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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

EXTRATO DE PORTARIAS
ASSINADAS PELO EXMO SR

PREFEITO MUNICIPAL

Secretário: José Francisco Vidigal da Silveira

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
GOVERNO E COORDENAÇÃO 

GERAL - SEGOV

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor e disposto no art. 26, inciso II da 
Constituição do Município de Barbacena;RESOLVE:

PORTARIA Nº17.652 - APLICAR ao servidor D.L.G., 
matrícula nº 5639-01, investido no Cargo de Guarda 
Municipal, a penalidade de SUSPENSÃO, prevista no 
art. 143, inciso II e 146, ambos da Lei nº 3.245 de 13 
de dezembro de 1995, pelo prazo de 06 (seis) dias, 
conforme relatório conclusivo da Comissão Perma-
nente de Processo Disciplinar e Sindicância da Guarda 
Municipal, exarado às fls. 43/48 do Processo Adminis-
trativo Disciplinar nº 001/2016 - GAM.Barbacena, 02 
de junho de 2016.(REPUBLICADA POR INCORREÇÃO).

PORTARIA Nº17.666 - DESIGNAR Comissão Especial 
composta pelos servidores Leandro Augusto Pinto Abi-
dalla, Ricardo Augusto de Moraes Drumond e Rômulo 
Stefani Filho, para, sob a presidência do primeiro, pro-
ceder à avaliação dos lotes registrados no 1º CRI da 
Comarca de Barbacena sob as Matrículas nºs. 12.805, 
12.806 e 12.807, situados na Colônia Rodrigo Silva 
para fins de doação, no prazo de 30 (trinta) dias, a 
partir desta data.Barbacena, 07 de junho de 2016.

Publique-se na forma da lei
José Francisco Vidigal Silveira
Secretário-Chefe da Casa Civil

CONSELHO MUNICIPAL 
DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE – CMDCA
Presidente do CMDCA: Luiz Henrique Alves Donato

RESOLUÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREI-
TOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTCMDCA. Nº 
004/2016, 16 de junho de 2016. “DISPOE SOBRE A 
ABERTURA DE PRAZO E CRITÉRIOS PARA FINANCIA-
MENTO DE PROJETOS DO fMCA/FIA PARA O EXERCÍ-
CIO DE 2016” CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA, no uso 
de suas atribuições conferidas pelos artigos 90 e 91 
da Lei Federal nº. 8.069/90 – Estatuto da Criança e 
do Adolescente - ECA, a Lei Municipal nº. 3.740/03, 
e  através da deliberação lavrada na Ata nº 255 (reu-
nião extraordinária), de  16 de junho de 2016,RESOL-
VE: Art. 1º – Deliberar pela abertura do prazo para 
entrega dos projetos socioassistenciais com recursos 
do FMCA/FIA até o dia 20 de junho de 2016.Art. 2º 
– Serão financiados projetos para prestação de servi-
ços de convivência e fortalecimento de vínculos, com 
ênfase em ações de apoio a iniciativas de atividades 
socioeducativas que contemplem arte, cultura, espor-
te lazer e inclusão digital para o desenvolvimento inte-
gral de crianças, adolescentes, jovens e suas famílias 
.Art. 3º - Os projetos deverão ser apresentados até 
as 14 horas do dia 20 de junho de 2016, na Coorde-
nadoria de Apoio aos Conselhos Municipais, situada 
na Praça Conde Prados, S/N, Centro, Barbacena- MG, 
onde ocorrerá a reunião da Comissão do FMCA/FIA 
para análise dos projetos apresentados.Parágrafo 
único. O representante da entidade responsável pelo 
projeto poderá acompanhar a reunião de avaliação 
dos projetos.Art. 4º – só serão analisados os projetos 
que vierem acompanhados da seguinte documenta-
ção:I – Certificado de inscrição no CMDCA, dentro da 
validade;II – Certificado de inscrição no CONAS;III 
– Documentos pessoais do responsável legal da en-
tidade com comprovante de endereço;IV – Estatuto 

Social;V – Cartão do CNPJ;VI – Cópia da Ata de eleição 
e posse dos dirigentes;VII – Ofício solicitando a for-
malização do convênio dirigido ao Prefeito Municipal 
;VIII – Certidão de prestação de contas de convênios 
anteriores;IX – Certidões negativas de débitos, Fe-
deral, Estadual, Municipal e de débitos trabalhistas;X 
– Certificado de regularidade do FGTS (CRF);XI – Ex-
trato de conta bancária zerada para uso exclusivo do 
convênio a ser formalizado.Art. 5º  - Os projetos de-
verão ser elaborados nos formulários constantes nos 
anexos I , II, III, respectivamente: Projeto Descritivo, 
Plano de Trabalho e Planilha Orçamentária, que serão 
disponibilizados por correio eletrônico e na Sede da 
Coordenadoria de Apoio aos Conselhos.Art. 6º – Serão 
aprovados 7 (sete) projetos de investimento e/ou cus-
teio no valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos 
reais) totalizando o valor de R$ 66.500,00 (sessenta 
e seis mil e quinhentos reais).Parágrafo único. Além 
do financiamento do projeto acima especificado, fica 
reservado o direito de financiamento dos projetos de 
destinação específica captados pelas entidades.Art. 7º 
– Para a avaliação dos projetos serão observados os 
seguintes critérios: I - Consonância do projeto com 
a legislação relacionada à criança e ao adolescente, 
em especial ao Estatuto da Criança e do Adolescen-
te(ECA);II – Maior número de beneficiários diretos e 
indiretos;III – Menção no projeto de estratégias para 
a participação da família;IV – Definição de objetivos e 
resultados do projeto de forma qualitativa e quantita-
tiva;V – Definição de forma clara da metodologia a ser 
utilizada;VI – Apresentação dos Recursos Humanos 
para a realização do Projeto, com a demonstração de 
qualificação adequada nas áreas especificadas;VII – 
Previsão de estratégias de articulação da Rede Socio-
assistencial;VIII – Definição de estratégias eficazes de 
avaliação e monitoramento dos resultados alcançados 
pelo projeto;Art. 8º -  As Entidades que tiverem maior 
pontuação em ordem decrescente, terão seus proje-
tos aprovados para conveniamento com o Município.
Art. 9º - A presente resolução será encaminhada às 
Entidades inscritas no Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – CMDCA de Barbacena, 
publicada no Diário Oficial do Município e afixada na 
sede da Coordenadoria de Apoio aos Conselhos. Art. 
10 – A presente Resolução entra em vigor na presente 
data. Barbacena, 16 de junho de 2016.Luiz Henrique 
Alves Donato. Presidente do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente.

Crianças e Adolescentes beneficiados diretamente com o projeto (quantos e delinear faixa etária) 
Número de Famílias Beneficiadas diretamente com o projeto 
Número Indireto de Crianças e Adolescentes beneficiados com o projeto:  
Número Indireto de Famílias Beneficiadas com o projeto:  

Obs: Entende-se por público indireto aquele que não será atendido diretamente, mas que, com a execução do 
projeto, são beneficiadas pelos efeitos por ele produzidos. 

VI  ABRANGÊNCIA TERRITORIAL(máximo ¼ da folha) 
 

 
VII EXECUÇÃO DO PROJETO 

7.1-  METODOLOGIA OPERACIONAL/ ESTRATÉGIA DE AÇÃO (MÁXIMO 01 FOLHA) 
- Explicar como o projeto será desenvolvido: Atividades previstas / Meios de realização: (ações/atividades 
previstas, meios de realização) 
- Etapas do Projeto - Como as diferentes etapas serão implementadas:  Detalhar como as diferentes etapas serão 
implementadas e qual a inter-relação entre as mesmas para o alcance dos objetivos e resultados previstos. 
7.2-  RECURSOS FÍSICOS E HUMANOS  
Descrição do material permanente e de custeio, incluindo pessoal envolvido diretamente na execução do 
projeto. 

 
7.3 – RESULTADOS ESPERADOS (máximo 01 folha) 

 Resultados: 
- Devem, de maneira geral, revelar o alcance dos objetivos específicos podendo ser expressos de forma 
quantitativa como também qualitativa. Lembre-se: os resultados devem expressar em como se espera alcançar 
os objetivos específicos. Portanto deve existir uma correspondência muito estreita entre os mesmos. 
Observação: Apresentar resultados quantitativos e qualitativos esperados com a execução do projeto, com seus 
respectivos indicadores e meios de verificação. 
Indicadores: 
 - Deve fornecer evidências concretas do alcance dos objetivos e resultados do projeto. Obs: Eles devem ser 
uma “régua” que ajuda a medir, avaliar ou demonstrar de que maneira os resultados e os objetivos de um 
projeto serão alcançados. Eles contribuem para assegurar uma boa gestão do projeto e permitem que os 
gerentes de projeto decidam se serão necessários componentes adicionais ou de correção de percurso para 
alcançar o Propósito do projeto. 
Indicadores quantitativos e qualitativos: os indicadores quantitativos referem-se às ocorrências concretas ou 
entes empíricos da realidade social, construídos a partir das estatísticas públicas disponíveis ou pesquisas de 
campo. Os indicadores qualitativos correspondem a medidas construídas a partir da avaliação dos indivíduos 
ou especialistas, com relação a diferentes aspectos da realidade, levantadas em pesquisas de opinião pública 
ou grupos de discussão.   
Meios de Verificação: - Devem indicar onde o executor e/ou o avaliador pode obter informações a respeito 
dos indicadores.  Isto nos indica que os planejadores do projeto precisam construir ou identificar 
“instrumentos de informações” para verificar o alcance dos resultados e os indicadores propostos.  
7.4- ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS (Máximo  meia folha) 

- Indicar os parceiros envolvidos para a boa execução do projeto, inclusive o trabalho em rede e/ou articulação 
de políticas públicas (comunidade/ Rede de atendimento/ família e outros. 
 7.5- MECANISMO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO (Máximo meia folha) 

- Apresentar de maneira clara como será realizado o monitoramento e avaliação do projeto, indicando: etapas, 
pessoas responsáveis, periodicidade, instrumentos que serão utilizados. 

VIII – ORÇAMENTO - Obs: Apresentara parte  Planilha Orçamentária 
Valor Total do Projeto e valor separando de investimento (material permanente)e custeio (manutenção) 

Barbacena, ..    Data   .........         
Assinatura do Presidente 

 
 
 

ANEXO I      

 PROJETO DESCRITIVO (ROTEIRO) - RESOLUÇÃO O4/2016 - CMDCA/ BARBACENA 

 

I  IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO (máximo 01 folha) 
 

a) Nome do Projeto:   Eixo/ Linha de Ação: (Preenchimento obrigatório) 
b) Instituição Proponente:                                        
Endereço completo:    E-mail:                                                                      
Telefone: CNPJ : 
a) Responsável pela Instituição Proponente:  
Nome:                       Endereço completo:        Telefone:                                       E-mail:  
b) Responsável pelo Projeto:  
Nome:         Endereço completo:                             Telefone:                                      E-mail:  

 
 

II   APRESENTAÇÃO   (máximo 01 folha e meia) 
- Explicitar, de maneira sucinta a história da instituição, quando ela surgiu, o que motivou sua criação, quais são 
seus objetivos, missão e valores. Qual o comprometimento e experiências no trabalho de garantia dos direitos 
humanos da criança e do adolescente. Ressaltar as parcerias anteriormente estabelecidas, os apoios e 
financiamentos obtidos em outros projetos, demonstrando desta forma a credibilidade, boa reputação e 
legitimidade da sua instituição. 

III JUSTIFICATIVA (máximo 01 folha) 
 Explicitar e fundamentar a pertinência e relevância do projeto como resposta a um problema ou necessidade 
identificada de maneira objetiva e que atinge diretamente as crianças e adolescentes. Nessas informações será 
importante haver ênfase em aspectos qualitativos e quantitativos que justifiquem a execução do projeto. Evitar  
dissertações genéricas. 
- É importante que as considerações contenham dados e indicadores sobre a temática a ser abrangida pelo 
projeto e, especialmente, informações que permitam a análise da situação em âmbito municipal, conforme a 
abrangência das ações a serem executadas.  
- Apresentar a capacidade técnica, administrativa e operacional da instituição para desenvolver o projeto e, 
principalmente, a experiência que possui para o trabalho a ser desenvolvido com a implementação do mesmo. 
- Indicar os parceiros envolvidos para a boa execução do projeto, inclusive o trabalho em rede. 

 
IV OBJETIVOS (máximo meia folha) 

a) Objetivo Geral 
- Deve demonstrar de forma ampla e geral o que se pretende alcançar com a implementação do projeto, 
devendo expressar a transformação almejada ao final da execução do projeto.  - Deve exprimir uma situação 
positiva a ser alcançada, buscando solucionar ou contribuir para amenizar o problema identificado existindo 
relação com as estratégias apresentadas e com a solução do problema a ser enfrentado. Obs: Os objetivos 
devem ser expressos com verbos de ação na sua formulação, tais como: Contribuir, Demonstrar, Possibilitar, 
Preparar, Desenvolver, etc. 

b) Objetivos Específicos 
- Devem ser concretos e viáveis, devidamente relacionados com as atividades que serão desenvolvidas durante 
o projeto e com os resultados previstos. Eles devem estar ligados a algo concreto e viável que se busca alcançar 
no âmbito do projeto, devendo também ter conexão com os resultados e as atividades propostas, ou seja, as 
atividades apresentadas são importantes para o alcance dos objetivos e assim dos resultados propostos. 

V  PÚBLICO BENEFICIARIO (máximo meia  folha) 
- Informar o perfil do público beneficiário do projeto (qual o contexto comunitário em que vivem, características 
sociais e econômicas...)  

2 - VALOR DA PROPOSTA/CONTRAPARTIDA 

Especificação VALOR % OBSERVAÇÃO 

Solicitado ao Concedente R$ 100 %  
Contrapartida - - - 
Outras Fontes - - - 
Custo Total Da Proposta R$ %  
3 – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA   
FUNDO PARA A INFANCIA E ADOLESCÊNCIA VALOR CONCEDENTE 

R$ 
VALOR PROPONENTE 
R$ 

 
VI – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO 

MÊS ANO VALOR 
CONCEDENTE 2015 R$ 

PROPONENTE (CONTRAPARTIDA) 2015 R$0,00 

TOTAL 
  R$ 

 

 
VII – DECLARAÇÃO 
 Na qualidade de representante legal do Proponente, declaro, para fins de prova junto ao Concedente, para os 
efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em ora ou  situação de inadimplência com o Município 
ou qualquer órgão de Administração  Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos de dotações 
consignadas no orçamento do Município, na forma deste Plano de Trabalho.             

Local e Data                             Nome e Assinatura do Titular  ou Representante do proponente 
 

Venho submeter à apreciação de V.Sas. o presente Plano de Trabalho, tendo em vista repasse de recursos através 

do Convênio. 

                    Data _  _/___/____               Assinatura do Responsável Legal                                                                                       
_________________________________________    _____________________   _________________ 
                       Nome Legível                                               Nº Identidade                            CPF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO II - PLANO DE TRABALHO 
RESOLUÇÃO Nº04/2016/CMDCA 

 

  
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA 
 

Espaço Reservado      Ano: 
Nº Plano de Trabalho: 
Nº do Protocolo:                Nº do Convênio: 

 
CONCEDENTE:   PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA   
 

CNPJ: 

 
I – IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

1 – RAZÃO SOCIAL:                                                                      
 

2: CNPJ 

3 - ENDEREÇO SEDE: (AV, RUA - Nº.)                                               Bairro:   
4 – CIDADE:  5 - CEP:  6 - TELEFONE 7 - FAX                                              
8 – NOME DO REPRESENTANTE LEGAL                   9 – CPF:       
10 – CI/ÓRGÃO EXPEDITOR 11 – CARGO:  12 –DATA VENC. MANDATO:  
13 – ENDEREÇO RESIDENCIAL:   14 – CEP:  
15 – NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO  16 – Nº Registro 
17– ENDEREÇO ELETRÔNICO (e-mail)  18- Telefone 
19 – REPASSE DE CARACTERIZAÇÃO ESPECIAL: Assistência Social com recurso do FIA 

 
  II- CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA 

 
1 - TÍTULO DO PROJETO:  
 
2 –FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Edital nº 02/ 2015 do CMDCA/ Barbacena 
3 – TIPO DE ATENDIMENTO  
 

4 – PERÍODO DE EXECUÇÃO 
INÍCIO TÉRMINO 

5 – OBJETIVOS   
6 – JUSTIFICATIVA 
7 – PESSOAS BENEFICIADAS 
QUANTIDADE:  DESCRIÇÃO:  
 
IV – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase) 

 Meta Etapa/ 
Fase Especificação 

Indicador Físico 5 – Duração  
Unid. Qtde. Início Término 

       

 
V – PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS 

1 – DEMONSTRATIVO DE RECURSOS SOLICITADOS ÀO CONCEDENTE 

CUSTOS DE INVESTIMENTO E/OU CUSTEIO 

Especificação (ordem alfabética) Unid. 
Medida Qtde. 

Valor 
Unit. Ou Per 
Capita 

Total 
 

DESPESAS INVESTIMENTOS/ Mat. Permanentes     
DESPESAS  Custeio  (Manutenção e Prestação  de Serviços)     

TOTAL R$ 

 

 

 

ANEXO III – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

RESOLUÇÃO Nº04/2016/CMDCA 

Entidade:  
Título do Projeto:  
 
Eixo: Linha de Ação:  

 
 
Nº 

ord. 
DESCRIÇÕES Previsão de gastos com os itens a serem financiados na 

modalidade investimento 
1. 
 

DESPESAS INVESTIMENTOS 
Equipamentos / Mat. Permanentes 

Unid.  
Medida 

Qtde Valor  
Unitário  Total 

1.1      

1.2      

1.3..      

Subtotal 1  

 
Nº 

ord. 
DESCRIÇÕES Previsão de gastos com os itens a serem financiados na 

modalidade Custeio ( Manutenção pessoal e encargos 
2 DESPESAS  Custeio  (Material de consumo- 

Manutenção e Prestação de Serviços 
Unid. 

Medida 
Qtde Valor  

Unitário  Total 
2.1      

2.2      

2.3      

Subtotal 2  

 
TOTAL DE DESPESAS  INVESTIMENTOS E CUSTEIO (MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) 
 
1-  Subtotal Desp.  de Investimento : Mat. Permanentes/ Equipamentos R$ % 
2- Subtotal Despesas  de Custeio  ( Manutenção/   Prestação de serviços) R$ % 
Total Geral do projeto R$  

 
 
Local e data                                                     
 
 

   Assinatura Presidente da entidade 
 
 

EXTRATO DE RESOLUÇÃO

Crianças e Adolescentes beneficiados diretamente com o projeto (quantos e delinear faixa etária) 
Número de Famílias Beneficiadas diretamente com o projeto 
Número Indireto de Crianças e Adolescentes beneficiados com o projeto:  
Número Indireto de Famílias Beneficiadas com o projeto:  

Obs: Entende-se por público indireto aquele que não será atendido diretamente, mas que, com a execução do 
projeto, são beneficiadas pelos efeitos por ele produzidos. 

VI  ABRANGÊNCIA TERRITORIAL(máximo ¼ da folha) 
 

 
VII EXECUÇÃO DO PROJETO 

7.1-  METODOLOGIA OPERACIONAL/ ESTRATÉGIA DE AÇÃO (MÁXIMO 01 FOLHA) 
- Explicar como o projeto será desenvolvido: Atividades previstas / Meios de realização: (ações/atividades 
previstas, meios de realização) 
- Etapas do Projeto - Como as diferentes etapas serão implementadas:  Detalhar como as diferentes etapas serão 
implementadas e qual a inter-relação entre as mesmas para o alcance dos objetivos e resultados previstos. 
7.2-  RECURSOS FÍSICOS E HUMANOS  
Descrição do material permanente e de custeio, incluindo pessoal envolvido diretamente na execução do 
projeto. 

 
7.3 – RESULTADOS ESPERADOS (máximo 01 folha) 

 Resultados: 
- Devem, de maneira geral, revelar o alcance dos objetivos específicos podendo ser expressos de forma 
quantitativa como também qualitativa. Lembre-se: os resultados devem expressar em como se espera alcançar 
os objetivos específicos. Portanto deve existir uma correspondência muito estreita entre os mesmos. 
Observação: Apresentar resultados quantitativos e qualitativos esperados com a execução do projeto, com seus 
respectivos indicadores e meios de verificação. 
Indicadores: 
 - Deve fornecer evidências concretas do alcance dos objetivos e resultados do projeto. Obs: Eles devem ser 
uma “régua” que ajuda a medir, avaliar ou demonstrar de que maneira os resultados e os objetivos de um 
projeto serão alcançados. Eles contribuem para assegurar uma boa gestão do projeto e permitem que os 
gerentes de projeto decidam se serão necessários componentes adicionais ou de correção de percurso para 
alcançar o Propósito do projeto. 
Indicadores quantitativos e qualitativos: os indicadores quantitativos referem-se às ocorrências concretas ou 
entes empíricos da realidade social, construídos a partir das estatísticas públicas disponíveis ou pesquisas de 
campo. Os indicadores qualitativos correspondem a medidas construídas a partir da avaliação dos indivíduos 
ou especialistas, com relação a diferentes aspectos da realidade, levantadas em pesquisas de opinião pública 
ou grupos de discussão.   
Meios de Verificação: - Devem indicar onde o executor e/ou o avaliador pode obter informações a respeito 
dos indicadores.  Isto nos indica que os planejadores do projeto precisam construir ou identificar 
“instrumentos de informações” para verificar o alcance dos resultados e os indicadores propostos.  
7.4- ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS (Máximo  meia folha) 

- Indicar os parceiros envolvidos para a boa execução do projeto, inclusive o trabalho em rede e/ou articulação 
de políticas públicas (comunidade/ Rede de atendimento/ família e outros. 
 7.5- MECANISMO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO (Máximo meia folha) 

- Apresentar de maneira clara como será realizado o monitoramento e avaliação do projeto, indicando: etapas, 
pessoas responsáveis, periodicidade, instrumentos que serão utilizados. 

VIII – ORÇAMENTO - Obs: Apresentara parte  Planilha Orçamentária 
Valor Total do Projeto e valor separando de investimento (material permanente)e custeio (manutenção) 

Barbacena, ..    Data   .........         
Assinatura do Presidente 

 
 
 

RESOLUÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA. Nº 
005/2016, 16 de junho de 2016. “DISPõE SOBRE A 
Aprovação do projeto “proporcionando um Futuro de 
sucesso” da instituição “coral araújo de barbacena 
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Encaminha- se para publicação no E-dob as Resoluções 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente - CMDCA. José Francisco Vidigal da Silveira - 
Secretário Municipal de Governo e Coordenação Geral. 
Hugo Tadeu Vicente Vidal - Subsecretário Interinstitu-
cional. Hendryws Rosberg Pedrosa Cimino - Coordena-
dor de Apoio aos Conselhos Municipais.

Publique-se na forma da lei
José Francisco Vidigal Silveira
Secretário-Chefe da Casa Civil

– CAB” ”CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA, no uso de 
suas atribuições conferidas pelos artigos 90 e 91 da 
Lei Federal nº. 8.069/90 – Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA, a Lei Municipal nº. 3.740/03, e  
através da deliberação lavrada na Ata nº 255 (reunião 
extraordinária), de  16 de junho de 2016,RESOLVE: 
Art. 1º – Deliberar pela aprovação junto ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
– CMDCA do Projeto “Proporcionando um Futuro de 
Sucesso” elaborado pela associação  Coral Araújo de 
Barbacena – CAB.Art. 2º – O referido projeto será cus-
teado com recursos advindos do Fundo Municipal de 
Criança e Adolescente. Art. 3º – A presente Resolução 
entra em vigor na presente data.Barbacena, 16 de ju-
nho de 2016.Luiz Henrique Alves Donato .Presidente 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente.

Extrato de Ata de Registro de Preços 005/2016.
Contratante: Município de Barbacena – CNPJ 
17.095.043/0001-09, e SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE E PROGRAMAS SOCIAIS – SESAPS, juntamen-
te com o Fundo Municipal de Saúde Pública/FMS, Con-
tratado: TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA 
LTDA, CNPJ: 08.261.488/0001-12 . Processo Licitató-
rio nº  004/2016 – Adesão.Objeto: Registrar as quan-
tidades e os preços da empresa abaixo especificada 
cujo objeto é o Registro de Preços para eventual e 
futura aquisição de medicamentos nas categorias éti-
cos, genéricos e similares, por maior desconto percen-
tual sobre a Tabela CMED/ANVISA, visando atender a 
Secretaria Municipal de Saúde e Programas Sociais – 
SESAPS/FMS, sendo certo que a vigência do presente 
instrumento se dará pelo período IMPRORROGÁVEL 
de 12 (doze) meses.Itens vencedores: 01, 02 e 03. 
Data de assinatura: 30/05/2016 .Vigência: 12 (doze) 
meses .Nome das partes que assinam: Antônio Carlos 
Doorgal De Andrada, José Orleans da Costa e Betânia 
Cherulli Dias.

Extrato de Ata de Registro de Preços 006/2016 
. Contratante: Município de Barbacena – CNPJ 
17.095.043/0001-09, e Secretaria Municipal De 
Educação e Desporto e Cultura - SEDEC . Con-
tratado:Elias Teixeira Guimarães – CFC Viagens,  
CNPJ:  03.620.476/0001-13 .Processo Licitatório nº  
013/2016 Pregão Presencial nº 005/2016, Objeto: Re-
gistrar as quantidades e os preços da(s) empresa(s) 
abaixo especificada(s) cujo objeto é o Registro de Pre-
ços para eventual e futura contratação de empresa 
para transporte de alunos atletas que representarão o 
município de Barbacena nos jogos escolares de Minas 
Gerais – JEMG, Edição 2016, visando o atendimento 
à Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cul-
tura - SEDEC, sendo certo que a vigência do presente 
instrumento se dará pelo período IMPRORROGÁVEL 
de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, con-
forme especificações técnicas, quantidades, condições 
comerciais e demais informações que se encontram 
descritas no Anexo VI. Item vencedor: 01 . Data de 
assinatura: 06/06/2016 . Vigência: 12 (doze) meses . 
Nome das partes que assinam: Antônio Carlos Doorgal 
De Andrada,  Rita de Cássia Gonçalves Candian e Elias 
Teixeira Guimarães. 

Secretário: Silver Wagner de Souza

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN

EXTRATO DE ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS

Extrato de Ata de Registro de Preços 007/2016 
. Contratante: Município de Barbacena – CNPJ 
17.095.043/0001-09, e Secretaria Municipal De 
Educação e Desporto e Cultura – SEDEC . Contra-
tado: Horizonte Locadora de Viagnes Ltda  CNPJ:  
10.931.510/0001-36 . Processo Licitatório nº  
013/2016 Pregão Presencial nº 005/2016,Objeto: Re-
gistrar as quantidades e os preços da(s) empresa(s) 
abaixo especificada(s) cujo objeto é o Registro de Pre-
ços para eventual e futura contratação de empresa 
para transporte de alunos atletas que representarão o 
município de Barbacena nos jogos escolares de Minas 
Gerais – JEMG, Edição 2016, visando o atendimento à 
Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultu-
ra - SEDEC, sendo certo que a vigência do presente 
instrumento se dará pelo período IMPRORROGÁVEL 
de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, con-
forme especificações técnicas, quantidades, condições 
comerciais e demais informações que se encontram 
descritas no Anexo VI. Item vencedor: 02. Data de 
assinatura: 06/06/2016 . Vigência: 12 (doze) meses 
.Nome das partes que assinam: Antônio Carlos Door-
gal De Andrada,  Rita de Cássia Gonçalves Candian e 
Geovane Ivan Pereira.

Publique-se na forma da lei
José Francisco Vidigal Silveira
Secretário-Chefe da Casa Civil

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE
BARBACENA

Presidente: Flávio Barbosa da Silva

RESUMO DA ATA 090/2015 - 006ª.  Sessão Solene 
– 04.12.2015 – 2º. Período - 3º. Ano da Legislatura 
- Presidente: Vereador Flávio Barbosa da Silva - Aos 
quatro dias do mês de dezembro, do ano de dois mil 
e quinze, às 19h30, em Sessão Solene, reuniu-se a 
Câmara Municipal de Barbacena, sob a Presidência 
do Vereador Flávio Barbosa da Silva, para entrega de 
honrarias a cidadãos que muito contribuem ou contri-
buíram para o município. Presentes os vereadores Car-
los Roberto Batista (Kikito), José Jorge Emídio, Grácia 
Araújo Gomes. Por indicação do Vereador José Jorge 
Emídio, foi outorgado o Título de Cidadão Honorário 
de Barbacena ao Professor Nivaldo Paulino Teodoro; 
de autoria do Vereador Amarílio Andrade foi conce-
dido Título de Cidadão Benemérito de Barbacena ao 
Professor Newton Siqueira de Araújo Lima; ainda por 
indicação do vereador Amarílio Andrade foram Galar-
doados com a Medalha do Mérito Legislativo Grau Pra-
ta os Senhores Reynaldo Humberto de Abreu Simões, 
Capitão BM Maycon Elias Alfim e Raimundo Miguel da 
Silva. De autoria do Vereador José Jorge Emídio foi 
concedida a Medalha do Mérito Legislativo, Grau Bron-
ze, ao Senhor Walter Antonio Moller. Ainda, na presen-
te sessão solene, por indicação da Vereadora Grácia 
Araújo Gomes foi entregue uma Placa Comemorati-
va aos 100 anos da Liga dos Homens do Trabalho, 
que se fez representar na pessoa do Sr. José Silvério 
Ribeiro, e, por indicação do Vereador Carlos Roberto 
Batista, placa alusiva aos 10 Anos do Hospital Regio-
nal de Barbacena, representado pelo Sr. Paulo Ricardo 
Dias. A Mesa de Honra, além do Presidente da Casa, 
Vereador Flávio Barbosa, foi composta pelas seguintes 
autoridades: Major PM, Noir Antonio Ferreira Armond, 
representando a 13ª RPM; Capitão BM Weltor Chagas, 
Representando o Corpo de Bombeiros de Barbacena. 
Dr. João Roberto Gonçalves de Souza, representando 
o Lions Clube e a OAB/Barbacena, Senhora Lucimar 
Zanzoni, representando a APAE/Barbacena. Compos-
ta a Mesa de Honra foram conduzidos a Plenário, os 
homenageados acima citados. O Sr. Presidente fez 
as reverências da Casa e solicitou a Vereadora Grá-
cia Araújo a leitura de um versículo bíblico: “ Em Ti 
Senhor confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me 
pela Tua justiça. Incline para mim os teus ouvidos, 
livra-me depressa; sê a minha firme rocha, uma casa 
fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e 

a minha fortaleza”. Logo a seguir, foi executado o Hino 
Nacional aos acordes da Banda de Musica do 9º. BPM. 
Pelo Mestre de Cerimônias foi comunicado ao Plená-
rio que o Vereador Amarílio Andrade, embora autor 
de proposições que homenageiam na presente Ses-
são Solene, os Senhores Newton Siqueira de Araujo 
Lima, Reynaldo Humberto de Abreu Simões, Capitão 
Maycon Elias Alfim e Raimundo Miguel da Silva, por 
problemas de última hora, não poderia se fazer pre-
sente, tendo solicitado à Vereadora Gracia Araújo que 
o representasse na entrega das honrarias. Em seguida 
foram entregues as honrarias. Pela ordem, por indi-
cação do Vereador Jorge Emídio, foi entregue Título 
de Cidadão Honorário de Barbacena ao Sr. Nivaldo 
Paulino Teodoro. Por indicação do Vereador Amarílio 
Andrade, Título de Cidadão Benemérito de Barbacena 
ao Sr. Newton Siqueira de Araújo Lima, Medalhas do 
Mérito Legislativo Grau Prata aos Senhores Reynaldo 
Humberto de Abreu Simões, Capitão Maycon Elias 
Alfim, Raimundo Miguel da Silva e Medalha Mérito 
Legislativo Grau Bronze ao Senhor Walter Antônio 
Moller, por indicação do vereador José Jorge Emídio. 
Foram entregues as Placas alusivas aos 100 anos da 
Liga dos Homens do Trabalho de Barbacena e aos 10 
anos do Hospital Regional, por indicações dos vere-
adores Grácia Araújo e Carlos Roberto Batista (Kiki-
to), respectivamente. Dando sequencia à cerimônia, 
ocupou a Tribuna o Vereador Carlos Roberto Batista, 
na qualidade de Orador Oficial. Após cumprimentar os 
presentes, disse da satisfação em ser o Orador Oficial 
da noite. Registrou que são oito homenagens mere-
cidas. Afirmou que os homenageados representam 
soluções para vários tipos de problemas que atingem 
a sociedade. Discorreu sobre a importância social na 
vida do município por cada um dos homenageados. 
Augurou que cada um continue fazendo na vida de 
Barbacena o que vêm fazendo durante todos anos. 
Logo a seguir, o Sr. Presidente convidou o Sr. Reynaldo 
Humberto de Abreu Simões para falar em nome dos 
homenageados. Após saudar os presentes disse es-
tar emocionado ao assumir a Tribuna e falar na Casa 
onde seu pai teve oportunidade de trabalhar. Agrade-
ceu a homenagem e as presenças, principalmente de 
familiares. Disse que a homenagem só será justa se 
ficar enfatizado o pleno trabalho realizado em prol das 
pessoas e da comunidade, o que se evidencia positivo 
na presença de todos os homenageados da noite que 
são pessoas voltadas ao trabalho para a sociedade. O 
Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e 
declarou encerrada a presente sessão. Nada mais ha-
vendo a tratar, às 20h15, o Sr. Presidente determinou 
o encerramento da Presente Sessão e Eu, Jacqueline 
Fonseca de Paula, Redatora de Atas em exercício, la-
vrei a presente Ata que após ser lida e aprovada será 
devidamente assinada pelo Sr. Presidente.Presidente: 
Vereador Flávio Barbosa da Silva.

RESUMO DA ATA 091 /2015 - 071ª. Sessão Ordinária 
– 10.12.2015 – 2º. Período – 3º. Ano da Legislatura 
-Presidente: Vereador Flávio Barbosa da Silva - Se-
cretário Ad Hoc: Vereador José Jorge Emído - Verea-
dores Presentes: Conforme registro em livro próprio.
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO:19h29 
“Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra 
e verdadeiramente será alimentado. Deleita-te tam-
bém no Senhor e te concederás os desejos do teu 
coração.”O Vereador Marcio Zeferino, solicitou fos-
se convidada a participar dos trabalhos a Vereadora 
Angela Kilson,tendo sido deferido pelo Presidente - I 
- Leitura e Discussão de Atas - NÃO HOUVE LEITU-
RA DE ATA.II- Leitura de Correspondências e Comu-
nicações- Telegrama do Vereador Johnson Oliveira 
Marçal, agradecendo convite para Sessão Solene em 
04.12.2015;- Ofício 02340, do Senhor Fabrício de Oli-
veira, Gerente de Atendimento da Rede Terceirizada 
dos Correios, comunicando convênio com a Prefeitura 
de Barbacena, para agência de correios comunitária 
em Padre Brito.O Sr. Presidente comunicou haver sido 
protocolizado na Casa pedido para participação em 
Tribuna Livre. Pedido feito pela Comissão dos Direitos 
Humanos, através da Senhor Marli Gava, a quem foi 
concedida a palavra, tendo sido esclarecido pelo Se-
nhor Presidente que teria quinze minutos para utilizar 
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a Tribuna Livre. Pela Senhora Marli foi feita uma refle-
xão sobre a Carta dos Direitos Humanos, lançada em 
10 de dezembro de 1948, em Paris, com o objetivo de 
fazer com que a sociedade se sensibilizasse diante das 
possíveis guerras e conflitos. Preconizou que a Carta 
se resume a sete considerações e trinta artigos que 
sobrevivem em sessenta e sete anos, sem que fosse 
construído de forma profícua esse conceito na socie-
dade. Disse que direitos humanos são de todos. Citou 
que em Barbacena , num espaço para cento e oito 
presos existem quase duzentos e oitenta vivendo em 
situação degradante e desumano. Disse precisar da 
Casa Legislativa para apoiar o projeto APAC.SEGUNDA 
PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO:19h49 Discus-
são e Votação de Projetos - PRIMEIRA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI  - Proj. Lei nº. 150/14 
– Estima a Receita e Fixa a despesa do Município de 
Barbacena/MG para o exercício de 2015 e dá outras 
providências – Aut. Executivo.VISTA CONCEDIDA À 
VEREADORA VÂNIA CASTRO.Pela ordem, o vereador 
Carlos Roberto Batista (Kikito) parabenizou a Comis-
são de Direitos Humanos pela participação na presen-
te reunião e, principalmente, pelos dados brilhantes e 
corretos que trouxe para o Plenário quando usou da 
Tribuna Livre. Salientou que em agosto passado, en-
trou com requerimento, juntamente com a vereadora 
Vânia, pedindo a convocação de representantes de vá-
rios órgãos ligados ao executivo e da sociedade civil, 
pessoas essas que são responsáveis por autorizar o 
reajuste das passagens de ônibus em Barbacena. Des-
tacou que Barbacena tem a passagem mais cara da 
região e ficou sabendo que nos próximos dias deve vir 
mais um reajuste nas tarifas. PRIMEIRA DISCUSSÃO 
E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA 
- Proj. Lei nº. 115/15 – Autoriza o município de Bar-
bacena 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 VENCIDO EM 31.10.15. VISTA 
CONCEDIDA AO VEREADOR LUIZ GONZAGA.Estando 
o projeto com prazo vencido, seguindo o que deter-
mina o Regimento Interno, ante o pedido de vista, 
o Sr. Presidente determinou o encerramento da pre-
sente Sessão. Nada mais havendo a tratar, às 19h59, 
o Senhor Presidente determinou o encerramento da 
presente sessão. Eu, Jacqueline Fonseca de Paula, Re-
datora de Atas em exercício lavrei a presente Ata que, 
após lida e aprovada, será devidamente assinada pe-
los Srs. Presidente e Secretária. Presidente: Vereador 
Flávio Barbosa da Silva. Secretário AD HOC: Vereador 
José Jorge Emidio.

ATA 092/2015 - 007ª.  Sessão Solene – 11.12.2015 
– 2º. Período - 3º. Ano da Legislatura - Presidente: 
Vereador Flávio Barbosa da Silva - Aos onze  dias do 
mês de dezembro, do ano de dois mil e quinze, às 
19h30, em Sessão Solene, reuniu-se  a Câmara Mu-
nicipal de Barbacena, sob a Presidência do Vereador 
Flávio Barbosa Silva, para  entrega de Placa em Co-
memoração aos 30 anos do Centro de Aprendizagem 
e Treinamento Cat Maré – autoria Vereador Luiz Gon-
zaga de Oliveira - Placa em Comemoração aos 45 anos 
da Casa do Serralheiro – autoria Vereadores  Ronaldo 
Braga e Luiz Gonzaga - Placa em Comemoração aos 
100 anos do Olympic Clube de Barbacena – autoria 
Vereadora Vânia Maria de Castro. Presentes os verea-
dores Luiz Gonzaga de Oliveira, Ronaldo Braga e Vânia 
Castro. Compuseram a Mesa de Honra as seguintes 
autoridades: Professor Mário Raimundo de Melo, Vice
-Prefeito de Barbacena; Major Marco Aurélio Carvalho 
Junior, representando a 13ª RPM; José Leo Renault 
Grossi, Venerável Mestre da Loja Maçônica Regene-
ração Barbacenense.  Composta a Mesa de Honra 
foram conduzidos a Plenário, os representantes dos 
Homenageados: José Luiz Miranda Magalhães Filho 
(Barão), Diretor do Cat Maré; Ney Moreira represen-
tando a Casa do Serralheiro e José Mário Nogueira, 
Presidente do Olympic Clube Barbacena.   O Senhor 
Presidente fez as reverências da Casa e solicitou ao  
Vereador Ronaldo Braga a Leitura de um versículo bí-
blico: “ O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.   
Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamen-
te a águas tranquilas. Refrigera a minha alma; guia-

me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. 
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da mor-
te, não temeria mal algum, porque tu estás comigo 
; a tua vara e o teu cajado me consolam”. Logo a 
seguir, foi executado o Hino Nacional aos acordes da 
Banda de Música do 9º BPM. Pelo Mestre de Cerimô-
nias foi lida correspondência do Vereador Tadeu José 
Gomes, justificando sua ausência na presente sessão, 
e apresentando seus parabéns aos homenageados. 
O Sr. Presidente convidou a Vereadora Vânia Castro 
a ocupar a Tribuna, na qualidade de Oradora Oficial 
da noite. Após cumprimentar os presentes falou da 
alegria em ter sido escolhida para falar em nome da 
Câmara e se dirigir aos homenageados e presentes. 
Salientou que as homenagens são de alta relevância 
e expressou seus profundos agradecimentos aos ho-
menageados. Contou um pouco da história de cada 
homenageado e o que representam para Barbacena 
e toda região. Em nome dos homenageados fez uso 
da palavra o Sr. José Mário Nogueira, Presidente do 
Olympic Clube. Agradeceu inicialmente a vereadora 
Vânia Castro pela proposição que gerou a homenagem 
aos 100 anos do Olympic. Comentou sobre a história 
gloriosa do clube durante estes 100 anos. Citou ex-
dirigentes e atletas e o incentivo ao esporte. Fez uso 
da palavra também o Sr. José Luiz Miranda, Barão, 
agradeceu a Câmara Municipal pela Homenagem ao 
Cat Maré, que completa trinta anos. Discorreu sobre 
o surgimento do Cat Maré e comentou sobre os be-
nefícios que a Escola trouxe e continua trazendo para 
os cidadãos  barbacenenses e de toda região, onde 
seus atletas participam de competições em todos os 
estados do país. Agradeceu a seus familiares pelo 
apoio que sempre lhe foi dado e a Deus que permitiu 
a realização do seus projetos. Cumprimentou tam-
bém as demais entidades que foram homenageadas 
na presente sessão. Nada mais havendo a tratar, às 
20h15, o Sr. Presidente determinou o encerramento 
da Presente Sessão e Eu, Jacqueline Fonseca de Pau-
la, Redatora de Atas em Exercício, lavrei a presente 
Ata que após ser lida e aprovada será devidamente 
assinada pelo Sr. Presidente.Vereador Flávio Barbosa 
da Silva.Presidente.

RESUMO DA ATA 093/2015 - 072ª. Sessão Ordinária 
– 15.12.2015 – 2º. Período – 3º. Ano da Legislatura - 
Presidente: Vereador Flávio Barbosa da Silva - Secre-
tária: Vereadora Grácia Araújo. Vereadores Presentes: 
Conforme registro em livro próprio.PRIMEIRA PARTE 
– EXPEDIENTE – HORÁRIO:19h26 “Ó Deus, as nações 
entraram na tua herança, contaminaram  o teu santo 
templo, reduziram Jerusalém a montão de pedras. De-
ram os cadáveres de teus servos , por comida, às aves 
do céu, e a carne dos teus às animálias da terra”.I - 
Leitura e Discussão de Atas- Ata nº. 066/15 – Aprova-
da por unanimidade. Os vereadores Carlos Roberto 
Batista e Luiz Gonzaga solicitaram cópia da Ata apro-
vada, tendo sido deferido pelo Sr. Presidente.II- Leitu-
ra de Correspondências e Comunicações- Telegramas 
do Vereador Johnson Oliveira Marçal, e Deputado La-
fayette Andrada, agradecendo convite para Sessão 
Solene em 11.12.2015; III- Apresentação de Proposi-
ções: - Do Vereador José Jorge Emídio: Ind. nº. 
731/15 – Solicita ao Prefeito, asfaltamento para a rua 
João Paulo II, Bairro Nossa Senhora Aparecida; Ind. 
nº. 730/15; solicita asfaltamento e rede de esgoto 
para a Rua Jesus Dias de Carvalho, Bairro Boa Vista; 
Ind. nº. 726/15, solicita asfaltamento para as ruas  
Marco Antonio Vieira e Maria José de Miranda, Bairro 
São Pedro; Ind. nº. 725/15, solicita asfaltamento para 
a rua José Belmiro Siqueira, Bairro São Pedro; Ind. nº. 
724/15, solicita asfaltamento Ines Pereira de Assis, 
Bairro Boa Morte; Ind. nº. 709/15, asfaltamento para 
a Rua Augusto Ferreira de Paiva, Bairro Nova Suiça; 
Ind. nº. 708/15, solicita ao Secretário de Saúde usar a 
UPA para um centro de atendimento à criança e idoso, 
ou mesmo ao Conselho Tutelar, como forma de econo-
mia; Ind. nº. 707/15, solicita asfaltamento e troca de 
lâmpadas para vapor de sódio na rua Rio Verde, Bairro 
Caiçaras; Ind. nº. 732/15, solicitando limpeza de cór-
regos no município; Ind. nº. 733/15, solicita asfalta-
mento da estrada rural do Ponto Chic até Padre Brito; 
Ind. nº.734/15, solicita patrolamento e cascalho para 

a rua Celso Lobato Campos, Nova Suíça; Req. 115/15, 
solicitando ao Conselho da Medalha aprovação de con-
cessão de Medalha Mérito Especial Grau Prata ao Sub 
Tenente Mauro Lúcio de Almeida do Corpo de Bombei-
ros Barbacena; Req. solicitando aprovação do nome 
do Sub Tenente Vanderlei Sergio de Barros, do Corpo 
de Bombeiros.- Do Vereador Amarílio Augusto de An-
drade:  Requerimento datado de 09 de dezembro, re-
querendo concessão de Medalha do Mérito Legislativo 
para a Net Rosas Internet, pelos vinte anos em Barba-
cena. - Do Vereador Tadeu José Gomes: Ind. nº. 
675/15, solicita operação tapa buracos na Rua João 
Narciso de Souza, Bairro Diniz II; Req. 110/15 subme-
te o nome do Deputado Federal Marcelo Guilherme 
Ferreira para ser agraciado com a Medalha do Mérito 
Grau Ouro. Ind. nº. 676/15, solicita operação tapa bu-
racos no encontro da Rua Jacob Tonussi com a Rua 
Professora Santinha Viana, Bairro Diniz II; Ind. nº. 
677/15, solicita operação tapa buracos em toda a ex-
tensão da rua Sargento Dionizio de Souza, Bairro Diniz 
II; Ind. nº. 678/15 solicita construção de novo bueiro 
na Rua Afonso Discaciatti, em frente ao número 356, 
Bairro João Paulo II. Req. 11/15, submete o nome do 
Tenente BM Jayme José Tomaz, para ser agraciado 
com a Medalha do Mérito Legislativo Grau Prata; Ind. 
nº. 679/15, solicita operação tapa buracos em toda a 
extensão da Rua João Narciso de Souza, Bairro Diniz 
II.Solicitou a palavra pela Ordem. Registrou sua satis-
fação pela entrada na Casa de projetos do Executivo, 
após empenho de seu gabinete, sabendo ter empenho 
também de demais pessoas, para a legalização de ter-
renos cedidos em comodatos nos Bairros Santa Luzia 
e Novo Horizonte. Citou que são mais de mil famílias 
beneficiadas. Agradeceu ao Prefeito por ter encami-
nhado o projeto. Agradeceu,  também aos Padres José 
Custódio, Carlos Wilson, José Eudes e Padre Mauro 
que cederam dependências das igrejas para reuniões 
com os cidadãos.Na qualidade de Líder do PSC, solici-
tou a palavra o vereador Amarílio Andrade. Relatou 
que,nem sempre aqueles que trabalham colhem os 
frutos da sua luta e do seu labor. Dirigindo-se ao vere-
ador Tadeu José, disse que o mesmo agradeceu ao 
Prefeito, aos Padres, mas esqueceu-se de agradecer o 
então Prefeito da época, Vicente Araújo, e o vereador 
que faz uso da palavra, que era o Vice-Prefeito da épo-
ca, que aquele terreno só possível porque ele e o ve-
reador Jorge Garcia percorreram, por longos dias, ga-
binetes de deputados, para que o projeto fosse 
aprovado e toda aquela área onde hoje existem os 
bairros Novo Horizonte e Santa Luzia foi conseguida 
com muita luta, e na planta existem as assinaturas do 
Prefeito Vicente Araújo e dele, vereador Amarilio, vice- 
prefeito. Em aparte, o vereador Carlos Roberto Batista 
(Kikito) disse que é preciso se colocar algumas ques-
tões nas questões que envolvem os terrenos. Disse 
conhecer a história, sabe da participação do vereador 
Amarílio e do ex-prefeito Vicente Araújo, mas, se não 
fossem os movimentos sociais organizados a ocupar o 
Bairro Santa Luzia, o bairro hoje não existiria. Reto-
mando a palavra o Vereador Amarílio disse que seu 
objetivo era resgatar um pouco da historia e dizer que 
essa é a missão do vereador. Salientou que deu sua 
parcela de contribuição no momento que podida aju-
dar. Na qualidade de Líder, solicitou a palavra o verea-
dor Tadeu José. Disse que se desobriga a conhecer 
parte da história, porque conhece o que há na atuali-
dade. Salientou que havia um processo em andamen-
to, que estava travado, e que ninguém tinha coragem 
de desenvolver. E foi desta forma que agiu, sem que-
rer desrespeitar quem quer que seja. Citou que dentro 
da parcela de contribuição todos têm o seu valor, mas 
não devem se esquecer que os moradores é que me-
recem ser valorizados. Destacou conhecer a história 
do vereador Kikito no processo e também dos movi-
mentos sociais. Em aparte, o vereador Carlos Roberto 
Batista disse que o que estava travado e engavetado 
em Belo Horizonte era em razão da “tucanada” no go-
verno do estado. Retomando a palavra o vereador 
Tadeu José disse que não pertencia ao PSDB e muito 
menos ao PT. Considerou que o que fizeram foi destra-
var um processo de trinta anos atrás e quem estava 
travando ou não, não lhe interessava. Disse que o que 
serve é que o processo está em andamento novamen-
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te e as famílias serão beneficiadas.- Da Vereadora Ma-
rilene Franco:  Disse que ouviu atentamente os deba-
tes e, entendia, que não adianta estas discussões, pois 
o que basta é que a comunidade vai ser beneficiada. 
Ind. nº. 729/15. Solicita pavimentação e melhora no 
tráfego da Rua São Vicente de Paula, em Pinheiro 
Grosso, solicitando ainda, pavimentação e limpeza da 
mesma. Disse que as ruas de Pinheiro Grosso estão 
sucateadas e, até mesmo para caminhar, está difícil. 
Ind. nº. 721/15, solicitando manutenção da Rua Au-
gusto Ferreira de Paiva, Bairro Nova Suiça; Ind. nº. 
720/15, solicitando pavimentação, limpeza e canaliza-
ção do esgoto na Rua José de Alencar, Bairro Jardim.- 
Da Vereadora Vânia Castro: Ind. nº. 706/15, solicitan-
do colocação de placas de “proibido estacionar” em 
um dos lados da Rua Virgílio de Melo Franco, Bairro 
Boa Morte; Ind. nº. 719/15,  solicitando operação tapa 
buracos na Rua Honório Ferreira Armond, Bairro Boa 
Morte;  Ind. nº. 705/15, solicita operação tapa bura-
cos na Rua Bueno Brandão, Bairro São Sebastião; Ind. 
nº. 695/15,  solicita operação tapa buracos na Rua 
José Felipe Sad, Centro; Ind. nº. 694/15, asfaltamento 
para a rua “6”, conhecida como Angelina Prezoti, Bair-
ro Nova Cidade; Ind. nº. 693/15, solicita recuperação 
e asfaltamento da rua São Paulo da Cruz, Bairro Ipa-
nema; Ind. nº. 685/15,  solicita asfaltamento da via 
localizada em frente ao Ceasa/Barbacena.Citou que é 
função dos vereadores visitar os bairros e levar as rei-
vindicações da população, o que é feito através das 
Indicações. Afirmou que todos os vereadores que 
apresentam suas reivindicações da Tribuna, sem exce-
ção, falam em operação tapa buracos, recuperação 
asfáltica, dentre outras. Disse que Barbacena virou 
uma grande cratera. Comentou que o povo está sendo 
ludibriado com o projeto de “imobilidade urbana”, 
onde rios de dinheiro público estão sendo jogados no 
esgoto.- Do Vereador Carlos Alberto Sá Grise: Ind. nº. 
701/15, solicita operação tapa buracos ou recapea-
mento asfáltico na rua Humberto Candian, Ipanema; 
Ind. nº. 702/15, solicita operação tapa buracos ou re-
capeamento asfáltico na rua Major Suckow, Bairro 
Nova Suiça; Ind. nº. 703/15, solicitando patrolamento 
e colocação de escorias na Rua Quinquin Costa, em 
toda a sua extensão; Ind. nº. 704/15, solicita opera-
ção tapa buracos ou recuperação asfáltica na rua Luiz 
Claudio dos Santos, em toda sua extensão; Ind. nº. 
717/15, solicita a colocação de poste de iluminação 
publica na rua Alzira Marteleto Vidigal, próximo ao nú-
mero 148, loteamento Santo Antonio, Bairro Santo 
Antônio.- Da Mesa da Câmara: Ind. nº. 710/15,  solici-
ta instalação de Unidade de Saúde própria para o Qui-
lombo dos Candendês; Ind. nº. 711/15,  solicita insta-
lação de saneamento básico em toda a extensão do 
Quilombo dos Candedês; Ind. nº. 712/15,  calçamento 
de todas as vias de acesso, internas e externas, do 
quilombo dos Candendês; Ind. nº. 713/15, implemen-
tação e melhorias na Escola Municipal Visconde de 
Carandaí, no Quilombo dos Candedês; Ind. nº. 
714/15, implantação de coleta de lixo no Quilombo 
dos Candedês; Ind. nº. 715/15, implantar a captação 
e distribuição de água potável própria para consumo 
da comunidade do Quilombo dos Candedês; Ind. nº. 
716/15, implantação de horário de saída de ônibus de 
Padre Brito para Barbacena às 11h e outro saindo de 
Barbacena para Padre Brito às 20h para atender a co-
munidade do Quilombo dos Candedês; Ind. nº. 
718/15, estudar possibilidade de fomentar projeto de 
lei no sentido de regulamentar aposentadoria especial 
de servidores públicos com deficiência. MEMORIAL:  
requerendo a mudança do nome da escola municipal 
Visconde de Carandaí, na comunidade do Quilombo 
dos Candedês, para Escola Municipal Lourenço Cande-
dê, e, ainda, estudar a viabilidade de implantação do 
ensino médio na Escola Municipal Visconde de Caran-
daí, como preconiza o Programa Brasil Quilombola. 
Pede ainda, estudar a viabilidade, a recomposição da 
mata ciliar no local denominado Vargem do José Chi-
co. EDITAL DE CONVOCAÇÃO 005/2015,  convocando 
todos os vereadores para Reuniões Extraordinárias 
nos dias 18, 21 e 23 do corrente, às 18h, para discus-
são e votação de toda a pauta, proposições protocoli-
zadas  e em tramitação nas comissões. EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO 006/2015, convocando os vereadores 

para Reunião Extraordinária, às 15h, do dia 22 do cor-
rente mês, para o fim específico de eleição da Mesa 
Diretora da Casa. PROJETOS PROTOCOLADOS NA 
CASA . Proj. Lei nº. 145/15 – Dispõe sobre a criação 
da Semana Municipal de Incentivo ao Uso Sustentável 
da Água no município e dá outras providências – Aut. 
Ver. Carlos Alberto Sá Grise. Proj. Lei nº. 146/15 – Dis-
põe sobre a criação do Dia da Consciência Negra no 
município e dá outras providências – Aut. Ver. Carlos 
Alberto Sá Grise – Proj. Lei nº. 147/15 – Reconhece 
como de utilidade pública municipal o Instituto Cultu-
ral Primeiro Quilombo para Inclusão Social de Negros 
e Índios Brasileiros - ICPG e dá outras providências – 
Aut. Ver. Márcio Zeferino Ferreira. Proj. Lei nº. 148/15 
– Cria mecanismo de incentivo à adoção de creches e 
escolas municipais pelas empresas na cidade de Bar-
bacena e dá outras providências – Aut. Vereadora Vâ-
nia Maria de Castro - Proj. Lei nº. 149/15 – Dispõe 
sobre a divulgação dos direitos da pessoa portadora 
de câncer em Barbacena e dá outras providências – 
Aut. Vereadora Vânia Maria de Castro . Proj. Lei nº. 
150/15 – Dispõe sobre a inclusão da tipagem sanguí-
nea e do fator RH nas carteiras estudantis das redes 
públicas municipais de ensino na cidade de Barbacena 
– Aut. Vereadora Vânia Maria de Castro . Proj. Lei nº. 
151/15 – Autoriza o Poder Executivo a doar as áreas 
que especifica e dá outras providências – Aut. Execu-
tivo . SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 
20h25 . Discussão e Votação de Projetos .Pela ordem, 
solicitou a palavra o vereador Ilson Guilherme (Tere-
rê). Disse que há comentários na cidade sobre um 
novo aumento nas passagens de ônibus. Comentou 
que a Prefeitura está com salários atrasados e é la-
mentável se falar em aumento de tarifas num momen-
to como este. Citou a obra nas proximidades do Baha-
mas, de um possível terminal rodoviário, o que 
considerou um absurdo, pois pessoas idosas terão 
muitos morros para subir até chegar ao centro. Citou 
a quantidade de buracos existentes na comunidade de 
Correia de Almeida e, mesmo diante de tantos pedi-
dos, nada é feito, enquanto o Prefeito está pedindo 
mais empréstimos. Salientou não acreditar que a Câ-
mara possa ceder mais esta para o Prefeito.Pela or-
dem, o vereador Pastor Johnson Marçal disse que os 
pontos de ônibus estão melhores do que antes. Mas, 
preocupava-se com as ruas, pois enquanto outras ci-
dades estão alargando suas ruas aqui o prefeito está 
trancando as ruas. Citou que até crianças estão criti-
cando o projeto.Comentou que as obras em frente ao 
Bahamas farão com que haja um grande problema de 
mobilidade, além de que acabou o espaço que havia 
para a realização de grandes eventos. Disse que ouviu 
dizer que, no ano que vem, o calçadão vai ser uma 
realidade. Afirmou que o semáforo é uma necessidade 
antiga de Barbacena. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTA-
ÇÃO -  PROJETO DE LEI . Proj. Lei nº. 111/15 – Estima 
a Receita e Fixa a despesa do Município de Barbacena/
MG para o exercício de 2015 e dá outras providências 
– Aut. Executivo.Pela ordem, o vereador Carlos Alberto 
Sá Grise, disse que houve um acordo de lideranças 
para não obstrução da pauta e todos os projetos serão 
votados. Colocado em votação o projeto de  Lei nº. 
111/15, foi APROVADO POR UNANIMIDADE. SEGUN-
DA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE EMENDA 
CONSTITUCIONAL . Proj. Emenda Constitucional nº. 
002/15 – Veda a privatização de autarquia municipal 
– Aut. Executivo *Votar emenda de fls. 13 de autoria 
do Ver. Tadeu José e outros.Colocada em votação a 
Emenda de fls.13, foi a mesma APROVADA POR UNA-
NIMIDADE. Logo a seguir, o Sr. Presidente colocou em 
votação o projeto com a emenda aprovada, tendo sido 
o mesmo APROVADO POR UNANIMIDADE. Para justi-
ficativa de voto, solicitou a palavra o vereador Amarílio 
Andrade dizendo que comentou-se pela cidade que 
era contra a emenda, o que é uma inverdade, tanto 
que a assinatura dele está acostada à emenda, por 
esta razão votou favorável.O vereador José Jorge Emí-
dio, requereu se colocasse em votação a Redação Fi-
nal do Projeto. O Senhor Presidente submeteu ao Ple-
nário o requerimento, tendo sido o mesmo APROVADO.
Colocada em votação a REDAÇÃO FINAL, foi a mesma, 
APROVADA POR UNANIMIDADE.Para justificativa de 
voto, solicitou a palavra o vereador Ronaldo Braga. 

Disse que o momento é dos mais importantes para o 
povo de Barbacena. Citou que a Câmara está honran-
do o Demae, com a participação de todos os vereado-
res. Cumprimentou a todos pela coragem de assumir 
postura e defender o Demae com a aprovação do Pro-
jeto e consequente Emenda.Para justificativa de voto, 
solicitou a palavra o vereador José Jorge Emídio. Agra-
deceu em nome dos servidores do SAS a todos os ve-
readores e afirmou que a Casa está de alma lavada. 
Lamentou o fato de que poucos servidores do Demae 
compareceram às sessões da Câmara, e entendia que 
todos deveriam estar presentes. Citou a presença do 
Sindicato dos Servidores que acompanhou de perto 
todo o processo de votação. Citou a entrega de uma 
parte da cidade para a Copasa e hoje está pronta a 
entregar de volta ao SAS.Para justificativa de voto, o 
vereador Tadeu José disse que quando a emenda veio 
à pauta e faltava nela algo que defendesse o esgoto, 
ouviu a preocupação do vereador Tererê e disse a ele 
que a causa é do povo e o Demae seria defendido.Para 
justificativa de voto,solicitou a palavra o vereador Flá-
vio Maluf. Alegou que  é interessante e importante o 
povo e servidores acompanharem os serviços da câ-
mara. Destacou que não se pode subestimar a inteli-
gência dos presentes, destacou que não existem na 
Câmara lideres e nem liderados, todos são responsá-
veis por seus atos. Salientou que havia um entendi-
mento de que todos votariam à favor para preservar o 
SAS.Para justificar seu voto, solicitou a palavra a vere-
adora Marilene Franco. Afirmou que deitaria em sua 
cama com a consciência tranquila pelo dever cumpri-
do, e que Deus deu aos quinze vereadores e discerni-
mento neste momento tão importante.Também para 
justificativa de voto, solicitou a palavra o vereador Il-
son Guilherme (Tererê) . Destacou que o projeto me-
xia com a vida dos servidores do Demae e também da 
população. Por esta razão ficou do lado do povo e dos 
servidores do Demae. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTA-
ÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA . Proj. 
Lei nº. 138/15 – Estabelece a base de cálculo da Taxa 
de Coleta de Resíduos – TCR, altera a Lei nº. 
4602/2014, revoga a Lei nº. 4641/2014 e dá outras 
providências – Aut. Executivo – PRAZO VENCE EM 
23.12.15 . Solicitou a palavra o vereador Carlos Rober-
to Batista, requerendo se constasse na íntegra a sua 
fala, o que foi deferido pelo Sr. Presidente. A íntegra 
da fala do vereador encontra-se em Ata original nos 
anais da Casa.O Senhor Presidente determinou se 
constasse na íntegra o pronunciamento do Vereador 
Carlos Roberto Batista.Pela ordem, solicitou a palavra 
o vereador Pastor Johnson. Disse que pedia abstenção 
em relação ao projeto, pois não teve tempo de estudar 
o mesmo, e trata-se de uma matéria polêmica que 
merece melhor reflexão.Solicitou a palavra o vereador 
Luiz Gonzaga. Disse que os projetos têm que ser real-
mente debatidos e discutimos. Salientou que é preciso 
se aprofundar nas discussões. Afirmou que muitos, 
durante estes quase três anos de governo, só têm dito 
“Amém”. Destacou que o vereador está ali para repre-
sentar o povo. Salientou que quando se diz “SIM” a 
tudo que o Prefeito manda, os vereadores estão erran-
do para com a população de Barbacena, deixando de 
cumprir o compromisso assumido quando foram pedir 
voto de casa em casa. Citou a questão do Transito e 
muito assinaram o requerimento convidando os repre-
sentantes da Sutran e ninguém apareceu para prestar 
esclarecimentos em Plenário e o assunto simplesmen-
te morreu. Destacou ser preciso respeitar mais as pes-
soas que votaram e elegeram os vereadores. Afirmou 
que se o governo atual e outros que passaram se ti-
vessem agido de forma democrática, discutindo com 
os vereadores, poder-se-ia ajudar a melhor a situação 
da cidade. Disse que vai votar, mas não concorda com 
o projeto e entende que alguém deveria pedir vista.O 
vereador Ronaldo Braga disse que mediante o acordo 
feito, entendia que deveria se colocar o projeto em 
votação.O Sr. Presidente encerrou a discussão e colo-
cou o projeto em votação.Para encaminhar votação,-
solicitou a palavra o vereador Carlos Roberto Batista. 
Requereu se constasse em Ata a íntegra de sua fala, o 
que foi deferido pelo Sr. Presidente. A íntegra da fala 
do vereador encontra-se arquivada em ata original nos 
anais da Casa. Para encaminhar votação, solicitou a 
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palavra a vereadora Vânia Castro. Requereu se cons-
tasse em Ata a íntegra de sua fala, o que foi deferido 
pelo Sr. Presidente.  A íntegra da fala da vereadora 
está registrada em Ata original nos anais da Casa.”.O 
Senhor Presidente deferiu o pedido da vereadora Vâ-
nia Castro determinando se constasse em Ata a inte-
gra de sua fala. Para encaminhar votação, solicitou a 
palavra o vereador Ronaldo Braga, também requereu 
se constasse na íntegra a sua fala, o que foi deferido 
pelo Sr. Presidente. A íntegra da fala do vereador en-
contra-se registrada em Ata original nos anais da Câ-
mara.Para encaminhar a votação solicitou a palavra o  
vereador Flávio Maluf. Disse que se não se procurar as 
correções o projeto será igual ao de dois mil e quinze. 
Afirmou que o governo municipal reconheceu que 
houve equívocos e busca aprimorar e consertar o erro 
que teve. Salientou que falta de juízo seria manter do 
jeito que estava. Destacou que o projeto tem diferen-
ças e melhorias do projeto anterior. Para encaminhar 
votação, pela segunda vez, o vereador Ronaldo Braga. 
Disse que não houve alteração e que se o Prefeito ti-
vesse enviado um novo projeto corrigindo os valores 
que foram criados para cada setor, retirando já os va-
lores para maior, tudo bem, mas não existe isso no 
projeto. Por esta razão considera o projeto pior.Para 
encaminhar votação, solicitou a palavra o vereador 
Luiz Gonzaga. Arguiu aos vereadores que vão votar se 
saberiam explicar o projeto, e quais as melhorias que 
apresenta. Disse que o Prefeito dá um desconto de 
vinte por cento, durante o seu governo, e dez por cen-
to para o próximo Prefeito, e por esta razão entende 
que há alguma coisa que não soa bem. Asseverou que 
o Prefeito deveria ter mandado um técnico para expli-
car o Projeto.Para encaminhar votação, solicitou a pa-
lavra o vereador Amarílio Andrade. Disse que há um 
acordo e o projeto deve ser votado e, na segunda vo-
tação convida-se o Secretário de Fazenda para prestar 
esclarecimentos à Casa.Para encaminhar votação, so-
licitou a palavra o Vereador Ilson Guilherme. Disse que 
votou contrário no primeiro projeto e vai votar contra 
também no presente projeto que já está programando 
descontos para o próximo prefeito, sendo que o pre-
feito não sabe nem quem vai ser o prefeito na próxima 
legislatura. Solicitou a palavra o vereador Pastor John-
son, para encaminhar votação. Citou o art. 6º. do Pro-
jeto e, afirmou, que diante do que está exposto no 
referido artigo,não tem como votar o projeto, por esta 
razão votaria contra.Para encaminhar a votação solici-
tou a palavra o vereador Marcio Zeferino. Questionou 
para que se faz acordo, e acrescentou que os demais 
vereadores deveriam ser chamados antes para discutir 
os acordos.A vereadora Marilene Franco solicitou  que 
se destacasse o chamamento para o Secretário com-
parecer à Casa.O vereador Flávio Maluf disse que o 
acordo foi feito para se votar a pauta e não com rela-
ção a determinados projetos. Dirigiu-se ao vereador 
Marcio Zeferino afirmando que cada vereador vota de 
acordo com sua consciência.Colocado em votação, o 
projeto foi APROVADO por 08 (oito) votos favoráveis e 
06 (seis) votos contrários.Pela ordem, solicitou a pala-
vra o vereador Ronaldo Braga. Disse que o acordo foi 
feito para votação da pauta e não para aprovar ou 
rejeitar qualquer projeto.O Sr. Presidente determinou 
que fosse dada uma cópia da gravação da presente 
sessão ao Vereador Carlos Roberto Batista. Disse que 
o Secretário de Fazenda estava convidado a compare-
cer à Câmara na próxima quinta-feira, as 19h30.Pela 
ordem o vereador Ilson Guilherme disse que, de agora 
em diante, está fora de qualquer tipo de acordo, e que 
ficasse registrado em Ata.Nada mais havendo a tratar, 
às 21h40, o Senhor Presidente determinou o encerra-
mento da presente sessão. Eu, Jacqueline Fonseca de 
Paula, Redatora de Atas em exercício lavrei a presente 
Ata que, após lida e aprovada, será devidamente assi-
nada pelos Srs. Presidente e Secretária.Presidente: 
Vereador Flávio Barbosa da Silva Secretária: Vereado-
ra Grácia Maria Araújo Gomes.

RESUMO DA ATA 094/2015 - 073ª. Sessão Ordinária 
– 17.12.2015 – 2º. Período – 3º. Ano da Legislatura
-Presidente: Vereador Flávio Barbosa da Silva Secretá-
ria:  Vereadora Grácia Araújo - Vereadores Presentes: 
Conforme registro em livro próprio.PRIMEIRA PARTE 

– EXPEDIENTE – HORÁRIO:19h25 “Toda mulher sábia 
edifica a sua casa. Mas, a tola a derruba com suas 
mãos.”I- Leitura de Correspondências e Comunica-
ções- Atestado Médico apresentado pelo Vereador 
Amarílio Augusto de Andrade, afastamento profissio-
nal pelo período de dois dias, contados a partir de 
17.12.2015, para tratamento de saúde.PROJETOS 
PROTOCOLADOS NA CASA -  Veto Total Proj. Lei nº. 
048/15 – Dispõe sobre a retirada de veículos abando-
nados nas vias públicas no âmbito do município de 
Barbacena – Aut. Executivo - Veto Total Proj. Lei nº. 
031/15 – Disponibiliza gratuitamente a vacina contra o 
vírus da gripe aos doadores de sangue residentes no 
município de Barbacena – Aut. Executivo - Veto Parcial 
Proj. Lei nº. 122/15 – Dispõe sobre a utilização dos 
recursos de que trata a Lei Complementar nº. 151, de 
05 de agosto de 2015, instituí fundo de reserva e dá 
outras providências – Aut. Executivo - Veto Total Proj. 
Lei nº. 089/15 – Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
reserva de espaço público gratuito para apresentação 
e comercialização do artesanato local nas feiras e 
eventos que ocorrem no Município de Barbacena e dá 
outras providências– Aut. Executivo - Veto Total Proj. 
Lei nº. 206/13 – Institui o “alvará simplificado” para 
moradia popular e dá outras providências – Aut. Exe-
cutivo – Veto Total Proj. Lei nº. 093/15 – Institui o 
Programa Obesidade Zero nas Escolas do município e 
dá outras providências – Aut. Executivo - SEGUNDA 
PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO19h28 - Discus-
são e Votação de Projetos.O Sr. Presidente interrom-
peu a Sessão às, 19h29 para que pudesse ser ouvido 
o Sr. José Francisco Milagres, Secretário Municipal de 
Fazenda, que compareceu para prestar esclarecimento 
a respeito do Projeto de Lei 138/15. Às 20h55, o Sr. 
Presidente reabriu a Sessão. SEGUNDA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI - Proj. Lei nº. 111/15 – 
Estima a Receita e Fixa a despesa do Município de 
Barbacena/MG para o exercício de 2016 e dá outras 
providências – Aut. Executivo – aprovado unânime 
*Votar emendas de fls. 160, 163, 166, 169, 172,175 e 
178 de autoria da Vereadora Marilene Franco.Coloca-
das em votação as emendas de fls. 160, 163, 166, 
169, 172,175 e 178 de autoria da Vereadora Marilene 
Franco, foram as mesmas APROVADAS POR UNANIMI-
DADE DOS PRESENTES.*Votar emendas de fls.181 de 
autoria da Mesa da Câmara, foi a mesma APROVADA 
POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES. *Votar emen-
das de fls. 185, 188, 191, 194 e 197 de autoria da 
Vereadora Grácia Araújo.Colocadas em votação as 
emendas de fls. 185, 188, 191, 194 e 197 de autoria 
da Vereadora Grácia Araújo, foram as mesmas APRO-
VADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES. *Votar 
emendas de fls. 200, 203, 206 e 209 de autoria do Ver. 
Amarílio Andrade. Colocadas em votação as emendas 
de fls. 200, 203, 206 e 209 de autoria do Ver. Amarílio 
Andrade, foram as mesmas APROVADAS POR UNANI-
MIDADE DOS PRESENTES. *Votar emendas de fls. 
212, 215, 218 e 221 de autoria da Vereadora Vânia 
Castro.Colocadas em votação as emendas de fls. 212, 
215, 218 e 221 de autoria da Vereadora Vânia Castro, 
foram as mesmas APROVADAS POR UNANIMIDADE 
DOS PRESENTES. *Votar emendas de fls. 224, 227, 
230, 233, 236, 239 e 242 de autoria do Ver. José Jorge 
Emídio - Colocadas em votação as emendas de fls. 
224, 227, 230, 233, 236, 239 e 242 de autoria do Ver. 
José Jorge Emídio  foram as mesmas APROVADAS 
POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES. *Votar emen-
das de fls. 245, 248, 251, 254, 257, 260, 263, 266, 
269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290 e 293 de auto-
ria do Ver. Tadeu José Gomes.Colocadas em votação 
as emendas de fls. 245, 248, 251, 254, 257, 260, 263, 
266, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290 e 293 de 
autoria do Ver. Tadeu José Gomes, foram as mesmas 
APROVADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES. 
*Votar emendas de fls. 296, 299, 302, 305, 308, 311, 
314, 317, 320, 323, 326, 329, 332 e 335 de autoria do 
Ver. Carlos Roberto Batista-Colocadas em votação as 
emendas de fls. 296, 299, 302, 305, 308, 311, 314, 
317, 320, 323, 326, 329, 332 e 335 de autoria do Ver. 
Carlos Roberto Batista, foram as mesmas APROVADAS 
POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES. *Votar emen-
das de fls. 338, 341, 344, 347, 350, 353, 356, 359, 
362, 365, 368, 371, 374, 377, 380, 383, 386, 389, 392, 

395 e 398 de autoria do Ver. Flávio Maluf Caldas.Colo-
cadas em votação as emendas de fls. 338, 341, 344, 
347, 350, 353, 356, 359, 362, 365, 368, 371, 374, 377, 
380, 383, 386, 389, 392, 395 e 398 de autoria do Ver. 
Flávio Maluf Caldas, foram as mesmas APROVADAS 
POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES. *Votar emen-
das de fls. 401, 404, 407, 410, 413 e 416 de autoria do 
Ver. Ronaldo Braga. Colocadas em votação as emen-
das de fls. 401, 404, 407, 410, 413 e 416 de autoria do 
Ver. Ronaldo Braga, foram as mesmas APROVADAS 
POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.*Votar emen-
das de fls. 419, 422, 425, 428, 431, 434 e 437 de au-
toria do Ver. Ilson Guilherme de Sá.Colocadas em vo-
tação as emendas de fls. 419, 422, 425, 428, 431, 434 
e 437 de autoria do Ver. Ilson Guilherme de Sá, foram 
as mesmas APROVADAS POR UNANIMIDADE DOS 
PRESENTES. Logo a seguir o Sr. Presidente colocou 
em votação o Projeto com as emendas aprovadas, 
tendo sido o mesmo APROVADO POR UNANIMIDADE 
DOS PRESENTES.SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
– REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA. Proj. Lei nº. 
138/15 – Estabelece a base de cálculo da Taxa de Co-
leta de Resíduos – TCR, altera a Lei nº. 4602/2014, 
revoga a Lei nº. 4641/2014 e dá outras providências 
– Aut. Executivo – PRAZO VENCE EM 23.12.15 *Votar 
emenda de fls. 13 de autoria do Ver. Amarílio Andrade. 
VISTA CONCEDIDA À VEREADORA MARILENE FRAN-
CO.SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE 
LEI  - Proj. Lei nº. 129/15 – Reconhece,  como de 
utilidade pública a Associação de Policiais e Bombeiros 
Militares de Barbacena e Região e dá outras providên-
cias – Aut. Ver. Ronaldo Braga. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE DOS PRESENTES.O Vereador Ronaldo Bra-
ga  requereu fosse colocada em votação a Redação 
Final do presente projeto. O Sr. Presidente colocou em 
votação o requerimento, tendo sido o mesmo aprova-
do. Colocada em votação a REDAÇÃO FINAL foi a mes-
ma APROVADA POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI 
- Proj. Lei nº. 112/15 – Dispõe sobre a revisão do 
Plano Plurianual do Quadriênio 2014-2017, para ade-
quação à Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2016 
– Aut. Executivo. APROVADO POR UNANIMIDADE 
DOS PRESENTES.Para justificativa de voto, o Vereador 
Carlos Roberto Batista disse que se fosse o caso de 
obstaculizar o Prefeito estaria em situação desfavorá-
vel, porque a revisão do Plano Plurianual não é sim-
plesmente uma revisão feita nos períodos. Disse que 
há coisas no projeto que o livram de coisas que estão 
sendo criticadas à nível nacional. Proj. Lei nº. 060/15 
– Reconhece como de utilidade pública a Associação 
dos Amigos do Bairro Greenville e dá outras providên-
cias – Aut. Ver. Márcio Zeferino Ferreira. APROVADO, 
com 08 (oito) votos favoráveis e 02 (dois) votos con-
trários. Para justificativa de voto, solicitou a palavra o 
Vereador Carlos Roberto Batista. Disse que não tinha 
nada contra o projeto. Entretanto, a Câmara estava 
criando um problema jurídico, uma vez que o referido 
Bairro não existe mais. Também, para justificativa de 
voto, solicitou a palavra o vereador Luiz Gonzaga. Dis-
se que a Câmara enviou um ofício ao Prefeito solicitan-
do explicações a respeito do fato e até o momento a 
explicação não chegou. Disse que não há como se 
votar a favor de uma coisa que não existe mais. Para 
justificativa de voto, solicitou o vereador Ronaldo Bra-
ga. Disse que votou favorável, mas havia orientado ao 
Vereador Márcio Zeferino que fizesse uma adequação 
da proposição. Afirmou que cabe ao Prefeito votar e 
orientar depois a sua bancada. Proj. Lei nº. 128/15 – 
Institui o Programa Escola com Saúde no âmbito da 
Secretaria Municipal de Saúde Pública e da Secretaria 
Municipal de Educação, Desporto e Cultura do municí-
pio de Barbacena e dá outras providências – Aut. Ver. 
Carlos Alberto Sá Grise. APROVADO POR UNANIMIDA-
DE DOS PRESENTES.  Proj. Lei nº. 131/15 – Destina o 
atual espaço da Guarda Municipal como Centro de 
Operações Expedicionário Álvaro Jabur – Aut. Executi-
vo. APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.
Proj. Lei nº. 132/15 – Institui a Semana Cultural do 
Artista Especial no âmbito do município de Barbacena 
e dá outras providências – Aut. Ver. Johnson Marçal. 
APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.
Proj. Lei nº. 137/15 – Dispõe sobre a capacitação e a 



orientação dos servidores das creches e escolas do 
município para prestação de primeiros socorros – Aut. 
Vereadora Vânia Castro. APROVADO POR UNANIMI-
DADE DOS PRESENTES.Proj. Lei nº. 139/15 – Conce-
de Isenções Tributárias e dá outras providências – Aut. 
Executivo. APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRE-
SENTES. Proj. Lei nº. 141/15 – Denomina Rua Sebas-
tião de Paiva – Aut. Executivo APROVADO POR UNA-
NIMIDADE DOS    PRESENTES Proj. Lei nº. 142/15 
– Denomina Praça Cônego Leandro de Carvalho Ma-
teus – Aut. Executivo. APROVADO POR UNANIMIDADE 
DOS PRESENTES.Proj. Lei nº. 144/15 – Dispõe sobre 
a criação do auxílio fardamento para os membros da 
Guarda Municipal de Barbacena e dá outras providên-
cias – Aut. Executivo. APROVADO POR UNANIMIDA-
DE DOS PRESENTES.PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO 
E VOTAÇÃO EM BLOCO: 15.12.15. APROVADAS POR 
UNANIMIDADE. O Sr. Presidente comunicou que esta-
va suspensa a reunião do dia 18 e mantidas as reuni-
ões dos dias 21 e 23 do corrente.Nada mais havendo 
a tratar, às 21h30, o Senhor Presidente determinou 
o encerramento da presente sessão. Eu, Jacqueline 
Fonseca de Paula,Redatora de Atas em exercício lavrei 
a presente Ata que, após lida e aprovada, será devi-
damente assinada pelos Srs. Presidente e Secretária. 
Presidente: Vereador Flávio Barbosa da Silva .Secretá-
ria: Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes.

RESUMODA ATA 095/2015 - 014ª. Sessão Extraordiná-
ria – 21.12.2015 – 2º. Período – 3º. Ano da Legislatura 
- Presidente: Vereador Flávio Barbosa da Silva - Se-
cretário : Vereadora Grácia Araújo -Vereadores Pre-
sentes: Conforme registro em livro próprio.PRIMEIRA 
PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO:18h29 “Louvai ao 
Senhor porque Ele é bom. Porque a Sua benignidade 
é para sempre.”SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA 
– HORÁRIO: 18h30 . Discussão e Votação de Proje-
tos . SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME 
DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA. Proj. Lei nº. 138/15 
– Estabelece a base de cálculo da Taxa de Coleta de 
Resíduos – TCR, altera a Lei nº. 4602/2014, revoga a 
Lei nº. 4641/2014 e dá outras providências – Aut. Exe-
cutivo – PRAZO VENCE EM 23.12.15 *Votar emenda 
de fls. 13 de autoria do Ver. Amarílio Andrade. VISTA 
CONCEDIDA AO VEREADOR CARLOS ROBERTO BA-
TISTA.PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME 
DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA. Proj. Lei nº. 151/15 – 
Autoriza o Poder Executivo a doar área que especifica 
e dá outras providências – Aut. Executivo – PRAZO 
EM 22.02.16. APROVADO POR UNANIMIDADE.Proj. 
Lei nº. 152/15 – Dispõe sobre multas tributárias e 
dá outras providências – Aut. Executivo – PRAZO EM 
25.02.16. VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR CARLOS 

ROBERTO BATISTA;SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTA-
ÇÃO – PROJETO DE LEI - Proj. Lei nº. 060/15 – Re-
conhece como de utilidade pública a Associação dos 
Amigos do Bairro Greenville e dá outras providências 
– Aut. Ver. Márcio Zeferino Ferreira . APROVADO COM 
11 VOTOS FAVORÁVEIS , 01 VOTO CONTRÁRIO E O1 
ABSTENÇÃO.Para justificativa de voto, solicitou a pala-
vra o vereador Luiz Gonzaga. Disse ter votado contra 
em um primeiro momento e votava contra novamente 
uma vez que não existe como criar uma associação 
para um bairro que não existe mais. O Vereador Mar-
cio Zeferino requereu fosse colocada em votação a re-
dação final do presente projeto. Colocado em votação 
o requerimento do vereador Marcio Zeferino foi APRO-
VADO POR UNANIMIDADE. Colocada em votação a 
REDAÇÃO FINAL DO PRESENTE PROJETO FOI A MES-
MA APROVADA COM ABSTENÇÃO DO VEREADOR LUIZ 
GONZAGA.Proj. Lei nº. 128/15 – Institui o Programa 
Escola com Saúde no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde Pública e da Secretaria Municipal de Educa-
ção, Desporto e Cultura do município de Barbacena e 
dá outras providências – Aut. Ver. Carlos Alberto Sá 
Grise. APROVADO POR UNANIMIDADE.O Vereador 
Tadeu José requereu fosse votada a redação final. Co-
locado em votação o requerimento do vereador Tadeu 
José foi o mesmo aprovado. Colocada em votação a 
REDAÇÃO FINAL DO PRESENTE PROJETO foi a mesma 
APROVADA POR UNANIMIDADE.Proj. Lei nº. 131/15 
– Destina o atual espaço da Guarda Municipal como 
Centro de Operações Expedicionário Álvaro Jabur – 
Aut. Executivo.  APROVADO POR UNANIMIDADE.O 
Vereador Tadeu José requereu fosse votada a redação 
final. Colocado em votação o requerimento do verea-
dor Tadeu José foi o mesmo aprovado. Colocada em 
votação a REDAÇÃO FINAL DO PRESENTE PROJETO 
foi a mesma APROVADA POR UNANIMIDADE.Para jus-
tificativa de voto, solicitou a palavra o vereador Tadeu 
José. Disse que a Guarda Municipal precisa de um lo-
cal condizente para desenvolver suas atividades, e foi 
uma luta sua desde o início do atual governo para que 
isso acontecesse. Agradeceu aos vereadores a aprova-
ção do projeto.Proj. Lei nº. 132/15 – Institui a Semana 
Cultural do Artista Especial no âmbito do município de 
Barbacena e dá outras providências – Aut. Ver. John-
son Marçal. APROVADO POR UNANIMIDADE.O Verea-
dor Amarílio Andrade requereu fosse votada a redação 
final. Colocado em votação o requerimento do verea-
dor Amarílio.  foi o mesmo aprovado. Colocada em vo-
tação a REDAÇÃO FINAL DO PRESENTE PROJETO foi 
a mesma APROVADA POR UNANIMIDADE . Proj. Lei 
nº. 137/15 – Dispõe sobre a capacitação e a orienta-
ção dos servidores das creches e escolas do município 
para prestação de primeiros socorros – Aut. Vereadora 

Vânia Castro .APROVADO POR UNANIMIDADE O Vere-
ador Pastor Johnson requereu fosse votada a redação 
final. Colocado em votação o requerimento do verea-
dor Pastor Johnson,  foi o mesmo aprovado. Colocada 
em votação a REDAÇÃO FINAL DO PRESENTE PRO-
JETO foi a mesma APROVADA POR UNANIMIDADE . 
Proj. Lei nº. 139/15 – Concede Isenções Tributárias e 
dá outras providências – Aut. Executivo. APROVADO 
POR UNANIMIDADE . A  Vereadora Gracia Araujo re-
quereu fosse votada a redação final. Colocado em vo-
tação o requerimento da vereadora Gracia Araujo.  foi 
o mesmo aprovado. Colocada em votação a REDAÇÃO 
FINAL DO PRESENTE PROJETO foi a mesma APROVA-
DA POR UNANIMIDADE . Proj. Lei nº. 141/15 – Deno-
mina Rua Sebastião de Paiva – Aut. Executivo. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE.O Vereador Tadeu José  
requereu fosse votada a redação final. Colocado em 
votação o requerimento do vereador Tadeu José   foi 
o mesmo aprovado. Colocada em votação a REDAÇÃO 
FINAL DO PRESENTE PROJETO foi a mesma APRO-
VADA POR UNANIMIDADE. Pela ordem, o Vereador 
Amarílio Andrade requereu se constasse em Ata voto 
de Pesar pelo passamento do  Juiz Carreira Machado. 
Foi Juiz de Direito em Barbacena e Conselheiro Funda-
dor do Núcleo de Combate ao Câncer de Barbacena.
Proj. Lei nº. 142/15 – Denomina Praça Cônego Lean-
dro de Carvalho Mateus – Aut. Executivo.APROVADO 
POR UNANIMIDADE.O Vereador Tadeu José  requereu 
fosse votada a redação final. Colocado em votação o 
requerimento do vereador Tadeu José ,   foi o mesmo 
aprovado. Colocada em votação a REDAÇÃO FINAL 
DO PRESENTE PROJETO foi a mesma APROVADA POR 
UNANIMIDADE . Para justificativa de voto, solicitou a 
palavra o vereador Tadeu José, afirmou que era uma 
justa homenagem que a Câmara Municipal prestava. 
Proj. Lei nº. 144/15 – Dispõe sobre a criação do auxílio 
fardamento para os membros da Guarda Municipal de 
Barbacena e dá outras providências – Aut. Executivo. 
APROVADO POR UNANIMIDADE. A  Vereadora Gra-
cia Araujo requereu fosse votada a redação final. Colo-
cado em votação o requerimento da vereadora Gracia 
Araujo.  foi o mesmo aprovado. Colocada em votação 
a REDAÇÃO FINAL DO PRESENTE PROJETO foi a mes-
ma APROVADA POR UNANIMIDADE.Nada mais haven-
do a tratar, às 19h05 , o Senhor Presidente determinou 
o encerramento da presente sessão. Eu, Jacqueline 
Fonseca de Paula, Redatora de Atas em exercício lavrei 
a presente Ata que, após lida e aprovada, será devi-
damente assinada pelos Srs. Presidente e Secretária.
Presidente: Vereador Flávio Barbosa da Silva .Secretá-
ria: Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes.
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