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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN
Secretário: Diogo Sie Carreiro Lima

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

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

MUNICÍPIO DE BARBACENA – PP 035/2014 – PRC. 
046/2014. Objeto: Contratação de empresa especia-
lizada em prestação de serviços com reposição de pe-
ças necessárias, para a manutenção no equipamento 
de bioquímica CS240 e equipamento de hematologia 
MICROS 60 ABX, visando atender as necessidades do 
Laboratório Municipal. Empresa vencedora: MEDIC 
BARBACENA LTDA, item 01 no valor unitário de R$ 
2.175,00 e item 02 no valor unitário de R$ 2.175,00, 
perfazendo o valor total de R$ 8.700,00 (oito mil e 
setecentos reais). Barbacena, 25/set/2014. Antonio 
Carlos Andrada – Prefeito Municipal.

AVISO DE CREDENCIAMENTO
MUNICÍPIO DE BARBACENA/SESAP - PRC 064/2014 
– IL 006/2014. Objeto: Credenciamento de clínicas 
para realização de procedimentos com finalidade diag-
nóstica ambulatorial e hospitalar, órteses, próteses e 
materiais especiais, internações hospitalares, procedi-
mentos clínicos ambulatoriais e hospitalares, procedi-
mentos cirúrgicos e ambulatoriais. ENTREGA DOS DO-
CUMENTOS E PROPOSTAS: Do dia 29/09/2014 ao dia 
15/10/2014. Análise dos documentos: dia 17/10/2014 
às 14:00 horas. Informações (32) 3339-2026. Retirada 
do edital: licitacao@barbacena.mg.gov.br. Simone R. 
Da Costa – Gerente de Licitação. Pablo H. Candian – 
Coord. de Aquisições e Contratos.

AVISO DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE BARBACENA – PRC 071/2014 – PP 
059/2014. Objeto: contratação de empresa para im-
plantação de controlador de domínio Active Direc-
tory. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 
14/10/2014 às 16:00 horas. Informações: (32)3339-
2026. Retirada de edital: licitacao@barbacena.mg.gov.
br. Simone R. da Costa – Gerente de Licitação. 
  
MUNICÍPIO DE BARBACENA – PRC 084/2014 – PP 
054/2014. Objeto: Contratação de empresa para 
pavimentação e recapeamento em CBUQ. ENTREGA 
E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 14/10/2014 às 
14:00 horas. Informações: (32)3339-2026. Retirada 
de edital: licitacao@barbacena.mg.gov.br. Simone R. 
da Costa – Gerente de Licitação.

MUNICÍPIO DE BARBACENA – PRC 092/2014 PP 
064/2014 – OBJETO: Aquisição de gêneros alimen-
tícios perecíveis para atendimento a merenda esco-
lar da rede municipal. ABERTURA DOS ENVELOPES: 
Dia 16/10/2014 às 13:00 horas. Informações 0xx32 
3339–2026, licitacao@barbacena.mg.gov.br. Barbace-
na, 25/09/2014. Simone Rodrigues da Costa. Gerente 
de Licitação. Pablo H. Candian. Coordenador de Aqui-
sições e Contratos.

EXTRATO DE CONTRATO
Extrato de Contrato 123/2014 - Contratante: Muni-
cípio de Barbacena – CNPJ 17.095.043/0001-09, e 
Secretaria Municipal de Saúde Pública SESAP, através 
do Fundo Municipal de Saúde CNPJ 14.675.553/0001-
59. Contratado: Fibra Automóveis Ltda –  CNPJ.:  
00.630.773/0001-51. Processo: 037/2014, Pregão 
Presencial: 023/2014. Objeto:  Aquisição de veículo 
tipo ambulância para atender à SESAP, conforme des-
crito no Anexo VI. Itens Vencedores: 1. Valor Total: 
R$ 67.600,00. Data de assinatura: 22/09/2014. Vigên-
cia: 12 (doze) meses. Nome das partes que assinam: 
Antonio Carlos Doorgal de Andrada, José Orleans da 
Costa e Edevardo Ferreira.

Extrato de Contrato 124/2014 - Contratante: Muni-
cípio de Barbacena – CNPJ 17.095.043/0001-09, e 
Secretaria Municipal de Saúde Pública SESAP, através 
do Fundo Municipal de Saúde CNPJ 14.675.553/0001-
59. Contratado: Siloe Comercio de Aparelhos Médicos 
Hospitalares Ltda –  CNPJ.: 00.907.989/0001-11. Pro-
cesso: 045/2014, Pregão Presencial: 028/2014. Ob-
jeto:  aquisição de materiais de fisioterapia visando 
atender o CEREST, através da Secretaria Municipal de 
Saúde Pública - SESAP, cujas descrições detalhadas, 
quantidades e demais condições estão contidas no 
Anexo VI. Itens Vencedores: 01,04,08,13. Valor Total: 
R$ 2.930,00. Data de assinatura: 23/09/2014. Vigên-
cia: 12 (Doze) meses. Nome das partes que assinam: 
Antonio Carlos Doorgal de Andrada,  José Orleans da 

Costa e Adriana de Oliveira Resende Sousa.

Extrato de Contrato 125/2014 - Contratante: Muni-
cípio de Barbacena – CNPJ 17.095.043/0001-09, e 
Secretaria Municipal de Saúde Pública SESAP, através 
do Fundo Municipal de Saúde CNPJ 14.675.553/0001-
59. Contratado: Medic Barbacena Ltda –  CNPJ.: 
19.398.577/0001-21. Processo: 045/2014, Pregão 
Presencial: 028/2014. Objeto:  aquisição de materiais 
de fisioterapia visando atender o CEREST, através da 
Secretaria Municipal de Saúde Pública - SESAP, cujas 
descrições detalhadas, quantidades e demais condi-
ções estão contidas no Anexo VI. Itens Vencedores: 
02,03,06,09,10,11,12,18,19,20,21,22 e 24. Valor To-
tal: R$ 3.365,30. Data de assinatura: 23/09/2014. 
Vigência: 12 (Doze) meses. Nome das partes que 
assinam: Antonio Carlos Doorgal de Andrada,  José 
Orleans da Costa e Leonardo Brandão Nogueira.

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
SAS BARBACENA – PRC 051/2014 – DL 005/2014. 
Objeto: aquisição de uma bomba centrífuga, para 
substituição da que se encontra com defeito, respon-
sável pelo abastecimento dos Bairros Ipanema, Ga-
lego, Nova Cidade, Jardim das Alterosas, Nova Suiça 
e Quintas da Mantiqueira. Contratada BELÔ BOMBAS 
EIRELI - EPP, CNPJ 10.842.998/0001-25, no valor de 
R$ 10.990,00. Barbacena, 25/09/2014. Luiz Álvaro 
Abrantes Campos – Diretor Geral do SAS.

RESUMO DA ATA 051/2014. 035ª Sessão Ordinária – 
05.08.14 – 2º 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: 
19h32. I- Leitura e Discussão de Atas: - Não houve ata 
para ser lida. II- Leitura de Correspondências e Comu-
nicações: - Of. 17/2014, de 26.06.14, justificando au-
sência do Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira na reu-
nião de mesma data; - CIRC/2282/06/2014, de 
25.06.14 do Dep. Est. Lafayette de Andrada, comuni-
cando liberação de verbas para melhoramento de vias 
públicas em Barbacena; - CIRC/2288/07/2014, de 
02.07.14 do Dep. Est. Lafayette de Andrada, comuni-
cando liberação de verbas para área da saúde em Bar-
bacena; - CIRC/2290/07/2014, de 02.07.14 do Dep. 
Est. Lafayette de Andrada, comunicando liberação de 
verbas para área da saúde em Barbacena; - Comuni-
cação/SUM/SPGF/DCF/N.0234/2014, de 30.06.14, do 
Superintendente de Planejamento, Firmino Santiago 
Vieira, comunicando celebração de convênio 117/13 
para melhoramento de vias públicas; - Of.Gab. SEDS 
1732/2014, de 02.07.14, respondendo Memorial enc. 
Através do of. 063/14-SEC, encaminhando resposta 
referente à construção de Presídio no Distrito de Pi-

nheiro Grosso, Barbacena; - OF. GAB/FAZ/
PMB/224/2014, de 02.07.14, enc. Relatório com os 50 
maiores devedores de tributos inscritos em dívida ati-
va, atendendo Ind. 132/14; - Comunicado do Ministé-
rio da Educação (Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação) de 02.07.14 nº. 154706, comunicando 
liberação de recursos financeiros; - Comunicados do 
Ministério da Educação (Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação) de 09.07.14 nºs. 173592, 
173593, 173594, 173595, 173596, 173597, 173598, 
173599, 173600, 173601, 173602, 173603, 173604, 
173605, 173606, 173607, 173608, 173609, 173610, 
173611, 173612 e 173613, comunicando liberação de 
recursos financeiros; - Telegramas do Ministério da 
Saúde (MS/SE/FNS) de 04.07.14 nºs. 0044, 0045, 
7228, 7229, 7230, 7231, 7232, 14130, 21167, 21168, 
28489, 28490, 35462, 42599, 42600, 42601, 49857 e 
49858 comunicando liberação de recursos financeiros; 
- Telegramas do Ministério da Saúde (MS/SE/FNS) de 
08.07.14 nºs. 6287, 6288, 6289 e 6290, comunicando 
liberação de recursos financeiros; - Telegramas do Mi-
nistério da Saúde (MS/SE/FNS) de 10.07.14 nºs. 0013, 
0014, 1536, 3109, 4675, 6254 e 6255, comunicando 
liberação de recursos financeiros; - Telegrama do Mi-
nistério da Saúde (MS/SE/FNS) de 21.07.14 nº. 
001161, comunicando liberação de recursos financei-
ros; - Telegrama do Ministério da Saúde (MS/SE/FNS) 
de 28.07.14 nº. 001047, comunicando liberação de 
recursos financeiros; - Of. 18/2014, de 11.07.14 do 
Presidente do Conselho do Patrimônio de Barbacena, 
Sérgio Ayres, parabenizando pela reforma do prédio 
da Câmara e, ao mesmo tempo, sugerindo o aprovei-
tamento do espaço funcionamento da parte cultural; 
- Of. 049/2014/SG-IBAM, de 16.07.14 do Superinten-
dente do IBAM, Paulo Tim, ressaltando a importância 
de realização de concursos públicos; - Prestação de 
Contas de junho/14 – Obras Passionistas São Paulo da 
Cruz – Convênio 031/13. III- Apresentação de Propo-
sições: - Do Vereador Carlos Alberto Sá Grise: Ind. nº. 
277/14 – Solicita ao Prefeito, a transformação do an-
teprojeto em projeto de lei que trata da criação do 
Parque da cidade Senador Bias Fortes em substituição 
ao Parque de Exposições Senador Bias Fortes; Ind. nº. 
278/14 – Solicita ao Prefeito, a transformação do an-
teprojeto em projeto de lei que trata do programa mu-
nicipal de apoio e fortalecimento da agricultura dos 
trabalhadores rurais; Ind. nº. 279/14 – Solicita ao Pre-
feito, a troca da iluminação pública nas ruas do Distri-
to do Pinheiro Grosso; Ind. nº. 280/14 – Solicita ao 
Prefeito, através do setor competente, a extensão da 
rede elétrica, calçamento e captação de águas pluviais 
na R. Araceli, B. Serra Verde; Ind. nº. 285/14 – Solici-
ta ao Prefeito, a instalação de antenas receptoras de 
telefonia celular no Distrito de Padre Brito, e adjacên-
cias; Ind. nº. 297/14 – Solicita ao Prefeito, através do 
setor competente, a limpeza da caixa d’água para a 
UBS do Distrito de Correia de Almeida; Ind. nº. 298/14 
– Solicita ao Prefeito, através do setor competente, a 
limpeza e calçamento de diversas ruas do B. João Pau-
lo II; Ind. nº. 299/14 – Solicita ao Prefeito, através do 
setor competente, melhorias para a UBS do Distrito de 
Torres; Ind. nº. 303/14 – Solicita ao Prefeito, através 
do setor competente, a perfuração de poços artesia-
nos nos Distritos de Torres e Palmital; Ind. nº. 304/14 
– Solicita ao Prefeito, através do setor competente, 
providencie a cobertura da quadra poliesportiva da Es-
cola Municipal Lions, B. do Carmo; Ind. nº. 305/14 – 
Solicita ao Prefeito, a transformação do anteprojeto 
em projeto de lei que trata do melhoramento genético 
dos bovinos de leite do município; Ind. nº. 312/14 – 
Solicita ao Prefeito, o calçamento das ruas Divino Pe-
reira de Paula B. Santa Efigênia e R. Celuta Maia, B. 
Caminho Novo. - Da Vereadora Grácia Maria Araújo 
Gomes:  Ind. nº. 301/14 – Solicita ao Prefeito, através 
do setor competente, reparos no calçamento da R. 
Aleci Tonholo da Silva, B. Savassi; Ind. nº. 302/14 – 
Solicita ao Prefeito, através do setor competente, as-
faltamento das R. João Narciso Souza com R. Prof. 
Santinha Viana, B. Diniz; Ind. nº. 313/14 – Solicita ao 
Prefeito, através do setor competente, asfaltamento 
ou calçamento para a R. João Narcisio de Souza com 
Prof. Santinho Viana, B. Diniz II; Ind. nº. 314/14 – So-
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licita ao Prefeito, através do setor competente, asfalta-
mento ou calçamento para a R. Alcides Pereira Souza, 
B. Diniz II; Req. nº. 048/14 – Solicita seja consignado 
em ata, um voto de congratulações para com o Sr. 
Walter Ricardo Soares de Oliveira, pelo grande desem-
penho como técnico de voleibol; Req. nº. 049/14 – 
Solicita ao Prefeito, seja consignado em ata, um voto 
de congratulações para com os alunos/atletas das 
equipes masculinas de vôlei das Escolas Adelaide Bias 
Fortes e Centro Educacional Aprendiz; - Do Vereador 
Luiz Gonzaga de Oliveira: Ind. nº. 235/14 – Solicita ao 
Prefeito, através do setor competente, o nivelamento 
de tampa de bueiro na R. General Câmara, cento; Ind. 
nº. 276/14 – Solicita ao Prefeito, através do setor 
competente, calçamento e limpeza das R. Toni Marcos 
de Andrade, Augusto Ferreira de Paiva, Isabel Antônio 
de Paiva e Celso Lobato Campos e operação tapa-bu-
racos na Av. Major Suckow; Ind. nº. 290/14 – Solicita 
ao Prefeito, através do setor competente, seja feito o 
recapeamento de um buraco na Av. Bias Fortes, cen-
tro; Ind. nº. 291/14 – Solicita ao Prefeito, através do 
setor competente, seja repintada a faixa de pedestres 
na A. Arthur Bernardes, com Av. Sete de Setembro, 
centro; Ind. nº. 292/14 – Solicita ao Prefeito, através 
do setor competente, melhorias de infraestrutura nas 
ruas Ivanné Bertola, Arlindo Augusto de Assis e Dr. 
Rafael de Felippo, Loteamento Savassi; Ind. nº. 
293/14 – Solicita ao Prefeito, através do setor compe-
tente, o asfaltamento das ruas Eng. José Custódio 
Drumond e Embaixador Rui Barbosa, centro; Ind. nº. 
294/14 – Solicita ao Prefeito, através do setor compe-
tente, uma operação tapa-buracos na Av. Gov. Bias 
Fortes, B. Pontilhão; Ind. nº. 295/14 – Solicita ao Pre-
feito, através do setor competente, a construção de 
abrigos de ônibus na Av. Marechal Floriano Peixoto, B. 
Pontilhão; Ind. nº. 295/14-A – Solicita ao Prefeito, 
através do setor competente, a realização de obras de 
infraestrutura nas ruas José Aurélio Jacinto e José Fer-
nandes, B. Floresta; Ind. nº. 296/14 – Solicita ao Pre-
feito, através do setor competente, a revitalização da 
Praça Iolanda Silva Maia, B. Caminho Novo; Ind. nº. 
315/14 – Solicita ao Prefeito, através do setor compe-
tente, a redução para 60 anos para gratuidade no 
transporte público em Barbacena. Comentou que a 
constituição garante gratuidade a partir de sessenta e 
cinco anos. Entretanto, cabe aos municípios promover 
lei no sentido de diminuir a idade para que pessoas a 
partir de sessenta anos tenha acesso gratuito ao 
transporte coletivo. Comentou ainda que é um absur-
do a não existência em Barbacena de abrigos de ôni-
bus, construídos de forma descente, para atender a 
população. Disse que é obrigação dos vereadores in-
tercederem no sentido de pressionar a Prefeitura para 
que os abrigos sejam construídos. Salientou que está 
muito fácil para o Prefeito, pois não houve a Câmara e 
o que ele tem mais feito é vetar os projetos aprovados 
em Plenário, o que tem deixado os vereadores em má 
situação, pois a população está cobrando. - Do Verea-
dor Johnson Oliveira Marçal: Ind. nº. 259/14 – Solicita 
ao Prefeito, através do setor competente, para provi-
dências relativas ao calçamento e fechamento de bu-
racos na R. Rodolfo de Abreu, B. São Sebastião; Ind. 
nº. 260/14 – Solicita ao Prefeito, através do setor 
competente, para providências relativas ao fechamen-
to do buraco na R. Alagoas, B. Santa Efigênia;  Ind. 
nº. 261/14 – Solicita ao Prefeito, através do setor 
competente, para providências relativas a tornar a R. 
Alagoas, B. Santa Efigênia, como mão única; Ind. nº. 
262/14 – Solicita ao Prefeito, através do setor compe-
tente, no sentido de colocação de faixa de pedestres 
em frente a Escola Dr. Alberto Vieira, B. Santa Efigê-
nia; Ind. nº. 263/14 – Solicita ao Prefeito, através do 
setor competente, solicitando calçamento e sanea-
mento da R. Sílvio Romano Quintão, B. Vista Alegre; 
Ind. nº. 264/14 – Solicita ao Prefeito, através do setor 
competente, solicitando calçamento e saneamento da 
R. Alameda Olímpia Ferreira Bertolusci, B. Colônia Ro-
drigo Silva; Ind. nº. 265/14 – Solicita ao Prefeito, atra-
vés do setor competente, para cobertura de buraco 
existente na R. Amarílio Augusto de Paula, centro; 
Ind. nº. 281/14 – Solicita ao Prefeito, o encaminha-
mento de mensagem, acompanhada de projeto de lei 

propondo a doação de um veículo para atender às ne-
cessidades da Defesa Civil de Barbacena; Ind. nº. 
282/14 – Solicita ao Prefeito, através do setor compe-
tente, de elevação do passeio, construção de guarda-
-mão/corrimão no túnel sito na R. Eduardo Santos, B. 
São José; Ind. nº. 306/14 – Solicita ao Prefeito, atra-
vés do setor competente, calçamento e estruturação 
da R. Toni Marcos de Andrade, B. Jardim das Altero-
sas; Ind. nº. 307/14 – Solicita ao Prefeito, através do 
setor competente, obras de saneamento e calçamento 
da R. Vicente Carneiro, B. Grogotó; Ind. nº. 308/14 – 
Solicita ao Prefeito, através do setor competente, nive-
lamento da R. Nossa Senhora do Líbano, B. São Jorge; 
Ind. nº. 309/14 – Solicita ao Prefeito, através do setor 
competente, cobertura de buracos na R. Augusta Fer-
reira de Paiva, B. Nova Suíça; Ind. nº. 311/14 – Solici-
ta ao Prefeito, através do setor competente, a libera-
ção de uma máquina patrol niveladora para aplainar 
espaço ocioso da Escola Estadual Embaixador José 
Bonifácio. - Do Vereador Márcio Zeferino Ferreira: Ind. 
nº. 300/14 – Solicita ao Prefeito, através do setor 
competente, a revitalização da Praça Álvares Cabral, 
B. São José. - Da Mesa Diretora da Câmara: Ind. nº. 
289/14 – Solicita ao Prefeito, através do setor compe-
tente, a retirada imediata das sucatas de avião que 
estão depositadas dentro da Escola desativada no Dis-
trito de Ponte do Cosme; Req. nº. 052/14 – Solicita 
seja consignado em ata um voto de congratulações ao 
Presidente do Rotary Club de Barbacena, Márcio Mat-
tos Pinheiro; Req. nº. 054/14 – Solicita seja consigna-
do em ata um voto de congratulações à Gerente Admi-
nistrativa do Hotel Master Plaza, Regina Bertolin; Req. 
nº. 055/14 – Solicita seja consignado em ata um voto 
de congratulações ao centenário do Tenente Antônio 
Elias da Silva; Req. s/nº. – Submete o nome do Coro-
nel Carlos Hilário de Castro para receber a insígnia do 
Mérito Legislativo – Grau Ouro; Req. s/nº. – Submete 
o nome Vicente de Paulo Araújo (post mortem) para 
receber a insígnia do Mérito Legislativo – Grande Mé-
rito. - Da Vereadora Vânia Maria de Castro:  Ind. nº. 
269/14 – Solicita ao Prefeito, através do setor compe-
tente, o desentupimento de bueiro na R. Primeiro de 
Maio e R. Sete de Setembro; Ind. nº. 270/14 – Solicita 
ao Prefeito, através do setor competente, pavimenta-
ção da R. Dr. Armando Brasil, B. de Fátima; Ind. nº. 
271/14 – Solicita ao Prefeito, através do setor compe-
tente, a fiscalização da R. Amarílio Augusto de Paula, 
centro; Ind. nº. 272/14 – Solicita ao Prefeito, através 
do setor competente, para resolver o grave problema 
da R. José Alves Vieira, onde vem sendo depositado 
lixo em local proibido; Ind. nº. 273/14 – Solicita ao 
Prefeito, através do setor competente, a perfuração de 
um poço no Distrito de Pinheiro Groso; Ind. nº. 274/14 
– Solicita ao Prefeito, através do setor competente, a 
perfuração de um poço na Chapada do Faria; Ind. nº. 
275/14 – Solicita ao Prefeito, através do setor compe-
tente, a pavimentação das ruas N.Sra. de Fátima, B. 
São Pedro, Antônio Rodrigues Campos, B. Santa Luzia 
e Tancredo Esteves, B. Boa Morte; Ind. nº. 283/14 – 
Solicita ao Prefeito, através do setor competente, a 
instalação de postes na Comunidade do Pombal; Ind. 
nº. 284/14 – Solicita ao Prefeito, através do setor 
competente, o envio de mensagem, acompanhada de 
projeto de lei, instituindo o incentivo fiscal para em-
presas que se instalarem no município; Ind. nº. 
310/14 – Solicita ao Prefeito, através do setor compe-
tente, o envio de mensagem, acompanhada de proje-
to de lei, propondo o nome de R. das Palmeiras. PRO-
JETOS PROTOCOLADOS NA CASA. - Proj. Lei nº. 
080/14 – Institui no âmbito do Município o Dia Munici-
pal de Valorização da Família, a ser comemorado anu-
almente no 15 de agosto, devendo ser incluído no ca-
lendário oficial de datas comemorativas do Município 
de Barbacena – Aut. Ver. Márcio Zeferino Ferreira - 
Proj. Lei nº. 115/14 – Dispõe sobre a reserva de per-
centual da vagas de emprego em obras públicas para 
reinserção de pessoas atendidas pela política sobre 
drogas – Ver. Johnson Oliveira Marçal - Proj. Lei nº. 
116/14 – Institui no Município de Barbacena o Sistema 
de diagnóstico da situação da pessoa idosa e o índice 
de qualidade de vida da pessoa idosa e dá outras pro-
vidências – Ver. Johnson Oliveira Marçal - Proj. Resolu-

ção nº. 011/14 – Acrescenta alínea “Z” ao inciso VII, § 
1º do art. 31 do Regimento Interno – Aut. Mesa da 
Câmara - Veto Total Proj. Lei nº. 025/14 – Dispõe so-
bre a instituição da Semana Municipal sem Glúten-
-Glúten Free e dá outras providências – Aut. Executivo 
- Veto Parcial Proj. Lei nº. 246/13 – Institui a disponi-
bilidade de pelo menos uma cadeira de rodas no ter-
minal rodoviário de Barbacena e dá outras providên-
cias – Aut. Executivo - Veto Total Proj. Lei nº. 007/14 
– Dispõe sobre a obrigatoriedade de informações so-
bre os horários e itinerários dos veículos/linhas do 
transporte público municipal disponibilizados nos sites 
das empresas prestadoras dos respectivos serviços e 
nos principais pontos de embarque e desembarque, 
bem como no site oficial da Prefeitura Municipal de 
Barbacena e dá outras providências – Aut. Executivo 
- Veto Total Proj. Lei nº. 247/13 – Institui nas Unida-
des Hospitalares da rede pública e privada do Municí-
pio de Barbacena de realizarem os exames para diag-
nóstico precoce da encefalopatia crônica não 
progressiva da infância (PC – paralisia cerebral) nos 
recém-nascidos e dá outras providências – Aut. Execu-
tivo - Proj. Lei nº. 117/14 – Denomina Alameda Esta-
ção Ponto de Partida – Aut. Executivo - Proj. Lei nº. 
120/14 – Assegura matrícula para aluno portador de 
deficiência locomotora permanente na escola munici-
pal mais próxima de sua residência e dá outras provi-
dências – Aut. Vereadora Vânia Maria de Castro - Proj. 
Lei nº. 123/14 – Dispõe sobre a regulamentação das 
operações de carga e descarga na áreas estabelecidas 
pelo poder executivo municipal e dá outras providên-
cias – Aut. Ver. Flávio Maluf Caldas - Veto Parcial Proj. 
Lei nº. 174/13 – Institui o sistema de reuso da água 
da chuva no Município de Barbacena, para utilização 
não potável em condomínios, clubes, entidades, con-
juntos habitacionais e demais imóveis residenciais, 
industriais e comerciais – Aut. Executivo - Veto Parcial 
Proj. Lei nº. 131/13 – Dispõe sobre a afixação obriga-
tória de mensagens educativas contra o consumo de 
bebidas alcoólicas nas escolas públicas e privadas situ-
adas no Município de Barbacena e dá outras providên-
cias – Aut. Executivo - Veto Parcial Proj. Lei nº. 047/14 
– Torna o projeto do grupo Seresteiros do Amor parte 
do calendário oficial de eventos da cidade de Barbace-
na – Aut. Executivo - Veto Total Proj. Lei nº. 068/14 – 
Dispõe sobre a obrigatoriedade da limpeza da áreas 
externas de estabelecimentos comerciais no fim do 
seu expediente – Aut. Executivo - Veto Total Proj. Lei 
nº. 205/13 – Obriga os bares, boates, clubes, e congê-
neres sediados no Município de Barbacena a imprimir 
em seus cartazes, convites de eventos e cartões de 
consumação, os slogans: SE BEBER NÃO DIRIJA E 
DROGAS – DIGA NÃO – Aut. Executivo - Veto Total 
Proj. Lei nº. 168/13 – Dispõe sobre a colaboração de 
corretores de imóveis, inscritos no CRECI e no CNAI, 
em alienações ou leilões promovidos pelo Poder Exe-
cutivo – Aut. Executivo - Veto Total Proj. Lei nº. 241/13 
– Dispõe sobre a vedação, no âmbito do Município de 
Barbacena, de práticas discriminatórias em estabeleci-
mentos comerciais, industriais, de serviços e similares, 
e dá outras providências – Aut. Executivo - Proj. Lei 
nº. 128/14 Dispõe sobre a transmissão on-line, via in-
ternet de todas as licitações realizadas nos poderes 
Executivo e Legislativo do Município de Barbacena – 
Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal - Proj. Lei nº. 129/14 
– Institui a taxa de coleta de resíduos – TCR, altera a 
Lei Delegada nº. 052, de 23 de abril de 2013 e dá 
outras providências – Aut. Executivo - Proj. Lei nº. 
130/14 – Ratifica o protocolo de intenções dos consór-
cio de desenvolvimento da área dos municípios da 
Microrregião da Mantiqueira - CODAMMA e dá outras 
providências – Aut. Executivo - Proj. Dec. Leg. nº. 
015/14 – Dispõe sobre a concessão de Título de Cida-
dão Honorário do Município e Barbacena ao Dr. Wan-
derley Salgado de Paiva – Aut. Ver. Johnson Oliveira 
Marçal SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁ-
RIO: 20h26 SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – RE-
GIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA Pela ordem, soli-
citou a palavra o vereador Carlos Roberto Batista. 
Comentou sobre a questão do Transporte Coletivo. 
Disse já haver uma Lei em Barbacena, de autoria do 
vereador Amarílio, que concede benefícios para as em-



presas que queiram se instalar no município. Desta-
cou que muitas medidas que incidem sobre a vida do 
povo não são levadas a debate na Câmara. Citou os 
casos dos reajustes do IPTU e do SAS que foram vo-
tados na Câmara. Asseverou que a Câmara não pode 
fazer nada em relação ao aumento das passagens e 
questionou a forma como as licitações são feitas. Pela 
ordem, solicitou a palavra o vereador Ronaldo Braga. 
Disse que certas questões que mexem com a vida da 
comunidade de Barbacena, têm que passar por uma 
discussão mais ampla. Citou que a tarifa atual, pro-
porcionalmente, está muito acima em relação a passa-
gens de ônibus em cidades ao redor. Citou o Governo 
Célio Mazoni quando foi colocada uma cláusula que 
estabelecia tarifa única no transporte coletivo para 
atender a sede do município e os distritos, o que foi 
atendido pela empresa que venceu a licitação á épo-
ca. Afirmou que é preciso haver, também, um local 
definido para partidas e chegadas dos coletivos. 
Pela ordem, solicitou a palavra o vereador Ilson Gui-
lherme. Disse que foi procurado  por uma Senhora, da 
região rural, que lhe questionou quanto a construção 
de abrigos de ônibus. Destacou que os abrigos deve-
riam ter sido construídos antes do reajuste da passa-
gem dos coletivos. Afirmou que o povo está cobrando 
com insistência. Asseverou que assina a emenda e 
pode contar com sua colaboração por entender que o 
vereador não pode se furtar em fazer o que é melhor 
para a população. REDAÇÃO FINAL – PROJETO DE LEI 
Proj. Dec. Leg. nº. 009/14 – Comemora os 119 anos 
do CIC – Colégio Imaculada Conceição de Barbacena 
promovida pelo Poder Legislativo de Barbacena e dá 
outras providências – Aut. Vereadora  Vânia Maria de 
Castro. APROVADO POR UNANIMIDADE. SEGUNDA 
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. John-

son Oliveira Marçal. APROVADO POR UNANIMIDADE. 
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE 
RESOLUÇÃO Proj. Resolução nº. 008/13 – Dá nova 
redação ao art. 85, § 1º, do regimento interno da 
Câmara Municipal de Barbacena – Aut. Ver. Johnson 
Oliveira Marçal. Pela ordem, o vereador Flávio Maluf 
requereu ao autor do projeto, vereador Pastor John-
son, a retirada de pauta da proposição, para que haja 
melhor entendimento entre os vereadores, uma vez 
que no seu entendimento metade da Casa está dividi-
da. Pela ordem, o vereador Márcio Zeferino, salientou 
que pediria vista, mas em entendimento com o au-
tor, garantiu voto favorável ao mesmo. Pela ordem, 
o vereador Pastor Johnson disse que discordava da 
colocação do vereador Flávio Maluf quando diz que 
metade da Casa está dividida. Salientou que a maioria 
dos vereadores concorda com o inicio da sessão meia 
hora mais cedo. Disse que mantinha a decisão de que 
o projeto seja votado na presente sessão. Para discutir 
o projeto, solicitou a palavra o vereador Ilson Guilher-
me. Destacou que não é favorável ao projeto, uma 
vez que sendo da zona rural, sempre enfrenta trânsito 
grande para chegar à Câmara no horário já marcado, e 
se houve mudança do horário vai dificultar ainda mais 
a sua locomoção. Para discutir o projeto, solicitou a 
palavra o vereador Pastor Johnson. Disse respeitar a 
minoria que está contra o projeto. Salientou que muito 
em breve a Câmara não vai mais se reunir à noite. 
Disse que a maioria das Câmaras trabalha à tarde.Para 
discutir o projeto, solicitou a palavra o vereador Flávio 
Maluf. Insistiu como o autor do projeto a retirada do 
mesmo, para que haja uma melhor avaliação por parte 
dos senhores vereadores com relação a proposição.
Solicitou a palavra o vereador Ronaldo Braga. Propôs 
um acordo de lideranças para que a reunião, após 
aprovação da emenda, seja sempre iniciada até às de-
zenove horas, respeitando a meia hora de liderança. 
O Sr. Presidente disse que tem que haver um acor-

do bem consolidado, uma vez que o Regimento diz 
que havendo quorum a sessão é aberta. Pela ordem, 
o vereador Ronaldo Braga disse que um acordo de 
lideranças estabelecido sempre tem o a aval da Mesa 
Diretora. Pela ordem, solicitou a palavra o vereador 
Luiz Gonzaga. Disse que há também um acordo de 
liderança de quando o vereador não está presente, 
não se votar projeto dele. Mas, tem sido votados al-
guns projetos. Salientou que o que a maioria decidir 
vai acompanhar, e entende ser importante o vereador 
Pastor Johnson se reunir separadamente com cada 
vereador para entender as suas necessidades. Pela 
ordem, o vereador Flávio Maluf disse que pode sim 
haver acordo de Lideranças mas o Plenário é sobera-
no para decidir. Se a Câmara resolver abrir a sessão 
às 18h31, assim acontece, pois existe o quorum. Na 
qualidade de Líder, solicitou a palavra o vereador Car-
los Roberto Batista. Disse que esta questão do horário 
está estabelecida no Regimento, quer dizer, deu quo-
rum a sessão tem que ser aberta. Salientou que vai 
votar a favor, pois para ele a questão do horário não 
lhe atrapalha em nada. Citou matéria do Jornal Ex-
presso que diz que a justiça determina que Barbacena 
volte com o passe livre para estudantes. Às 21h26, o 
Sr. Presidente comunicou que estava encerrado o pra-
zo regimental para discussão e votação dos projetos 
em pauta. A seguir determinou a chamada final dos 
vereadores, conforme registrado em livro próprio.  
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou 
encerrada a presente sessão às 21h28 e eu, Rogé-
rio 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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