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(RETIFICADO)
O Município de BARBACENA/MG, por intermédio da 
Secretaria de Planejamento (SEPLAN) e por meio da 
Comissão Permanente de Licitações, anuncia a aber-
tura da Consulta Pública referente à CONCESSÃO AD-
MINISTRATIVA para A INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE 
TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO 
MUNICÍPIO DE BARBACENA-MG, INCLUINDO A PRES-
TAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, 
TRATAMENTO, DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS E 
OUTROS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA 
URBANA, em observância ao art. 10, VI, da Lei 11.079, 
de 30 de dezembro de 2004. A minuta do Edital e Ane-
xos estão disponíveis para retirada na Coordenação de 
Aquisições e Contratos da Prefeitura Municipal de Bar-
bacena/MG, localizada à Rua Monsenhor Silvestre de 
Castro, n.º275, Bairro Funcionários Barbacena/MG, de 
segundas a sextas-feiras de 13:00 às 17:00 horas. Os 
interessados (pessoas físicas e jurídicas) deverão apre-
sentar requerimento solicitando o edital e seus anexos 
onde conste dados completos do requerente através do 
e-mail pablo.candian@barbacena.mg.gov.br. O período 
de Consulta Pública será até 01/10/2014 e permitirá 
que interessados ofereçam comentários e sugestões, 
visando ao aprimoramento das disposições editalícias, 
devendo enviá-los para o presidente da Comissão Per-
manente de Licitações, através do e-mail: pablo.can-
dian@barbacena.mg.gov.br. O prazo do contrato de 
Concessão Administrativa é de 30 (trinta) anos e o valor 
total estimado para a licitação na modalidade Concor-
rência Pública, Critérios: Melhor Técnica e Menor Preço, 
é de R$ 420.267.353,94 (Quatrocentos e vinte milhões, 
duzentos e sessenta e sete mil, trezentos e cinquenta 
e três reais e noventa e quatro centavos). O projeto foi 
estruturado mediante a publicação de Edital de Cha-
mamento Público, em 23/09/2013 e as sugestões apre-
sentadas e visa solucionar os problemas na gestão dos 
resíduos do Município de Barbacena. Esclareça-se, dada 
a natureza da consulta pública, que não está prevista 
a formulação de respostas pelo Município em função 
dos comentários e sugestões apresentados pelos in-
teressados. Barbacena, 21 de agosto de 2014. Pablo 
Herthel Candian - Presidente da Comissão Permanente 
de Licitações.

Extrato de Contrato nº 090/2014. Contratante: Municí-
pio de Barbacena – CNPJ.: 17.095.043/0001-09. Contra-
tado: Associação dos amigos e moradores de Senhora 
das Dores – Amorsendor. - CNPJ:. 19.557.958/0001-06. 
Processo: 057/2014 Dispensa Licitatória: 006/2014.  Ob-
jeto: Aquisição de produtos da agricultura familiar para 
alimentação escolar do Município de Barbacena, confor-
me Lei 11.947/2009 e resolução/CD/FNDE n° 38 de 16 
de julho de 2009 para o período compreendido entre 
setembro e dezembro de 2014. Item: 10. Valor Total: 
R$ 19.759,10. Data de assinatura: 20/08/2014. Vigên-
cia: Início: 01/09/2014 Término: 31/12/2014. Assinam: 
Antonio Carlos Doorgal de Andrada, Fernando Antonio 
Mont’Alvão do Prado e Nelsergio Alves dos Santos.

Extrato de Contrato nº 091/2014. Contratante: Município 
de Barbacena - CNPJ.: 17.095.043/0001-09. Contratado: 
Organização dos Amigos dos Moradores e Produtores 
Rurais dos Costas- CNPJ:. 07.710.607/0001-04. Proces-
so: 057/2014 Dispensa Licitatória: 006/2014.  Objeto: 
Aquisição de produtos da agricultura familiar para ali-
mentação escolar do Município de Barbacena, conforme 
Lei 11.947/2009 e resolução/CD/FNDE n° 38 de 16 de 
julho de 2009 para o período compreendido entre setem-
bro e dezembro de 2014. Itens: 1,2,3,4,5,6,7,8 e 9. Valor 
Total: R$ 57.265,00. Data de assinatura: 20/08/2014. 
Vigência: Início: 01/09/2014 Término: 31/12/2014. As-
sinam: Antonio Carlos Doorgal de Andrada, Fernando 
Antonio Mont’Alvão do Prado e Jose Lismar de Assis.

Extrato Ata de Registro de Preços 018/2014. Contratan-
te: Município de Barbacena – CNPJ 17.095.043/0001-09. 
Contratado: Clear Indústria de Papéis Ltda -  CNPJ.: 
03.790.761/0001-82. Processo: 053/2014, Pregão Pre-
sencial: 038/2014. Objeto: Aquisição de Papel do tipo  
A4 visando atender às diversas Secretarias Municipais 
de Barbacena. Itens Vencedores: 01. Data de assinatu-
ra: 30/07/2014. Nome das partes que assinam: Antonio 
Carlos Doorgal de Andrada, Diogo Sie Carreiro Lima e 
Roodney Grandi de Morais.

Extrato Ata de Registro de Preços 019/2014. Contratan-
te: Município de Barbacena – CNPJ 17.095.043/0001-
09. Contratado: Belclips Distribuidora Ltda -  CNPJ.: 
25.897.729/0001-33. Processo: 008/2014, Pregão Pre-
sencial: 016/2014. Objeto: Aquisição de Material de 
expediente, visando o atendimento às diversas Secre-
tarias municipais. Itens Vencedores: 3,9,31,43. Data de 
assinatura: 24/06/2014. Nome das partes que assinam: 
Antonio Carlos Doorgal de Andrada, Diogo Sie Carreiro 
Lima e Gilberto Jose de Moreira.

RESUMO DA ATA 037/2014 - 028ª Sessão Ordinária – 
03.06.14 – 1º Período – 2º Ano da Legislatura. Presiden-
te: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretária: 
Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes. Vereadores Pre-
sentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA 
PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h26. “Louvai ao 
Senhor. Bem aventurado o homem que teme o Senhor. 
Em seus mandamentos tem grande prazer e sua descen-
dência será poderosa na terra. A geração dos justos será 
abençoada”. Pela ordem, o vereador José Jorge Emídio 
solicitou ao Presidente convidasse a fazer parte da Mesa 
dos Trabalhos o Dr. Argemiro e o Dr. Claudio Gonçalves 
Paiva, que foram conduzidos à Mesa pelos vereadores 
José Jorge e Marilene Franco. I - Leitura e Discussão de 
Atas: - Atas 026 e 027/14 – Aprovadas por unanimidade. 
II- Leitura de Correspondências e Comunicações: - Tele-
gramas do Ministério da Saúde (MS/SE/FNS) de 28.05.14 
nº.s 11577, 13906, 16135 e 2263/14, comunicando libe-
ração de recursos financeiros; - Telegramas do Ministério 
da Saúde (MS/SE/FNS) de 30.05.14 nº.s 3926, 3927, 
3928, 3929, 3930 e 3931/14, comunicando liberação de 
recursos financeiros; - Comunicado do Ministério da Edu-
cação (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa-
ção) de 23.05.14 nºs. 20274/14 a 20302/14, comunican-
do liberação de recursos financeiros; - Of. 143/14-SEGAB, 
de 26.05.14 do Sec. Gab. Prefeito, comunicando recebi-
mento de Aut. Projetos de Lei nºs. 120 e 148/13, man-
tendo a aposição dos vetos aos mesmos; O Sr. Presiden-
te comunicou aos Srs. Vereadores que estava 
encaminhando ao Sr. Prefeito Municipal o projeto execu-
tado pela Dra. Giovana e outros arquitetos, relacionado à 
construção do novo prédio para a Câmara Municipal de 
Barbacena. Esclareceu que no mesmo estão contempla-
das as sugestões do vereador Pastor Johnson e outros 
vereadores. Informou que levantamento feito pelo Setor 
de Contabilidade da Casa destaca que a construção do 
prédio trará para o município uma economia de cerca de 
novecentos mil reais, por legislatura. Destacou que o 
novo prédio vai acomodar cerca de cento e cinquenta 
pessoas assentadas em plenário, os deficientes terão 
amplo acesso, a imprensa terá um atendimento todo di-
ferenciado. Informou ainda que os engenheiros estive-
ram na Casa, conversaram com os servidores e fizeram 
previsão para que o atendimento seja perpetuado por 
muitas décadas. Pela ordem, solicitou a palavra o verea-
dor Pastor Johnson. Citou haver recebido, por e-mail, o 
projeto, gostou muito. Disse que a sala para a imprensa 
é um projeto de lei de sua autoria para garantir mais 
confortos aos jornalistas que comparecem a Câmara e a 
população terá acesso mais rápido a tudo o que aconte-
ce em plenário. Disse que cidades menores têm prédio 
em condições melhores de atendimento, e esse projeto 

chegou em boa hora.  Parabenizou o Presidente pelo 
projeto e os profissionais que se envolveram com o mes-
mo. III - Apresentação de Proposições: - Da Mesa Dire-
tora da Câmara: apresentadas pelo Vereador Tadeu José 
Gomes - Req. s/nº. /14 – Submetendo o nome de Getúlio 
Paes Fortes Feres, proprietário do Hotel Master Plaza e 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural para ser 
agraciado com a insígnia do Mérito Legislativo – Mérito 
Especial; Ind. nº. 230/14 – Solicita o cumprimento da lei 
21121, de 03.01.14 que assegura ao idoso e à pessoa 
com deficiência, gratuidade no serviço intermunicipal de 
transporte coletivo. - Da Vereadora Vânia Maria de Cas-
tro: Ind. nº. 231/14 – Solicita ao Prefeito, a coleta de lixo 
na R. Pedreira, B. Nossa Senhora Aparecida. Agradeceu 
ao Presidente a Promulgação de Leis de sua autoria que 
haviam sido vetadas pelo Prefeito e, posteriormente, o 
veto derrubado pela Casa.  Fez a leitura da Lei 3.827, 
assinada pelo ex-prefeito Célio Mazzoni, que regulamen-
ta a vacinação e apreensão de animais domésticos, bem 
como medidas de proteção a todos os tipos de animais 
existentes no município. Disse que a Lei prevê convênio 
entre o Município e a ABPA. Salientou que o convênio 
não sai e a luta é diária, pois os animais na rua estão 
tornando uma questão de saúde. Disse que o canil está 
sendo reconstruído, com ajuda da população, e até hoje 
a prefeitura não fez nada. Solicitou a Comissão de Exe-
cutoriedade das Leis que intervenha no sentido que as 
Leis sejam cumpridas em Barbacena, principalmente a 
Lei que garante o atendimento aos animais. Comentou 
sobre o projeto promulgado pelo Presidente que está 
relacionado ao CAT (Centro de Atendimento ao Turista). 
Destacou um folder que está sendo distribuído pela cida-
de, um guia turístico, que traz os textos em Português e 
Inglês, o que considerou muito bem feito, embora com o 
equívoco de apresentar uma foto da Fazenda do Registro 
Velho ainda de pé. Comentou sobre umas freiras que li-
garam para a Prefeitura, pois queriam vir conhecer as 
igrejas. Ao ligarem para a AGIR solicitaram informações 
se haveria um Guia para conduzir um grupo de freiras 
para conhecerem as igrejas e quais os horários de aten-
dimento. Receberam a informação, pela atendente, de 
que haviam ligado para a Secretaria de Turismo e Cultura 
e isso não era lá e que não tinham também os horários 
para informar. Destacou que dentro de uma Secretaria 
de Turismo tem que ter Turismólogo, ou pessoas que 
entendam da área. - Da Vereadora Marilene de Almeida 
Franco: Ind. nº. 232/14 – Solicita ao Prefeito, através do 
órgão competente, a urbanização da rua que dá acesso 
ao condomínio do Programa Minha Casa Minha Vida, 
Bairro Santa Efigênia. Salientou que quando os aparta-
mentos foram construídos esqueceram-se do perigo que 
já vivia o acesso que os moradores do Santa Efigênia 
utilizam nas proximidades da Arapuca do Baiano. Disse 
que o local é muito perigoso e pessoas ali já foram rou-
badas e até tentativa de estupro ocorreu e quando chove 
é impossível transitar naquela região. Disse ter sido pro-
curada pela Associação dos Moradores do Pontilhão, que 
é na verdade é quase que um segundo centro da cidade, 
mas, infelizmente o local está detonado, sem dono e os 
moradores pedem o apoio para melhorias no Bairro.  
Destacou que os impostos foram aumentados e a infra-
estrutura do local precisa ser atendida. Apresentou e 
encaminhou aos vereadores em Plenário uma série de 
fotos que demonstram o perigo em que se encontra o 
local citado. Requereu ao Presidente criar uma Comissão 
de Vereadores para irem até o Secretário Emiliano para 
que ele atenda o clamor do povo da região. Apresentou 
um ofício encaminhado ao Prefeito no qual a Associação 
Comunitária do Bairro Pontilhão solicita urgência na ur-
banização da área de acesso ao Condomínio Santa Efigê-
nia e logradouros vizinhos. Parabenizou a vereadora Vâ-
nia Castro pelas suas colocações e disse que quando se 
recebe alguém em casa, tem que receber de maneira 
adequada e com a casa sempre arrumada. Do Vereador 
Luiz Gonzaga de Oliveira: Ind. nº. 217/14 – Solicita ao 
Prefeito, através do setor competente, uma operação 
tapa-buracos na R. São Leonardo, centro. O Sr. Presiden-
te se dirigiu à vereadora Marilene Franco solicitando que 
a mesma formalizasse o seu pedido através de requeri-
mento para que fosse criada a Comissão. Disse ainda 
que seria interessante também que além do Secretário 
de Obras, fosse também ouvida a Caixa Econômica Fede-
ral que foi quem financiou a obra a empreiteira que exe-
cutou a obra. A vereadora Marilene Franco agradeceu ao 
Presidente pelo atendimento e pelas sugestões. O Sr. 
Presidente disse que já existe uma Comissão tratando do 
assunto, presidida pelo Vereador Kikito, e o expediente 
apresentado pela vereadora Marilene será encaminhado 
a ele. O Sr. Presidente disse que estava nomeando o 
vereador Tadeu José para fazer parte do Comitê da 
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Copa, que é um pleito da Policia Militar de Minas Gerais. 
Pela ordem, solicitou a palavra o vereador Ronaldo Bra-
ga. Comentou que a questão do Minha Casa Minha Vida 
o que se está propondo é uma alternativa, o que no seu 
entender, tem que ser provido e providenciado pela Pre-
feitura. Comentou que a situação merece uma análise 
pormenorizada pela Secretaria de Obras e as comunida-
des do Pontilhão e Santa Efigênia precisam ser atendi-
das, pois quando chegarem as chuvas a situação vai ficar 
complicada. Cumprimentou a vereadora Vânia Castro 
pela sua posição e citou que realmente a AGIR está com 
uma quantidade grande de pessoas e na sua maioria 
sem capacidade para o atendimento e citou mesmo a 
necessidade de se ter um Turismólogo na Secretaria. Co-
mentou sobre o convite feito para que os responsáveis 
pela Empresa Biostec e o Sr. José Luiz de Senna compa-
recessem à Câmara para prestar esclarecimentos, infor-
mando que não se consegue fazer contatos com os mes-
mos. Salientou que apresentou um requerimento 
fazendo um convite, o que foi sugerido pelo vereador 
Flávio Maluf. Entretanto, como não se consegue falar 
com o Secretário José Luiz e os responsáveis pela em-
presa, estava entrando com um requerimento para que 
os mesmos fossem convocados a comparecer a Câmara, 
pois só assim irão atender o pleito do Legislativo. Pela 
ordem, solicitou a palavra o vereador Flávio Maluf. Disse 
que ainda insiste no convite, pois tem várias formas de 
se proceder de forma legal, ou seja, oficializar o convite 
e protocolar na Prefeitura. Salientou que tomando-se 
esta providência e não sendo atendido pode-se tomar 
outra providencia. Questionou o Presidente se o oficio foi 
protocolado na Prefeitura. O Sr. Presidente disse que, por 
questão de cortesia, e por se tratar de um convite, quis 
ter primeiro uma conversa com ele e verificar um dia 
propício para ele e para a Câmara. Salientou que por 
telefone não se conseguiu e irá pessoalmente a Prefeitu-
ra para tentar conversar pessoalmente com o Secretário. 
Retomando a palavra o vereador Flávio Maluf Caldas dis-
se o Presidente pode através do protocolo pode conse-
guir marcar a vinda do Secretário. Afirmou que nenhum 
prefeito pode se esquivar do problema em especial do 
Bairro Santa Efigênia. Destacou que quando sobe a Tri-
buna para comentar sobre governos anteriores é critica-
do. Disse que o governo anterior não programou de for-
ma adequada e por esta razão as consequências são 
enormes, como as que estão enfrentando os moradores 
do Santa Efigênia. Disse que a Comissão tem que buscar 
os responsáveis pelas obras e apurar as consequências 
que essa obra trouxe e o tamanho prejuízo para os mo-
radores. Destacou que não tem dúvida, independente de 
se olhar para trás ou para frente, que ao se buscar os 
responsáveis poder-se-á chegar a um resultado benéfi-
co. Pela ordem, a vereadora Marilene Franco, disse que 
atribuía uma parte dos problemas à administração pas-
sada, a construtora, a Caixa Econômica também. Disse 
que se a administração passada tivesse olhado de uma 
forma diferenciada talvez não estivesse do jeito que está 
hoje. O Sr. Presidente comunicou, às 20h27, que estava 
passando a segunda parte da Ordem do dia. SEGUNDA 
PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h27 - Discussão 
e Votação de Projetos. Pela ordem, solicitou a palavra o 
vereador Luiz Gonzaga. Disse que é preciso parar de se 
ficar falando em passado. Salientou que se assim for, 
queria saber, também quem foi o responsável pela Obra 
da Rua Bahia, no passado? Afirmou que os governos pre-
cisam olhar para a frente e, o atual governo municipal já 
está com um ano e meio de gestão. Salientou que o 
Prefeito é um homem inteligente, já foi Prefeito anterior-
mente, Presidente do Tribunal de Contas do Estado e até 
Deputado Estadual. Disse que o dinheiro para fazer as 
melhorias que o município precisa está aí e foi aprovado 
pela Câmara, inclusive com apoio da oposição. Disse que 
o córrego da rua Bahia não é obra do governo passado. 
Afirmou que é preciso que a Prefeitura canalize a água 
de chuva, fazer serviço debaixo da terra, que é obra que 
não aparece e não gera voto. Destacou que só operação 
tapa-buracos não resolve nada, pois a chuva vem e leva 
tudo. Asseverou que o povo paga impostos e é ele quem 
paga pelas obras, e o prefeito não faz mais que a obriga-
ção de fazer as obras. Salientou que é preciso cortar um 
pouco de pessoal para que as obras saiam. Destacou que 
é preciso conhecer a cidade como um todo, pois a cidade 
precisa chegar a algum lugar. Comentou que se reuniu, 
junto com a comissão formada também pelos vereado-
res Sá Grise e Grácia, com os diretores da Santa Casa 
para avaliar e tentar ajudar a situação grave que a insti-
tuição se encontra. Citou que a situação da saúde no 
país é grave, mas é preciso cuidar, em primeiro lugar, da 
saúde na cidade. Destacou que os vereadores da oposi-
ção não querem atrapalhar nadas, querem, na verdade, 

somar forças para ajudar a melhorar, pelo menos, o bá-
sico na cidade. Pela ordem, solicitou a palavra o vereador 
Flávio Barbosa. Disse que quanto a convocação do Se-
cretário, citada pelo vereador Ronaldo Braga, sugeria 
que deve ser deixada pronta e assinada. Destacou que já 
se passou mais de um ano e meio e eles sabiam da situ-
ação que se encontrava o município. Afirmou que sabiam 
também da dívida com os funcionários e não adianta fi-
car falando nesse assunto, pois a dívida é da prefeitura e 
ela tem que cumprir. Disse que é hora de se terminar 
com essas conversas de falar de passado, é preciso olhar 
para frente. Pela ordem solicitou a palavra o vereador 
Carlos Roberto Batista. Disse que vive-se uma situação 
muito estranha na cidade, porque lamentam muito do 
governo passado. Destacou que o problema do Bairro 
Santa Efigênia se agravou e já vem de muitos anos. Afir-
mou que a Comissão está avaliando os problemas rela-
cionados a construção dos condomínios. Asseverou que 
os problemas de obra de infraestrutura do entorno são 
de responsabilidade do município. Afirmou ser demais a 
prefeitura dizer que não tem condições de arrumar uma 
captação de água e uma pavimentação de poucas ruas, 
porque o orçamento da prefeitura de Barbacena para 
este ano é de duzentos e trinta e cinco milhões de reais 
e a prefeitura está tendo excesso de arrecadação com 
tributos. Asseverou que os cargos comissionados na pre-
feitura, anteriormente, eram da ordem de cerca de qua-
trocentos mil reais, hoje são mais de um milhão e qua-
trocentos mil reais. Disse que desde solicitou e a 
prefeitura não apresentou para a Câmara o número de 
contratados, quais os cargos e salários. Logo a seguir, o 
vereador Carlos Roberto Batista solicitou a palavra como 
Líder. Afirmou que se o Sr. Prefeito resolvesse pedir de 
volta os oitenta e cinco mil reais que paga por mês a uma 
empresa de ônibus para pegar e levar crianças para An-
tonio Carlos teria de volta quase um milhão de reais que 
daria para fazer as obras para o Santa Efigênia e Ponti-
lhão. O mesmo se aplica ao dinheiro que paga de aluguel 
para a Universidade. Comentou que não adiante ficar 
usando a Tribuna para falar sobre o problema de saúde 
no país, que é o que todos já sabem, pois o mais impor-
tante é cuidar da saúde em Barbacena e até o momento 
a prefeitura não conseguiu explicar o que fez com o di-
nheiro da saúde e educação, uma vez que não conseguiu 
comprovar ano passado que tivesse aplicado o mínimo 
de recurso dela em saúde e em educação.  Citou que a 
situação da coleta de lixo é lamentável. Comentou que a 
cidade com tantos problemas de infraestrutura não pode 
gastar, como gastou, quase seiscentos mil reais para um 
campeonato de bicicleta. Salientou que no governo pas-
sado também houve muito desperdício. Comentou ser 
lamentável, o fato de a Câmara ter que ficar solicitando 
coleta de lixo em determinadas ruas, quando existem 
tantos projetos importantes para serem colocados e de-
batidos. Pela ordem, solicitou a palavra o vereador Ilson 
Guilherme. Disse que não interessa mais o que os prefei-
tos anteriores deixaram de fazer ou fizeram, pois já fo-
ram devidamente punidos pelo povo. Citou que a ques-
tão do lixo já havia alertado que o mais plausível seria a 
compra de caminhões para fazer a coleta de lixo, mesmo 
que fosse um por mês, assim não haveria necessidade 
de se gastar tanto como se gasta com essas empresas. 
Disse ser preciso dar um choque de gestão e equipar a 
Casa para depois se fazer contratação de pessoal. Logo 
a seguir, o vereador Ilson Guilherme solicitou a palavra 
como Líder. Disse que até o momento o governo munici-
pal não conseguiu acertar. Pela ordem, o vereador Flávio 
Barbosa disse que quando foi Diretor do Dedamir aplicou 
uma solução simples que foi contratar um carroceiro 
para buscar o lixo nas ruas de Correia de Almeida e em 
alguns outros distritos onde os caminhões não entravam. 
Retomou a palavra o vereador Ilson Guilherme dizendo 
que é preciso viver a realidade dos bairros. Pela ordem, 
o vereador Pastor Johnson disse que tem alguma coisa 
errada mesmo com a administração municipal, pois nem 
oferecendo mão de obra e material para que a prefeitura 
arrume não se consegue. Salientou que na próxima reu-
nião vai abordar um tema que envolve a dificuldade para 
conseguir doações para o município. Afirmou que conse-
guiu uma ambulância e um carro para a saúde e, somen-
te no último minuto, é que liberaram. Comentou sobre a 
questão dos sinais na Avenida Sanitária e não sabe onde 
estão os secretários do prefeito e, principalmente as pes-
soas que regem as questões do transito e da saúde. Des-
tacou que enquanto os gestores tiverem somente a visão 
política para fazer o assentamento de secretários nada 
vai para a frente, pois na verdade muitos secretários não 
entendem nada e quem realiza, na maioria das vezes é 
um terceiro. Citou que com o dinheiro pago para a em-
presa que faz a coleta de lixo, vários caminhões pode-

riam ser comprados para o município. Retomando a pa-
lavra, o Vereador Ilson Guilherme disse que está 
propondo a criação de mutirão para a limpeza dos bair-
ros, para manter a cidade limpa. Disse que o povo já 
pagou IPVA, IPTU e falta agora é o disparo do governo 
municipal. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME 
DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA. Proj. Lei nº. 085/14 – 
Autoriza doação de imóvel ao Estado de Minas Gerais e 
dá outras providências – Aut. Executivo – PRAZO VENCE 
EM 14.06.14 – APROVADO POR UNANIMIDADE. Para 
justificativa de voto, solicitou a palavra o vereador Luiz 
Gonzaga, disse haver solicitado vista ao projeto na reu-
nião passada e, na presente data, foi ao local e verificou 
que o local é ideal e o terreno é belíssimo. Proj. Lei nº. 
086/14 – Autoriza o Poder Executivo a doar ao Serviço 
Social do Comércio – Administração Regional do Estado 
de Minas Gerais (SESC/MINAS) o imóvel que especifica e 
dá outras providências – Aut. Executivo – PRAZO VENCE 
EM 19.06.14 – VISTA CONCECIDA AO VEREADOR FLÁ-
VIO BARBOSA. Pela ordem, o vereador Luiz Gonzaga 
disse que na reunião da Comissão com a Santa Casa, foi 
comentado também sobre a situação da Casa do Velho 
Amigo. Asseverou que hoje são cerca de vinte e cinco 
pessoas atendidas e o lar é mantido pela Santa Casa. 
Informou que com a situação financeira grave da Santa 
Casa, cada pessoa interna paga cerca de setenta por 
cento do salário mínimo, mais ou menos doze mil reais 
arrecadados e o gasto da Santa Casa é de vinte e cinco 
mil reais e, diante desse cenário, a Santa Casa trouxe 
para si a administração do lar e os recursos ficam todos 
alocados lá. Disse que recebeu a informação de que o 
Lar não será fechado e pretende-se ampliar o número de 
atendimentos. REDAÇÃO FINAL – PROJETO DE LEI. Proj. 
Lei nº. 076/13 – Dispõe sobre a obrigatoriedade de reti-
rada do capacete, por parte dos motociclistas e passa-
geiros, quando do abastecimento de suas motocicletas 
no Município de Barbacena e dá outras providências – 
Aut. Ver. Tadeu José Gomes APROVADO POR UNANIMI-
DADE. Proj. Lei nº. 231/13 - Dispõe sobre a instituição 
do prêmio “Amigo do Patrimônio” no Município de Barba-
cena - Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal - APROVADO 
POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 246/13 – Institui a 
disponibilização de pelo menos uma cadeira de rodas no 
terminal rodoviário do Município de Barbacena - Aut. Ve-
readora Vânia Maria de Castro - APROVADO POR UNANI-
MIDADE. Proj. Lei nº. 025/14 – Institui a Semana Muni-
cipal Sem Glúten – Glúten-Free dá outras providências 
– Aut. Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira - APROVADO 
POR UNANIMIDADE. Proj. Lei. nº. 022/14 – Declara de 
utilidade pública o Nuclave – Núcleo Campos das Verten-
tes do Mangalarga Marchador, com sede e foro no Muni-
cípio de Barbacena - Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal - 
APROVADO POR UNANIMIDADE. SEGUNDA DISCUSSÃO 
E VOTAÇÃO – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO. 
Proj. Dec. Leg. nº. 011/14 – Aprova ata da 98ª reunião 
da comissão do Plano Diretor e dá outras providências – 
Aut. Mesa da Câmara - – VISTA CONCECIDA AO VEREA-
DOR RONALDO BRAGA. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTA-
ÇÃO – 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. Solici-
tou a palavra o vereador Ronaldo Braga. Disse que a in-
tenção é contribuir com o vereador Pastor Johnson. Ci-
tou a Portaria 3.214 que trata das condições sanitárias 
nos ambientes de trabalho, o que quer dizer que o pro-
jeto não deva ser apreciado. Afirmou ser importante, 
sendo aprovado o projeto, que se faça comunicação ao 
Ministério do Trabalho e citar as construções que não 
estão atendendo as especificações e realizem as fiscali-
zações cabíveis. Encerrada a discussão, foi solicitada e 
concedida VISTA AO VEREADOR FLÁVIO BARBOSA. Proj. 
Lei nº. 168/13 - Dispõe sobre a colaboração de correto-
res de imóveis, inscritos no CRECI e no CNAI, em aliena-
ções ou leilões promovidos pelo Poder Executivo - Aut. 
Ver. Johnson Oliveira Marçal – VISTA CONCECIDA À VE-
READORA VANIA CASTRO. Às 21h26, o Sr. Presidente 
comunicou que estava encerrado o prazo para discussão 
e votação dos projetos em pauta, e determinou a chama-
da final dos vereadores, conforme registrado em livro 
próprio. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente 
declarou encerrada a presente sessão às 21h27 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 Se-
cretária. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de An-
drade. Secretária: Vereadora Grácia Maria Araújo Go-
mes.
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