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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÕES
Secretário: Aderbal Neves Calmeto

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN

MUNICÍPIO DE BARBACENA – PRC nº 010/2017 – P.P. 
nº 010/2017 - Objeto: Registro de Preços para futura 
e eventual  aquisição de lanches, visando atender a 
eventos do programa social bolsa família, através da 
Secretaria Municipal de Saúde e Programas Sociais – 
SESAPS. Vencedor: FUNDAÇÃO JOÃO XXIII, CNPJ Nº 
17.094.848/0001-20, item único no valor de R$ 5,53 
(cinco reais e cinquenta e três centavos).  Homologa-
do em 02/06/2017. Barbacena, 07 de junho de 2017. 
Luís Álvaro Abrantes Campos – Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE BARBACENA – PP 011/2017 – PRC 
017/2017. Objeto: Registro de Preços para aquisi-
ção de gêneros alimentícios perecíveis – hortifruti-
granjeiros, para atender à SESAPS. Empresa vence-
dora: NETO DISTRIBUIDORA EIRELI – ME – CNPJ: 
05.844.952/0001-05, item 01 R$4,50, item 02 R$5,80, 
item 03 R$3,80, item 04 R$5,00, item 05 R$4,20, item 
06 R$3,80, item 07 R$5,90, item 08 R$5,50, item 
09 R$4,00, item 10 R$2,40, item 11 R$8,35, item 
12 R$2,15. Homologado em 31/05/2017. Luís Álvaro 
Abrantes Campos – Prefeito Municipal.

Publique-se na forma da lei
Fernanda Dias da Silveira

Secretária Municipal de Governo

EXTRATO DE CONTRATO

Diretora: Marcela Campos Zaidan Fernandes

SERVIÇO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO - SAS

Contrato Administrativo de Direito Público nº 
016/2017. Contratante: SAS – Serviço de Água e 
Saneamento. Contratado: Gabriel Augusto Milagres 
Melo. 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: Prestação de serviços temporários. Função: 
Auxiliar de Administração – nível A-24. Vigência: 01 
(um) ano a contar da vigência. Início da vigência: 
05.06.2017.

EXTRATO DE PORTARIA
A Diretora-Geral do Serviço de Água e Saneamento 
(SAS), no uso das atribuições do seu cargo, em con-
formidade com as leis em vigor, em especial com o 
disposto no artigo 163, Parágrafo Único, da Lei Muni-
cipal nº 3.245/1995, e na forma do art. 17, XII, da Lei 
Municipal nº 4.382, de 24/10/2011, e considerando as 
indicações que lhe foram feitas, RESOLVE:

PORTARIA Nº 122, DE 06 DE JUNHO DE 2017 - Art. 
1º. Prorrogar por 60 (sessenta) dias, em atendimen-
to ao Memorando nº038/CPIA/2017, o prazo para 
conclusão do Processo Administrativo de Sindicância 
nº013/2016, instaurado pela Portaria nº 096/2016. 
Art. 2º. Dispor, que a presente Portaria entre em vigor 
a partir desta data. Barbacena, 06 de junho de 2017. 
Marcela Campos Zaidan Fernandes - DIRETORA GE-
RAL DO SAS.

RESUMO DE ATA

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE 
BARBACENA

Presidente: Odair José Ferreira

Publique-se na forma da lei
Fernanda Dias da Silveira

Secretária Municipal de Governo

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO PÚBLICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 
012/2017 - Por este Termo de Contrato de Prestação 
de Serviços, ajustam e contratam, de um lado: CON-
TRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA/
MG, estabelecida na Praça dos Andradas, 112, Cen-
tro, CNPJ 20.289.385/0001-66, Barbacena/MG, CEP 
36201-004, neste ato representada pelo seu Presiden-
te Odair José Ferreira, brasileiro, solteiro, jornalista, 
portador do RG nº M-6.885.229, inscrito no CPF sob 
o nº 782.896.026-34. CONTRATADO: DOMINGOS VI-
CENTE DA SILVA, brasileiro, casado, operador de som, 
MG MG-4.754.928, CPF 710.819.336-15,  residente 
em Barbacena-MG, na Rua São Paulo da Cruz, nº 433, 
Bairro Ipanema, CEP 36.205-527,  agora denominado 
Contratado,  celebram o presente Contrato Público de 
Prestação de Serviços Gerais como Operador de Som 
e Vídeo da Câmara Municipal de Barbacena, mediante 
as seguintes cláusulas e condições: Cláusula I - Do 
Objeto. O objeto do presente contrato é a prestação 
de Serviços Gerais como Operador de Som e Vídeo 
pelo Contratado, por prazo determinado, tendo como 
atribuição: - participar das reuniões da Câmara; - 
acompanhar as sessões legislativas, eventos e soleni-
dades; - operar equipamento de som e afins: - reali-
zar filmagens, gravações, edições e tarefas correlatas 
afins; - fazer a manutenção dos equipamentos de so-
norização (caixas de som, microfones e equipamentos 
de mesmo gênero); - zelar pelos equipamentos, bem 
como pela cabine de gravação; - manter organizado 
o arquivo de fitas, cd’s, dvd’s e equipamentos afins; - 
repassar aos redatores de atas o material necessário 
para a execução das atas das reuniões da Câmara e 
afins; e  executar outras tarefas de mesma natureza.
A prestação de serviço, objeto do presente instrumen-
to, se faz pelas regras de direito público nos termos 
da a Lei 3.245/95 e respectivas alterações e do Ane-
xo II da Lei Municipal Nº 4.169/2009,  tudo em ob-
servância ao contido no art. 37, IX,  da Constituição 
Federal. Cláusula II - Do Prazo. O presente contrato 
inicia-se em 01 de junho de 2017 e  finaliza-se em  
31 de dezembro de 2017. Cláusula III - Do horário 
e dias de trabalho. O Contratado prestará o serviço 
com jornada de trabalho de 30 (trinta) horas sema-
nais, previsto em lei no Grupo Ocupacional Serviços 
Gerais, Denominação do cargo Operador de som e ví-
deo, classe I, nível 13, nos termos do Anexo I da Lei 
Municipal nº 4.169/09. Cláusula IV - Do valor e reajus-
te. A Contratante pagará ao Contratado o valor mensal 
de R$1.590,24 (um mil, quinhentos e noventa reais e 
vinte e quatro centavos), com reajuste anual na mes-
ma data e forma do aplicado  aos servidores públicos 
do Município de Barbacena. Cláusula V - Da Dotação. 
As despesas decorrentes deste contrato correrão por 
conta da seguinte dotação: 01.031.0047.2.187 – Ma-
nutenção de Despesas do Pessoal da Câmara. 3190.04 
- Contratação por Tempo Determinado. Cláusula VI - 
Da Rescisão. A Contratante poderá, a qualquer tempo, 
rescindir o presente contrato, independentemente de 
notificação judicial ou extrajudicial. Cláusula VII - Da 
Declaração de Não Acumulação O Contratado declara 
não incidir na proibição constitucional constante no 
art. 37, XVI, da Constituição Federal. Cláusula VIII - 
Das Disposições Gerais. Aplica-se ao presente Contra-
to, no que couber, a Lei 3.245/95 e respectivas alte-
rações, além da Lei Nº 4.169/2009. Cláusula IX - Do 
Foro. Fica eleito o Foro da Comarca de Barbacena para 
solucionar dúvidas e omissões do presente contrato. E 
por estarem justos e combinados, assinam o presente 
instrumento de Contrato de Direito Público de pres-
tação de serviço em duas vias de igual teor e forma, 
para os mesmos efeitos, na presença das testemunhas 
abaixo. Barbacena, 01 de junho de 2017. ODAIR JOSÉ 
FERREIRA Presidente da Câmara Municipal de Barba-

cena - Contratante. DOMINGOS VICENTE DA SILVA 
- Contratado.

ATA 014/2017 - 010ª Sessão Ordinária – 14.03.17 – 1º 
Período – 1º Ano da Legislatura. Presidente: Vereador 
Odair José Ferreira. Secretária: Vereador Nilton Cézar 
de Almeida. Vereadores Presentes: Conforme registro 
em livro próprio. Sr. Presidente: “Havendo número re-
gimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo 
de Barbacena, declaro aberta a presente sessão, às 
dezenove horas e vinte e nove minutos. Primeira parte 
do expediente, sessão ordinária número 10, ata nú-
mero 14. Solicito por gentileza o vereador Pastor 
Ewerton Horta do PMDB, que faça a leitura de um ver-
sículo bíblico, por gentileza”. PRIMEIRA PARTE – EX-
PEDIENTE – HORÁRIO: 19h28. Vereador Pastor Ewer-
ton: “Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, 
assim na terra, como no céu. Palavra do Senhor Je-
sus.” (Matheus 6:10). Sr. Presidente: “Senhor secretá-
rio”. Vereador Nilton Cézar de Almeida: “Não há atas 
Senhor Presidente”. I - Leitura e Discussão das Atas: 
- Não houve. II – Leitura da Correspondência e Comu-
nicações: Vereador Nilton Cézar de Almeida: “Corres-
pondência do dia 09/03/17. Convocação. Conselho 
Municipal de Saúde, reunião ordinária em 20/03/17, 
com início às 18:30 em primeira chamada e às 19 ho-
ras em segunda chamada, no auditório do prédio do 
conselho, situado na Praça Conde Prados, S/N, Centro. 
Balancete de despesas da Câmara Municipal Barbace-
na de fevereiro de 2017. Requerimento número 
01/2017, gabinete do vereador Nilton Cézar de Almei-
da, indicando seu nome para a liderança do PSB, Par-
tido Socialista Brasileiro. Convite da união dos escotei-
ros do Brasil, em conjunto com a Polícia Militar de 
Minas Gerais, Escola Preparatória de Cadetes do Ar e 
Associação Renovação Comunitária do Bairro Santa 
Cecília, convidando para a primeira formatura da uni-
dade escoteira local de Barbacena. Dia 24 de março de 
2017, às 19 horas, local Auditório do 9º Batalhão de 
Polícia Militar. Senhor Presidente estas são correspon-
dências”. Sr. Presidente: “Apresentação de proposição. 
Queria lembrar aos senhores e senhoras vereadoras, 
solicita que se faça cumprir a Resolução 353/2015 que 
dispõem sobre a criação da Frente Parlamentar de De-
fesa dos Direitos dos Animais e dá outras providên-
cias. Artigo 2º a frente parlamentar será constituída 
por livre adesão dos parlamentares que fazem parte 
da atual legislatura com o objetivo de apoiar e incenti-
var ações culturais em defesa dos animais. Parágrafo 
único. Os parlamentares desta Casa poderão solicitar 
adesão a esta frente parlamentar no prazo de 30 dias 
a partir da promulgação desta resolução. Findo este 
prazo os integrantes da frente parlamentar terão seus 
nomes divulgados no diário oficial eletrônico no muni-
cípio de Barbacena. Aqui no caso voluntariamente. 
Senhor secretário, proposições”. Vereador Nilton Cézar 
de Almeida: “Discussão e votação, vereador José Jor-
ge Emídio”. Vereador José Jorge Emídio: “Senhor Pre-
sidente, gostaria que Vossa Excelência o convidasse 
dois agentes penitenciários para fazer parte dos traba-
lhos, o Ivane Luiz de Souza e o nosso amigos Carlos, 
Contador, ali da Humberto Borato.”. Sr. Presidente: 
“Deferida a solicitação de Vossa Excelência. Eu convi-
do o vereador Carlos Du, vereadora Vânia Castro e o 
vereador José Antônio Magri, Tanjão, para que possa 
conduzir os ilustres visitantes agentes penitenciários 
na sessão desta noite”. Vereador José Jorge Emídio: 
“Senhor Presidente, estou apresentando aqui um re-
querimento de número 021, requerendo a aprovações 
do conselho de medalha para a concessão da medalha 
Mérito Legislativo, grau bronze, de acordo com o De-
creto Legislativo 469/98 para o senhor Ivanir Naider 
Martins, pelos relevantes serviços prestados à frente 
do serviço público. Ele é agente penitenciário e está 
prestes a se aposentar. E também grau bronze ao se-
nhor Luiz de Souza pelos relevantes serviços presta-
dos à frente do serviço público, ele também é agente 
penitenciário. Indicação 022 solicitando que nomeie a 
rua Travessa, sem nome, localizada no bairro Nova 
Cidade, de o nome da senhora Elenice Ferreira Maria-
no, nós temos ai muitas indicações acumuladas, então 
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agora vem as correrias. Indicação 288, solicitando o 
prefeito asfaltamento para a rua Irmã Catarina de Mi-
randa com Sargento Tomé de Souza e Valdemar No-
gueira, entre os bairros São Pedro e Água Santa. Indi-
cação 284 solicitando o senhor prefeito, providenciar 
uma ação tapa buraco para as ruas dos bairros Anda-
raí, Vilela, Boa Vista, Caiçaras e adjacências são tantas 
ruas que se for ler aqui, não vai dar tempo. Indicação 
285 para a nova secretária de obras, solicitando 150 
metros de calçamento para a rua Urucuia ligando as 
ruas Coronel Zico de Carvalho com Paraná, no bairro 
Caiçaras. Indicação 286 para que o senhor prefeito 
possa verificar uma parceria junto a Secretaria Munici-
pal de Educação e Desporto junto com a rede estadu-
al que seja implementado o ensino médio, na Escola 
Municipal Professor Yaya Moreira, é uma parceria que 
tem ser feira entre a Prefeitura e o Estado. Indicação 
287, senhor prefeito e a Secretaria Municipal de Saúde 
e Programas Sociais, providenciar a troca do muro que 
cerca a unidade básica de saúde do bairro Vilela, bem 
como a construção e um telhado, defronte à farmácia. 
O muro hoje oferece perigo a comunidade. Indicação 
292 solicitando ao prefeito mandar uma mensagem 
para esta casa solicitando a nomeação da Praça locali-
zada entre as ruas João Ribeiro Navarro, senador Lú-
cio Bittencourt colocando o nome do nosso saudoso 
Fábio José Caldino, foi uma liderança daquele bairro, 
faleceu aos 96 anos. Indicação S/N solicitando ao se-
nhor prefeito junto a Secretaria de Obras providenciar 
uma operação tapa buracos, capeamento e asfalto 
para a rua Carrancas, no bairro Nova Cidade, próximo 
da Lagoa. Indicação 328, solicitando ao prefeito para 
encaminhe a Secretaria de Obras asfaltamento para a 
rua São Francisco no bairro Caiçaras. Sala das Ses-
sões, 10/03/17, vereador José Jorge Emídio”. Secretá-
rio, Vereador Nilton Cézar de Almeida: “Apresentação 
de proposições, vereador Milton Roman”. Vereador 
Milton Roman: “Boa Noite Senhor Presidente, senho-
res e senhoras vereadoras, público presente. Indica-
ção 273/2017, recuperação da ponte Luiz Delbem ao 
senhor prefeito municipal, aja vista que caiu a cabe-
ceira da ponte há mais de ano e precisa ser recupera-
da. Indicação 273/2017 ao senhor prefeito em regime 
de urgência para que seja restabelecido o trânsito na 
Luiz Delbem em frente a casa do Doutor Francisco Mu-
niz Neto, número 160, uma vez que lá caiu uma bar-
reira há mais de um ano, colocando em risco a vida 
das pessoas e lá só passa um carro. Indicação 
275/2017, solicitando ao prefeito a colocação de duas 
guaritas na localidade das Margaridas. A associação 
de moradores solicita guaritas de ônibus para ficar 
fora da chuva e do sol. Indicação 277/2017, ao senhor 
prefeito para a extensão de iluminação pública na Ala-
meda Pedro Roman, no bairro Roman, extensão de 
250 metros. Indicação 278 /2017, ao prefeito, uma 
rede de iluminação na rua sem nome, ao lado da rua 
José Martins Drummond, na Colônia Rodrigo Silva. In-
dicação 279/2017 solicitando linha de ônibus na Colô-
nia Rodrigo Silva, por a linha lá ser intermunicipal, ela 
não transporta idosos, o que é muito difícil. Aliás gen-
te, pra vocês saberem todas essas reivindicações tem 
um ano, dois, três e a gente não consegue ser atendi-
do, conversei com o Jair Barraca, Jairzinho, foi feito 
ofício e até hoje nada. Ai quando a população para as 
vias, acaba sendo um único argumento, sabemos que 
não podemos fazer isso. Precisamos rever, tomar uma 
atitude mais séria. Indicação 280/2017, essa reivindi-
cação vem até trazer de certa forma um auxílio para o 
caso do pedágio. É uma indicação do meu amigo Mar-
quinho Baldoíno, da comunidade da Pedra. É uma su-
gestão que está sendo trazida e que é até uma forma 
da gente tirar os caminhões, carretas e o trânsito pe-
sado de dentro de Barbacena, grande problema nos-
so. É melhoria da estrada que liga a Pedra, Zé Luiz e 
Barbosa, saindo em Doutor Sá Fortes. É uma forma de 
tirar os caminhões quem vem de Antônio Carlos e re-
gião, até mesmo Ibertioga, passando por aquele setor 
e uma forma de sair fora do pedágio também. A ideia 
aqui é de transformar essa via, numa via estadual. 
Isso é um trabalho a médio e longo prazo, mas que 
tem que ser começado agora, transformar ela numa 
rodovia MG, a fim de que ela seja pavimentada, uma 

vez que a prefeitura não vai ter condição de fazer isso 
e seria uma forma de escoar esses caminhões, tirar 
esses caminhões do centro da cidade. Tem um outro 
projeto que seria ligar Padre Brito ao Faria, chegando 
por fora, seria uma outra forma de chegar ao anel ro-
doviário chegando ao Centro da cidade, a rua Sete e a 
Olegário Maciel, ela não aguenta a quantidade de ca-
minhão que passa por ali. Então seriam duas estradas 
que estariam fazendo quase que um anel e que tirar o 
trânsito pesado de nossa cidade. Indicação 281/2017 
solicitação o prefeito para melhoramento das estradas 
do distrito da Colônia Rodrigo Silva, quem tem ido pra 
aquela região lá, na entrada da Lavrinha, da Gruta, tá 
ficando intransitável. Tem entrar com cascalhamento 
junto lá”. Indicação 282/2017 colocação de rede de 
água tratada, potável na localidade dos Sfredo, tam-
bém já está em andamento, já tem um projeto´, já foi 
indicado e nós estamos pedindo mais uma vez. Indica-
ção 283/2017 questão dos bueiros entupidos na rua 
Luiz Delben, em frente ao Francisco Muniz. Indicação 
276/2017, indicação para a colocação de iluminação 
pública, nas ruas 115 e rua Cândido Ferreira, no bairro 
Greenvilhe, mesmo problema de local que está no es-
curo e construção precisando de padrão. Indicação 
305/2017, colocação de rede de esgoto na Alameda 
Pedro Edmundo Roman, também ao prefeito, já tem 
solicitação no SAS e estamos reivindicando mais uma 
a rede de esgoto. Indicação 306/2017, colocação de 
rede de esgoto na rua Tomé de Souza, no distrito da 
Colônia Rodrigo Silva. Indicação 307/2017, mudança 
de um poste no Pesque Pague do Antônio, na comuni-
dade dos Magri, nos distrito da Colônia Rodrigo Silva, 
uma vez que já houve um acidente, um barbacenense 
morreu pescando porque a rede elétrica passava em 
cima do pesque pague, até o Carlinho ali, do Boi Gor-
do, até assustei no dia que ele morreu”. Vereador Vâ-
nia Castro: “As indicações de número 014 solicita com 
urgência quanto a recuperação asfáltica da Avenida 
Bias Fortes, em toda a sua extensão. Indicação 028, 
recuperação asfáltica da rua Expedicionário José Leite 
Furado, Santa Efigênia. As demais indicações são to-
das de recuperação asfáltica. Lerei apenas o número 
da indicação e o nome da rua, para ser mais rápida. 
Indicação 027, rua Geraldo de Andrade de Resende, 
Santa Efigênia. Indicação 026 rua São Joaquim, bairro 
Santo Antônio. Indicação 025 rua Major Diniz, Santa 
Efigênia. Indicação 023 rua Júlio de Moura, São Pedro. 
Indicação 024, rua Pedro Stefano Trade, São Pedro. 
Indicação 022, rua Sena Madureira, Pontilhão. Indica-
ção 021 Rua São Geraldo, bairro São Geraldo. Indica-
ção 020 Hermilho Alvez, Centro. Indicação 019 rua 
Vitório Meneguim, Pontilhão. Indicação 018 Avenida 
Brasil, Novo Horizonte. Indicação 016 Comendador 
João Fernandes, Centro. Indicação 015, Praça Pedro 
Teixeira, Centro. Indicação 017, solicita a desobstru-
ção do bueiro para facilitar o escoamento da água da 
chuva, na Avenida Bias Fortes, em frente ao número 
257 Centro. Obrigada, Presidente”. Vereadora Joanna 
Bias Fortes: “Boa noite senhor Presidente, boa noite a 
todos. Requerimento 014/2017, solicita que encami-
nhe convite ao subsecretário de trânsito, Ailton Ramos 
Vidal Filho para que o compareça a esta casa para 
esclarecer dúvidas sobre o funcionamento do estacio-
namento rotativo. Requerimento 015/2017, requer ao 
Excelentíssimo prefeito municipal que peça ao Execu-
tivo, em caráter de urgência, que envie a esta Casa as 
seguintes informações relativas ao pedágio da Br040. 
O montante de ISS arrecadado pelo município corren-
te do serviço de pedágio explorado pela empresa Via 
040, desde o início da operação até o último mês en-
cerrado. O montante do ISS arrecadado por mês du-
rante os último quatro meses. A base de cálculo utili-
zada para recolhimento do referido tributo a 
especificação do tipo de controle exercido pelo ente 
tributante para a validação com um dos valores reco-
lhidos. Obrigada, boa noite”. Vereador Edson Resen-
de: “Senhor presidente estou apresentando processo 
507/2017 que trata que o subsecretário de trânsito 
esclareça o seguinte sobre o rotativo: em quais vias 
públicas está implementado o sistema, em quais vias 
públicas com o sistema existe estacionamento para os 
ciclistas, se existe previsão de ampliação de vagas 

para os motociclistas e se existe material informativo 
aos condutores de veículos durante o período de im-
plementação do sistema. Nós fomos procurados por 
motociclistas que disseram faltar opções de locais para 
o estacionamento de motocicletas em determinados 
locais da cidade. Segundo requerimento número 
144/2017 estou protocolizando aqui na Câmara um 
pedido com a relação a Petrobrás, a multa e outras 
coisas mais. Em abril de 2013, aconteceu em Barbace-
na, na localidade dos Costas, o maior desastre ecoló-
gico do município e um dos maiores de Minas Gerais, 
o vazamento de óleo diesel no leito de Rio das Mortes. 
Diante do exposto, solicitamos do Excelentíssimo Pre-
feito Municipal as seguintes informações: 1º o número 
do processo, instância ou tribunal de tramitação. 2º 
andamento do processo. 3º caso a ação já tenha sido 
julgada e se foi procedente, qual o valor da indeniza-
ção. 4º se o pagamento da indenização já foi efetuado 
ou em partes. 5º caso o pagamento já tenha sido efe-
tuado, qual a destinação da verba. Muito obrigado”. 
Vereador Ewerton Horta: “Senhor Presidente, verea-
dores, boa noite. Requerimento 022/2017, solicita re-
latórios de despesa das festividades e comissões para 
a comissão competente de executoriedade de leis. 
Somente isso presidente”. Sr. Presidente: “Discussão e 
votação o ofício 013/2017, Senhor Secretário leitura 
do ofício. Secretário, Vereador Nilton Cézar de Almei-
da: “Discussão e votação o ofício 013/2017 indicando 
o ex-vereador Tadeu José Gomes para o cargo de ou-
vidor geral do município”. Vereador Flávio Maluf: “Gos-
taria que Vossa Excelência suspendesse a reunião por 
dois minutos para tentar um acordo de liderança, em 
relação a este ofício 013/2017. Vou encerrar a discus-
são. Encerrada a discussão. Vistas concedidas ao vere-
ador Carlos Du. Vereador Carlos Du: “Senhor Presi-
dente, gostaria de solicitar que a Mesa da Câmara 
convidasse o indicado Tadeu José a comparecer aqui 
na Câmara e enviasse previamente os eu currículo 
para análise.  Sr. Presidente: “Apresentar o currículo 
para participar conosco e ser sabatinado ou só enviar 
o currículo? Vereador Carlos Du: “Apresentação do 
currículo e ser sabatinado”. Sr. Presidente: “Deferida a 
solicitação de Vossa Excelência a secretaria da Casa 
tomará as devidas providências. Projetos protocolados 
na Casa, senhor secretário por gentileza.” Secretário, 
Vereador Nilton Cézar de Almeida: “Proj. Lei nº. 
014/17 – Cria-se o Programa de Estímulo à Prática do 
Slackline, implantação de Slakports e demais equipa-
mentos públicos destinados à prática deste esporte e 
dá outras providências – Aut. Ver. Thiago Campos Mar-
tins”. Proj. Resolução nº. 004/17 – Dispõe sobre a 
competência comum ao Poder Executivo e Poder Le-
gislativo para iniciativa de Leis relativas a matéria tri-
butária, dando nova redação ao inciso V, do art. 147, 
do Regimento Interno da Câmara Municipal de Barba-
cena – Ver. Ewerton José Horta Júnior” SEGUNDA PAR-
TE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE PROJETOS A) SEGUN-
DA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO– REGIME DE URGÊNCIA 
URGÊNTÍSSIMA Sr. Presidente: “Senhor secretário, 
discussão e votação de projetos, primeiro regime de 
urgência urgentíssima”. Secretário, Vereador Nilton 
Cézar de Almeida: “Projeto de Lei número 071/2016, 
altera a composição do Conselho Municipal sobre Dro-
gas – COMAD – Autoria do Executivo – Prazo vencido 
em 10/03/17”. Sr. Presidente: “Em discussão o Projeto 
de Lei número 071/2016. Segunda discussão e vota-
ção. Continua em discussão. Vou encerrar a discussão. 
Encerrada a discussão. Vistas concedidas ao vereador 
José Jorge Emídio do PDT”.  Sr. Presidente: “Por ser 
projeto vencido, encerrada a sessão. Senhoras e se-
nhores vereadores, agradeço a presença de todos. 
Tenham todos um boa noite e declaro encerrada a 
presente sessão”. Nada mais havendo a tratar o Sr. 
Presidente declarou encerrada a presente sessão e eu, 
Helen Caroline de Oliveira, Redatora de Atas em exer-
cício, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será 
assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secre-
tário. Presidente: Vereador Odair José Ferreira. Secre-
tário: Vereador Nilton Cézar de Almeida.
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