BARBACENA, SEXTA-FEIRA, 27 DE FEVEREIRO DE 2015 - EDIÇÃO EXTRA
PODER EXECUTIVO

Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

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

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
MUNICÍPIO DE BARBACENA – PP 002/2015 – PRC
005/2015. Objeto: Contratação de serviços gráficos
para confecção de carnês de IPTU-TSU/2015, notificação de ISSQN-TLLF/2015 e notificações da Dívida
Ativa para atender à Secretaria Municipal de Fazenda.
Empresa vencedora: ESTAÇÃO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA, CNPJ 65.359.200/0001-80, valores unitários, item 01 - R$0,81; item 02 - R$0,30 e
item 03 - R$0,30, perfazendo um total de R$53.520,00
(Cinquenta e três mil, quinhentos e vinte reais). Homologado em 27/02/2015. Barbacena, 27/02/2015.
Mário Raimundo de Melo - Prefeito Municipal em exercício.

AVISO DE RETIFICAÇÃO
MUNICÍPIO DE BARBACENA – PROCESSO 085/2014
– INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA 001/2015 –. Onde
se lê “R$479.573,52” LEIA-SE R$386.741,10. Ficam
ratificados os demais termos da Ratificação. Barbacena, 24/02/2015. Simone Rodrigues da Costa. Gerente
de Licitação. Pablo H. Candian – Coord. Aquisições e
Contratos.
Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário-Chefe da Casa Civil

SERVIÇO DE ÁGUA E
SANEAMENTO - SAS

Diretor: Luis Álvaro Abrantes Campos

EXTRATO DE CONTRATO DE
DIREITO PÚBLICO
Contrato de Direito Público nº 005/2015. Contratante: SAS – Serviço de Água e Saneamento. Contratado: Julieser Campos. Fundamento legal: artigo 9°,
item V, §1° da Lei Municipal n° 2.696, Lei Municipal
n°3.245/95 e nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal. Objeto: Contratação temporária por
excepcional interesse público. Função: Auxiliar de Administração A-24. Vigência: 02 (dois) anos, com seu
início em 09/02/2015, e término em 09/02/2017. Data
de assinatura: 09/02/2015.
Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário-Chefe da Casa Civil

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE
BARBACENA
Presidente: Flávio Barbosa da Silva

EXTRATO DE ATA
RESUMO DA ATA 084/2014 - 062ª Sessão Ordinária –
11.11.14 – 2º Período – 2º Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário “ad
hoc”: Vereador José Jorge Emídio. Vereadores Presentes:
Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA PARTE –
EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h28. “Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união! É como óleo
precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba,
a barba de Arão, até a gola das suas vestes.” (Salmos
133: 1-2). Requerimento s/nº - Requer que se digne acolher o pedido de levantamento da sessão ordinária do dia
11/11/14 nos termos do art. 127 do Regimento Interno
da Câmara Municipal, tendo em vista o falecimento de
Vicente Araújo Filho, irmão da vereadora Grácia Araújo. –
APROVADO POR UNANIMIDADE. Não havendo mais nada

a tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a presente
sessão às 19h31 e eu, Danielle de Paula Almeida Duarte,
Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor
Secretário. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário ‘ad hoc”: Vereador José Jorge Emídio.
RESUMO DA ATA 085/2014 - 063ª Sessão Ordinária –
13.11.14 – 2º 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: 19h27. “Louvai ao Senhor. Bem
aventurado o homem que teme ao Senhor e que anda em
seus mandamentos, tem grande prazer. ” (Salmos 112-1).
I - Leitura e Discussão da Atas. - Atas n 066, 067 e
069/2014 – Aprovadas por unanimidade. II – Leitura da
Correspondência e Comunicações. - Edital de Convocação
n 008/2014 – Convocando para reuniões extraordinárias a
serem realizadas nos dia 17 e 19 do mês de novembro
para discussão e votação dos projetos de lei nº 133, 148,
151 e 156/2014, decretos legislativos nº 017 e 019/2014,
projeto de resolução nº 007/2014, projeto de emenda
constitucional nº 001/2014 e proposições em bloco. Atestado médico do vereador Tadeu José Gomes informando afastamento de suas atividades por dois dias – requerimento 569/2014 – APROVADO POR UNANIMIDADE.
- Atestado médico do vereador Amarílio Augusto de Andrada informando seu afastamento das atividades no dia
06.11.14 – APROVADO POR UNANIMIDADE. - E-mail da
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais convidando para reunião Especial em comemoração ao Bicentenário de morte de Aleijadinho e ao Dia do Barroco Mineiro
– 18 de novembro às 20 horas. - Ofício nº 0340/2014/SR
Sudeste de Minas/GIGOV/GIGOVJF; - Ofício nº 0351/2014/
SR Sudeste de Minas/GIGOV/GIGOVJF; - Ofício nº
0341/2014/SR Sudeste de Minas/GIGOV/GIGOVJF; - Ofício
Gab/SER/118/2014. PROJETOS PROTOCOLADOS NA
CASA. - Veto Total Proj. Lei n º 057/2014 – Institui a Semana Municipal de Prevenção e Diagnóstico do Câncer
Infantil a ser realizada entre os dias 23 e 29 de novembro
– Aut. Executivo. - Proj. Decreto Leg. N º 020/2014 – Comemora os 25 anos da Associação dos Diabéticos de Barbacena – ASSODIBAR – com sessão solene promovida pelo
Poder Legislativo de Barbacena e dá outras providências
– Aut. Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19H45. Discussão e
Votação de Projetos. Com a palavra pela ordem o vereador
Carlos Roberto Batista fez o seguinte pronunciamento que
segue na íntegra da ata original. Com a palavra pela ordem
o vereador Ilson Guilherme fez o seguinte pronunciamento
que segue na íntegra da ata original. Com a palavra pela
ordem a vereadora Vânia de Castro que disse ter ficado
muito preocupada também com a questão da sinalização e
foi se inteirar do assunto. Falou que a licitação já ficou
pronta e as obras de sinalização já serão efetuadas. E comunicou à Casa que esteve pessoalmente com o Secretário, Fernando, e perceberam a injustiça que estavam cometendo e as creches retornarão ao horário integral.
Prosseguindo disse ter sido procurada por um grupo do
PSF que foi demitido e pediram sua ajuda. Disse ainda que
outras pessoas estão sendo demitas e vários postinhos
estão sendo fechados. E afirmou que vai procurar saber
para entender, porque não está conseguindo entender
qual o propósito e a lógica disso. Mas até o momento ninguém lhe deu uma resposta plausível para isso, e lembrou
que foi passado pelo prefeito que não seria mexido com os
trabalhos de ponta, mas está acontecendo exatamente o
contrário, como no caso do programa da saúde bucal e do
PSF. Afirmou ainda que ficou sabendo também de escolas
que serão fechadas. E registrou o seu lamento. Com a
palavra pela ordem o vereador Ronaldo Braga fez o pronunciamento que segue na íntegra da ata original. O Senhor Presidente deferiu o pedido do vereador Ronaldo e
informou que já foi expedido o ofício convidando o Sr. Secretário para comparecer à Casa, bem como convidando o
secretário de finanças também. SEGUNDA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA. Proj.
Lei n 148/14 – Dispõe sobre a aprovação de condomínios
urbanísticos e dá outras providências – Aut. Executivo. –
PRAZO VENCIDO EM 19.10.14 – ULTIMADA A VOTAÇÃO
– APROVADO POR UNANIMIDADE. Com a palavra pela
ordem o vereador Sá Grise solicitou que o projeto fosse
colocado em discussão e votação em redação final. Solicitação essa que foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Em
redação final o projeto de lei n 148/14 – Dispõe sobre a
aprovação de condomínios urbanísticos e dá outras providências – Aut. Executivo. – APROVADO POR UNANIMIDADE. Com a palavra pela ordem o vereador Luiz Gonzaga
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disse que gostaria de informar aos vereadores que a cidade está perdendo o aeroclube, haja vista que a Aeronáutica pleiteou a área em ação própria. Disse também que a
Casa não pode aceitar essa decisão sem se manifestar e
deve se pronunciar a respeito da decisão e tentar apoiar
para que não seja perdido, em razão da história do aeroclube na cidade. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA. Proj. Lei n 151/14
– Altera a organização e estrutura da Administração Pública do Poder Executivo do Município de Barbacena e dá
outras providências. – Aut. Executivo – PRAZO VENCIDO
EM 31.10.14. Com a palavra para discutir o vereador Carlos Roberto registrou sua fala na íntegra, que assim segue
na ata original. Encerrada a discussão o projeto foi colocado em votação e foi APROVADO COM 10 VOTOS FAVORÁVEIS, 3 VOTOS CONTRÁRIOS E UMA ABSTENÇÃO. Com a
palavra para justificar seu voto a vereadora Vânia disse
discordar do vereador Carlos Roberto, porque ainda que se
deva fazer um planejamento para quatro anos ela não vê
nada de mais em voltar atrás e tentar sanar os problemas
existentes. E o que acha mais importante nessa extinção é
o fato de que poderão retirar a dotação orçamentária do
Orçamento Anual, senão pode ser que futuramente alguém encontre uma maneira de fazer contratações para
utilizar-se dessas dotações. E reafirmou ser a favor da extinção e por isso votou a favor. Com a palavra para justificar seu voto o vereador Luiz Gonzaga questionou se o
Prefeito irá retirar o projeto do orçamento da pauta, por
ser ele de sua autoria. Disse ainda que estão completando
dois anos do mandato do prefeito e, em sua avaliação, os
erros têm sido muitos, e que muitas coisas que estão
acontecendo em Barbacena se devem a empréstimos concedidos com autorização da Câmara Municipal. E enumerou muitos problemas existentes e muitas decisões tomadas pelo prefeito e que ele teve de voltar atrás. Disse não
torcer contra, mas infelizmente muitos erros estão acontecendo e se presumiu que, devido a sua experiência, ele
acertaria mais. Contudo, isso não aconteceu. Afirmou ainda que mais uma vez o comércio de Barbacena será prejudicado com a instalação de uma feira de malhas às vésperas do Natal. Com a palavra para justificar seu voto o
vereador Tadeu José disse que a competência é exclusiva
do Prefeito por se tratar de pessoal. Prosseguindo disse
que a respeito da lei orçamentária esteve reunido com o
Prefeito e o Secretário de Fazenda e mostrou alguns problemas existentes na lei, como, por exemplo, a existência
de previsão orçamentária para órgãos cuja extinção está
sendo solicitada em leis que vieram para a Câmara. E por
isso está aguardando o trâmite desses projetos para relatar o projeto da lei orçamentária. Com a palavra para justificar seu voto o vereador Carlos Roberto fez pronunciamento que segue na íntegra da ata original. Com a palavra
para justificar seu voto o vereador Ronaldo Braga disse
que se absteve de votar porque já aprendeu que em administração pública, errando ou acertando, cabe aos Prefeitos tomarem as decisões em relação à sua gestão. E se o
prefeito resolve dissolver políticas públicas ele apenas se
posiciona na defesa dessa política e das pessoas que estão
perdendo com isso. No entanto, se o Prefeito entende por
bem extinguir um cargo ele acredita que tenha outra pessoa respondendo pelo cargo ou setor. E nesse ponto de
vista a sua abstenção dá condições ao governo para realizar as ações que pretende, independente de quais sejam,
devendo os vereadores apenas defender a população, já
no que tange a extinção de cargos isso só cabe a ele decidir o que é melhor para a administração pública. Sua preocupação apenas é com aqueles que estão perdendo seus
empregos e as políticas públicas. Proj. Lei n 153/14 – Autoriza a extinção da Empresa Municipal de Gestão do Terminal Rodoviário – EMGETER e dá outras providências –
Aut. Executivo – PRAZO VENCIDO EM 08.11.14. – VISTAS
CONCEDIDAS À VEREADORA MARILENE FRANCO. Com a
palavra para justificativa de seu pedido de vistas a vereadora Marilene disse que estava pedindo vistas porque conversaram com o líder de governo e ele achou melhor
aguardarem o Prefeito atende-los para que possam clamar
pela não extinção da Secretaria. Estando o projeto com
prazo vencido o Sr. Presidente solicitou a Secretária que
realizasse a chamada dos vereadores e estavam presentes
os vereadores Amarílio Andrade, Carlos Alberto Sá Grise,
Carlos Roberto Batista, Flávio Barbosa, Flávio Maluf, Grácia
Araújo, Ilson Guilherme, Johnson Marçal, José Jorge, Luiz
Gonzaga, Márcio Zeferino, Marilene Franco, Ronaldo Braga, Tadeu José, Vânia Castro. Não havendo mais nada a
tratar e estando o projeto com prazo vencido o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão às 20h32 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-
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dente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretária:
Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes.
RESUMO DA ATA 087/2014 - 064ª Sessão Ordinária –
18.11.14 – 2º Período – 2º Ano da Legislatura. Presidente:
Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário: Vereadora Gracia Maria Araújo Gomes. Vereadores Presentes:
Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA PARTE –
EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h29. “SENHOR, tu tens sido o
nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo,
mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus.” (Salmos
90:1-2). I - Leitura e Discussão da Atas. - Ata 071, 072 e
073/2014 – Aprovadas por unanimidade. II – Leitura da
Correspondência e Comunicações. - Correspondência do
Ministério da Saúde nº. de ref.: 015822/MS/SE/FNS;
015823/MS/SE/FNS; 015818/MS/SE/FNS; 015819/MS/SE/
FNS; 015820/MS/SE/FNS; 015821/MS/SE/FNS; 015824/
MS/SE/FNS; 031675/MS/SE/FNS; 031676/MS/SE/FNS;
031677/MS/SE/FNS; 031678/MS/SE/FNS; 031679/MS/SE/
FNS; 031680/MS/SE/FNS; 031681/MS/SE/FNS; 031682/
MS/SE/FNS; 0663312/MS/SE/FNS; 063313/MS/SE/FNS;
063314/MS/SE/FNS; 063315/MS/SE/FNS; 063316/MS/SE/
FNS; 063317/MS/SE/FNS; 063318/MS/SE/FNS; 079153/
MS/SE/FNS; 079154/MS/SE/FNS; 079155/MS/SE/FNS;
079156/MS/SE/FNS; 079157/MS/SE/FNS; 079158/MS/SE/
FNS; 079159/MS/SE/FNS; 079160/MS/SE/FNS; 079161/
MS/SE/FNS; 000087/MS/SE/FNS; 000088/MS/SE/FNS;
000089/MS/SE/FNS; 000090/MS/SE/FNS; 000091/MS/SE/
FNS; 000092/MS/SE/FNS; 0000093/MS/SE/FNS; 000094/
MS/SE/FNS; 000095/MS/SE/FNS; - Correspondência do
Ministério da Educação Comunicado nº CM294581/2014.
III – Apresentação de Proposições. - Do vereador Ronaldo
Braga: – Indicação nº 453/2014 – Solicita a captação de
água pluvial na Rua João Bertola, ao lado do Franato’s; Indicação nº 455/2014 – Solicita a extensão da rede com
luminárias para a Rua ao lado do Bar para Todos, na comunidade Sítio dos Sfredos, Colônia Rodrigo Silva; - Indicação
nº 454/2014 – Solicita a construção de rede de água potável (poderá ser coletada próximo a entrada do Hotel Vivendas do Sol ou na linha do oeste). - Da vereadora Vânia de
Castro: - Requerimento nº 079/14 – Os vereadores que o
presente subscrevem, vêm solicitar a transferência do posto de saúde municipal, situado à Rua Santa Catarina, bairro Funcionários, para a Praça Thompson Scafuto, cujas
instalações estão sendo depredadas por vândalos. - Do
vereador Carlos Alberto Sá Grise: – Indicação nº 448/2014
– Solicita o calçamento adequado e a confecção de sistema de captação de águas pluviais na Av. Doutor Zezinho
Bonifácio no bairro Nova Cidade. - Do vereador Luiz Gonzaga: - Indicação nº 430/14 – Solicita que sejam construídos redutores de velocidade no final da Rua Demétrio Ribeiro, 64, bairro Santo Antônio; – Indicação nº 431/14
– Solicita operação tapa-buracos emergencial em toda
extensão da Rua Nelson Mendes, próximo ao nº 41, Santo
Antônio; - Do vereador Johnson Marçal: – Indicação nº
442/2014 – Solicita o calçamento e saneamento da Rua
Joaquim Isidoro de Souza, bairro Diniz II, próximo à Assembleia de Deus; - Indicação nº 443/2014 – Solicita a
informação sobre a EMGETER – Empresa Municipal de
Gestão do Terminal Rodoviário; - Indicação nº 444/2014
– Solicita informação sobre o Serviço de Atenção ao Migrante; - Indicação nº 445/2014 – Solicita informação sobre o Programa Com Distribuição de Leites; - Indicação nº
446/2014 – Solicita informação sobre a Casa de Passagem; - Indicação nº 447/2014 – Solicita informação sobre
a Casa de Atendimento – Mulheres pela paz. Com a palavra pela ordem o vereador Luiz Gonzaga disse que com as
proposições do vereador Johnson a pauta ficaria travada,
haja vista que o primeiro projeto é o que autoriza a extinção da EMGETER e cujas informações foram requeridas
pelo vereador. Principalmente porque o prazo já está vencido e o prefeito não se encontra na cidade para prestar as
informações solicitadas. Com a palavra pela ordem o vereador Johnson Marçal disse que estava disposto a nem
mesmo fazer tais requerimentos, contudo como soube que
haverá pedido de vistas no referido projeto ele manteve os
requerimentos. Contudo, se o projeto for colocado em votação ele votará contrariamente. Com a palavra pela ordem a vereadora Vânia disse que analisaram os projetos
junto com o Secretário de Finanças, Dr. José Francisco, e,
por isso, é preciso que se faça a votação do projeto da
EMGETER, para evitar o engessamento do projeto do orçamento, já que esta Secretaria ainda consta do projeto do
orçamento para 2015. E o Secretário pediu urgência para
a votação e consequentemente a retirada das Secretarias.
O Sr. Presidente disse que, atendendo ao pedido do relator
do projeto do orçamento, ele irá levar o mesmo para que
o Secretário de Finanças proceda as devidas correções,

principalmente em razão das Secretarias que já foram extintas e ainda constam do orçamento. E da mesma forma
é a extinção da EMGETER, que se vier a acontecer, deverá
sair do projeto, caso contrário haverá uma dotação para
um órgão inexistente. Com a palavra pela ordem o vereador Ilson Guilherme informou que no último final de semana haveria a final de um campeonato em Correia de Almeida, contudo, em razão das chuvas não foi possível a
realização dessa final. Afirmou que na localidade tudo está
muito difícil, estão sem ambulância e muitas outras coisas
que precisam. Mas acredita que, em breve, os problemas
começarão a se resolver, já que ele fez algumas indicações
e elas estão começando a ser atendidas. Prosseguindo,
disse que em relação ao projeto é preciso decidir logo essa
situação, pois se já veio assim da Prefeitura eles estão
cientes daquilo que quererem. Com a palavra pela ordem
o vereador Flávio Maluf informou aos vereadores que a
feira itinerante que estava funcionando foi lacrada. E lembrou que a feira só estava aberta em razão de uma liminar
concedida aos feirantes, mas hoje a Prefeitura conseguiu
cassar tal liminar. Prosseguindo, disse que em relação ao
projeto mencionado os problemas são inúmeros, haja vista
os inúmeros debates ocorridos na Casa. Porém, questionou se um pedido de vistas é devido, pois a pauta ficará
comprometida, bem como o andamento dos trabalhos na
cidade. E em sua convicção não pediria vistas, mas também não votará, irá abster-se, por não estar convencido
do melhor caminho a ser seguido em relação ao projeto. E
acredita que as indicações do vereador Johnson não retornarão para a Casa a tempo de votarem o projeto. Com a
palavra pela ordem o vereador Johnson disse que se o
vereador Flávio Maluf não vai pedir, e pelo fato dos servidores estarem muito ansiosos quanto ao desfecho dessa
votação, solicitou que o Sr. Presidente retirasse o requerimento da pauta. Solicitação deferida pelo Sr. Presidente.
Com a palavra pela ordem a vereadora Marilene Franco
disse que na semana passada ela pediu vistas do referido
projeto e após conversar com alguns de seus colegas ela
também não está a vontade para votá-lo. Concorda com a
preocupação do vereador Flávio Maluf e entende, pois, de
fato, a pauta está muito grande. Porém, hoje, ela está
mais preocupada com a situação da EMGETER e clamou
para que a votação não ocorra hoje. Com a palavra novamente pela ordem o vereador Flavio Maluf disse que mantem sua posição, apesar da importância do projeto e sabe
o problema enfrentado pelos servidores de tal Secretaria.
Contudo, pediu que o vereador Johnson mantenha suas
indicações para que possam ter as informações por ele
solicitadas e votar outros projetos da mesma natureza.
Com a palavra pela ordem novamente o vereador Johnson
disse que a Casa está muito ansiosa para tentar resolver o
problema enfrentado pelos servidores daquela Secretaria.
Contudo, ele está constrangido em manter seu requerimento porque um colega irá pedir vistas. Assim sendo, e
para a segurança da Casa, solicitou que o requerimento
feito por ele seja mantido. Solicitação que foi deferida pelo
Sr. Presidente. Com apalavra pela ordem o vereador Carlos
Roberto disse que, no intuito de contribuir, a melhor forma
para se ganhar prazo para estudar o assunto é derrubando
o projeto e não pedindo vistas. E se no futuro, entenderem
que de fato a Secretaria deva ser extinta, a maioria apresenta um requerimento e o projeto retorna para a pauta.
O pedido de vistas não resolverá nada por que até quintafeira não virá nenhuma resposta dos requerimentos. E os
vereadores precisarão ir até a Prefeitura conversar sobre o
assunto, o que também travará a reunião de quinta-feira.
A derrubada do projeto também demonstrará a contrariedade dos vereadores com a situação da EMGETER.. Com a
palavra pela ordem o vereador Márcio disse que segue
sempre os trabalhos da Casa e o que o líder do governo
determina. Por isso pediu que o líder decida o que deve ser
feito. E pediu ao sr. Presidente concedesse cinco minutos
da reunião para que a bancada se reúna e decida o que
deve ser feito. Com a palavra pela ordem o vereador Ronaldo Braga disse que acredita que todos os vereadores
sejam contra a terceirização do Terminal Rodoviário e o
que está sendo discutido é puramente a questão política
que essa terceirização envolve. Acredita que se o Terminal
for bem administrado poderá também prestar um bom
serviço. E pediu que os vereadores que tenham dúvidas
que avaliem a situação com carinho e votem o projeto de
alguma forma e também para não travarem a votação do
orçamento, que tem muitos problemas. - Do vereador Carlos Roberto Batista: – Requerimento nº 080/2014 – Requer explicação sobre o cancelamento do transporte (SESAP) ao Senhor José Carlos Tavares de Medeiro,
hospitalizado em Belo Horizonte. - Da vereadora Gracia
Maria Araújo: – Indicação nº 441/2014 – Solicita o asfaltamento da Rua José Marteleto, bairro Santa Tereza. - Da
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Mesa da Câmara: - Requerimento nº 077/2014 – Amarílio
Augusto de Andrade, Presidente da Câmara Municipal de
Barbacena e Presidente do Conselho da Medalha Mérito
Legislativo, vem à presença dos ilustres membros do Conselho, submeter o nome de Odair José Ferreira, para ser
agraciado com a insígnia do Mérito – Grau Bronze. – Requerimento nº 078/2014 – Amarílio Augusto de Andrada,
Presidente da Câmara Municipal e Presidente do Conselho
permanente da medalha do Mérito Legislativo Requer:
onde se lê Ofício s/nº - Aprovado pelo Plenário – Medalha
do Mérito – leia-se Mérito Especial a Dra. Giovana Zappa
Barbosa. Onde se lê Ofício s/nº - em tramitação no Plenário – Medalha do Mérito Especial, leia-se: Medalha Mérito
– Grau Bronze a Cesar Roberto Silveira. – Onde lê-se Requerimento s/nº - Aprovado pelo Plenário – Medalha Mérito, leia-se Medalha Mérito Especial – Grau Prata a Fábio
Gonçalves (Saint Goban). SEGUNDA PARTE – ORDEM DO
DIA – HORÁRIO: 20h20. Discussão e Votação de Projetos.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA. Proj. Lei nº. 153/14 – Autoriza a extinção da Empresa Municipal de Gestão do Terminal Rodoviário - EMGETER e dá outras providências – Aut. Executivo
– PRAZO VENCIDO EM 08.11.14. Com a palavra para discutir o projeto o vereador Carlos Roberto lembrou que
esse projeto não trata da terceirização, que já foi aprovada
e consta da lei 4586/14. Esse projeto apenas faz com que
a prefeitura liquide o passivo existente, já que nenhum
empresário irá assumi-lo. E ficou ainda mais preocupado
agora, que o vereador Sá Grise lhe disse extraoficialmente
que a Prefeitura não teria os seiscentos mil para pagar as
indenizações dos servidores. Respeita o pedido de vistas,
mas o melhor para ganhar tempo seria a derrubada do
projeto. Com a palavra para discutir o projeto o vereador
Márcio Zeferino pediu novamente que o Sr. Presidente suspendesse a reunião para que a bancada do governo possa
deliberar sobre o projeto. O Sr. Presidente deferiu a solicitação do vereador Márcio e suspendeu a reunião por cinco
minutos às 20h22. Reunião reaberta às 20h28. Encerrada
a discussão foram solicitadas vistas pelo vereador José
Jorge Emídio. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR JOSÉ
JORGE EMÍDIO. Estando o projeto com prazo vencido,
ante o pedido de vista e cumprindo o que determina o
Regimento Interno, o Senhor Presidente determinou a
chamada dos vereadores, estando presentes os vereadores Amarílio Andrade, Carlos Alberto Sá Grise, Carlos Roberto Batista, Flávio Maluf, Grácia Araújo, Ilson Guilherme,
Johnson Marçal, José Jorge, Luiz Gonzaga, Márcio Zeferino, Marilene Franco, Ronaldo Braga, Tadeu José e Vânia de
Castro. Não havendo oradores inscritos o Sr. Presidente
declarou encerrada a presente sessão às 20h30 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 Amarílio Augusto de Andrade. Secretária: Vereadora Gracia Maria Araújo Gomes.

ERRATA
Na publicação efetivada no dia 13 de fevereiro onde se
lê: Rua Presidente Castelo Branco, nº 186, Bairro Santa
Tereza; leia-se Avenida Pereira Teixeira, nº335, Centro,
Barbacena - MG, CEP: 36200-034.
Na publicação efetivada no dia 13 de fevereiro onde se lê:
Andreia Regina da Costa; leia-se Andrea Regina da Costa
Domiciano.

TERCEIROS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE ALTO DAS
VERTENTES - CISALV
Presidente: Luiz Gonzaga da Silva

EXTRATO DE ATA
DE JULGAMENTO
Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes –
CISALV. Ext. Ata julg. 27/02/2015: Proc 05/2015 Convite
03/2015. Obj: aquisição de pneus novos e contratação de
serviço de reforma de pneus para frota de veículos da Coordenadoria de Transportes do CISALV – Emp. Vencedora:
ASR RECAUCHUTADORA E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA,
CNPJ nº 06.914.315/0001-20 c/ valor total da Proposta:
R$9.600,00. Inf das 12 as 17h - tel: (32) 3341-1235 email
licita.cisalv@gmail.com.

