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

Secretário-Chefe da Casa Civil

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

Secretário: Diogo Sie Carreiro Lima

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN

AVISO DE LICITAÇÃO
AGIR – PP 003/2015 – PRC 012/2015. OBJETO: R.P. 
para futura e eventual contratação de empresa para 
confecção de material gráfico para atender a AGIR. 
ABERTURA: 30/06/2015 – 14:00 hs. Informações 32–
3339–2026. Barbacena 11/junl/15. Simone R. Costa 
– Gerente de Licitação. Pablo Herthel Candian. Coor-
denador de Aquisição e Contrato.

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE
BARBACENA

Presidente: Flávio Barbosa da Silva

RESUMO DE ATA
RESUMO DA ATA 015/2015. 27.03.2015 – 1º Período 
– 3º Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Flávio 
Barbosa da Silva. SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM 
AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. Aos vinte e 
sete dias do mês de março do ano de dois mil e quin-
ze, às dezenove horas e trinta minutos e, sob a Presi-
dência do Vereador Flávio Barbosa Silva, reuniu-se 
Solenemente a Câmara Municipal para Homenagem 
ao Dia Internaconal da Mulher, o qual adentrou o Ple-
nário trazendo consigo sua homenageada a Sra. Maria 
Olívia Sousa e Silva Lima, mineira de Montes Claros, é 
casada com o Sr. Carlos José Almeida Lima e tem um 
filho, Gabriel Sousa e Silva Soares. Graduada em Ad-
ministração Sública e pós graduada em Gestão de De-
rivativos Agropecuários. Iniciou sua carreira profissio-
nal no Banco do Brasil em 1987 e atualmente exerce a 
função de gerente de relacionamento governo. Em 
seguinda convidou o vereador Amarílio Augusto de 
Andrade e a Sra. Vanda Pompeu, representante de sua 
homenageada,  a senhora Marli Gava da Silva. Forma-
da em Direito e Psicologia, é também profissional libe-
ral com formação em transações imobiliárias. é volun-
tária da comissão de direitos humanos e ética desde 
2007, onde ocupa, atualmente, o cargo de vice-presi-
dente. é coordenadora do grupo de apoio ao sistema 
prisional de barbacena ao lado de wanda pompeu, que 
neste ato representará a homenageada que, por moti-
vo de viagem já agendada na mesma data, não pode-
rá comparecer. Na sequência, convidou o vereador 
Carlos Alberto Sá Grise e sua homenageada a Senhora 
Sofia Maria de Oliveira Ambrósio. É uma das fundado-
ras do bairro João Paulo II, onde reside há mais de 40 
anos, líder comunitária e benemérita foi também a  
idealizadora da construção do posto de saúde do bair-
ro, sempre ajudando aos moradores junto aos órgãos 
públicos e instituições de saúde. Convidou também o 
vereador Carlos Roberto Batista - Kikito e sua home-
nageada a senhora Maria de Lourdes Ferreira – Lurdi-
nha do Nove de Março. Mãe de quatro filhos, foi Presi-
dente da Associação Comunitária do bairro Nove de 
Março, dando também assistência aos bairros Santa 
Maria e Nova Cidade, com distribuição de roupas, re-
médios e alimentos, tornando-se referência como mu-
lher simples e muito guerreira. Em seguida convidou o 
vereador Flávio Maluf Caldas e sua homenageada a 
senhora Márcia Aparecida Ferreira Nakamura. Gradua-
da em Direito e pós-graduada e especialista em vigi-

lância sanitária. Exerceu os cargos no posto de saúde 
e na Superintendência Regional de Saúde conseguin-
do, em sua gestão, a reforma do prédio, com acesso 
inclusive, aos portadores de necessidades especiais. 
Implantou a Rede de Urgência e Emergência e foi in-
tegrante da comissão pró-hosp. Aprimorou esforços 
para projetos e programas visando sempre a melhoria 
dos serviços prestados, participando de todos os pro-
gramas estruturadores da secretaria de estado da saú-
de de barbacena. Prosseguindo convidou a vereadora 
Gracia Maria Araújo Gomes e sua homenageada a 
Doutora Liliana Chevtchouk. Nascida na ucrância, che-
gou ao brasil em 1965 e morou na cidade de São Pau-
lo onde estudou medicina. Casou-se com o barbace-
nense e também médico, dr. Mauro Jurno, constituindo 
residência nesta cidade até a presente data. O casal 
possui duas filhas. Fundou o ASSODIBAR em 1990, 
entidade que possui mais de 300 associados. Possui 
vários cursos de especialização na sua área é Mestre 
pela Universidade Federal Fluminense. Em seguida 
convidou o vereador Ilson Guilherme de Sá - Tererê e 
sua homenageada a senhora Eliza Machado Garcia. 
Mulher de fibra que não recua diante das dificuldades 
da vida, lutando bravamente e ajudando as pessoas 
em seus desafios. Possui graduação em Pedagogia e 
trabalha como empresária no ramo comercial. Convi-
dou também o vereador José Jorge Emídio e  sua ho-
menageada a senhora Queila Cristina da Silva Macha-
do Pereira de Souza. Formada em Enfermagem em 
sua terra natal, Teresópolis, RJ, é pós-graduada em 
Saúde Pública e especialista em Educação em Saúde. 
Trabalha na área da saúde desde 1993, em diversos 
hospitais da cidade e região. Atualmente ocupa o car-
go de Sub-Secretária Adjunta pela Prefeitura munici-
pal de Barbacena. Dando seguimento convidou  o ve-
reador Luiz Gonzaga de Oliveira e sua homenageada a 
senhora Denise Maria Belloni de Medeiros, Tenente 
Coronel, exerce a função de Chefe da Divisão de Ensi-
no da EPCAR. Possui cursos na área de administração 
de ensino e gestão de qualidade. É casada com o co-
ronel Willian Martins de Carvalho e o casal possui dois 
filhos. Convidou na sequência a vereadora Marilene de 
Almeida Franco e sua homenageada a senhora Doro-
tea Aparecida Viol Sabino, Dorotéa Viol, pessoa humil-
de e de fé inabalável é uma representante do povo 
barbacenense, exercendo atividades cívicas em nossa 
terra, sempre solícita a todos que procuram por ajuda. 
Filha de D. Marli Tereza Bertolin Viol, é uma mulher 
exemplar e carinhosa, casada com Flávio Ffreitas Sa-
bino. Em seguida convidou o vereador Ronaldo Braga 
e  sua homenageada a senhora Tereza Cristina Maga-
lhães Simão, natural de Barbacena, filha de José Luiz 
Mirande de Magalhães e Tereza Camargo Magalhães, 
atuou no Banco Brasileiro e Sulbrasileiro por dois anos, 
dedicando-se a vida do lar após o casamento dom Re-
nato Valério Simão. Desde 1937, Dina, como é cari-
nhosamente chamada iniciou sua caminhada carismá-
tica católica em Belo Horizonte, retornando à 
Barbacena em 1988. Em 2001 assumiu a administra-
ção da Escola A Maré de Natação  - C.A.T.E. MARÉ, em 
parceria e sociedade com seu irmão Barão.  Em segui-
da foram convidados o vereador o vereador Tadeu 
José Gomes e  sua homenageada a senhora Marlene 
Maria da Conceição Santos. Desde pequena, não me-
diu esforços para ajudar sua família, trabalhando com 
esse fim desde a idade de 7 anos. Casou-se com Adil-
son dos Santos e tem três filhos. Foi morar no bairro 
Diniz II onde não mediu esforços,  juntamente com 
toda a comunidade, para a construção da Igreja de 
São Domingos Gumão, atuando e coordenando as 
pastorais daquela Igreja Ccatólica. E finalizando convi-
dou a vereadora Vânia Maria de Castro e sua homena-
geada a senhora Helena Maria Milagres Belo, natural 
da cidade de Senhora dos Remédios,  é graduada em 
Direito e Ciências Contábeis. Exerce a função de Ge-
rente Administrativa da APAE de Barbacena e participa 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e ao 

Adolescente de Barbacena e do Conselho de Assistên-
cia Social de Barbacena. É monitora nacional da Fede-
ração Nacional das APAES, representando as APAES 
mineiras de 2008 até a presente data. Foram convida-
das a compor a Mesa dos Trabalhos as seguintes auto-
ridades: Professor José Augusto de Oliveira Penna 
Naves, Representando Prefeito Municipal; Major Vânia 
Fonseca, Representando o COM. EPCAR; Dra. Flávia 
Murta, Delegada da Mulher; Dra Fátima Maria Cam-
pos, Delegada Representando Dr. Saed; Irene Kilson, 
Diretora de Integração Regional da PMB; Evandro Ma-
chado Barbosa, Representando o Gerente do Banco do 
Brasil; Maria Auxiliadora Neves da Silva Maluf, Coorde-
nadora OAB Mulher; Antônio Chala Sade, Represen-
tando CDL e Rotary Monte Mário. Registrou ainda a 
presença das seguintes autoridades: Sr. Gustavo Silva 
Assis, representando o Banco do Brasil; Bruno Mota, 
representando o direitor administrativo do SAS; Ange-
la Laguardia, representando a Academia Barbacenen-
se de Letras; dentre outras. Nesse momento o Sr. 
Mestre de Cerimônias retornou a palavra ao Sr. Presi-
dente da Câmara que fez a abertura solene da Sessão 
e solicitou da vereadora Marilene Franco que fizesse a 
leitura de um versículo bíblico: “Uma esposa exem-
plar; feliz quem a encontrar! É muito mais valiosa que 
os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca 
lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem, e nunca o 
mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e 
com prazer trabalha com as mãos. Como os navios 
mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes 
de clarear o dia ela se levanta, prepara comida para 
todos os de casa, e dá tarefas às suas servas. Ela ava-
lia um campo e o compra; com o que ganha planta 
uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho; 
seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o 
seu comércio lucrativo, e a sua lâmpada fica acesa 
durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os 
dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende 
as mãos aos pobres.”(Provérbio 31: 10-20). Em segui-
da todos foram convidados a ficar de pé para acompa-
nhar a execução do Hino Nacional pela Banda de Mú-
sica do 9º Batalhão da Polícia Militar. Dando 
seguimento foi feita de correspondências encaminhas 
à Câmara em agradecimento aos convites para a pre-
sente Sessão Solene. Convidou então o Sr. Presidente 
para ocupar o dispositivo de destaque, passando a 
presidência da Câmara à vereadora Grácia Araújo. Em 
seguida uma a uma das homenageadas foram convi-
dadas a ocupar o dispositivo de destaque e receberem 
das mãos do Sr. Presidente e demais vereadores placa 
comemorativa e buquê de flores em sua homenagem. 
Encerrada a entrega as homenagens o mestre de Ce-
rimônias convidou a oradora da noite, a vereadora 
Vânia de Castro para fazer o seu discurso que segue 
na íntegra da ata original. E deixou um abraço especial 
a todas as mulheres presentes na Casa e pediu que 
continuem com garra e sabedoria, sem perder o lado 
sentimental. Dando seguimento o representante do 
Poder Executivo, Professor José Augusto fez a leitura 
de um texto que segue na íntegra da ata original. Na 
sequência o Sr. Presidente convidou a Sra. Denise Me-
deiros para falar em nome de todas as homenagea-
das. Assumindo a Tribuna a Sra. Denise disse: “Inicio 
o nosso agradecimento a essa Casa que nos elegeu 
representante de tantas outras mulheres como foi 
dito. E de modo especial, eu sei que estou represen-
tando as mulheres da EPCAR e da Força Aérea Brasi-
leira. Então, isso me traz bastante alegria. Como cada 
uma de vocês, aqui, representa uma instituição, uma 
casa, uma família. Então, o primeiro agradecimento 
que faço é àquele que nos escolheram, muito obriga-
da! Agradeço aos nossos pais familiares, que nos aju-
daram a estar aqui, obviamente. Agradecemos a Deus 
esse dom de ser feminina, de ser mulher, essa gentile-
za, essa doçura que Deus colocou no mundo e que a 
gente não pode perder.  E finalizando o meu agradeci-
mento, eu gosto de citar a Adélia Prado, quando ela 
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diz sobre mulher: como eu ia dizendo, mulher é forte, 
fortíssima, se for louca pede a cabeça de João Batista 
em uma bandeija de prata, se for santa não pede nada 
e vai abrindo caminhos devagarinho, plantando a se-
mente, regando e depois, haja celeiro para tanta flor e 
fruto. Sejamos feminia. Muito obrigada!” O Sr. Presi-
dente agradeceu a todos os presentes e se disse mui-
to satisfeito por ter podido prestar essa homenagem 
às mulhers e nada mais havendo a tratar declarou 
encerrada a sessão às 21h52. Eu, Danielle de Paula 
Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente 
ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor 
Presidente. Presidente: Vereador Flávio Barbosa da 
Silva.

RESUMO DA ATA 016/2015 - 012ª Sessão Ordinária 
– 31.03.15 – 1º Período – 3º Ano da Legislatura. Pre-
sidente: Vereador Flávio Barbosa da Silva. Secretária: 
Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h29 “ 
Ensina-nos o que lhe diremos: porque nós nada po-
deremos pôr em boa ordem, por causa das trevas. 
Contar-lhe-ia alguém o que tenho falado? Ou deseja-
ria um homem que ele fosse devorado?”(Jó 37:19-20) 
Nesse momento o Sr. Presidente interrompeu a reu-
nião, às 19h31. Sessão reaberta às 20h01. I - Leitura 
e Discussão das Atas: - Não houve. II – Leitura da 
Correspondência e Comunicações: - Não houve. SE-
GUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h01 
Discussão e Votação de Projetos VETO - DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO ÚNICA - VETO TOTAL PROJ. LEI Nº. 128/14 
– Dispõe sobre a transmissão on-line, via internet, 
de todas as licitações realizadas nos Poderes Execu-
tivo e Legislativo do Município de Barbacena – Aut. 
Executivo - PRAZO VENCIDO EM 21.03.15. VISTAS 
CONCEDIDAS AO VEREADOR JOSÉ JORGE. Estando 
o projeto com prazo vencido e nada mais a tratar o 
Sr. Presidente determinou fosse feita a chamada dos 
vereadores presentes: vereador Amarílio Andrade, 
Carlos Roberto, Flávio Barbosa, Flávio Maluf, Grácio 
Araújo, Ilson Guilherme, Johnson Marçal, José Jorge, 
Luiz Gonzaga, Márcio Zeferino, Marilene Franco, Tadeu 
José e Vânia de Castro e declarou encerrada a presen-
te sessão às 20h05 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: Vereador Flávio 
Barbosa da Silva. Secretária: Vereadora Grácia Maria 
Araújo Gomes.

RESUMO DA ATA 017/2015 - 013ª Sessão Ordinária – 
07.04.15 – 1º Período – 3º Ano da Legislatura. Presi-
dente: Vereador Flávio Barbosa da Silva. Secretária: 
Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h29 “ 
Ora, partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de 
Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananéia, provin-
da daquelas cercania, clamava, dizendo: Senhor, Filho 
de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está 
horrivelmente endemoninhada.”(Mateus 15:21-22). I 
- Leitura e Discussão das Atas: - Ata 004/2015 – Apro-
vada por unanimidade. Com a palavra pela ordem o 
vereador Ilson Guilherme disse que no dia de hoje 
houve uma manifestação dos servidores públicos mu-
nicipais em razão do atraso dos seus salários. Ressal-
tou que o Presidente do Sindicato estava a frente e 
contou com o apoio do Sindicato Estadual. Foram até 
a Prefeitura tentar um acordo. E ficou acordado que os 
valores que seriam pagos em janeiro e fevereiro e não 
foram, serão pagos em maio e junho. Quanto aos de-
mais pagamentos, fizeram a proposta de começar a 
pagar os aposentados em cinco parcelas uma primeira 
quantia, começando em abril, no dia 20. Logo depois 
começará a pagar os servidores ativos, também da 
mesma forma, em cinco parcelas, logo após encerrado 

o pagamento dos aposentados, em mais cinco parce-
las, encerrando com mais cinco parcelas para os servi-
dores ativos. Essa foi a proposta apresentado pelo 
Secretário de Finanças para que ele pudesse efetivar o 
pagamento. O Presidente Almir não aceitou ainda, le-
vará a proposta para Assembleia, mas haverá uma 
data e será desvinculada do limite prudencial. E finali-
zou parabenizando o Almir pelo empenho dele em 
tentar solucionar o problema dos servidores e agrade-
ceu ao Presidente do Sindicato Estadual por ter vindo 
dar seu apoio ao servidores municipais. II – Leitura da 
Correspondência e Comunicações: - Ministério da Edu-
cação FNDE Comunicados nº CM097562/2015; 
CM103421/2015. III- Apresentação de Proposições: - 
Do vereador Amarílio Andrade: - Requerimento S/Nº 
- O vereador vem à presença dos membros do Conse-
lho Permanente da Ordem do Mérito Legislativo para 
submeter o nome do Coronel Carlos Bratilieri, para ser 
agraciado com a insígnia do Mérito Legislativo Grande 
Mérito. Com a palavra pela ordem o vereador Amarílio 
fez pronunciamento que segue na íntegra da ata origi-
nal. Nesse momento o Sr. Presidente disse: “Mesmo 
sem poder eu irei falar. Amarílio, o Sr. não lembrou, 
mas nós fizemos um projeto aqui, assegurando todos 
os direitos dos funcionários. Foi vetado na Prefeitura e 
o veto foi derrubado aqui na Câmara pela unanimida-
de dos vereadores. E eles não consideram nada disso. 
Agora, você vê, tudo o que podemos fazer para os 
funcionários, nós estamos fazendo. Agora, lá embaixo, 
infelizmente são eles, vou gaguejar um pouco e não 
vou falar o que tinha que falar, porque em certas horas 
é preferível a gente ficar caldado. Mas a Câmara, te-
nho certeza, cumpriu com o papel, fez a lei, foi vetado, 
derrubamos o veto, a lei é que está sendo descumpri-
da lá embaixo.” Com a palavra pela ordem a vereadora 
Marilene solicitou que o Sr. Presidente convidasse o 
Pastor Ovídio para fazer parte da mesa dos trabalhos. 
Solicitação deferida pelo Sr. Presidente. - Da vereadora 
Vânia de Castro: - Indicação nº 201/2015 – Solicita 
patrolamento e instalação de bueiros na Rua Manoel 
Nestor, Tineca, no bairro Nossa Senhora Aparecida; - 
Indicação nº 212/2015 - Solicita reforma do Posto de 
Saúde da comunidade José Luiz, bem como colocação 
de mobiliário adequado ao atendimento médico e as-
sistencial; - Moção de Aplauso – Requer moção de 
aplauso e congratulação ao grupo de Corrida Calango 
Runners. Com a palavra pela ordem a vereadora Vânia 
disse que esteve na localidade de São Luiz para ver 
situação da saúde após a vinda do Secretário aqui. O 
que foi visto aqui na Casa não condiz com a realidade 
vivenciada pelos cidadãos. E mencionou que no dia da 
convocação era o momento dos vereadores terem 
mostrado sua força para reivindicar para a população 
os direitos que tanto lhes falta. Prosseguindo disse 
que na comunidade do São Luiz o Posto de Saúde está 
fechado e deveria receber a equipe que vem de Cor-
reia de Almeida, mas não está. Disse ter ido à casa dos 
moradores que a convidaram para ir à comunidade e 
em algumas delas existem pessoas idosas sem capaci-
dade para sequer pegar um transporte para chegar a 
outro local de atendimento. Destacou que o Posto de 
Saúde está depredado e apresentou fotos por ela tira-
das. Disse ainda que ao chegar da comunidade de São 
Luiz ela foi até a Secretaria de Saúde, e o que lhe foi 
dito é que a falta de médico na localidade é porque o 
carro estava sem conserto e agora irão consertar para 
enviar o médico para a localidade. Aproveitando que 
estava lá, na comunidade São Luiz, às nove e meia da 
manhã, foi até a escola e viu as crianças indo embora. 
Questionando o porquê, uma das crianças lhe respon-
deu que era porque estavam com fome e não tinha 
merenda na escola. Ou seja, crianças de até seis anos 
estão sem merenda. Da mesma forma ela foi até a 
Secretaria de Educação e questionou o Secretário e 
ele lhe disse que já havia feito a compra da merenda, 
mas só no dia de hoje a merenda foi enviada para a 
escola. E aproveitou o momento para pedir que votem 

o relatório que já está em pauta há muitas sessões, 
sobre a audiência pública da nucleação para que pos-
sam tentar das uma solução para esse problema. - Do 
vereador Carlos Alberto Sá Grise: - Indicação nº 
184/2015 – Solicita a retirada do tronco de árvore na 
rua Coronel José Máximo, esquina com a Avenida Go-
vernador Benedito Valadares; - Indicação nº 200/2015 
– Solicita a instalação de 2 postes de iluminação públi-
ca ao fim da Rua Amadeu Filardi no Bairro Chácara das 
Andorinhas, próximo à rotatória; - Indicação nº 
202/2015 – Solicita a troca de lâmpadas dos postes de 
iluminação pública da Rua Anita Garibaldi, São Sebas-
tião; - Indicação nº 203/2015 – Solicita a troca de 
lâmpadas da Avenida Irmã Paula, São Sebastião; - In-
dicação nº 206/2015 – Solicita recapeamento asfáltico 
ou operação tapa-buracos na Travessa Enfermeiro 
José de Melo, João Paulo II; - Indicação nº 207/2015 
– Solicita notificação aos proprietários de lotes no bair-
ro Chácara das Andorinhas para promoverem a limpe-
za, cercamento e as demais medidas previstas no Có-
digo de Posturas Municipais ; - Indicação nº 208/2015 
– Solicita capina e limpeza dos passeios do bairro Chá-
cara das Andorinhas; - Indicação nº 209/2015 – Soli-
cita operação tapa buracos ou recapeamento asfáltico 
nas ruas Sebastião Moraes, Amadeu Filardi; “H”, José 
Resende Neiva e Leon Renault, na Chácara das Ando-
rinhas; - Indicação nº 210/2015 – Solicita a instalação 
de postes de iluminação pública nas Ruas Professor 
Vasconcelos, Sebastião Moares, Amadeu Filardi, “H”, 
José Resende Neiva e Avenida dos Tecelões na Cháca-
ra das Andorinhas. - Do vereador Flávio Maluf: - - In-
dicação nº 204/2015 – Solicita placa de embarque e 
desembarque e faixa de pedestre na Rua Thompson 
Flores, em frente à Academia Korio Brasil; - Indicação 
nº 205/2015 – Solicita quebra-molas na rua Cruz das 
Almas, um antes da Avenida dos Tecelões e outro após 
a mesma. - Da vereadora Marilene Franco: - Indicação 
nº 197/2015 – Solicita melhorias na Rua Araceli, no 
bairro Colônia Rodrigo Silva; - Indicação nº 198/2015 
– Solicita troca de lâmpadas na localidade da Grota da 
Eva em Correia de Almeida; - Indicação nº 199/2015 
– Solicita melhorias na Rua Almeida George Bernanos, 
no bairro Boa Vista. - Do vereador Johnson Marçal: - 
Indicação nº 177/2015 – Solicita providências quanto 
à iluminação pública da Rua Cruz das Almas, no bairro 
São José; - Indicação nº 178/2015 – Solicita providên-
cias no sentido de cobrir buracos existentes na Rua 
Aloísio da Costa Delbem, no bairro Monsenhor Mário 
Quintão; - Indicação nº 179/2015 – Solicita providên-
cias no sentido de atender ao pedido do Corpo de 
Bombeiros de Barbacena e Região; - Indicação nº 
196/2015 – Solicita informação detalhada quanto aos 
procedimentos para a aquisição de moradia pelo Pro-
grama “Minha Casa, Minha Vida”, após a entrega da 
documentação pertinente; - Requerimento nº 
012/2015 – requer obras de saneamento com capta-
ção de águas da chuva e o calçamento da Rua Vicente 
Carneiro, Grogotó; - Requerimento nº 013/2015 – re-
quer saneamento básico e asfaltamento ou calçamen-
to da Rua “C”, localizada próximo à Pedreira do bairro 
Nossa Senhora Aparecida; - Requerimento 014/2015 
– Requer saneamento básico e asfaltamento ou calça-
mento para a Rua Sebastião Justiniano da Fonseca, no 
bairro Nossa Senhora Aparecida. Com a palavra pela 
ordem o vereador Johnson agradeceu ao Almir por 
ceder a ambulância para o evento do Sermão da Mon-
tanha e também ao vereador Amarílio por sua presen-
ça, bem como outras autoridades e pessoas da im-
prensa que sempre deram destaque ao evento que é 
um evento religioso onde não se fala de política, mas 
oraram bastante pela cidade e pelas autoridades. 
Prosseguindo, disse que já está com o projeto de re-
vogação da taxa de resíduo sólidos em mãos, com 
quase todas as assinaturas necessárias. E que tão logo 
as assinaturas estejam completas fará o protocolo do 
projeto. Agradeceu aos vereadores que o acompanha-
ram, inclusive os vereadores da base governista. - Da 
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vereadora Gracia Maria: - Indicação nº 182/2015 – 
Solicita manutenção, capina e operação tapa buraco 
na Rua 14 de agosto, bairro Floresta; - Indicação nº 
183/2015 – Solicita manutenção, máquina e cascalho 
da Rua José de Araújo Filho, Nossa Senhora Apareci-
da; - Indicação nº 188/2015 – Solicita manutenção e 
capina da Rua Padre Corrêa, Centro; - Indicação nº 
189/2015 – Solicita manutenção e capina da Rua Alva-
renga Peixoto, São José. - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - 
Relatório da Comissão Especial Criada pela Portaria 
nº. 042/15 de 09.02.15 – Nucleação de Escolas Muni-
cipais. Com a palavra pela ordem o vereador Tadeu 
José disse que, ainda que a quinta Promotoria de Jus-
tiça tenha se manifestado favoravelmente à Nucleação 
das escolas da Zona Rural, ele gostaria de apresentar 
sua opinião a respeito em virtude de seu histórico de 
convivência com as comunidades rurais. Primeiramen-
te, fez a leitura do relatório ora apresentado, para que 
possam fazer melhor debate sobre o tema. E ao final 
afirmou que não cabe contestar a decisão da Promo-
toria, mas cabe aqui uma reflexão a respeito da retira-
da dessas crianças do campo, pois com isso seus pais 
também acabam saindo. E ressaltou que é preciso 
ação definitivas e eficientes para a manutenção do ho-
mem no campo, porque é essa é uma das que favore-
cerá o êxodo rural. E, por isso, não concorda com ela. 
Com a palavra para dirimir questão de ordem o verea-
dor Amarílio questionou se a Comissão de Constituição 
pode dar apoio a uma indicação ou projeto e depois se 
manifestar no mesmo? E apesar de não ter pressa 
nessa resposta ele gostaria de obtê-la, em razão de 
ter negado apoio ao projeto que o vereador Johnson 
está adentrando na Casa. O Sr. Presidente disse que 
enviará o questionamento à Procuradoria para que 
seja melhor dirimido. Encerrada a discussão foram so-
licitadas vistas pelo vereador Sá Grise. VISTAS CON-
CEDIDAS AO VEREADOR SÁ GRISE. Com a palavra 
pela ordem o vereador Johnson disse que o Prefeito 
em exercício esteve em seu gabinete para conversar a 
respeito desse projeto da taxa de coleta de resíduos 
sólidos, bem como ele esteve conversando com o Se-
cretário de Finanças a respeito do assunto. Ressaltou 
que ouviu atentamente ambos, mas o clamor do povo 
é muito maior e o desgaste da Casa é também muito 
grande. Lembrou que não estava presente no dia da 
Primeira Votação e já justificou a sua ausência e os 
atestados apresentados são todos verídicos. Ressaltou 
que no momento que o projeto foi explicado para os 
vereadores o entendimento foi um, mas no momento 
da execução deste as coisas aconteceram de outra 
forma. E depois de ter feito uma revisão e de toda a 
manifestação da população ele entendeu que essa era 
a melhor saída. E não dará mais crédito, a menos que 
esteja por escrito, porque não é possível mais acredi-
tar na palavra de ninguém, seja do líder ou do próprio 
Prefeito. Por isso está entrando com o projeto pedindo 
a revogação da lei, mantendo a primeira lei. E entende 
que essa é uma herança antiga, pois os gastos sempre 
foram maiores que a arrecadação do município. E des-
tacou que o problema administrativo na cidade é crô-
nico, pois as gestões que passaram não foram admi-
nistrativas e sim políticas, podendo esperar o pior para 
o próximo ano que é ano eleitoral. Nesse momento o 
Sr. Presidente interrompeu o vereador e passou a reu-
nião para a segunda parte. SEGUNDA PARTE – OR-
DEM DO DIA – HORÁRIO: 20h36. Discussão e Votação 
de Projetos. Prosseguindo com a palavra como líder o 
vereador Johnson disse que tem muitos funcionários e 
esses são pagos antes mesmo do quinto dia útil. Con-
tudo, os servidores públicos de nossa nação não são 
tratados da mesma forma. Afirmou que conversou 
com Almir e parece que um servidor que estava na 
manifestação acabou se excedendo e ofendendo os 
vereadores, mas sabe que isso se deve ao fato dele 
está passando por momento financeiro difícil. Sabe 
que o Almir nunca inflama ou inflamou os sindicaliza-
dos, mas isso está acontecendo em razão do grande 
atraso e até falta dos seus pagamentos. E aceita as 
desculpas do Almir por entender toda a situação vi-

venciada pelo servidor e por todo o trabalho que ele 
desempenha a frente do Sindicato. Com a palavra pela 
ordem o vereador Gonzaga disse que hoje é o dia do 
Jornalista e convidou o jornalista Luiz Carlos do bairro 
Santo Antônio para tomar assento na mesa dos traba-
lhos. Prosseguindo ele parabenizou o Sindicato pela 
ação de hoje. Dando seguimento ele pediu aos verea-
dores da Casa para lutar um pouco mais para tentar 
salvas a Farmácia Popular do Brasil, pois o que ele 
percebeu é que o Secretário de Saúde não quer saber 
de ninguém e não está preocupado com isso. Contu-
do, isso vai lesar a população de Barbacena. E não se 
pode abrir mão da Farmácia por uma questão financei-
ra, pois o que foi apresentado pelo Secretário é que 
estaria fechando a Farmácia Popular por questões fi-
nanceiras, para fazer economia. Prosseguindo, citou 
uma matéria do Jornal Hoje em Dia que menciona as 
cidades da Zona da Mata que receberam emendas 
parlamentares com recursos financeiros. E que em 
tempos de crise ele acredita que os Deputados com 
base eleitoral na cidade devem enviar recursos finan-
ceiros para a cidade, já que são oriundos daqui e de-
vem ajudar o município. Prosseguindo, afirmou que a 
situação do Prefeito está ficando muito delicada, pois 
ele está descumprindo as leis, cabendo até uma ação 
de Impeachment. E questionou se continuarão acei-
tando isso, citando que o Prefeito pediu licença por 
motivo de saúde, mas estava trabalhando perante a 
AMM. Citou ainda o fato do Secretário de Saúde ter 
vindo a uma audiência na Câmara e apresentou so-
mente o que quis e ainda colocou os médicos dirigen-
tes de hospitais em situação desconfortável porque é 
ele quem libera os recursos. Destacou que os vereado-
res não podem continuar em um jogo com cartas mar-
cadas, sem legislar, pois serão julgados pelo povo nas 
ruas. Que eles possam discutir mais os projetos e vo-
tar aquilo que de fato for bom para a cidade, para que 
não votem mais as coisas com pegadinhas, afinal 
aquilo que for ruim a médio e longo prazo eles não 
devem votar. E o Executivo só dará valor à Casa quan-
do os vereadores deixarem de falar sempre sim para 
tudo que ele quiser. Em relação à Nucleação a Promo-
toria deu um parecer em cima de uma notícia fato que 
foi levada até ela, mas naquele momento o Ministério 
Público não detinha todas as informações para tomar 
uma decisão. Por isso, até aquele momento, para o 
Ministério Público estava tudo bem, mas foi deixado 
em aberto para que ele pudesse reavaliar a questão. 
Mas não estão contentes e foram conversar com o Juiz 
responsável pela Vara da Infância e Juventude, que 
não é o Dr. Gamonal, que está de férias. E ele está 
avaliando ainda a questão, não tendo tomado uma 
decisão final. E perguntou o que os vereadores pode-
riam fazer. Dando como resposta que os vereadores 
deveriam se reunir com Prefeito em exercício para co-
brar dele uma resposta. Com a palavra pela ordem o 
vereador Carlos Roberto disse que gostaria que os 
vereadores atentassem para o que fala o artigo 81 da 
Lei Orgânica Municipal e fez a leitura do mesmo, que 
menciona as infrações políticas do Prefeito. E questio-
nou porque a lei que define que o reajuste dos servi-
dores deva ser anulada e não está sendo cumprida. 
Ou se o Prefeito revogou a lei. E que não votou a re-
vogação da lei, estando ela em vigor, e se ela está em 
vigor ele está desobedecendo, se está desobedecendo 
ele está incorrendo em crime. E leu ainda outros inci-
sos do artigo, ao final disse que apesar do Prefeito 
estar descumprindo todo ele não adentrou com um 
pedido de impeachment por saber que falarão que é 
um por questões políticas e não por questões constitu-
cionais. E afirmou que o limite prudencial está sendo 
atingido porque a Prefeitura está cheia de comissiona-
dos e contratados. E afirmou também que os servido-
res não estão sendo valorizados como prometido du-
rante a campanha. E destacou que o servidor não tem 
nada, desde outras gestões, e essa disse que faria di-
ferente, mas não fez nada, por isso está criticando. 
Prosseguindo afirmou que o problema tem solução 
porque matemática é ciência exata, contudo, politica-

gem não é, pelo contrário, está tirando os direitos dos 
servidores. Dando continuidade a sua fala ele disse da 
apresentação do Secretário de Saúde na Casa, que pra 
ele foi um grande circo por ele armado. E o Presidente 
perguntou se ele queria questionar o Secretário e ele 
chegou a dizer que mentir ele mentia sozinho, pois o 
que o Secretário estava fazendo na Casa era a pior 
faceta da política, mentir, iludir e enganar. Pois ele dis-
se que está tudo bem, mas tem em mãos um abaixo 
assinado, do bairro Caiçaras, com 340 assinaturas, e 
dará cópia para o vereador José Jorge. E do pouco que 
presenciou ele só viu imbecilidade, pois disse que a 
UPA era elefante branco e devolverá dois milhões que 
seriam usados para a compra de equipamentos, o que 
ele não aceita. E citou outros exemplos que ele não viu 
o Secretário fazer, mas que ele estava falando ter fei-
to. E a Prefeitura está sem receber dinheiro de emen-
da porque está inadimplente, não adiantando ir atrás 
dos parlamentares pedir emendas. E lamentou que 
ocorra o que está acontecendo em Barbacena, pois 
nada do que foi apresentado pelo Secretário está 
agradando e a Constituição do Município garante a 
esta Casa retomar a sua dignidade e confiança. E pa-
rabenizou o vereador Johnson por tem adentrado com 
o projeto de revogação da taxa de resíduos sólidos, 
pois se fosse ele nada seria feito. E finalizou dizendo 
que essa administração é uma verdadeira piada. - 
VETO TOTAL PROJ. LEI Nº. 128/14 – Dispõe sobre a 
transmissão on-line, via internet, de todas as licitações 
realizadas nos Poderes Executivo e Legislativo do Mu-
nicípio de Barbacena – Aut. Executivo - PRAZO VENCI-
DO EM 21.03.15. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREA-
DOR TADEU JOSÉ. Estando o projeto com prazo 
vencido e nada mais a tratar o Sr. Presidente declarou 
encerrada a presente sessão às 21h18 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. Presi-
dente: Vereador Flávio Barbosa da Silva. Secretária: 
Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes.

RESUMO DA ATA 019/2015 - 015ª Sessão Ordinária 
– 14.04.2015 - 1º. Período - 3º. Ano da Legislatura. 
Presidente: Vereador Flávio Barbosa da Silva. Secre-
tária: Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes. Verea-
dores Presentes: Conforme registro em livro próprio. 
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h30 
O Sr. Presidente, às 19h30, solicitou ao Sr. Secretário 
efetuasse a verificação Quorum para a possível aber-
tura da Sessão Ordinária. E, em não preenchendo o 
número requerido pelo Quorum Regimental, o Senhor 
Presidente deixou de abrir a reunião por falta de Quo-
rum. Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora 
de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário. Presidente: Vereador Flávio Barbosa da Sil-
va. Secretária: Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes.

TERCEIROS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
DE SAÚDE ALTO DAS 
VERTENTES - CISALV
Presidente: Luiz Gonzaga da Silva

Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Verten-
tes – CISALV. Ext. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 
Nº 101/2014 assinado em 02/06/2015 com vig. de 
sua assinatura até 16/12/2015. Obj: Credenciamen-
to de prestadores de serviços de consultas especia-
lizadas e exames diversos, contratada: INSTITUTO 
DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES LTDA, CNPJ n° 
11.721.522/0001-07. Valor aditado: R$ 720,00. Infor-
mações das 12 as 17 horas pelo tel: (32) 3341-1235 
ou email licita.cisalv@gmail.com.

EXTRATO DE PROCESSO 
LICITATÓRIO E ADITIVOS E 
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