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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

Secretário: Diogo Sie Carreiro Lima

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

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

Secretário-Chefe da Casa Civil

MUNICÍPIO DE BARBACENA – PRC 022/2015 – PP 
009/2015. Objeto: Contratação de empresa especia-
lizada para prestação de serviços técnicos, implanta-
ção e operacionalização de solução informatizada para 
disponibilização e utilização da Nota Fiscal de Serviço 
Eletrônica. Vendedora: BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO 
DE NEGÓCIOS LTDA., CNPJ 06.039.615/0001-08. Va-
lor global: R$ 408.000,00. Mário Raimundo de Melo 
– Prefeito Municipal em exercício.

AVISO DE SUSPENSÃO
SAS – PRC 013/2015 – PP 010/2015 – OBJETO: RP 
aquisição de material hidráulico. Fica suspensa sine 
die a abertura do presente.  Informações 0xx32 3339–
2026, licitacao@barbacena.mg.gov.br. Barbacena, 
27/05/2015. Simone Rodrigues da Costa. Gerente de 
Licitação. Pablo H. Candian – CAC.

AVISO DE LICITAÇÃO
SAS – PRC 006/2015 - PP 004/2015 – OBJETO: RP 
aquisição de café, açúcar e suco. REABERTURA DOS 
ENVELOPES: Dia 15/06/2015 às 13:00 horas. Informa-
ções 0xx32 3339–2026, licitacao@barbacena.mg.gov.
br. Barbacena, 27/05/2015. Simone Rodrigues da Cos-
ta. Gerente de Licitação. Pablo H. Candian. Coordena-
dor de Aquisições e Contratos.

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE
BARBACENA

Presidente: Flávio Barbosa da Silva

RESUMO DE ATA
RESUMO DA ATA 007/2015 - 004ª Sessão Ordinária – 
03.03.15 – 1º Período – 3º Ano da Legislatura. Presi-
dente: Vereador Flávio Barbosa da Silva. Secretária: 
Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h26. 
“Louvai ao SENHOR todas as nações, louvai-o todos os 
povos. Porque a sua benignidade é grande para co-
nosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Lou-
vai ao Senhor.” (Salmos 117:1-2). I - Leitura e Discus-
são da Atas: - Atas 001 e 002/2015 – Aprovadas por 
unanimidade. II – Leitura da Correspondência e Co-
municações: - Ofício nº 017/2015 – Antônio Carlos 
Doorgal de Andrada – P M Barbacena – Comunica o 
seu licenciamento por 10 dias a partir de 25 de feve-
reiro de 2015. - Requerimento s/nº – Vereador José 
Jorge Emídio – Indicando seu nome para a liderança 
do PDT na Câmara. - Requerimento s/nº - Vereadora 
Marilene de Almeida Franco – Indicando seu nome 
para a liderança do PTN na Câmara. - Requerimento s/
nº - Vereador Marcio Zeferino Ferreira – Indicando seu 
nome para a liderança do Partido Solidário na Câmara. 

- Requerimento s/nº - Vereador Luiz Gonzaga de Oli-
veira – Indicando o nome do vereador Ronaldo Braga 
para a liderança do PMDB na Câmara. - Requerimento 
s/nº - Vereador Ilson Guilherme – Indicando seu nome 
para a liderança do PRB na Câmara. - Requerimento s/
nº - Vereador Flávio Maluf Caldas – Indicando seu 
nome para a liderança do PSDB na Câmara. - Ofício nº 
022/2015 – Vânia Maria de Castro – Comunica que 
não será possível participar da reunião ordinária do dia 
26/02/2015 – Participação em Curso previamente 
marcado. - Ofício nº 023/2015 – Vânia Maria de Castro 
– Indicando o seu nome para integrar as comissões de 
estudos municipais de: Estudos Municipais de Direitos 
Sociais, Redação, Políticas Públicas para a Juventude e 
de Fiscalização e Executoriedade das Leis. - Ofício nº 
033/2015 – Amarílio Augusto de Andrade – Manifesta 
o desejo de participar das Comissões de Direitos So-
ciais e Constituição. - Requerimento nº 008/2015 - Ve-
reador Ronaldo Braga – Indicando seu nome para as 
Comissões de Estudos Municipais, Direitos Sociais e 
Constituição (Suplente). Com a palavra pela ordem o 
vereador Amarílio disse que o requerimento do Sr. Pre-
feito deveria ser submetido à votação do Plenário. E 
pediu que seja oficializado à Caixa Econômica e ao 
Banco do Brasil a respeito dessa licença do Prefeito já 
que muitas decisões junto a essas instituições depen-
dem de saber do exercício do Prefeito. O Sr. Presiden-
te colocou em discussão requerimento do Sr. Prefeito, 
Ofício nº 017/2015, e o mesmo foi APROVADO POR 
UNANIMIDADE. Com a palavra pela ordem o vereador 
Ronaldo Braga disse que as ponderações feitas pelo 
vereador Amarílio de fato são relevantes, já que exis-
tem questões previdenciárias envolvidas, posto que se 
o Prefeito recolhe verbas previdenciárias para o INSS, 
os primeiros 15 dias de licença seriam por conta da 
Prefeitura. Com a palavra pela ordem a vereadora Ma-
rilene disse que não sabe como responder a questão 
do afastamento do Prefeito, pois com os trabalhadores 
de empresas privadas de fato os 15 primeiros dias são 
por conta da empresa e só a partir do 16º dia passa a 
ser responsabilidade do INSS. Mas se comprometeu a 
ir até a agência do INSS para verificar essa questão 
corretamente. III – Apresentação de Proposições: - 
Do vereador José Jorge: - Indicação nº 045/2015 – 
Sugere que, nos próximos anos, os desfiles de escolas 
de samba e blocos carnavalescos de nossa cidade se-
jam domingo antecedem o Carnaval; - Indicação nº 
044/2015 – Solicita providências urgentes com a reto-
mada das obras da UBS – Vilela; - Indicação nº 
075/2015 – Solicita a extensão de rede com 4 postes 
e luminárias de vapor de sódio, afim de atender à rua 
Saulo Duque Estrada, São Pedro, próximo aos nº 269, 
271 e 273; - Indicação nº 076/2013 – Solicita exten-
são de rede com dois postes de vapor de sódio, afim 
de atender à rua Antônio Alves de Oliveira no bairro 
Água Santa, próximo à residência do Senhor José Sil-
vio Afonso. - Indicação n º 033/2015 – Solicita a no-
meação da Rua I, no bairro Jardim das Alterosas, pró-
ximo à BR 040 e Auto Peças Barbacena, como Rua 
Maria Carmélia Guimarães Oliveira, mãe da Dra. Judi-
th; - Do vereador Luiz Gonzaga: - Indicação nº 
024/2015 – Solicita operação tapa buracos na rua 
Coronel José Máximo, bairro São Sebastião; - Indica-
ção nº 023/2015 – Solicita reparo da rede de captação 
de água pluvial da rua João Lino Furtado, entre os nº 
5 e 9, no bairro Santa Efigênia; - Indicação nº 
022/2015 – Indica o nome do Senhor Júlio Gonçalves 
de Campos para uma rua não denominada no bairro 
Santa Efigênia; - Indicação nº 021/2015 – Solicita a 
limpeza, capina e colocação de meio fio na rua Jacob 
Tonuci, no bairro Diniz II; - Indicação nº 020/2015 – 
Solicita a reforma de um bueiro na rua João Alexandre 
Gomes, nº 71, no bairro Caminho Novo; - Indicação nº 
019/2015 – Solicita a limpeza e capina da rua Verea-
dor Geraldo Lopes, COHAB, no bairro Santo Antônio; 
- Indicação nº 014/2015 – Solicita a limpeza e capina 
da rua Dom Silvério, Centro; - Indicação nº 015/2015 
– Solicita a limpeza e capina da rua Demétrio Ribeiro e 
Praça Santo Antônio, no bairro Santo Antônio; ; - Indi-
cação nº 005/2015 – Solicita a limpeza e capina na rua 
Osvaldo Fortini, esquina com a rua Prefeito João Lo-
pes, São José; - Indicação nº 003/2015 – Indica o 
nome da Senhora Maria da Glória de Oliveira para o 
nome de Rua não denominada no bairro Santo Antô-
nio. - Da vereadora Marilene Franco: - Indicação nº 
034/2015 – Solicita manutenção para a rua Dr. Tíndaro 

no bairro Boa Morte; - Indicação nº 035/2015 – Solici-
ta capina e limpeza da Praça Santos Dumont no bairro 
do Campo; - Indicação nº 036/2015 – Solicita coloca-
ção de bueiros para a captação de águas pluviais e 
manutenção na rua Bambuí no bairro Nova Cidade; 
Indicação nº 037/2015 – Solicita melhoras na rua Se-
nhora dos Remédios no bairro São Pedro; - Indicação 
nº 038/2015 – Solicita melhorias na rua Júlio Augusto 
Araújo no bairro Boa Morte; - Indicação nº 039/2015 
– Solicita melhorias na rua José Pimentel no bairro 
Diniz II; - Indicação nº 040/2015 – Solicita melhorias 
na rua Maria José de Miranda no bairro São Pedro; - 
Indicação nº 041/2015 – Solicita melhorias na rua B 
no bairro Preto, em Pinheiro Grosso, Distrito de Barba-
cena; - Indicação nº 042/2015 – Solicita melhorias na 
rua “A”, “C” e “H”, na comunidade do Barro Preto, em 
Pinheiro Grosso, Distrito de Barbacena; - Indicação nº 
082/2015 – Solicita melhorias na rua Angelina Grossi 
Dias no bairro São Cristóvão; - Indicação nº 083/2015 
– Solicita troca de lâmpadas na praça Antônio Carlos, 
em frente à Faculdade de Medicina; - Indicação nº 
084/2015 – Solicita troca de lâmpadas na rua José 
Francisco Costa, Monsenhor Mário Quintão; - Indica-
ção nº 085/2015 – Solicita melhorias nas ruas do San-
ta Tereza II; - Indicação nº 086/2015 – Solicita melho-
rias na rua 8 no bairro Nova Suíça; - Indicação nº 
087/2015 – Solicita melhorias na rua Coronel Belizário 
Paula Moreira no bairro de Fátima; - Indicação nº 
088/2015 – Solicita melhorias na rua Antônio Milagres 
no bairro do Carmo; - Indicação nº 089/2015 – Solici-
ta melhorias na rua Irene Piazzi no bairro Nossa Se-
nhora Aparecia. - Da vereadora Vânia de Castro: - In-
dicação nº 004/2015 – Solicita pavimentação asfáltica 
da Rua Tancredo Esteves, no bairro Boa Morte; - Indi-
cação nº 029/2015 – Solicita pavimentação asfáltica 
da Rua Amarílio Augusto de Paula, no Centro; - Indica-
ção nº 062/2014 – Solicita pavimentação asfáltica da 
Rua Lima Duarte, bairro Nova Suíça, divisa com o bair-
ro Nova Cidade; - Indicação nº 071/2015 – Solicita 
operação tapa-buraços na Rua Vigário Brito, Centro 
em frente à loja Belíssima; - Indicação nº 073/2015 – 
Solicita capina e limpeza na rua Bueno Brandão, bairro 
São Sebastião; - Indicação nº 074/2015 – Solicita cal-
çamento da rua Itajair, nº 38, bairro Caiçaras. Com a 
palavra pela ordem a vereadora disse ter participado 
do curso de tributação municipal e na oportunidade 
pode encontrar muitos vereadores de diversos municí-
pios de Minas Gerais. E ficou muito assustada com o 
fato de vários municípios, menores que o nosso, terem 
suas sessões de Câmara transmitidas em sites ou até 
mesmo televisões. Falou que na Câmara de Barbacena 
existe uma verba destinada para a imprensa e que 
poderia estar sendo utilizado por cada vereador para 
divulgação de seu trabalho. Assim, como em outros 
municípios, acredita que poderia ser destinado um es-
paço no site da Câmara para que o vereador divulgue 
os trabalhos realizados, sem grandes ônus para a 
Casa. E finalizou agradecendo ao Presidente da Câma-
ra pela atualização do Portal Transparência, após o seu 
requerimento, porém, só está atualizado até o mês de 
novembro. - Do vereador Amarílio Andrade: - Requeri-
mento s/nº - O vereador Amarílio Augusto de Andrade 
vem a presença dos senhores membros do Conselho 
Permanente da Ordem do Mérito Legislativo, submeter 
o nome do Juiz Cel PM Sócrates Edgard dos Anjos, 
para ser agraciado com a insígnia do mérito legislativo 
– Grande Mérito.;  - Indicação nº 002/2015 – Solicita 
asfaltamento ou calçamento da rua Antônio Jacinto 
Delbem, no bairro Roman, numa extensão de 100 me-
tros de cumprimento por 4 metros de largura; - Indi-
cação nº 006/2015 – Solicita ao Sr. Prefeito que intro-
duza em Barbacena o táxi acessível destinado a 
atender às pessoas deficientes ou com mobilidade re-
duzida, a exemplo do que já é feito em Belo Horizonte, 
conforme documentação em anexo; - Indicação nº 
007/2015 – Solicita a colocação de um quebra-mola 
na rua João Batista Cantaruti no bairro do Carmo, em 
frente à Escola Municipal Lions; - Indicação nº 
025/2015 – Solicita a colocação de iluminação pública 
na praça da esquina da rua Dr. Odilon couto com a rua 
Ex-Prefeito João Batista Costa Sad, bem como uma 
lunimária com braço na esquina da rua Capitão Avia-
dor Corteleti com a rua Maria Helena Discaciati, no 
residencial Mariano Ceolin; - Indicação nº 043/2015 – 
Solicita a colocação de placa indicativa, nos moldes do 
DNER, indicando a existência da “comunidade rural 

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
MUNICÍPIO DE BARBACENA - RATIFICAÇÃO DE DIS-
PENSA LICITATÓRIA - PRC 007/2015 - DL 009/2015– 
Art. 24, IV, Lei 8.666/93 – Objeto: Aquisição de medi-
camentos para atender mandado judicial. Contratada: 
CIENCIA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA ME – CNPJ 
19.936.557.000/67, no valor total de R$44.152,68.  
Barbacena, 27/05/2015. Antonio Carlos de Andrada. 
Prefeito Municipal.
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remanescente Quilombola dos Candendês”, no distrito 
de ponto Chic do Marteleto, bem às margens da Rodo-
via Barbacena-Ibertioga; - Indicação nº 046/2015 – 
Solicita ao Sr. Prefeito que encaminhe mensagem 
acompanhada de projeto de lei, denominando como 
Luiz Alexandre de Andrade a Rua “C” no Bairro Santo 
Antônio; - Indicação nº 048/2015 – Solicita ao Sr. Pre-
feito que encaminhe mensagem acompanhada de pro-
jeto de lei, denominando como Professor Clodoaldo 
Dantas Mota a Avenida 01 no Bairro Ipanema; - Indi-
cação nº 049/2015 – Solicita ao Sr. Prefeito que enca-
minhe mensagem acompanhada de projeto de lei, 
denominando como Dom Luciano Mendes de Almeida 
a Praça “L” no Bairro 9 de Março; - Indicação nº 
050/2015 – Solicita ao Sr. Prefeito que encaminhe 
mensagem acompanhada de projeto de lei, denomi-
nando como Altair Mauro Gomes a Rua “C” no Bairro 
São Pedro; - Indicação nº 051/2015 – Solicita ao Sr. 
Prefeito que encaminhe mensagem acompanhada de 
projeto de lei, denominando como Benjamin Fullin a 
Rua “C” no Bairro do Campo; - Indicação nº 054/2015 
– Solicita ao Sr. Prefeito que encaminhe mensagem 
acompanhada de projeto de lei, denominando como 
Maria Ivone Moraes Barboza a Rua “A” no Bairro Santo 
Antônio; - Indicação nº 055/2015 – Solicita ao Sr. Pre-
feito que encaminhe mensagem acompanhada de pro-
jeto de lei, denominando como Sebastião Paulino do 
Carmo a Rua “E” no Bairro São Cristóvão; - Indicação 
nº 056/2015 – Solicita ao Sr. Prefeito que encaminhe 
mensagem acompanhada de projeto de lei, denomi-
nando como Doutor Hélio Rodrigues a Rua “03” no 
Bairro do Campo; - Indicação nº 057/2015 – Solicita 
ao Sr. Prefeito que encaminhe mensagem acompanha-
da de projeto de lei, denominando como Tibagy Flisch, 
em substituição a que foi denominada no loteamento 
Dom Flaviano, lei nº 4.128. em anexo, uma vez que 
até a presente data a mesma não foi aberta; - Indica-
ção nº 059/2015 – Solicita ao Sr. Prefeito que encami-
nhe mensagem acompanhada de projeto de lei, deno-
minando como Rogério Alves de Lima a Rua “7” no 
Bairro Floresta; - Indicação nº 060/2015 – Solicita ao 
Sr. Prefeito que encaminhe mensagem acompanhada 
de projeto de lei, denominando como Victorina Berto-
lin Furtado a Rua “E” no Bairro São Pedro; - Indicação 
nº 061/2015 – Solicita ao Sr. Prefeito que encaminhe 
mensagem acompanhada de projeto de lei, denomi-
nando como Celina das Dores Moreira a Rua “03” no 
Bairro Ipanema. - Da vereadora Gracia Maria: - Indica-
ção nº 072/2015 – Solicita operação tapa buraco na 
rua Basílio de Morais, no bairro Ipanema;  - Do verea-
dor Ilson Guilherme: - Requerimento nº 001/2015 – 
Os vereadores que o presente subscrevem, requerem 
que seja convocado o Sr. Fernando Antônio Mont’Alvão 
do Prado, Secretário Municipal de Educação e Despor-
to, para prestar esclarecimentos com relação ao De-
creto Municipal nº 7.719, que dispõe sobre a nuclea-
ção de escolas públicas do município de Barbacena. 
- Do vereador Tadeu José: - Indicação nº 006/2015 – 
Submete o nome da Dra. Flávia Mara Camargo Murta 
ao Conselho permanente da Ordem do Mérito Legisla-
tivo, de acordo com o art. 7º, inciso II, do Decreto 
Legislativo nº 469/98; - Requerimento nº 005/2015 – 
O vereador que o presente subscreve vem submeter o 
nome da doutora Fátima Maria Campos para ser ho-
menageada com a medalha da Ordem do Mérito Le-
gislativo. - Do vereador Carlos Roberto Batista: - Indi-
cação nº 016/2015 – Solicita a limpeza do canteiro 
entre as vias Arnaldo Bageto e Avenida Prefeito Simão 
Tamm Bias Fortes, próximo à escola Municipal Osvaldo 
Fortini, no bairro Grogotó. - Do vereador Johnson Mar-
çal: - Indicação nº 008/2015 – Solicita reforma de to-
dos os salões comunitários dos bairros de Barbacena; 
- Indicação nº 009/2015 – Solicita pavimentação, re-
capeamento, reconstrução, tapa buracos ou qualquer 
serviço de manutenção em vias e faixas de passeio 
públicas; - Indicação nº 010/2015 – Solicita que infor-
me a esta Casa Legislativa, em que fase encontra-se o 
convênio 191/2014 firmado com OEMG/SETES, no va-
lor de R$95.350,00, que prevê a aquisição de equipa-
mentos esportivos para a instalação de Academia ao 
Ar livre; -Indicação nº 011/2015 – Solicitação informa-
ção da AGIR, para que esta agência envie à Câmara a 

relação publicada no Diário Oficial Eletrônico do Muni-
cípio do dia 07/01/2015, em que constam as aquisi-
ções diretas realizadas no período de 01.01.2014 a 
31.12.2014; - Indicação nº 012/2015 – Solicita às Se-
cretarias competentes, uma vez que se refere a uma 
proposta que poderá viabilizar a aplicação da lei 
4.548/2013, de sua autoria, que tem por conteúdo 
“como estou dirigindo?”; - Indicação nº 013/2015 – 
Solicita informações detalhadas a esta Casa acerca da 
implantação e funcionamento do software geo-obras, 
desenvolvimento pelo TCE/MG, uma vez que Barbace-
na constava entre os municípios selecionados para a 
fase de teste e treinamento para a capacitação dos 
funcionários; - Indicação nº 017/2015 – Solicita cópia 
do processo licitatório nº 109/2014 na sua integralida-
de, cujo objeto é a contratação da empresa Brasil e 
Montagem, Ltda., para a execução de obras e serviços 
de engenharia elétrica; - Indicação nº 018/2015 – So-
licita providências a cerca do lote situado na rua Per-
nambuco, em frente ao nº 332. Com a palavra o vere-
ador Johnson fez pronunciamento que segue na 
íntegra da ata original. Com a palavra pela ordem a 
vereadora Vânia agradeceu a indicação do Pastor e já 
solicitou ao Presidente a manutenção de seu nome 
como presidente da Comissão do Meio Ambiente. Res-
saltou, porém, que não é de competência do municí-
pio a fiscalização desses resíduos, por isso levará a 
documentação para a FEAM pedindo que a fiscalização 
seja feita, já que de fato é notório que o cheiro vem 
incomodando a todos na cidade. Com a palavra pela 
ordem o vereador Johnson disse que no que tange a 
FEAM é preciso ter cuidado já que os fiscais muitas 
vezes vêm para a cidade e ficam em hotéis de luxo, 
pagos pela empresa e acabam fazendo vista grossa 
para o problema. Prosseguindo com a palavra pela or-
dem a vereadora Vânia disse que está procedendo 
conforme a legislação determina e que manterá a 
Casa informada dos procedimentos. Com a palavra 
pela ordem o vereador Márcio lembrou ao vereador 
Johnson que no ano passado já tinha feito o pedido 
para que a Comissão do Meio Ambiente fosse monta-
da. - Do vereador Flávio Maluf: - Indicação nº 
032/2015 – Solicita dois quebra-molas na Avenida Si-
mão Tamm Bias Fortes, um antes e outro depois da 
ponte que faz divisa entre os bairros Grogotó e João 
Paulo II, altura do nº 2019. Com a palavra pela ordem 
o vereador Flávio disse que fez parte da Comissão que 
avaliou a Saint Gobain no passado e a empresa tinha 
toda a documentação em dia. É preciso que tratem do 
assunto com cuidado para que não traguem prejuízo 
futuro para o município, já que são tão poucas as in-
dústrias aqui existentes. No entanto, a Comissão pre-
cisa buscar um perito para dar o devido respaldo aos 
vereadores para que façam a devida avaliação do pro-
blema e não tragam problemas para o município. Com 
a palavra como líder o vereador Amarílio solicitou des-
de já que o relatório da Comissão fosse desentranha-
do e lembrou que é preciso ter muito cuidado com o 
tema, qualquer medida que envolva uma poderosa 
empresa como a Saint Gobain é preciso ser pensada, 
dado os benefícios que a cidade recebe. Se a empresa 
fecha suas portas nós não conseguiremos empregos 
para tantos daqueles funcionários. Pediu que os vere-
adores entrem no site da empresa para terem a di-
mensão das ações que empresa pratica em várias 
áreas de atuação. E como o vereador Johnson ainda 
não fez o requerimento de forma regimental solicitou 
que antes de nomear a Comissão, ouça as lideranças 
e repasse o relatório feito pela Comissão anterior, para 
que decidam o que fazer. Prosseguindo o vereador 
passou para o Sr. Presidente um projeto, que foi sub-
metido a todos os vereadores, de um prédio próprio 
para o Legislativo. E que no dia 05/06 esse projeto foi 
repassado às mãos do Sr. Prefeito pela Mesa da Câma-
ra e este não pode fazê-lo. Não sabe se o Presidente 
poderá fazê-lo, ou se está dentro do seu projeto, mas 
se sente na obrigação de o passar às mãos do Presi-
dente. Com a palavra para ordem a vereadora Marile-
ne parabenizou o vereador Johnson por sua preocupa-
ção, pois de fato o índice de CA na cidade pode ser 
atribuído à empresa. Contudo, é preciso ressaltar que 
tanto a nossa cidade, quanto outras do Brasil, passam 

por muitas dificuldades e várias pessoas estão desem-
pregadas. Por isso, devem ser cautelosos para que a 
empresa não acabe indo embora e muitas pessoas fi-
quem desempregadas. Com a palavra pela ordem pela 
segunda vez o vereador Johnson disse que não está 
falando em fechar a empresa. O que está querendo é 
que façam a apuração do problema, pois o que está 
parecendo é que os vereadores estão mais preocupa-
dos com o dinheiro que entrará nos cofres públicos. E 
uma empresa de 300 anos não age no impulso e está 
aqui por uma razão e sabe que o melhor é que ela 
coloque a lona e trabalhe corretamente. Nesse mo-
mento o Sr. Presidente passou para a segunda parte 
da reunião. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HO-
RÁRIO: 20h48. Discussão e Votação de Projetos. Com 
a palavra pela ordem a vereadora Vânia disse que tem 
discernimento para tratar as coisas e irá fiscalizar para 
que a empresa trabalhe dentro das normas e da lei. 
Mas fará um trabalho tranquilo, pois é assim que sem-
pre agiu. Com a palavra pela ordem pela segunda vez 
o vereador Amarílio disse que não o entenderam, pois 
ninguém está mais preocupado com a saúde dos bar-
bacenenses do que ele e sua família que tanto milita 
ao lado dos portadores de câncer. Contudo, ele não 
pode se preocupar só com a saúde, pois não tem 
como resolver o problema de emprego dos barbace-
nenses. Assim, é preciso que a Casa seja coerente. A 
Comissão deve ter uma fundamentação para assinar 
um relatório e não interferir no trabalho da empresa. 
E pediu que o Sr. Presidente determine à Secretaria da 
Casa que encaminhe a todos os vereadores a conclu-
são da Comissão anterior e, depois, caso o vereador 
Johnson faça o requerimento nos termos do regimen-
to, que o Sr. nomeie a Comissão, após ouvir as lideran-
ças. Apenas quer, com isso valorizar o Poder Legislati-
vo, obrigação de todo vereador, nada havendo de 
pessoal contra qualquer vereador. O Sr. Presidente 
determinou à Secretaria que encaminhe o relatório 
para os vereadores. Com a palavra pela ordem o vere-
ador Flávio Maluf disse que dentro da discussão sabe 
que todos se preocupam tanto com o meio ambiente, 
quanto com os recursos do município e empregos dos 
barbacenenses. Destacou, porém, que a criação da 
Comissão anterior foi de fato o cheiro que vinha inco-
modando a população. Contudo, após visitas e relató-
rios a Comissão verificou que a empresa possuía todos 
os certificados e liberações ambientais. Por isso, eles 
aprovaram a permanência da empresa na cidade. E 
existe esse tipo de fábrica em outros lugares do mun-
do e ninguém faz esses questionamentos. Com a pala-
vra pela ordem o vereador Johnson disse que somente 
em mais um local existe outra empresa como a Saint 
Gobain e que ela está em nossa cidade por se tratar de 
local estratégico para distribuição do produto. E que 
na época em que a Comissão fez a apuração dos fatos, 
junto à empresa, a irregularidade detectada foi que o 
filtro não vinha sendo utilizado, apesar de ter todas as 
certidões. E realmente, fato novo não existe, o que 
permanece é a insistência em não fazer o que tem que 
ser feito que é colocar o filtro. Deve-se apenas inves-
tigar. Continuando com o seu discurso o vereador Flá-
vio disse que a colocação desse filtro pode ser econo-
micamente inviável para nós e não para eles, pois não 
podemos nos dar ao luxo de fazer exigências no mo-
mento em que vivemos as dificuldades que o país vive. 
Prosseguindo com a palavra como líder o vereador 
Flávio concedeu um aparte à vereadora Marilene que 
disse não ser contra a criação da Comissão e sua pre-
ocupação é com as pessoas que possam vir a ser aco-
metidas com problemas de saúde por causa desse 
cheiro. Mas ainda não existe nenhuma pesquisa feita 
que comprove a relação entre o cheiro e as doenças 
que ela causa. Dando seguimento, o vereador Flávio 
disse que talvez o vereador Amarílio possa trazer os 
números para a Casa tomar conhecimento sobre os 
casos de câncer, sua incidência e localidade, para que 
saibam se existe de fato alguma relação com a empre-
sa, e só depois tomarem uma decisão. SEGUNDA DIS-
CUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA UR-
GENTÍSSIMA. Proj. Lei nº. 163/14 – Dispõe sobre a 
divisão territorial urbana da cidade de Barbacena, 
institui e delimita Bairros e dá outras providências - 
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Aut. Executivo – PRAZO VENCE EM 25.02.15. VISTAS 
CONCEDIDAS AO VEREADOR FLÁVIO MALUF. Estando 
o projeto com prazo vencido e nada mais a tratar o 
Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão 
às 21h05 e eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, 
Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e 
pela Senhora Secretária. Presidente: Vereador Flávio 
Barbosa da Silva. Secretária: Vereadora Grácia Maria 
Araújo Gomes.

RESOLUÇÃO Nº. 382 de 16 de Março de 2015 – ATA 
Nº. 473. O Plenário do Conselho Municipal de Saú-

de, em sua 473ª Reunião ordinária, realizada em 
dezesseis de março de 2015, no uso de suas com-
petências regimentais e atribuições conferidas pela 
Lei 8.142 de 28/12/1990, pela Lei Municipal nº 4518 
de 27/11/2013 e pela Resolução n° 453 do CNS de 
10/05/12. Considerando os debates ocorridos no Con-
selho Municipal de Saúde em reunião realizada no dia 
16/03/15 conforme lavrado em ata nº. 473. RESOLVE: 
APROVAR POR MAIORIA A FORMAÇÃO DE COMISSÃO 
SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA COM ANGELO SÁ-
TYRO, NIVALDO PAULINO TEODORO, CARLOS HEN-
RIQUE BORGES LAMPERT, SANDRA MIRANDA, NÁ-
GILA DE OLIVEIRA VIANNA, OLÍVIA MARIA BATISTA 
OLIVEIRA BORTOLUSCI, VANDERLEI LUIZ DA SILVA 
E ROSÂNGELA MARIA CORRÊA VENTURA DOS REIS. 
Barbacena, 07 de abril de 2015. Carmem Lúcia Wer-
neck - Presidente do CMS. Homologo a Resolução nº. 
382/15 do Conselho Municipal de Saúde, nos termos 
do art.1º §2º da Lei Federal nº. 8142 /90 e do art. 12 
da Lei Municipal nº. 3695/02 e Lei Municipal nº 4518 
de 27/11/2013. José Orleans da Costa - Secretário de 
Saúde (SESAP).

RESOLUÇÃO Nº. 383 de 16 de Março de 2015 – ATA 
Nº. 473. O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, 
em sua 473ª Reunião ordinária, realizada em dezes-
seis de março de 2015, no uso de suas competências 
regimentais e atribuições conferidas pela Lei 8.142 de 
28/12/1990, pela Lei Municipal nº 4518 de 27/11/2013 
e pela Resolução n° 453 do CNS de 10/05/12. Con-
siderando os debates ocorridos no Conselho Munici-
pal de Saúde em reunião realizada no dia 16/03/15 
conforme lavrado em ata nº. 473. RESOLVE: APRO-
VAR POR MAIORIA A FORMAÇÃO DE COMISSÃO DA 
CONFERÊNCIA SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE PARA 
CUIDAR BEM DAS PESSOAS: ELIZABETH RODRIGUES 
PEREIRA (GOVERNO) ROSIMARA ZANETTI  (TRA-
BALHADOR), NILZA RODRIGUES NUNES E CARMEN 
LÚCIA WERNECK (USUÁRIOS) E VANDERLEI  LUIZ 
DA SILVA(SUPLENTE USUÁRIO). Barbacena, 07 de 
abril de 2015. Carmem Lúcia Werneck - Presidente do 
CMS. Homologo a Resolução nº. 383/15 do Conselho 
Municipal de Saúde, nos termos do art.1º §2º da Lei 
Federal nº. 8142 /90 e do art. 12 da Lei Municipal nº. 
3695/02 e Lei Municipal nº 4518 de 27/11/2013. José 
Orleans da Costa - Secretário de Saúde (SESAP).
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