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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos

Publique-se na forma da lei
Fernanda Dias da Silveira

Secretária Municipal de Governo

EXTRATO DE PORTARIAS
ASSINADAS PELO EXMO SR 

PREFEITO MUNICIPAL
Publique-se na forma da lei
Fernanda Dias da Silveira

Secretária Municipal de Governo
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, inciso II, da 
Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 18.782 - 1 – REVOGAR a designação 
contida na Portaria nº 18.069, de 02 de janeiro de 
2017; 2 – DESIGNAR, para movimentar, em conjun-
to, as contas bancárias do Fundo Municipal de Saú-
de, vinculadas ao CNPJ nº 14.675.553/0001-59, na 
Agência nº 0062-0 do Banco do Brasil, os seguintes 
agentes públicos: Secretário Municipal de Saúde e 
Programas Sociais - SESAPS: José Orleans da Costa 
– CPF nº 075.470.483-15; com a Coordenadora Ad-
ministrativa Financeira do FMS Polyana Resende Mon-
teiro – CPF nº 773.134.966-72; ou com a Gerente de 
Tesouraria Elisângela de Fátima Campos Franco – CPF 
nº 034.302.876-00; 3 – DISPOR que os expedientes 
bancários deverão conter no mínimo 02 (duas) assina-
turas, com os poderes para: emitir cheques; abrir con-
tas de depósito; autorizar cobrança; utilizar o crédito 
aberto na forma e condições; receber, passar recibo e 
dar quitação; solicitar saldos, extratos e comprovan-
tes; requisitar talonários de cheques; autorizar débi-
tos em conta relativos a operações; retirar cheques 
devolvidos; endossar cheques; sustar/contra-ordenar 
cheques, cancelar cheques, baixar cheques, efetuar 
resgates/aplicações financeiras; cadastrar, alterar e 
desbloquear senhas; efetuar saques – conta-corrente, 
efetuar saques-poupança, efetuar pagamentos, efetu-
ar transferências, consultar contas/aplic. programas 
repasse recursos, liberar arquivos de pagamentos no 
ger. financeiro, solicitar saldos/extratos, exceto inves-
timentos, solicitar saldos/extratos de investimentos, 
solicitar saldos/extratos de operações de crédito; emi-
tir comprovantes; efetuar transferência para mesma 
titularidade; encerrar contas de depósito e assinar 
instrumento de convênio e contrato prestação de 
serviços. 4 – DISPOR que a presente Portaria entre 
em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 23.05.2017. Barbacena, 25 de maio de 2017.

PORTARIA Nº 18.783 - 1 – REVOGAR a designação 
contida na Portaria nº 18.565, de 14 de fevereiro 
de 2017; 2 – DESIGNAR, para movimentar, em con-
junto, as contas bancárias nº 58152-6, nº 66059-0, 
nº 77064-7 e nº 60276-0 do Município de Barbace-
na, vinculadas ao CNPJ nº 17.095.043/0001-09, na 
Agência nº 0062-0 do Banco do Brasil, os seguintes 
agentes públicos: Secretário Municipal de Saúde e 
Programas Sociais - SESAPS - José Orleans da Costa  
CPF nº 075.470.483-15, com o Coordenador Adminis-
trativo-Financeiro do FMS Polyana Resende Monteiro 
– CPF nº 773.134.966-72, ou com a Gerente de Te-
souraria Elisângela de Fátima Campos Franco  - CPF 
nº 034.302.876-00. 3 – DISPOR que os expedientes 
bancários deverão conter 02 (duas) assinaturas, com 
os poderes para: emitir cheques; abrir contas de de-
pósito; autorizar cobrança; utilizar o crédito aberto 
na forma e condições; receber, passar recibo e dar 
quitação; solicitar saldos, extratos e comprovantes; 
requisitar talonários de cheques; autorizar débitos 
em conta relativos a operações; retirar cheques de-
volvidos; endossar cheques; sustar/contra-ordenar 
cheques, cancelar cheques, baixar cheques, efetuar 
resgates/aplicações financeiras; cadastrar, alterar e 
desbloquear senhas; efetuar saques – conta-corren-
te, efetuar saques-poupança, efetuar pagamentos por 
meio eletrônico, efetuar transferências por meio ele-
trônico, efetuar pagamentos exceto por meio eletrôni-
co, efetuar transferências exceto por meio eletrônico, 
consultar contas/aplic. programas repasse recursos, 
liberar arquivos de pagamentos no ger. financeiro, so-
licitar saldos/extratos, exceto investimentos, solicitar 

saldos/extratos de investimentos, solicitar saldos/ex-
tratos de operações de crédito; emitir comprovantes; 
efetuar transferência para mesma titularidade; encer-
rar contas de depósito. 4 – DISPOR que a presente 
Portaria entre em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 23.05.2017. Barbacena, 25 
de maio de 2017.

AVISO DE LICITAÇÕES
Secretário: Aderbal Neves Calmeto

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN

SAS – PRC nº 007/2017 - PP nº 008/2017 – OBJETO: 
RP: aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis 
para o lanche dos servidores. ABERTURA DOS ENVE-
LOPES: Dia 20/06/2017 às 14:00 horas. Informações 
32 3339–2026, licitacao@barbacena.mg.gov.br. Bar-
bacena, 01/06/2017. Maria Ap. Eugênia. Gerente de 
Licitação. Pablo H. Candian. Coord. Aq. Contratos.

SAS – PRC nº 012/2017 - PP nº 011/2017 – OBJETO: 
Locação de equipamentos coletores de dados, para 
sistema de leituras e emissão simultânea de fatu-
ras. ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 21/06/2017 às 
14:00 horas. Informações 32 3339–2026, licitacao@
barbacena.mg.gov.br. Barbacena, 01/06/2017. Maria 
Ap. Eugênia. Gerente de Licitação. Pablo H. Candian. 
Coord. Aq. Contratos.

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE 
BARBACENA

Presidente: Odair José Ferreira

RESUMO DE ATAS
RESUMO DA ATA 09/2017 - 06ª Sessão Ordinária - 
21.02.2017 - 1º Período - 1º Ano da Legislatura. Pre-
sidente: Vereador Odair José Ferreira. Secretário: Ve-
reador Nilton Cézar do Nascimento. I - Leitura e 
Discussão das Atas: Vereadores Presentes: Conforme 
registro em livro próprio. PRIMEIRA PARTE - EXPE-
DIENTE - HORÁRIO: 19h25. “A incredulidade dos ir-
mãos de Jesus. E depois disso Jesus andava pela Gali-
leia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus 
procurava matá-lo, pois estava próximo da festa dos 
judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe pois seus 
irmãos, saí daqui e vai para a Judéia para que também 
os seus discípulos vejam as obras que faz. ”. (Salmos 
62:1,2) I - Leitura e discussão da Ata: - Ata 001/2017 
– APROVADA POR UNANIMIDADE. - Ata 003/2017 - 
APROVADA POR UNANIMIDADE. II – Leitura da Cor-
respondência e Comunicações: - Ofício 009/2017 - 
Conselho Municipal de Saúde – Comunica que a data 
de prestação de contas do dia 3 de março passou para 
o dia 7 de março no mesmo horário, conforme solici-
tação da Câmara. - Ofício 043/2017 - Gabinete do ve-
reador Amarílio Andrade indicando o vereador Flávio 
Maluf para vice líder do governo. - Requerimento s/n 
- Gabinete do vereador Flávio Maluf Caldas - Indica 
seu nome para a liderança do Partido Verde. - Reque-
rimento 007/2017 - Vários vereadores indicando o 
nome do vereador Edson Resende como líder da mino-
ria. - Ofício 006/2016 - Partido Democrática Trabalhis-
ta – Indica o vereador José Jorge Emídio para lideran-
ça do partido. - Convite -  O comandante do estado de 
Minas Geais e o comandante da 13ª Região da Polícia 
Militar convidam para a cerimônia de entrega de  via-

turas na 13ª RPM, dia 22 do corrente mês, no pátio 
interno do Batalhão da Polícia Militar. III - Apresenta-
ção de Proposições: - Do Vereador Thiago Martins: - 
Indicação nº 262/2017 - Solicita capina, limpeza da 
Rua Francisco Carlos Gomes, Santa Cecília; - Indica-
ção nº 261/2017 – Solicita capina, roçagem e limpeza 
na rua Geraldo de Abreu, Santa Cecília; - Indicação nº 
260/2017 - Solicita capina, roçagem e limpeza na Rua 
Alexandrino Pereira, Santa Cecília; - Indicação nº 
259/2017 - Solicita capina e limpeza na Rua José Tei-
xeira do Pilar, Santa Cecília; - Indicação nº 258/2017 
- Solicita capina, roçagem e limpeza na Rua Paulo An-
tônio de Paula, Santa Cecília; - Indicação nº 257/2017 
- Solicita capina na Rua Cel. Jairo da Silva, Santa Cecí-
lia; - Indicação nº 256/2017 - Solicita capina, roçagem 
e limpeza na Rua Janua Abalém As, Santa Cecília; - 
Indicação nº 255/2017 - Solicita capina, roçagem, lim-
peza e jardinagem na parte externa da UBS Santa 
Cecília; - Indicação nº 254/2017 - Solicita capina, ro-
çagem, limpeza e jardinagens na Praça Agostinho Pa-
olucci, Santa Cecília; - Indicação nº 253/2017 - Solicita 
pavimentação asfáltica na Rua José Zille, Ipanema; - 
Indicação nº 252 - Solicita pavimentação asfáltica na 
Rua Antônio Sfredo, Ipanema; - Indicação nº 
251/2017 - Solicita pavimentação asfáltica e captação 
de atua pluviais na Rua José Fernandes , Floresta; - 
Indicação nº 250/2017 - Solicita pavimentação asfálti-
ca e capina na Rua Santa Bárbara do Tugúrio, Nova 
Cidade; - Indicação nº249/2017 - Solicita pavimenta-
ção asfáltica e capina na Rua Bias Fortes, Nova Cida-
de; - Indicação nº 248/2017 - Solicita pavimentação 
asfáltica e capina da Rua Santana do Garambéu, Nova 
Cidade. - Do Vereador Amarilio Augusto: - Indicação 
nº 179/2017 - Solicita que se resolva em definitivo a 
situação da Rua José Fernandes, no Bairro Floresta; - 
Indicação nº 157/2017 - Solicita denominação com 
Doutor Hilton da Paixão Grossi a rua 05 do loteamento 
cidade verde, Grogotó; - Indicação nº 174/2017 - De-
nomina com Doutor Fernando Victor de Lima e Costa, 
a rua 02, no loteamento cidade Verde, Grogotó; - In-
dicação nº 173/2017 - Denomina como Professor Ben-
jamim Fullin a Rua 7, no Loteamento Cidade Verde, 
Grogotó e substituição da Rua C do Loteamento Nossa 
Senhora Aparecida; - Indicação nº 172/2017 - Deno-
mina como Hely Dany Dias a Rua 8 no Loteamento 
Cidade Verde, Grogotó; Estamos pedindo também 
para a Maria Leite de Castro Coutinho, a dona Totoca, 
que estará no mês de março completando 100 anos. 
Que se dê a ela uma medalha do mérito legislativo. 
Um pleito não meu, mas da comunidade da Boa Mor-
te. - Da Vereadora Joana Bias Fortes: - Indicação nº 
265/2017 - Solicita pavimentação da Rua Augusto Fer-
reira de Paiva, Nova Suíça; - Indicação nº 264/2017 - 
Solicita recuperação da pavimentação asfáltica da es-
trada de acesso do Distrito de Pinheiro Grosso, Via 
Ceasa; - Indicação nº 263/2017 - Solicita revitalização 
da Praça da Rua Bahia. - Do Vereador José Jorge Emí-
dio: - Indicação nº 211/2017 - Solicita substituição da 
rede de esgoto da Rua José Ede, Centro; - Indicação 
nº 210/2017 - Solicita asfaltamento para a rua Eliziário 
Rodrigues, ligando a Rua José Francisco Paes, ao lado 
da Padaria Nove de Ouro, Vilela; - Indicação nº 
006/2017 - Solicita ao senhor prefeito, a fim de que o 
mesmo possa fazer cumprir a decisão do Supremo Tri-
bunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade 
da Guarda Municipal de atuar na fiscalização e contro-
le do tráfego em âmbito municipal conforme recurso 
extraordinário nº 658570/MG. - Do Vereador José 
Newton de Faria:  - Requerimento s/n /2017- Solicita 
que seja constituída uma comissão especial de orça-
mento da Câmara Municipal; - Requerimento s/n/2017 
- Requer que seja constituído comissão especial de 
concurso público para provimento de cargos na Câma-
ra Municipal. - Do Vereador Ewerton José Duarte Hor-
ta Júnior: - Requerimento 008 -À Copaza para que faz 
reparação na coleta de esgoto na Rua Otávio Alves, no 
Bairro Grogotó; - Indicação nº 247/2017 - Solicita me-
lhoria na iluminação da área interna e externa do Pré-
dio da UBS, Santa Cecília; - Indicação nº 246/2017 - 
Solicita substituição dos braços de luz e lâmpadas na 
Rua Luis de Oliveira Costa, Santa Cecília; - Indicação 
nº 245/2017 - Solicita substituição dos braços de e 
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lâmpadas da Rua Angelina Grossi Dias, Santa Cecília; 
- Indicação nº 244 - Solicita substituição dos braços e 
luz e lâmpadas da Rua Paulo de Oliveira Costa, Santa 
Cecília; - Indicação nº 243/2017 - Solicita substituição 
de braços de luz e lâmpadas na Rua Francisco Vital 
Gomes, Santa Cecília; - Indicação nº 242/2017 - Soli-
cita substituição dos braços de luz e lâmpadas na rua 
José Teixeira do pilar, Esquia com a rua Coronel Neator 
de Oliveira, Santa Cecília; - Indicação nº 241/2017 - 
Solicita substituição de todos os braços de luz e lâm-
padas na Rua Jairo Pereira, Santa Cecília; - Indicação 
nº 240/2017 - Solicita substituição de todos os braços 
de luz e lâmpada na Rua Paulo Antônio de Paula, San-
ta Cecília, emergencialmente a esquina com a Rua 
Janua Abalém Sad e esquia com a Travessa Ângelo 
Prezon; - Indicação nº 239/2017 - Solicita substituição 
de todas as lâmpadas dos postes de iluminação da 
Rua Janua Abalém Sad,  Santa Cecília; - Indicação nº 
238 /2017 - Solicita a substituição dos braços de luz e 
lâmpadas na Travessa  Ângelo Prezoti, Santa Cecília; 
- Indicação nº 237/2017 - Solicita substituição de to-
dos os braços de luz e lâmpadas da Rua Carlos Betone 
Filho, Santa Cecília; - Indicação nº 236/2017 - Solicita 
IDEM na Rua José Francisco Costa e na esquina com a 
Rua Coronel Neator de Oliveira, Santa Cecília; - Indica-
ção nº 235/2017 - Solicita substituição dos braços de 
luz nos poste de iluminação pública e substituição de 
todas as lâmpadas na Rua Alcir Guimarães, Santa Ce-
cília; - Indicação nº 234/2017 - Solicita substituição de 
todos os braços de luz nos postes de iluminação públi-
ca e substituição de lâmpadas na Rua Geraldo de 
Abreu e na esquina com a Rua Joana Abalém Sad, 
Santa Cecília; - Indicação nº 233/2017 - Solicita capi-
na e limpeza da Praça Armando Júlio Neves, Boa Vista; 
- Indicação nº 212/2017 - Solicita a elevação do pas-
seio e construção de corrimão dentro do túnel existen-
te na Rua Eduardo Santos, São José; - Indicação nº 
177/2017 - Solicita instalação de um braço de luz no 
poste já existente na rua Damasco, em frente ao nº 
91, Eucisa; - Indicação nº 176/2017 – Solicita capina, 
limpeza e construção de meio fio na praça localizada 
na Rua Camilo Neves, Bairro Eucisa; - Indicação nº 
133/2017 - Solicita recuperação da Rua Raul Soares, 
Bairro do Carmo, e pavimentação asfáltica da mesma; 
- Indicação nº 178/2017 - Solicita providências urgen-
te quanto a cobertura de buracos existentes na Rua 
Eduardo Santos, São José; - Do Vereador Edson Re-
sende: - Indicação nº 232/2017 - Solicita capina e re-
cuperação do meio fio na Avenida 14 de Agosto, bairro 
Floresta; - Indicação nº 231/2017 - Solicita término do 
calçamento da Rua José Lino Furtado, Santa Efigênia. 
- Da Vereadora Vânia Costa: - Indicação nº 013/2017 
- Solicita providências urgentes quanto a recuperação 
asfáltica na rua Bahia, São Sebastião/Funcionários; - 
Indicação nº 012/2017 - Solicita providências urgen-
tes quanto a recuperação asfáltica da Rua Lindouro 
Antão, São Sebastião; - Indicação nº 011/2017 - Soli-
cita providências urgentes quanto a recuperação asfál-
tica da Francisco Vale, Boa Morte; - Indicação nº 
010/2017 - Solicita a pavimentação asfáltica da Rua 
Coronel Mariniano Rodrigues de Oliveira, em toda sua 
extensão, Grogotó; - Indicação nº 009/2017 - Solicita 
a instalação de uma placa de proibido estacionar na 
Rua Francisco Xavier Pereira e Souza, Centro; - Indica-
ção nº Solicita com urgência de operação tapa buracos 
em toda a extensão da Avenida Prefeito Simão Tamm 
Bias Fortes; - Indicação nº 007 - Solicita reforma da 
Praça Agostinho Paolucci e sua quadra Poliesportivo, 
Santa Cecília; - Indicação nº 005/2017 - Solicita ao 
senhor prefeito para que encaminhe mensagem 
acompanhada de projeto de lei propondo que uma via 
do município de Barbacena tenha denominação de 
Dalva Fernandes Sad; - Indicação nº 003/2017 - Soli-
cita com urgência a limpeza, capina e poda das árvo-
res da Praça do Bairro Boa Vista. - Do Vereador Ilson 
de Sá: - Indicação nº 135/2017 - Solicita a compra de 
tubulões para construção de ponte que dá acesso às 
comunidades de Palmital, Mendonça e Torres; - Indi-
cação: nº 136/2017 – Solicita construção de uma pon-
te que dá acesso à comunidade José de Moura, Grota 
do Monjolo e Clínica Mantiqueira; - Indicação 137/2017  
Solicita operação tapa buracos ou recapeamento as-

fáltico nas vias públicas do distrito correia de Almeida.
PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA. - Proj. Lei nº. 
001/17 - Dispõe sobre a remoção de veículos por es-
tacionamento irregular pela prefeitura municipal de 
Barbacena - Aut. Ver. José Jorge Emídio. - Proj. Lei nº. 
002/17 - Dispõe sobre a emissão de senha em braille, 
e chamada de voz, para atendimento de deficientes 
visuais e idosos no âmbito do município de Barbacena 
– Aut. Vereadora Vânia Maira de Castro. - Proj. Lei nº. 
004/17 -  Dispõe sobre a isenção de pagamento de 
passagem de transporte coletivo urbano aos membros 
dos conselhos tutelares do município de Barbacena - 
Aut. Ver. Pastor Ewertom Júnior. - Proj. Lei nº. 005/17 
- Institui no âmbito do município de Barbacena a cam-
panha permanente de doação de livros e revistas para 
bibliotecas, unidades e escolas municipais de educa-
ção infantil e escolas públicas e dá outras providências 
- Aut. Vereadora Vânia Maria de Castro. - Proj. Lei nº. 
006/17 - Dispõe sobre autorização do uso de bermu-
das nas repartições públicas do município de Barbace-
na e serviços concessionários de ônibus, vans, kombis 
e táxis - Aut. Ver. José Jorge Emídio. - Veto Parcial ao 
Proj. Lei nº. 092/16 - Estima a receita e fixa as despe-
sas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do 
Município de Barbacena para o exercício de 2017 e dá 
outras providências  - Aut. Executivo. - Veto Parcial 
Proj. Lei nº. 074/16 - Dispõe sobre padrões de quali-
dade nutricional, a serem observados por lanchonetes 
e similares, instalados nas escolas da rede pública e 
privada no município de Barbacena  - Aut. Executivo. 
- Veto Total Proj. Lei nº. 079/16 - Dispõe sobre a intro-
dução de texto explicativo nos carnês de IPTU (Impos-
to Predial e Territorial Urbano)  - Aut. Executivo. - Veto 
Total Proj. Lei nº. 140/17 - Institui a Semana Municipal 
de Acessibilidade no município de Barbacena e dá ou-
tras providências  - Aut. Executivo. - Proj. Lei nº. 
007/17 - Revoga a Lei Municipal nº. 4105 de 08 de 
abril de 2008 - Aut. Ver. José Newton de Faria. - Proj. 
Resolução nº. 001/17 - Altera e acrescenta dispositi-
vos  da Resolução nº. 266, de primeiro de janeiro de 
1995 - (Regimento Interno) e dá outras providências 
- Aut. Mesa da Câmara. SEGUNDA PARTE – ORDEM 
DO DIA – HORÁRIO: 20h33 Discussão e Votação de 
Projetos. O vereador Thiago Martins fez uso da pala-
vra pela ordem. O vereador Flávio fez uso da palavra 
pela ordem. O vereador José Jorge Emídio fez uso da 
palavra pela ordem. O vereador Edson Resende fez 
uso da palavra pela ordem. REDAÇÃO FINAL – PROJE-
TO DE  RESOLUÇÃO. Proj. Resolução nº. 002/16 - 
Acrescenta § 4º. ao art. 2º. do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Barbacena - Aut. Mesa da Câma-
ra. APROVADO POR UNANIMIDADE. O vereador Thia-
go Martins fez uso da palavra como líder. O vereador 
José Newton fez uso da palavra pela ordem. O verea-
dor Nilton César fez uso da palavra pela ordem. O Sr. 
Presidente colocou em deliberação a questão da Co-
missão Especial, para apurar a questão do pedágio e 
se ouve abuso das autoridades em relação à manifes-
tação dos moradores.- Criação da Comissão Especial: 
APROVADA POR UNANIMIDADE. Logo após a votação, 
foi O vereador Edson Resende fez uso da palavra 
como líder. O vereador Ilson de Sá fez uso da palavra 
pela ordem. O vereador Ewerton Horta fez uso da pa-
lavra pela ordem. TERCEIRA PARTE - ENCERRAMEN-
TO HORÁRIO: 21h34. Não havendo oradores inscritos 
e nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente declarou 
encerrada a presente sessão às 21h37. Eu, Danielle de 
Paula Almeida Duarte, redatora de Atas, lavrei a pre-
sente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário. Presiden-
te: Vereador Odair José Ferreira. Secretário: Vereador 
Nilton César de Almeida.

RESULMO DA ATA 020/2017 - 016ª  Sessão Ordinária 
– 04.04.2017 – 1º Período – 1º Ano da Legislatura. 
Presidente: Vereador Odair José Ferreira. Secretário: 
Vereador Nilton Cézar do Nascimento. Vereadores Pre-
sentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA 
PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h25. “A minha 
alma espera somente em Deus; dele vem a minha sal-
vação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação; é a 
minha defesa; não serei grandemente abalado”. (Sal-

mos 62:1,2) I - Leitura e Discussão das Atas: - Não 
houve. II – Leitura da Correspondência e Comunica-
ções: - Ofício nº 033/2017 CPB - assunto: Agência dos 
Correios no Distrito de Correia de Almeida. - Centro 
dos Chauffers de Barbacena - Transporte Clandestino. 
III- Apresentação de proposições: - Do Vereador José 
Jorge Emídio: - Indicação nº 432/2017 – Solicita a 
construção de poço artesiano na Comunidade do Ja-
cob, Zona Rural de Barbacena, ao lado da antiga Saint 
Gobain; - Requerimento nº 028/2017 – Requer que 
sejam convidados os proprietários ou representantes 
legais da funerárias de Barbacena para comparecerem 
à Câmara Municipal para tratarem assuntos referentes 
à Lei nº 4.600, que permite a divulgação de anúncios 
públicos, panfletos, propagandas volantes ou folhetos 
distribuídos manualmente ou através de afixação em 
imóveis público e privados. Em seguida, o presidente 
colocou em votação o Requerimento nº 028/2017 e o 
mesmo  APROVADO POR UNANIMIDADE. - Do verea-
dor Amarílio Andrade: - Indicação nº 403/2017 - Soli-
cita a colocação de quebra molas na Rua Marinho 
Campos, bairro São José. - Da vereadora Vânia Cas-
tro: - Indicação nº 070/2017 – Solicita arborização 
entorno da Praça Soares Ferreira; - Indicação nº 
069/2017 – Solicita recuperação da calçada no entor-
no do Cemitério da Boa Morte; - Indicação nº 
063/2017 – Solicita reforma do muro do Cemitério da 
Boa Morte; Indicação 068/2017 – Solicita capina, re-
cuperação asfáltica  recuperação de rede de esgoto na 
avenida Dr. Zezinho Bonifácio, Nova Cidade; - Reque-
rimento nº 025/2017 – Solicita a retirada de trailer 
abandonado em frente aos números 112 e 116 na 
Praça Recreio, em frente às ruas Jundiaí e Hernestro 
Puiatti, Novo Horizonte; - Indicação nº 076/2017 – So-
licita reconstrução do bueiro localizado na rua Basílio 
de Moraes, Ipanema; - Indicação nº 059/2017 – Soli-
cita a recuperação asfáltica da Rua Paraopeba no Cai-
çaras; - Indicação nº 060/2017 – Solicita recuperação 
asfáltica da rua Pernambuco, Santa Efigênia; - Indica-
ção nº 0612017 – Solicita recuperação asfáltica da rua 
Piracicaba; - Indicação nº 062/2017 – Solicita capina 
da Rua Tancredo Esteves, Boa Morte; - Indicação nº 
064/2017 – Solicita capina e a limpeza regular da área 
entrono do Cemitério da Boa Morte; - Indicação nº 
065/2017 – Solicita calçamento ou asfaltamento da 
rua Tietê, Caiçaras; - Indicação nº 066/2017 – Solicita 
recuperação asfáltica e capina da rua Waldemar Dis-
cacciatti, Santa Cecília/Velentim Prenassi; - Indicação 
nº 067/2017 – Solicita recuperação da avenida Agenor 
Macedo, Diniz II; - Indicação nº 073/2017 Solicita re-
cuperação asfáltica da rua Monsenhor Silvestre de 
Castro, São José; - Indicação nº 074/2017; Solicita 
recuperação asfáltica da rua Alcides Pereira de Souza, 
Diniz ; - Indicação nº 075/2017 - Solicita calçamento 
ou asfaltamento da rua Augusto Ferreira Piva, Nova 
Suíça; - Indicação nº 077/2017 – Solicita recuperação 
asfáltica da rua Doutor Diaulas Abreu, Diniz II; - Indi-
cação nº 078/2017 – Solicita recuperação asfáltica da 
rua Dr. Francisco José de Oliveira, Vilela. - Do vereador 
Milton Roman: - Indicação nº 304/2017 - Solicita cons-
trução de uma rede de esgoto na rua Travessa Eduar-
do Coelho da Silva, Santo Antônio. - Do vereador Thia-
go Martins: - Indicação nº 324/2017 - Requer que se 
procedam as devidas nomeações dos concursados em 
detrimento de contratações que se encontrem em de-
sacordo com o ordenamento legal; - Indicação nº 
405/2017 - Solicita reparo da ponte da Comunidade 
Lavrinha, próxima à igreja de Santa Luzia; - Indicação 
nº 406/2017 - Solicita reparo da Ponte da Lavrinha, 
Ponto Final da Linha Lavrinha. - Do vereador Carlos 
Du: Requerimento nº 041/2017 – Requer a realização 
de uma Audiência Pública, cujo tema será a Reforma 
da Previdência Social. - Do vereador Edson Resende: 
- Requerimento nº 035/2017 – indica o nome do vere-
ador Ewerton José Duarte Horta Junior para vice líder 
da minoria; - Indicação nº - 036/2017 – Solicita ao 
senhor prefeito, para que encaminhe planilha de cus-
tos referentes à construção de banheiros públicos nas 
feiras livres da avenida Irmã Paula e Olegário Maciel. E 
por último senhor presidente, eu estarei protocolizan-
do este requerimento mas faço de público aqui já a 
leitura deste requerimento que é para uma audiência 



pública que é para nós discutirmos uma palavra que 
chama desinstitucionalização, na verdade é desospita-
lização. Discutir este assunto da desospitalização do 
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena que nós 
chamamos FHEMIG e a resignificação, ou seja, qual o 
novo destino àquela instituição pós a desospitalização. 
Este requerimento se justifica senhor presidente pela 
necessidade de abordarmos o tema com transparên-
cia e responsabilidade por se tratar de um assunto de 
alta relevância tanto para a comunidade barbacenense 
quanto para os servidores daquela casa. Eu estive com 
o vereador Carlos Du, no Instituto Luiz Ferreira para 
conversarmos com o padre que administra aquela ins-
tituição e também vir aqui a esta tribuna para falar 
sobre esta questão do CHPB. É a ideia de ir até o 
Presidente da FHEMIG, um grupo de vereadores para 
conversar sobre aquela questão. Eis que com uma 
conversa particular com o presidente da FHEMIG, Dr. 
Jorge Nahas, ele se dispôs a vir em Barbacena, aqui 
para uma conversa não só com os vereadores, mas 
para uma audiência pública. Importante dizer que 
este assunto tem vindo aos jornais e há uns quinze 
dias o jornal O Tempo fez uma reportagem sobre esta 
questão. O que ocorre senhor presidente, que lá existe 
ainda 148 pacientes dos quais cerca de 45 pacientes 
já em condição de alta poderia ir para as residências 
terapêutica, portanto de imediato já temos pacientes 
com condições e perfil de deixar o CHPB. Neste senti-
do que eu junto com o Carlos Du fomos conversar com 
o coordenador do Instituto Luiz Ferreira porque ele 
que coordena hoje trinta e duas residências com cerca 
de 320 pacientes e cento e oitenta e cinco profissio-
nais que trabalham lá no instituto. E vejam bem, um 
instituto filantrópico, não ganham um tostão com esta 
gerência, mas o faz por amor, por entender que este 

processo de desospitalização, de tirar aquele pacien-
tes. Portanto, este é um tema extremamente impor-
tante porque Barbacena é destaque nacional quando 
se fala na questão do tratamento da doença psiquiá-
trica. Precisa também da avaliação de cada paciente 
para ver qual aqueles que têm condições de saírem e 
qual o tempo. O segundo ponto, senhor presidente, 
que acho que é fundamental para esta casa é após a 
desospitalização, o que será feito daquela entidade; 
quais os projetos que vão ser implementadas ali. Por-
tanto, uma audiência pública para discutirmos a de-
sospitalização e do destino que será dada àquela en-
tidade. -  Da vereadora Joana Bias Fortes: – Memorial 
s/n- Dr. Guilherme Campos Júnior – a vereadora Joana 
Bias e demais  vereadores que o presente assinam, 
bem á presença dos senhor presidente da empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos, Dr. Guilherme 
Campos Júnior , para que reverta a decisão de fecha-
mento da agência dos correios no Distrito de Correia 
de Almeida; Requerimento nº 040/2017 – Ao senhor 
prefeito para que o mesmo determine ao setor com-
petente que envie ETA casa legislativa, informações 
relativas ao concurso público realizado pela prefeitura 
no ano de 2016. O vereador Thiago Martins fez uso da 
palavra pela ordem. O vereador Ilson de Sá fez uso da 
palavra pela ordem. Em seguida Sr. Presidente colocou 
em discussão e votação do Memorial Ministro Gilberto 
Kassab, autoria da Mesa da Câmara. APROVADO POR 
UNANIMIDADE. Discussão e votação – Memorial s/n- 
Dr. Guilherme Campos Júnior – a vereadora Joana Bias 
e demais  vereadores que o presente assinam, bem á 
presença dos senhor presidente da empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos, Dr. Guilherme Campos Júnior 
, para que reverta a decisão de fechamento da agên-
cia dos correios no Distrito de Correia de Almeida;  

APROVADO POR UNANIMIDADE. O vereador Thiago 
Martins fez uso da palavra pela ordem. A vereadora 
Joana Bias Fortes fez uso da palavra pela ordem. O 
vereador Milton Roman fez uso da palavra pela ordem. 
O vereador Edson Resende fez uso da palavra pela 
ordem. O vereador Carlos Du fez uso da palavra pela 
ordem. - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - Relatório final da 
Comissão Especial criada pela Portaria nº 144/2017 
– para apurar possível configuração de nepotismo na 
Câmara Municipal de Barbacena – APROVADO POR 
UNANIMIDADE. O vereador Edson Resende fez uso 
da palavra como relator. SEGUNDA PARTE – ORDEM 
DO DIA – HORÁRIO: 20h28 Discussão e Votação de 
Projetos. O vereador Flávio Maluf fez uso da palavra 
pela ordem. O vereador Nilton César fez uso da pala-
vra pela ordem. O vereador José Newton fez uso da 
palavra pela ordem. O vereador Edson Resende fez 
uso da palavra pela ordem. O vereador Thiago Marins 
fez uso da palavra para discutir o projeto de Lei nº 
039/16. A vereadora  Vânia Castro fez uso da palavra 
pela ordem. VETO - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA - 
Veto Total Proj. Lei nº 039/16 – Modifica o art. 6º da 
Lei Municipal nº 3855/2005 e dá outras providências. 
– Aut. Executiva – PRAZO VENCIDO EM 18.03.2017 – 
VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR JOSÉ ANTÔNIO. 
Estando o projeto com prazo vencido, ante o pedido 
de vista e cumprindo o que determina o Regimento 
Interno, o Senhor Presidente declarou o encerramen-
to da presente sessão às 21h25. Eu, Márcio Cleber 
da Silva Costa, Redator de Atas em exercício, lavrei a 
presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário. Presiden-
te: Vereador Odair José Ferreira. Secretário: Vereador 
Nilton César de Almeida.
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