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BARBACENA, SEGUNDA-FEIRA, 08 DE SETEMBRO DE 2014

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN
Secretário: Diogo Sie Carreiro Lima

AVISO DE LICITAÇÃO

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE 
BARBACENA

Presidente: Amarílio Augusto de Andrade

EXTRATO DE PORTARIAS
172 -  EXONERANDO,  RAFAELA APARECIDA DA SIL-
VA  do cargo em comissão de Agente de Gabinete 
Parlamentar, Símbolo CLC-1, do Quadro de Servidores 
da Câmara, lotada no Gabinete do Vereador Flávio 
Barbosa da Silva, de acordo com a Lei Municipal nº. 
4169/09, devidamente modificada pela Lei 4467/13, 
a partir de 03 de SETEMBRO - VEREADOR AMARÍLIO 
ANDRADE – PRESIDENTE.

173 - EXONERANDO - CLÁUDIA CRISTINA DA SILVA 
do cargo em comissão de Agente de Gabinete Par-
lamentar, Símbolo CLC-1, do Quadro de Servidores 
da Câmara, lotada no Gabinete do Vereador Flávio 
Barbosa da Silva, de acordo com a Lei Municipal nº. 
4169/09, devidamente modificada pela Lei 4467/13, 
a partir de 03 de SETEMBRO - VEREADOR AMARÍLIO 
ANDRADE – PRESIDENTE.

EXTRATO DE RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO Nº. 348/2014 - A Presidência da Câmara 
Municipal de Barbacena, nos termos do art. 45, inciso 
IV da Constituição do Município de Barbacena, pro-
mulga a seguinte: RESOLUÇÃO: “Dispõe sobre a cria-
ção da Comissão Permanente de Legislação Participa-
tiva no âmbito da Câmara Municipal de Barbacena”. 
Art. 1º. Fica criada no âmbito da Câmara Municipal 
de Barbacena, a Comissão Permanente de Legislação 
Participativa, com a alteração do art. 50 do Regimento 
Interno desta Casa, que passará a vigorar com a se-
guinte redação: “Art. 50. As comissões Permanentes 
são: (...). VIII- Comissão de Legislação Participativa. 
(...). Parágrafo único. A comissão permanente enu-
merada neste artigo terá 05 (cinco) membros, sendo 
03 (três) vereadores titulares e 02 (dois) suplentes, 
todos escolhidos e designados de acordo com as dis-
posições deste Regimento. Art. 2º. O regimento In-
terno da Câmara Municipal de Barbacena passará a 
vigorar acrescido do seguinte art. 55-A: “Art. 55-A Á 
comissão de Legislação Participativa compete, opinar, 
emitir pareceres sobre projetos, além das atribuições 
contidas no Regimento Interno, especificamente so-
bre: I - Sugestões legislativas apresentadas por: a) 
Associações e órgãos de classe; conselhos municipais; 
organizações não governamentais; sindicatos e enti-
dades da sociedade civil organizada. b) Redes sociais 
e outras plataformas virtuais, conforme disponha o 
Regulamento Interno da Comissão. II- Pareceres téc-
nicos, exposições e propostas oriundas de entidades 
científicas e culturais e de qualquer das entidade men-
cionadas no inciso I. § 1º. As sugestões legislativas 
que receberem parecer favorável da Comissão serão 
transformadas em proposição legislativa de sua auto-
ria e encaminhadas à Mesa para tramitação, ouvidas 

RESUMO DE ATA
RESUMO DA ATA 046/2014 - 014ª Sessão Extraordi-
nária – 15.06.14 – 1º 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 – HORÁ-
RIO: 19h27. “A casa dos ímpios se desfará. Mas, a 
tenda dos retos florestará”. Às 19h28 o Sr. Presiden-
te suspendeu a sessão e convidou os vereadores a 
se aproximarem da Mesa para tratarem de assuntos 
relevantes. A Sessão foi reaberta às 19h34. I - Lei-
tura e Discussão de Atas: - Ata 033/14 – Foi feita a 
leitura apenas de parte da presente Ata, ficando sua 
totalidade para ser lida na reunião posterior. II- Leitu-
ra de Correspondências e Comunicações: Não houve 
correspondências a serem apresentadas. SEGUNDA 
PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h36. Discus-
são e Votação de Projetos. PRIMEIRA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO –  REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA. 
Proj. Lei nº. 105/14 – Autoriza o Município de Barba-
cena a contratar com o Banco de Desenvolvimento de 
Minas Gerais S/A – BDMG, operações de crédito com 
outorga de garantia e dá outras providências – Aut. 
Executivo – PRAZO VENCE EM 28.06.14 – VISTA CON-
CEDIDA À VEREADORA VÂNIA MARIA DE CASTRO. 
Para justificar o pedido de vista, solicitou a palavra a 
vereadora Vânia Castro, disse que teve uma conversa 
com o Secretário de Finanças, mas ainda tem algumas 
dúvidas e vai procurar saná-las com o Secretário. Pela 
ordem, solicitou a palavra o vereador Ronaldo Braga. 
Disse que também quer ouvir a posição do Secretário, 
pois não pode acompanhar toda a Audiência Pública. 
Salientou que todos precisam ter mais informações. 
Afirmou que não se quer obstaculizar a votação do 
projeto, porém é preciso aprofundar mais no mérito 
do projeto. Pela ordem, solicitou a palavra o Vereador 
Ilson Guilherme. Disse que participou de uma festa e 
foi questionado sobre os acontecimentos em Barba-
cena, quando apresentou suas explicações. Afirmou 
que vai votar no projeto do empréstimo, mas o povo 
questiona muito se o prefeito já acertou as contas, 
e espera que as coisas aconteçam com mais clareza. 
Proj. Lei nº. 092/14 – Autoriza a implantação de Siste-
ma Operacional para utilização do Terminal Rodoviário 
de Barbacena e dá outras providências – Aut. Exe-
cutivo – PRAZO VENCE EM 27.06.14. Disse que não 
entendeu o por quê do prefeito enviar uma solicitação 
para que a Câmara autorize implantação de sistema 
operacional da Rodoviária, pois isso é atribuição dele. 
Disse que o executivo é quem administra o terminal 
rodoviário e qualquer operação naquele local é de 
responsabilidade do Prefeito. Destacou haver neces-
sidade de melhor esclarecimento sobre determinado 
item do projeto. Afirmou que, talvez, quanto às tarifas 
tenha que enviar solicitação à Câmara. Disse que lhe 
causou preocupação o item nono, relacionado à explo-
ração comercial por terceiros. Encerrada a discussão, 
VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR ILSON GUILHER-
ME DE SÁ – TERERÊ. REDAÇÃO FINAL – PROJETO DE 
LEI. Proj. Lei nº. 006/14 – Determina que todas as 
consultas médico/odontológica e exames da rede pú-
blica 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 
– Aut. Vereadora Vânia Maria de Castro – APROVADO 
POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 065/14 – Reconhece 
como de utilidade pública a Associação de Apoio aos 
Surdos de Barbacena/MG – Aut. Vereadora Vânia Ma-

ria de Castro – APROVADO POR UNANIMIDADE. SE-
GUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI. 
Proj. Lei nº. 168/13 - Dispõe sobre a colaboração de 
corretores de imóveis, inscritos no CRECI e no CNAI, 
em alienações ou leilões promovidos pelo Poder Exe-
cutivo - Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal – RETIRADO 
DE PAUTA PELO PRESIDENTE. Proj. Lei. nº. 174/13 
- Institui o sistema de recuo da água da chuva no 
Município de Barbacena, para utilização não potável 
em condomínios, clubes, entidades, conjuntos habi-
tacionais e demais imóveis residenciais, industriais e 
comerciais - Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal – RETI-
RADO DE PAUTA PELO PRESIDENTE ANTE A AUSÊN-
CIA DO AUTOR. Proj. Lei nº. 131/13 – Dispõe sobre a 
afixação obrigatória de mensagens educativas contra 
o consumo de bebidas alcoólicas nas escolas públicas 
e privadas situadas no Município de Barbacena e dá 
outras providências – Aut. Ver. Johnson Oliveira Mar-
çal – RETIRADO DE PAUTA PELO PRESIDENTE ANTE 
A AUSENCIA DO AUTOR. PRIMEIRA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI. Proj. Lei. nº. 062/14 – 
Dispõe sobre as diretrizes a serem observadas na ela-
boração da Lei Orçamentária do Município de Barba-
cena para o exercício de 2015 e dá outras providências 
- Aut. Executivo – VISTA CONCEDIDA À VEREADORA 
VÂNIA MARIA DE CASTRO. PRIMEIRA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO – PROJETO DE RESOLUÇÃO. Proj. de Re-
solução nº. 009/14 – Estabelece horário especial às 
sessões ordinárias da Câmara Municipal de Barbace-
na nos jogos da seleção brasileira durante a copa do 
mundo de 2014 e dá outras providências – Aut. Mesa 
da Câmara – APROVADO POR  UNANIMIDADE. Pela 
ordem, solicitou a palavra o vereador Ronaldo Braga. 
Comentou sobre convenção do PMDB em Belo Hori-
zonte onde foi aprovada a chapa encabeçada por Fer-
nando Pimentel (PT) e Antonio Andrade (PMDB) para 
concorrer ao governo de minas nas próximas eleições. 
Disse que foi convidado, e aceitou concorrer ao cargo 
de Deputado pelo PMDB nas próximas eleições. O Sr. 
Presidente disse que desejava sucesso ao vereador 
Ronaldo Braga e deixou claro que vai apoiar um depu-
tado estadual e um federal, mas só apoiará aos que 
ajudarem a obra do núcleo. PRIMEIRA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO – PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL. 
Proj. Emenda Constitucional nº. 001/14 – Modifica o 
art. 28-A da Constituição Municipal de Barbacena e dá 
outras providências – Aut. Vários Vereadores – VISTA 
CONCEDIDA À VEREADORA MARILENE DE ALMEIDA 
FRANCO. Às 20h18 o Sr. Presidente determinou fosse 
feita a chamada final dos vereadores, conforme regis-
trado em livro próprio. Nada mais havendo a tratar, o 
Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão 
às 20h19 e eu, Rogério Luiz Pereira Barbosa da Silva, 
Redator de Atas em exercício, lavrei a presente ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi-
dente e pela Senhora Secretária. Presidente: Vereador 
Amarílio Augusto de Andrade. Secretária: Vereadora 
Grácia Maria Araújo Gomes.

SESAP – PRC 048/2014 - PP 036/2014 – OBJETO: 
RP. Aquisição de óleos lubrificantes para atender SE-
SAP. ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 24/09/2014 às 
13:00 horas. Informações 0xx32 3339–2026, licita-
cao@barbacena.mg.gov.br. Barbacena, 08/09/2014. 
Simone Rodrigues da Costa. Gerente de Licitação. 
Pablo H. Candian. Coordenador de Aquisições e Con-
tratos.

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

Secretário-Chefe da Casa Civil

as comissões competentes para exame do mérito. § 
2º. As sugestões que receberem parecer contrário, 
serão encaminhadas ao arquivo. § 3º. Os pareceres 
devem ser devidamente publicados e fundamentados 
em consonância com o ordenamento jurídico brasilei-
ro. § 4º. Aplicam-se às proposições decorrentes de 
sugestões legislativas, no que couber, as disposições 
regimentais relativas ao trâmite dos projetos de lei nas 
comissões. Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Gabinete do Presidente, Palácio da Revolu-
ção Liberal, Barbacena/MG, aos 03 de setembro de 
2014, 172º ano da Revolução Liberal, 84º da Revo-
lução de 30. Vereador Amarílio Augusto de Andrade 
– Presidente. (Projeto de Resolução nº. 010/13 – Au-
toria Vereador Márcio Zeferino Ferreira).

EXTRATO DE CONTRATO
Carta Convite nº 001/2013. Processo nº 041/2013. 
Contrato de Empreitada nº 016/2013. Contratante: 
Câmara Municipal de Barbacena. Contratada: Telhacol 
Telhado em Amianto e Colonial LTDA. Objeto: Refor-
ma da Câmara Municipal de Barbacena. Limite máxi-
mo que pode ser aplicado ao 2º aditivo: R$ 3.752,07. 
Valor a ser quitado referente ao 2º aditivo, conforme 
medição nº 07, de 02/09/2014:  R$ 2.529,37.(Dois mil 
quinhentos e vinte e nove reais e trinta e sete cen-
tavos). Amarilio Augusto de Andrade - Presidente da 
Câmara Municipal de Barbacena.

Contrato nº 06/2014. Processo nº 25/2014. Dispensa 
de Licitação. Contratante: Câmara Municipal de Bar-
bacena. Contratada: Micro Empreendedor Individual – 
MEI (João Batista da Silva). Objeto: Confecção manual 
artesanal de lustres de metal com braços, para serem 
instalados na Câmara Municipal de Barbacena – MG – 
Palácio da Revolução Liberal. Valor: R$ 7.000,00 (sete 
mil reais). Pagamento: 50% no ato da assinatura con-
tratual. 50% no ato da entrega dos bens. Prazo para 
entrega: 45 dias a contar desta publicação. Barbace-
na, 08 de setembro de 2014. Amarilio Augusto de An-
drade - Presidente da Câmara Municipal de Barbacena.
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