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RESUMO DE ATA

MUNICÍPIO DE BARBACENA – PREGÃO PRESENCIAL 
003/2017 – PROCESSO 008/2017. OBJETO: REGIS-
TRO DE PREÇOS  para futura e eventual aquisição de 
medicamentos diversos, de Referência,  Genéricos e 
Similares, por maior desconto percentual sobre a ta-
bela CMED/ANVISA, em atendimento da Secretaria 
Municipal de Saúde Pública e Programas Sociais - SE-
SAPS,  adjudicados às licitantes vencedoras os lotes 
pelos descontos abaixo relacionados: ALFALAGOS 
LTDA ., CNPJ 22.518.964/0001-69;  lote  02 – 85% 
(oitenta e cinco por cento;ACÁCIA COMERCIO DE ME-
DICAMENTOS LTDA CNPJ 03.945.035/0001-91; lote 
03 – 78% (setenta e oito por cento).  HOMOLOGA-
ÇÃO: 25/05/2017. Barbacena, 02/06/2017.Luis Alvaro 
Abrantes Campos. Prefeito Municipal.

RESUMO DA ATA 021/2017 - 017ª Sessão Ordinária 
– 06.04.2017 – 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 “Levante-se 
Deus e sejam dissipados o seus inimigos. Fugirão de 
diante dele os que o aborrecem.”  (Salmo 68:1) I - 
Leitura e Discussão das Atas: - Não houve. II – Leitu-
ra da Correspondência e Comunicações: - Convite do 
Conselho Municipal de Saúde de Barbacena – Reunião 
Ordinária dia 17 de abril de 2017, com início às 18h30 
em 1B chamada e às 19h em 2ª chamada, no auditó-
rio do prédio sede do Conselho Municipal, situado na 
Praça Conde Prados, s/n, centro. - Correspondência s/
nº - Presidente do PDT – Danuza Bias Fortes – indica-
ção para liderança do PDT em 2017 o vereador José 
Jorge Emídio e 2018 a Vereadora Joana Bias Fortes. 
III - Discussão e votação: - Requerimento no. 013/17 
– Requer informação em relação ao Sistema de Es-
tacionamento Rotativo Pago – Autoria do vereador 
Edson Resende Morais (PT). APROVADO POR UNANI-
MIDADE. - Requerimento no. 014/17 – Convidando o 

Subsecretário de Trânsito e Mobilidade Urbana do Mu-
nicípio – Sr. Airton Ramos Vidal Filho, para comparecer 
a esta Casa Legislativa, acompanhado do Engenheiro 
responsável pela empresa que operacionaliza o Siste-
ma de Estacionamento Rotativo em Barbacena – Au-
toria da vereadora Joanna Bias Fores. APROVADO POR 
UNANIMIDADE. PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA  
- Proj. Lei nº. 019/17 – Institui o incentivo à criação de 
“Ecopontos” para descarte de material reciclável solido 
no município de Barbacena e dá outras providências – 
Ver. Carlos Augusto Soares do Nascimento. - Proj. Lei 
nº. 024/17 - Determina que todas as consultas médi-
co/odontológica e exames da rede pública municipal 
sejam realizadas no prazo máximo de 07 (sete) dias, 
quando o paciente tiver idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos e dá outras providências – Vereadora 
Vânia Castro. - Proj. Lei nº. 025/17 - Dispõe sobre a 
inserção de nomes de plantas e árvores em denomina-
ções de ruas e logardouros públicos e dá outras provi-
dências – Aut. Vereadora Vânia Castro. - Proj. Lei nº. 
026/17 - Dispõe sobre a implantação de plano estraté-
gico de segurança, de avaliação de risco e de evacua-
ção dos edifícios que abrigam instituições de ensino no 
âmbito do município de Barbacena, e da outras provi-
dências – Aut. Vereadora Vânia Castro. - Proj. Lei nº. 
027/17 - Cria Áreas de Segurança e Proteção Escolar 
(ASPE) em torno das Escolas da Rede Pública Munici-
pal e dá outras providências – Aut. Vereadora Vânia 
Castro. - Proj. Lei nº. 028/17 – Regulamenta a coloca-
ção de placas informativas em todas as obras públicas 
realizadas no município de Barbacena – Aut. Vereado-
ra Vânia Castro. - Proj. Lei nº. 029/17 – Dispõe sobre a 
obrigatoriedade da realização no município de Barba-
cena, do protocolo de avaliação do frêmulo da língua 
em bebês recém-nascido – teste da linguinha. – Aut. 
Vereadora Vânia Castro. - Proj. Lei nº. 031/17 - Prevê 
publicidade e parecer favorável a corte ou supressão 
de árvore no âmbito do Município de Barbacena e dá 
outras providências – Aut. Vereadora Vânia Castro. - 
Proj. Lei nº. 032/17 - Proíbe vender, ofertar, fornecer, 
entregar clorofórmio, éter, anti-respingo de solda sem 
silicone, solvente de tinta, benzina, fenol, aos meno-
res de 18 (dezoito) anos, no âmbito do município de 
Barbacena e dá outras providências – Aut. Vereadora 
Vânia Castro. - Proj. Lei nº. 033/17 - Dispõe sobre a 
divulgação da listagem dos pacientes que aguardam 
consultas de especialidades, procedimentos de diag-
nóstico e cirurgia na rede pública municipal de saúde e 
dá outras providências – Aut. Vereadora Vânia Castro. 
- Proj. Lei nº. 034/17 – Dispõe sobre a prioridade do 
atendimento nas unidades de saúde do município de 
Barbacena, à todos, com menos de 60 (sessenta) anos 
que tenham sob sua responsabilidade pessoa com ne-
cessidade de cuidados especiais – Aut. Vereadora Vâ-
nia Castro. - Proj. Lei nº. 035/17 - Dispõe sobre a cole-
ta e a destinação das fezes de animais (cães e gatos), 
nos logradouros públicos do município de Barbacena e 
dá outras providências – Aut. Vereadora Vânia. - Proj. 
Lei nº. 036/17 - Cria mecanismo de incentivo à adoção 
de creches e escolas municipais pelas empresas na 
cidade de Barbacena e dá outras providências – Aut. 
Vereadora Vânia Castro. - Proj. Lei nº. 037/17 - Dispõe 
sobre a divulgação dos direitos da pessoa portadora 
de câncer em Barbacena e outras providências – Aut. 

Vereadora Vânia Castro. - Proj. Lei nº. 038/17 – As-
segura o programa de proteção da saúde da gestante 
e do recém nascido mo município de Barbacena e dá 
outras providências – Aut. Vereadora Vânia Castro. - 
Proj. Lei nº. 039/17 – Dispõe sobre o uso de borra-
cha triturada proveniente de pneus inservíveis como 
ligante asfáltico para fins de pavimentação das vias 
públicas no âmbito do município de Barbacena e dá 
outras providências – Aut. Vereadora Vânia Castro. - 
Proj. Lei nº. 040/17 - Dispõe sobre a inclusão da tipa-
gem sanguínea e do fator RH nas carteiras estudantis 
das redes pública municipais de ensino na cidade de 
Barbacena - Aut. Vereadora Vânia Castro. - Proj. Lei 
nº. 041/17 - Dispõe sobre a aplicação de novo símbolo 
que representa a pessoa idosa em placas utilizadas em 
espaços públicos do município de Barbacena e dá ou-
tras providências - Aut.Vereadora Joanna Bias Fortes.
- Proj. Lei n°. 030/17 – Cria programa de prognóstico 
e diagnóstico de Autismo na rede municipal de ensi-
no e dá outras providências - Aut. Vereadora Vânia 
Castro. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁ-
RIO: 19h35 Discussão e Votação de Projetos 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. Executivo - 
PRAZO VENCIDO EM 18.03.17 O vereador José Jorge 
Emídio fez uso da palavra pela ordem. Sr. Presiden-
te: Em discussão o veto total do Projeto de Lei nº  
039/16. Continua em discussão. Vou encerra a vota-
ção. Encerrada a votação. REJEITADO O VETO POR 13 
VOTOS E UMA ABSTENÇÃO DO VEREADOR AMARÍLIO 
ANDRADE. O vereador Flávio Maluf fez uso da pala-
vra pela ordem. O vereador Edson Resende fez uso 
da palavra pela ordem. Sr. Presidente: Em discussão 
a solicitação do vereador Flávio Maluf (PV) para criar 
uma comissão para apurar estas questões da antenas 
de telefonia de celular com mais precisão. APROVADO 
PRO UNANIMIDADE. O vereador Thiago Martins fez 
uso da palavra pela ordem. O vereador Milton Roman 
fez uso da palavra pela ordem. O vereador José New-
ton fez uso da palavra pela ordem. O vereador José 
Jorge Emídio fez uso da palavra pela ordem. O verea-
dor Ilson Guilherme de Sá uso da palavra pela ordem.
O vereador Edson Resende fez uso da palavra pela 
ordem. O vereador Eweton Horta fez uso da palavra 
pela ordem. O vereador Carlos Du fez uso da pala-
vra pela ordem. O vereador Flávio Maluf fez uso da 
palavra pela ordem. VETO - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
ÚNICA - Veto Total Proj. Lei no. 140/14 – “Institui a 
Semana Municipal de Acessibilidade no Município de
Barbacena e dá outras providências - Aut. Executivo 
- PRAZO VENCIDO EM 18.03.17. VISTA CONCEDIDA 
DO AO VEREADOR JOSÉ NEWTON FARIA. 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 pre-
sente sessão às 20h34. Eu, Márcio Cleber da Silva Cos-
ta, Redatora de Atas, em exercício,  lavrei a presente 
ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor 
Presidente e pela Senhor Secretário. Presidente: Ve-
reador Odair José Ferreira. Secretário: Vereador Nilton 
Cézar do Nascimento.
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