões.” (Salmos 51:1). I - Leitura e Discussão das Atas: 
- Ata de Convocação do Secretário de Administração 
e Diretor do SIMPAS – Aprovada por unanimidade. 
II – Leitura da Correspondência e Comunicações: - 
Ofício nº. 038/16 – Gabinete da Prefeitura Municipal 
– Devolução de Projeto nº.14/2016. Nesse momento 
o Sr. Presidente disse que tal projeto seria retirado 
da pauta e devolvido à Prefeitura. SEGUNDA PARTE 
– ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h35. Discussão e 
Votação de Projetos. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTA-
ÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA. Proj.  
Lei nº. 152/15 – Dispõe sobre multas tributárias e dá 
outras providências – Aut. Executivo – PRAZO VENCI-
DO EM 25.02.16. O vereador Ronaldo fez uso da pala-
vra para discutir o projeto. O vereador Carlos Roberto 
fez uso da palavra para discutir o projeto. Encerrada 
a discussão o projeto foi colocado em votação e foi 
APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 014/16 

– Autoriza o Poder Executivo celebrar termo aditivo ao 
contrato firmado com a União, sob a égide da Medi-
da Provisória nº. 2.185/2001, e suas edições anterio-
res, para alteração das condições nele estabelecidas, 
nos termos da Lei Complementar nº. 148, de 25 de 
novembro de 2014, regulamentada pelo Decreto nº. 
8.616, de 29 de dezembro de 2015. - Aut. Executivo. 
– PRAZO VENCE EM 09.03.16. RETIRADO DA PAUTA 
A PEDIDO DO EXECUTIVO. PROPOSIÇÕES – DISCUS-
SÃO E VOTAÇÃO. EM BLOCO: 01.03.16. APROVADAS 
POR UNANIMIDADE. TERCEIRA PARTE – ENCERRA-
MENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 19H50. 
Não havendo oradores inscritos e nada mais havendo 
a tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a presen-
te sessão às 19H50 e eu, Danielle de Paula Almeida 
Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente 
e pela Senhora Secretária. Presidente: Vereador Flávio 
Barbosa da Silva. Secretária: Vereadora Grácia Maria 
Araújo Gomes. 

RESUMO DA ATA 009/2016 - 007ª Sessão Ordinária 
– 08.03.16 – 1º Período – 4º Ano da Legislatura. Pre-
sidente: Vereador Johnson Oliveira Marçal. Secretária: 
Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30. 
“Elevo meus olhos para os montes, de onde vem o 
meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o 
céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé; aquele que 
te guarda não tosquenejará. Eis que não tosqueneja-
rá nem dormirá o guarda de Israel. (Salmos 121:1-
4). I - Leitura e Discussão das Atas: - Atas 069/15 
e 070/15 – Aprovadas por unanimidade. II – Leitura 
da Correspondência e Comunicações: - Convite para 
a Sessão Solene de Posse da Diretoria e Conselho da 
3ª Subseção, triênio 2016/2018 – Diretoria da OAB 
3ª Subseção Barbacena – dia 11.03.16 às 12 horas – 
Local Automóvel Clube – confirmar presença até o dia 
09.03.16 – telefone (032) 3331-8844. - Requerimento 
s/nº - Gabinete do Vereador José Jorge Emídio – indi-
cação para a Liderança do PDT – Partido Democrático 
Trabalhista. Com a palavra pela ordem a vereadora 
Vânia fez a leitura de uma mensagem pela passagem 
do dia das mulheres, que segue na íntegra da ata ori-
ginal. III- Apresentação de proposições: - Do verea-
dor Luiz Gonzaga: - Indicação nº 094/2016 – Solicita 
limpeza e manutenção da cidade com serviços como 
capina, calçamento, manutenção da iluminação públi-
ca, tapa buraco e outros em diversas Ruas e Bairros da 
cidade; - Requerimento nº 026/2016 – Requer deta-
lhamento completo das diárias de viagem do Prefeito 
de Barbacena, mês a mês, desde a data de sua posse 
até a presente data. - Da vereadora Marilene Fran-
co: - Indicação nº 172/2016 – Solicita manutenção da 
Rua José Albino Pereira, no bairro Santo Antônio. - Do 
vereador Tadeu José: - Requerimento nº 001/2016 – 
Requer aos membros do Conselho Permanente da Or-
dem do Mérito Legislativo, para submeter o nome do 
Deputado Estadual Dirceu dos Santos Ribeiro, do PHS, 
para ser agraciado pelo Grau Ouro. SEGUNDA PARTE 
– ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h54. Discussão e 
Votação de Projetos. O vereador José Jorge fez uso da 
palavra pela ordem. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTA-
ÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA. Proj.  
Lei nº. 152/15 – Dispõe sobre multas tributárias e dá 
outras providências – Aut. Executivo. – PRAZO VENCE 
EM 25.02.16. – VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR 
TADEU JOSÉ. Estando o projeto com prazo vencido, 
ante o pedido de vista e cumprindo o que determina 
o Regimento Interno, o Senhor Presidente declarou 
o encerramento da presente sessão às 20h00. Eu, 
Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, 
lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assina-
da pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária. 
Presidente: Vereador Flávio Barbosa da Silva. Secretá-
ria: Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes.
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