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RESUMO DE ATAS

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário-Chefe da Casa Civil

Resolução nº 27 de 10 de novembro de 2016 – CMD-
CA. “Dispõe sobre aprovação da alteração da Execu-
ção Financeira  do Plano de Trabalho do Projeto “Ginga 
na Vida” do Instituto Padre Cunha – IPC, financiado 
com recursos do Fundo da Infância e da Adolescên-
cia – FMDCA/FIA.” O Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso de 
suas atribuições conferidas pelos artigos 90 e 91 da 
Lei Federal nº. 8.069/90 – Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA, da Lei Municipal nº. 3.740/03 e da 
deliberação lavrada na ata nº 263 de 10 de novembro 
de 2016, RESOLVE: Art. 1º – Aprovar a alteração da 
Execução Financeira do Plano de Trabalho do Projeto 
“Ginga na Vida”, referente aos materiais permanentes 
ou custeio, para montagem da Oficina de Capoeira do 
Instituto Padre Cunha – IPC referente ao Convênio 
nº 025/2015 – FMDCA/FIA. Art. 2º – Esta Resolução 
entra em vigor na presente data. Barbacena, 10 de 
novembro de 2016. Luiz Henrique Alves Donato - Pre-
sidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente.

Presidente: Magda Maria Furtado Campos

CONSELHO MUNICIPAL DO 
IDOSO - CMID

Resolução nº 003/2016, 30 de novembro de 2016. 
“Dispõe sobre a confecção de credencial provisória de 
Idosos de estacionamento em vias urbanas no muni-
cípio de Barbacena e dá outras providências”. O Con-
selho Municipal do Idoso, no uso de suas atribuições 
conferidas pelos artigos 6º da Lei Federal nº 8.842, 
que dispõe sobre a política nacional do idoso, e da 
Lei Municipal nº. 3742/2003, e através da delibera-
ção lavrada na ata nº 005/2016, de 30 de novembro 
de 2016, e, CONSIDERANDO que a Subsecretaria de 
Trânsito e Mobilidade Urbana - SUTRAM está tempo-
rariamente sem emitir ou renovar as credenciais para 
estacionamento de Veículos de Idosos vez que os 
papeis timbrados que serviriam para este fim ainda 
não foram entregues pelos fornecedores ao município; 
CONSIDERENDO o disposto no Decreto 8.044/2016, 
que regulamenta a Lei 4.199/2009, onde dispõe em 
seu artigo 23 sobre a Isenção de Tarifas para Idosos 
acima de 60 (sessenta) anos; RESOLVE: Art.1º – Apro-
var que sejam emitidas as credenciais, bem como as 
suas renovações, em certidão com caráter provisório 
até que sejam adquiridos os papéis timbrados. Art. 2º 
– A certidão provisória referida no artigo anterior terá 
o mesmo valor para fins de Direito de Isenção de Ta-
rifas que trata o Decreto nº 8.044/2016. Art.3º - Esta 
Resolução entra em vigor na presente data. Barbace-
na, 30 de novembro de 2016. Magda Maria Furtado 
Campos - Presidente do Conselho Municipal do Idoso.

EXTRATO DE RESOLUÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA/SESAPS – 
PRC 038/2016 - PP 022/2016 – OBJETO: RP: Aquisi-
ção de filmes para exames de mamografia. ABERTURA 
DOS ENVELOPES: Dia 15/12/2016 às 14:00 horas. 
Informações 0xx32 3339–2026, licitacao@barbacena.
mg.gov.br. Simone Rodrigues da Costa. Gerente de Li-
citação. Pablo H. Candian. Coordenador de Aquisições 
e Contratos.

SAS – PRC 042/2016 - PP 027/2016 – OBJETO: Aqui-
sição de instrumentos de medição para serem ins-
talados nas adutoras. ABERTURA DOS ENVELOPES: 
Dia 16/12/2016 às 14:00 horas. Informações 0xx32 
3339–2026, licitacao@barbacena.mg.gov.br. Simone 
Rodrigues da Costa. Gerente de Licitação. Pablo H. 
Candian. Coordenador de Aquisições e Contratos.

Extrato de Ata de Registro de Preços 039/2016. 
Contratante: Município de Barbacena – CNPJ 
17.095.043/0001-09, através da Secretaria Munici-
pal de Saúde Pública e Programas Sociais através do 
Fundo Municipal de Saúde CNPJ 14.675.553/0001-
59. Contratado:  : PNEUMASTER LTDA – EPP - CNPJ: 
23.168.958/0001-91. Processo:023/2016, Pregão Pre-
sencial: 019/2016. Objeto: registrar as quantidades e 
os preços da empresa abaixo especificada cujo objeto 
é eventual e futura aquisição de pneus novos, visan-
do atender a frota de veículos das diversas áreas da 
SESAP, sendo certo que a vigência do presente instru-
mento se dará pelo período IMPRORROGÁVEL de 12 
(doze) meses. Itens vencedores: 03,04,05,06,07 e 09. 
Data de assinatura: 2410/2016. Vigência: 12 (Doze) 
meses. Nome das partes que assinam: Antônio Carlos 
Doorgal de Andrada, José Orleans da Costa e Lilian 
Aparecida Sanches Araujo.

Extrato de Ata de Registro de Preços 040/2016. 
Contratante: Município de Barbacena – CNPJ 
17.095.043/0001-09, através da Secretaria Munici-
pal de Saúde Pública e Programas Sociais através do 
Fundo Municipal de Saúde CNPJ 14.675.553/0001-
59. Contratado: MOURA EMPREENDIMENTOS CO-
MERCIAS LTDA, CNPJ: 23.204.495/0001-76. Proces-
so:023/2016, Pregão Presencial: 019/2016. Objeto: 
registrar as quantidades e os preços da empresa abai-
xo especificada cujo objeto é eventual e futura aqui-
sição de pneus novos, visando atender a frota de veí-
culos das diversas áreas da SESAP, sendo certo que a 
vigência do presente instrumento se dará pelo período 
IMPRORROGÁVEL de 12 (doze) meses. Itens vence-
dores: 01,02,08 e 10. Data de assinatura: 2410/2016. 
Vigência: 12 (Doze) meses. Nome das partes que as-
sinam: Antônio Carlos Doorgal de Andrada, José Orle-
ans da Costa e Pedro Henrique de Moura Lage.

RESUMO DA ATA 068/2015 - 053ª Sessão Ordinária 
– 06.10.15 – 2º Período – 3º Ano da Legislatura. Pre-
sidente: Vereador Flávio Barbosa da Silva. Secretária: 
Vereadora Grácia Maria de Araújo Gomes. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h28. 

“Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se 
esperam, e a prova das coisas que se não vêem.” 
(Hebreus 11:1) I - Leitura e Discussão das Atas: - Atas 
040 e 041/15 – Aprovadas por unanimidade. II – Lei-
tura da Correspondência e Comunicações: Ofício nº 
129/2015 – Sindicato dos Servidores Públicos Muni-
cipais de Barbacena – Encaminha cópia protocolada 
no gabinete do Exmo. Sr. Prefeito Municipal em 30 de 
setembro de 2015 com título: “Notificação de Greve” 
em anexo e pauta reivindicatória em anexo e edital de 
convocação. III – Apresentação de Proposições: - Do 
vereador José Jorge: - Indicação nº 587/2015 – Soli-
cita providências quanto ao asfaltamento ou mesmo 
calçamento, 150m, para a Rua José Pissolati, Valen-
tim Prenassi; - Da vereadora Vânia Castro: - Indica-
ção nº 584/2015 – Solicita a pavimentação em blocos 
de pedra e iluminação das Ruas da Aldeia de Santa 
Fé, entrada pela Colônia Rodrigo Silva; - Indicação nº 
585/2015 – Solicita a limpeza, canalização do esgoto 
e pavimentação da Rua São Francisco, Caiçaras. - Da 
vereadora Marilene Franco: - Indicação nº 580/2015 
- Solicita que sejam feitas manutenções das Ruas da 
Aldeia de Santa Fé, entrada pela Colônia Rodrigo Silva; 
- Indicação nº 592/2015 - Solicita que seja feita a ma-
nutenção da Rua Rômulo Wilson, Santa Luzia; - Indi-
cação nº 593/2015 - Solicita que seja feita a manuten-
ção da Rua Lino Marques, Caminho Novo; - Indicação 
nº 594/2015 - Solicita que seja feita a manutenção 
da Rua Cláudio J. Custódio, Grogotó; - Indicação nº 
595/2015 - Solicita que seja feita a manutenção da 
Rua Arnaldo Bageto, Grogotó. - Do vereador Johnson 
Marçal: - Indicação nº 566/2015 – Solicita que seja 
implementada campanha de conscientização no trân-
sito sobre uso seguro da faixa de pedestres; - Indica-
ção nº 567/2015 – Solicita à Secretaria de Educação 
que informe a esta Casa se a Creche existente no bair-
ro Santa Luzia já se encontra em atividade, caso isto 
não ocorra, que esclareça, detalhadamente, o motivo 
de ainda não estar em funcionamento; - Indicação nº 
578/2015 – Solicita que seja feita a correção numérica 
das casas na Rua Paulo Antônio de Paula, Santa Cecí-
lia, que se encontra totalmente irregular; - Indicação 
nº 581/2015 – Solicita o senhor Prefeito que encami-
nhe à Presidente do Conselho de Alimentação Escolar, 
pedido de informação acerca do diagnóstico nutricio-
nal dos alunos da rede municipal, se já foi concluído 
ou está em andamento; - Indicação nº 582/2015 – 
Solicita ao senhor Prefeito que forneça informações 
sobre como acessar o sistema geo-obras, consideran-
do a resposta fornecida na indicação 013/15, deste 
vereador, de que Barbacena já foi incluída e o software 
já está em funcionamento; - Indicação nº 583/2015 
– Solicita ao senhor Prefeito que encaminhe ao Secre-
tário de Obras, para que envie informações sobre a in-
dicação 135/2014, deste vereador, ainda sem resposta 
até a presente data. - Do vereador Ilson Guilherme: 
- Indicação nº 575/2015 – Solicita que seja enviado 
um ofício ao Secretário de Saúde pedindo a introdução 
do Programa de Saúde da Família ou a disponibilidade 
de um médico para atender os moradores d localidade 
Campestre I, ao menos duas vezes por mês, solicita 
ainda a reparação e manutenção dos computadores 
do tele centro desta mesma comunidade. PROJETOS 
PROTOCOLADOS NA CASA - Proj.  Lei nº. 109/15 – 
Autoriza a outorga de concessão ou permissão para 
exploração dos serviços de cemitérios privados no mu-
nicípio de Barbacena e dá outras providências. – Aut. 
Executivo. - Proj.  Lei nº. 111/15 – Estima a receita 
e fixa a despesa do Orçamento Fiscal e Seguridade 
Social do município de Barbacena para o exercício 
de 2016 e dá outras providências. – Aut. Executivo. 
- Proj.  Lei nº. 112/15 – Dispõe sobre a revisão do Pla-
no Plurianual do Quadriênio 2014-2017, para adequa-
ção à Lei Orçamentária do Exercício de 2016. – Aut. 
Executivo. - Proj.  Lei nº. 110/15 – Dispõe sobre a 
obrigatoriedade da reserva de espaço público gratuito 
para apresentação e comercialização do artesanato 
local nas feiras e eventos que ocorrem no município 
de Barbacena e dá outras providências. – Aut. Ver. Ta-
deu José Gomes. - Proj. Lei. nº. 113/15 – Denomina 
Rua Nelson Moreira. - Aut. Executivo. - Proj. Lei. nº. 
114/15 – Denomina Rua Francisco Pio Pereira. - Aut. 
Executivo. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HO-



RÁRIO: 19h50. Discussão e Votação de Projetos. O 
vereador Luiz Gonzaga 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 o 
seguinte discurso que segue na íntegra da ata original.  
O vereador Ilson Guilherme fez uso da palavra pela 
ordem e como líder. O vereador Gonzaga fez uso da 
palavra pela ordem novamente. O vereador Márcio fez 
uso da palavra pela ordem e como líder. Com a palavra 
pela ordem o vereador Carlos Roberto fez o seguinte 
pronunciamento que segue na íntegra da ata original.  
Estando encerrado o prazo de votação o Sr. Presidente 
passou para a terceira parte. TERCEIRA PARTE – EN-
CERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 
20H56. Não havendo oradores inscritos e nada mais 
havendo a tratar o Sr. Presidente declarou encerrada 
a presente sessão às 20h56 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 070/2015 - 055ª Sessão Ordinária 
– 13.10.15 – 2º Período – 3º Ano da Legislatura. Pre-
sidente: Vereador Flávio Barbosa da Silva. Secretária: 
Vereadora Grácia Maria de Araújo Gomes. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h29. 
“Deixa a ira, e abandona o furor; não te indignes de 
forma alguma para fazer o mal. Porque os malfeitores 
serão desarraigados; mas aqueles que esperam no 
SENHOR herdarão a terra”.  (Salmos 37:8-9) I - Leitura 
e Discussão das Atas: - Atas 044 e 045/15 – Aprova-
das por unanimidade. II – Leitura da Correspondência 
e Comunicações: - Não houve. II – Apresentação de 
Proposições: - Do vereador José Jorge: - Requerimen-
to s/nº – Requer seja expedido um voto de pesar pelo 

falecimento da senhora Olinda, mãe da senhora Maria 
José Lopes, enfermeira chefe do PSF do bairro 9 de 
Março; - Requerimento nº 072/2015 – requer a con-
cessão de medalha do Mérito Legislativo, Grau Bronze, 
para o Senhor Walter Antônio Moeller, pelos relevan-
tes serviços prestados ao nosso município; - Indicação 
nº 588/2015 – Solicita providências quanto à troca 
da iluminação da Rua Jacob Viol na Comunidade de 
Lavrinha, zona rural, bem como a troca do transfor-
mador. - Do vereador Tadeu José: - Indicação nº 600 
– Solicita que revogue, em sua totalidade, o Decre-
to Municipal nº 7.858 de 09/09/2015 que disciplina 
a circulação de veículos de transporte de passageiros 
intermunicipal e interestadual. - Do vereador Amarílio 
Andrade: - Requerimento s/nº - O vereador Amarílio 
Augusto de Andrade, vem à presença dos senhores 
membros do Conselho Permanente da Ordem do Méri-
to Legislativo, submeter o nome do senhor Raimundo 
Miguel da Silva, para ser agraciado com a insígnia do 
Mérito Legislativo – Mérito Especial; - Indicação nº 
577/2015 – Solicita o calçamento para as Ruas da Al-
deia Santa Fé; - Indicação nº 579/2015 – Solicita a 
colocação de iluminação nas Ruas da Aldeia Santa Fé, 
com entrada pela Colônia Rodrigo Silva; - Indicação 
nº 586/2015 – Solicita a colocação de dois postes com 
luminárias na Rua “L” do loteamento Kilson, na divisa 
com o bairro Santa Efigênia; - Indicação nº 589/2015 
– Solicita a colocação de uma luminária virada para a 
Rua Lígia Vaz Keyrs no Poste que fica na esquina com 
a Rua Campo Sales, em frente ao prédio nº 114, Santa 
Tereza. - Do vereador Carlos Roberto: - Indicação nº 
596/2015 – Solicita a instalação de postes e extensão 
de rede elétrica na Rua Confrade Vicente Rodrigues no 
Vale das Rosas; - Indicação nº 597/2015 – Solicita a 
remoção de postes na Rua Emília Vidigal Soares, pró-
ximo ao nº 13, bairro São Francisco. - Da vereadora 
Gracia Araújo: - Indicação nº 590/2015 – Solicita a 
manutenção do asfalto, a limpeza e operação tapa bu-
racos nas ruas Santa Bárbara do Tugúrio, Santos Du-

mont, Juiz de Fora, Leopoldina, Piedade do Rio Gran-
de, Bias Fortes e Avenida Zezinho Bonifácio, todas 
no Nova Cidade; - Indicação nº 591/2015 – Solicita 
a limpeza e operação tapa buracos na Avenida Orlinda 
de Moura, no Grogotó; - Indicação nº 611/2015 – So-
licita, em caráter de urgência, a criação, regulamenta-
ção e implementação do Programa Municipal de infra-
estrutura Rural, tais como: conservação de estradas, 
colocação de mata-burros, captação de águas pluviais, 
saneamento básico e demais serviços de melhorias ru-
rais; - Indicação nº 612/2015 – Solicita, em caráter de 
urgência, a substituição e responsabilidade da zona 
rural, que hoje é da Secretaria de obras – SEMOP, para 
a Secretaria de Desenvolvimento Rural - SEDEC. Com 
a palavra como líder o vereador Amarílio Andrade fez 
pronunciamento que segue na íntegra da ata original.  
O vereador Ilson Guilherme fez uso da palavra pela 
ordem e como líder. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO 
DIA – HORÁRIO: 20h07. Discussão e Votação de Pro-
jetos. O vereador Luiz Gonzaga fez uso da palavra pela 
ordem. O vereador Carlos Roberto fez uso da palavra 
pela ordem. O vereador Tadeu fez uso da palavra pela 
ordem. A vereadora Marilene fez uso da palavra pela 
ordem. O vereador Ronaldo fez uso da palavra pela 
ordem. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO –  REGIME 
DE URGÊNCIA Proj. Lei nº. 085/15 – Dispõe sobre a 
criação de cargos de natureza efetiva para provimento 
junto à Prefeitura de Barbacena e dá outras providên-
cias - Aut. Executivo – PRAZO VENCIDO EM 09.10.15 
– VISTA CONCEDIDAS AO VEREADOR TADEU JOSÉ. 
Estando o projeto com prazo vencido, ante o pedido 
de vistas e cumprindo o que determina o Regimento 
Interno, o Senhor Presidente declarou o encerramento 
da presente sessão às 20h44. 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.
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