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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN
Secretário: Diogo Sie Carreiro Lima

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

Secretário-Chefe da Casa Civil

AVISO DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE BARBACENA – PRC 068/2014 PP 
046/2014 – OBJETO: Contratação de serviços de re-
carga de tonner, para atender SECOPS ABERTURA 
DOS ENVELOPES: Dia 02/10/2014 às 13:00 horas. 
Informações 0xx32 3339–2026, licitacao@barbacena.
mg.gov.br. Barbacena, 16/09/2014. Simone Rodrigues 
da Costa. Gerente de Licitação. Pablo H. Candian. Co-
ordenador de Aquisições e Contratos.

MUNICÍPIO DE BARBACENA - PRC 077/2014 - PP 
051/2014  Objeto: Aquisição de moveis, utensílios do-
mésticos e eletrodomésticos para atender DST/AIDS 
- SESAP. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES DIA 
30/09/2014 – 13:00 hs. Informações 32-3339-2026 
ou licitacao@barbacena.mg.gov.br. 16/09/2014 - Si-
mone R. Costa – GLIC – Pablo H. Candian – Coord. 
Aq. Contratos.

EXTRATO DE PORTARIA
ASSINADA PELO EXMO. SR. 

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

PORTARIA Nº 16.449 – CONCEDER licença sem ven-
cimentos para tratar de interesse particular, pelo perí-
odo de dois anos, à servidora Flávia Cristina da Silva, 
ocupante do Cargo Público de Professora, P-1-A, do 
Quadro do Magistério Público Municipal, em confor-
midade com o Requerimento nº 12125, com efeito 
retroativo a 25.08.2014. Barbacena, 11 de setembro 
de 2014. Antônio Carlos Andrada - Prefeito Municipal.

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

Secretário-Chefe da Casa Civil

RESUMO DE ATA

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE 
BARBACENA

Presidente: Amarílio Augusto de Andrade

RESUMO DA ATA 048/2014 - 032ª Sessão Ordinária – 
17.06.14 – 1º Período – 2º Ano da Legislatura. Presi-
dente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secre-
tária: Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes. 
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro 
próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 
9h23. “Em Ti Senhor, confio. Nunca me deixes confun-
dido. Livra-me pela Tua justiça. Inclina para mim os 
Teus ouvidos. Livra-me depressa. Sê a minha firme 
rocha, uma casa fortíssima que me salve”. I - Leitura e 
Discussão de Atas: - Não houve ata para ser lida e 
aprovada. II- Leitura de Correspondências e Comuni-
cações: - Telegramas do Ministério da Saúde (MS/SE/
FNS) de 06.06.14 nºs. 0003, 0004, 1647, 1648, 1649, 
1650, 2471, 3251, 4118, 4119, 4928, 5768, 5769 e 
5770/14, comunicando liberação de recursos financei-
ros; - Telegrama do Ministério da Saúde (MS/SE/FNS) 
de 13.06.14 nº 5831/14, comunicando liberação de 
recursos financeiros; - Comunicados do Ministério da 
Educação (Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação) de 04.06.14 nºs. 131863 e 131864/14, co-
municando liberação de recursos financeiros. - Presta-
ção de Contas ref. Maio/2014 – Obras Passionistas São 
Paulo da Cruz – Convênio 031/13; - Of. 533/2014/9ª.
PJCB, de 04.06.14, da Promotora Dilma Santos, solici-
tando diversas informações acerca da presença de 
Vereadores  nas sessões ordinárias da Câmara no ano 
de 2012.Notificando a Câmara para que apresente có-
pias das Atas das reuniões ordinárias referentes aos 
meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 
2012; relação do número de faltas de cada vereador 
durante as sessões legislativas de 2012; informar o 
número de sessões ordinárias e extraordinárias duran-
te o ano de 2012. O Sr. Presidente afirmou que está 
providenciando a documentação solicitada pelo Minis-
tério Público. Afirmou ter feito uma visita à Promotora 
Dilma Jane no sentido de que seja feito um TAC e, 
com isso, daqui pra frente a Câmara vai estar rigoro-
samente enquadrada no que diz respeito às presenças 
de vereadores nas reuniões da Casa. Salientou que a 
Secretaria da Casa está providenciando as cópias da 
solicitação do Ministério Público para todos os verea-
dores. III- Apresentação de Proposições: - Do Verea-
dor Carlos Roberto Batista: Req. nº. 048/14 – Solicita 
ao Prefeito, a listagem com os nomes de todos os con-
tratados e comissionados da Prefeitura. - Do Vereador 
Tadeu José Gomes: Req. nº. 047/14 – Requer seja 
consignado em ata uma moção de apoio à Guarda Mu-
nicipal de Barbacena pelo brilhante trabalho desenvol-
vido em prol da segurança pública. - Do Vereador 
Carlos Alberto Sá Grise: Ind. nº. 253/14 – Solicita ao 
Prefeito, através do setor competente, uma operação 
tapa-buracos nas ruas Padre M. Rodrigues, João Batis-
ta Cantaruti, José Ferreira Sabino, Saldanha Marinho 
– B. do Carmo e Av. 14 de Agosto, B. Floresta; Ind. nº. 
254/14 – Solicita ao Prefeito, através do setor compe-
tente, asfaltamento para as ruas Francisco Vale e Ani-
ceto Puiatti, B. Boa Morte; Ind. nº. 255/14 – Solicita 
ao Prefeito, através do setor competente, diversas 
providências no B. Dom Bosco; Ind. nº. 256/14 – Soli-
cita ao Prefeito, através do setor competente, asfalta-
mento para as ruas do B. Nossa Senhora Aparecida; 
Ind. nº. 257/14 – Solicita ao Prefeito, através do setor 
competente, asfaltamento para as ruas do, B. Vista 
Alegre; Ind. nº. 258/14 – Solicita ao Prefeito, através 
do setor competente, a troca de iluminação pública da 
Praça e das demais ruas do Distrito de Padre Brito. 
Pela ordem, solicitou destaque ao Requerimento 
048/2014 de autoria do Ver. Carlos Roberto Batista. 
PROJETO  PROTOCOLADO  NA CASA. - Proj. Lei nº. 
107/14 – Dispõe sobre critérios para desembarque de 
mulheres, fora da parada de ônibus, em período no-
turno nos veículos de transporte coletivo do Município 
de Barbacena e dá outras providências - Aut. Vereado-
ra Vânia Maria de Castro. SEGUNDA PARTE – ORDEM 
DO DIA – HORÁRIO: 9h37. Discussão e Votação de 
Projetos. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO –  REGI-
ME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA. Proj. Lei nº. 
105/14 – Autoriza o Município de Barbacena a contra-
tar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais 
S/A – BDMG, operações de crédito com outorga de 
garantia e dá outras providências – Aut. Executivo – 
PRAZO VENCE EM 28.06.14. Pela ordem, o vereador 
Flávio Maluf disse que, salvo melhor juízo, cada vere-
ador pode discutir o projeto uma única vez e o verea-
dor Luiz Gonzaga já discutiu o projeto na reunião pas-
sada. O Sr. Presidente disse que parece haver um 
consenso de que cada vereador pode discutir projeto 
duas vezes. Pela ordem, o vereador Ronaldo Braga 
solicitou ao Presidente que seja colocado em discus-
são o trabalho de reforma da Constituição e do Regi-
mento. O Sr. Presidente requereu ao vereador Ronaldo 
Braga que colhesse assinaturas dos vereadores para 
que pudesse colocar em discussão e votação a refor-
ma das leis citadas. O vereador Ronaldo Braga disse 
que a situação levantada pelo vereador Flávio Maluf é 
dúbia porque não faz menção a reunião extraordiná-
ria. Destacou não haver necessidade de se tocar neste 
assunto momento. Para discutir o projeto, solicitou a 
palavra o vereador Luiz Gonzaga. Requereu se cons-
tasse em Ata a íntegra de sua fala, o que foi DEFERI-
DO pelo Sr. Presidente. A íntegra da fala do vereador 
encontra-se em ata original nos anais da Câmara. En-
cerrada a discussão, colocado em votação o projeto foi  
APROVADO – 11 (ONZE) VOTOS A FAVOR E 1 (UMA) 
ABSTENÇÃO VEREADOR CARLOS ROBERTO BATISTA. 

O Vereador José Jorge Emídio solicitou ao Sr. Presiden-
te a confirmação da votação. O Sr. Presidente infor-
mou que , até mesmo para efeito de registro em Ata, 
foram 11(onze) votos a favor e uma abstenção. Para 
justificativa de voto, solicitou a palavra o vereador 
Pastor Johnson. Requereu ao Presidente se constasse 
na íntegra o seu pronunciamento e, requereu ainda 
que, posteriormente, lhe fosse cedida cópia da pre-
sente Ata, o que foi DEFERIDO PELO SR. PRESIDEN-
TE.  A íntegra da fala do vereador encontra-se em ata 
original nos anais da Câmara. Para justificativa de 
voto, solicitou a palavra o vereador Carlos Roberto 
Batista(Kikito). REQUEREU AO PRESIDENTE SE CONS-
TASSE NA ÍNTEGRA A SUA FALA  E TAMBÉM CÓPIA DA 
GRAVAÇÃO DA PRESENTE REUNIÃO , O QUE FOI DE-
FERIDO PELO PRESIDENTE. A íntegra da fala do vere-
ador encontra-se em ata original nos anais da Câmara. 
O SENHOR PRESIDENTE DEFERIU O PEDIDO DO VE-
READOR CARLOS ROBERTO BATISTA. Proj. Lei nº. 
092/14 – Autoriza  a implantação  de Sistema Opera-
cional para utilização do Terminal Rodoviário de Bar-
bacena e dá outras providências – Aut. Executivo – 
PRAZO VENCE EM 27.06.14 – APROVADO – 11 (ONZE) 
VOTOS A FAVOR E 1 (UM) CONTRA , VEREADOR CAR-
LOS ROBERTO BATISTA. SEGUNDA DISCUSSÃO E VO-
TAÇÃO – PROJETO DE LEI. Proj. Lei nº. 168/13 - Dis-
põe sobre a colaboração de corretores de imóveis, 
inscritos no CRECI e no CNAI, em alienações ou leilões 
promovidos pelo Poder Executivo - Aut. Ver. Johnson 
Oliveira Marçal – APROVADO POR UNANIMIDADE. 
Pela ordem, solicitou a palavra o vereador Ilson Gui-
lherme. Justificou não ter votado no projeto do em-
préstimo, uma vez que se encontrava fora do plenário 
e quando entrou em votação não foi avisado a tempo 
de retornar a plenário. Salientou que não se posiciona 
contra o projeto de aumento do número de vereado-
res, mas entende que o projeto tem que ser melhor 
debatido e questionar o povo para que haja uma aber-
tura de leque. Destacou que os vereadores dependem 
do povo e esse precisa ser ouvido. Proj. Lei. nº. 
174/13 - Institui o sistema de recuo da água da chuva 
no Município de Barbacena, para utilização não potá-
vel em condomínios, clubes, entidades, conjuntos ha-
bitacionais e demais imóveis residenciais, industriais e 
comerciais - Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal – APRO-
VADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 131/13 – Dis-
põe sobre a afixação obrigatória de mensagens educa-
tivas contra o consumo de bebidas alcoólicas nas 
escolas públicas e privadas situadas no Município de 
Barbacena e dá outras providências – Aut. Ver. John-
son Oliveira Marçal – APROVADO POR UNANIMIDADE. 
Proj. Lei nº. 061/14 – Altera dispositivo da Lei Munici-
pal nº. 4434, de 13 de junho de 2012 - Aut. Mesa da 
Câmara  - Votar emenda de fls. 09 de autoria do Ver. 
Luiz Gonzaga de Oliveira. O Sr. Presidente colocou em 
votação a emenda de fls. 09 de autoria do vereador 
Luiz Gonzaga, tendo sido solicitada pelo vereador Flá-
vio Maluf a leitura da emenda, o que foi deferido pelo 
Sr. Presidente. Encerrada a discussão, colocada em 
votação a emenda de fls. 09 de autoria do Ver. Luiz 
Gonzaga de Oliveira, foi a mesma APROVADA POR 
UNANIMIDADE. Logo a seguir o Sr. Presidente colocou 
em votação o Projeto com a emenda aprovada, tendo 
sido o mesmo APROVADO POR UNANIMIDADE. PRI-
MEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI. 
Proj. Lei nº. 079/13 – Dispõe sobre a instalação de 
sanitários químicos em obras de construção civil no 
Município de Barbacena e dá outras providências – 
Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal – VISTA CONCEDIDA 
AO VEREADOR FLÁVIO MALUF. Proj. Lei nº. 205/13 – 
Obriga os bares, boates, clubes e congêneres sediado 
no Município de Barbacena  a imprimir em seus carta-
zes de eventos e cartões de consumação, os slogans: 
SE BEBER NÃO DIRIJA E DROGAS – DIGA NÃO – Aut. 
Ver. Márcio Zeferino Ferreira – APROVADO POR UNA-
NIMIDADE. Proj. Lei nº. 047/14 – Torna o projeto do 
grupo Seresteiros do Amor parte do calendário oficial 
de eventos da cidade de Barbacena – Aut. Ver. Carlos 
Alberto Sá Grise – APROVADO POR UNANIMIDADE. 
Proj. Lei nº. 062/14 – Dispõe sobre as diretrizes a se-
rem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do 
Município de Barbacena para o exercício de 2015 e dá 
outras providências – Aut. Executivo. Pela ordem, o 
vereador Carlos Roberto Batista, solicitou se constasse 
na Ata a íntegra da sua fala, o que foi DEFERIDO. A 
íntegra da fala do vereador encontra-se em ata origi-



EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

nal nos anais da Câmara. Encerrada a discussão, 
colocado em votação o projeto foi APROVADO POR 
UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 063/14 – Dispõe sobre 
a instituição do programa Cidade Sustentável – Aut. 
Vereadora Vânia Maria de Castro – APROVADO POR 
UNANIMIDADE. Pela ordem, solicitou a palavra o ve-
reador Ronaldo Braga disse que quando aprovaram o 
presente projeto, lembrou-se de fazer um apelo à  ve-
readora Vânia. Disse estar preocupado com a questão 
do paisagismo na cidade, onde árvores estão sendo 
retiradas e podadas de forma inconsequente, como 
acontece na rua que dá acesso à Basílica de São José 
Operário e também na pracinha próxima a UPA. Sa-
lientou não estar entendendo a forma como o governo 
municipal vem agindo retirando inúmeras árvores na 
cidade. Afirmou que a vereadora Vânia Castro, como 
representante do PV é a pessoa mais indicada para 
agir nesta situação. Destacou que vai fazer um re-
querimento para que a situação seja verificada. Pela 
ordem, a vereadora Vânia Castro disse que a situação 
das podas e retiradas de árvores tem sido destaque 
nas redes sociais. Destacou que esteve em compa-
nhia da Kátia Cilene do Portal de Notícias Barbacena-
mais, e do Sr. Romeu Fernandes, que é uma pessoa 
muito séria, e acompanhou o trabalho de verificação 
das árvores. Destacou que as árvores, apesar da be-
leza externa, estavam totalmente comprometidas por 
dentro e sem qualquer tipo de sustentação, por esta 
razão foram retiradas. Pela ordem, a vereadora Mari-

Aviso de Homologação e Adjudicação. Carta Convite 
n° 002/2014. Processo nº 024/2014. Objeto: Execu-
ção de serviço regime de empreitada por menor preço 
global da Câmara. Municipal de Barbacena. Empresa 
Vencedora: Real Construções Barbacenense LTDA-ME.
Valor: 14.199,71 (quatorze mil, cento e noventa e 
nove reais e setenta e um centavos). Prazo de exe-
cução: 30 (trinta) dias úteis, podendo ser prorrogado 
por mais 10 (dez) dias úteis a partir da assinatura do 
contrato. Data da Homologação/Adjudicação: 12 de 
setembro de 2014. Amarilio Augusto de Andrade. Pre-
sidente da  Câmara Municipal de Barbacena.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE EMPREITADA nº 007/2014. CARTA 
CONVITE Nº 002/2014. PROCESSO Nº 24/2014. Con-
tratante: Câmara Municipal de Barbacena. Contrata-
da: Real Construções Barbacenense LTDA-ME. Objeto: 
Execução de serviço regime de empreitada por menor 
preço global (Anexo I). Valor: 14.199,71 (quatorze mil, 
cento e noventa e nove reais e setenta e um centa-
vos). Prazo de execução: 30 (trinta) dias úteis, poden-
do ser prorrogado por mais 10 (dez) dias úteis a partir 
da assinatura do contrato (16/09/2014). Barbacena, 
16 de setembro de 2014. Amarilio Augusto de Andra-
de - Presidente da Câmara Municipal de Barbacena.

lene Franco, disse que aproveitando a fala do vereador 
Ronaldo Braga, entende que é preciso ser tomada pro-
vidência urgente para se cuidar das árvores do centro 
da cidade que estão totalmente tomadas por ervas de 
pássaros e correm o risco de também ficarem inúteis 
ao longo do tempo. Proj. Lei nº. 077/14 – Reconhece 
como de utilidade pública municipal a Loja Maçônica 
Epaminondas Souza Costa – Aut. Ver. Flávio Maluf Cal-
das – APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 
241/13 – Dispõe sobre a vedação no âmbito do Mu-
nicípio de Barbacena, de práticas discriminatórias em 
estabelecimentos comerciais, industriais, de serviços 
e similares e dá outras providências  – Aut. Verea-
dora Marilene de Almeida Franco – APROVADO POR 
UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 068/14 – Dispõe sobre 
a obrigatoriedade de limpeza das áreas externas de 
estabelecimentos comerciais no fim do seu expedien-
te – Aut. Ver. Luiz Gonzaga de Oliveira – APROVADO 
POR UNANIMIDADE. Às 10h37, o Senhor Presidente 
determinou fosse feita a chamada final dos Srs. Verea-
dores conforme registrado em livro próprio. Nada mais 
havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada 
a presente sessão às 10h39 e eu, Rogério Luiz Pereira 
Barbosa da Silva, Redator de Atas em exercício, lavrei 
a presente ata que, lida e aprovada, será assinada 
pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária. 
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade.               
Secretária: Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes.
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