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BARBACENA, SEGUNDA-FEIRA, 12 DE JUNHO DE 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA/MG

DECRETO MUNICIPAL Nº 8.168

“Aplica penalidades à empresa Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospita-
lares Ltda.”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com as leis vigentes e na forma do art. 26, inciso I, da Constitui-
ção do Município; 
Considerando o Relatório Final exarado pela Controladoria Geral do Município às 
fls. 112/119 do Processo Administrativo Sancionador no âmbito de Licitações e 
Contratos nº 004/2017-CGEM;

DECRETA: 
Art. 1º Fica aplicada a penalidade de multa de 10% (dez por cento) do valor da 
obrigação contratual à licitante Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hos-
pitalares Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 21.921.908/0002-02, cumulada com a 
penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 02 (dois) anos, de acordo 
com o disposto no art. 87, incisos II e III, da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas alterações posteriores, e na Cláusula nº. 12, itens 12.1, e 12.10 do 
Contrato nº 019/2016.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 05 de junho de 2017;
175º ano da Revolução Liberal, 87º da Revolução de 30.  

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

DECRETO DE 05 DE JUNHO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu car-
go, em conformidade com as leis em vigor, em especial com o disposto nas Leis 
Delegadas nºs. 01/2005 e 32/2013, e na forma do art. 26, I, da Constituição do 
Município de Barbacena;
DECRETA:
Art. 1º Fica designado Leandro Augusto Pinto Abidalla, para responder, cumulativa-
mente, pelos expedientes da Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP, sem 
quaisquer outras vantagens além das de seu cargo, enquanto durar o impedimento 
do titular.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir desta data, revogando-se as disposições 
em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 05 dias de junho de 2017;
175º ano da Revolução Liberal e 87º da Revolução de 30. 

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

(Republicado por incorreção)

Publique-se na forma da lei
Fernanda Dias da Silveira

Secretária Municipal de Governo

EXTRATO DE PORTARIAS ASSINADAS 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, em especial com o disposto na Lei Delegada 
nº 32/2013, na Lei nº 4.670/2015 e no Decreto Municipal nº 8.083/2016, e na 
forma do art. 26 inciso II da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 18.790 - NOMEAR Sônia Maria Teixeira Flausino, para exercer o Cargo 
de Provimento em Comissão de Chefe de Apoio Operacional, da Subsecretaria de 
Programas Sociais, na Secretaria Municipal de Saúde e Programas Sociais - SESAPS, 
a partir desta data. Barbacena, 06 de junho de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com as leis vigentes e na forma do artigo 26, inciso II, da Cons-
tituição do Município de Barbacena; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 18.791 - 1 – TORNAR nulas e sem efeito as Portarias nºs 18.677, de 
06.04.201; e 18.731, de 11.05.2017; 2 - DESIGNAR Comissão Especial composta 
por Ricardo Vidigal Paolucci, Valéria Cristina Silva Dutra e Pedro Tostes Ribeiro, 
para, sob a presidência do primeiro, proceder à análise e parecer quanto aos pedi-
dos de pagamento de verbas salariais referentes ao exercício de 2012, por motivo 
de doença. 3 – DISPOR que, para todos os casos encaminhados à Comissão ins-
tituída por esta Portaria, devem ser expedidos pareceres individuais, nominais e 
conclusivos sobre as questões médicas apresentadas, com prazo para resposta de 
10 (dez) dias úteis. 4 – DISPOR que a presente Portaria entre em vigor na data de 
sua publicação. Barbacena, 06 de junho de 2017.

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

PORTARIA Nº 18.792 - EXONERAR, a pedido, o servidor Karolinne Magalhães 
Amorim, do cargo efetivo de Secretário Escolar, do Quadro de Servidores Públi-
cos Municipais, com efeito retroativo a 31.05.2017, conforme Requerimento nº 
026481/2017. Barbacena, 07 de junho de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com as leis vigentes e na forma do artigo 26, inciso II, da Cons-
tituição do Município de Barbacena; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 18.793 - 1 – REVOGAR as designações constantes da Portaria nº 
17.365, de 01.10.2015; 2 - DESIGNAR Comissão Especial composta pelos servido-
res Thamires das Merces Alves,  Hendriws Rosberg Pedrosa Cimino e César Damião 
Custódio, para, sob a presidência do primeiro, promover instrução de processo 
administrativo regular para atender o art. 60 do Decreto Municipal nº 7.555/14, a 
partir desta data. 3 – DISPOR que a presente Portaria entre em vigor na data de 
sua publicação. Barbacena, 07 de junho de 2017.

Publique-se na forma da lei
Fernanda Dias da Silveira

Secretária Municipal de Governo

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
Presidente: Odair José Ferreira

EXTRATO DE PORTARIA
211 - NOMEANDO MELANIE BÁRBARA LEITE DA ROCHA para exercer o cargo em 
comissão de Agente de Gabinete Parlamentar, Símbolo CLC-1, do Quadro de Ser-
vidores da Câmara, lotada no Gabinete do Vereador Edson Rezende Morais, de 
acordo com a Lei Municipal nº. 4169/09, devidamente modificada pela Lei 4467/13, 
a partir de 01 de junho - VEREADOR ODAIR JOSÉ FERREIRA (Rede) – PRESIDENTE.

RESUMO DE ATAS

RESUMO DA ATA 026/2017 - 022ª Sessão Ordinária - 27.04.2017 - 1º Período - 1º 
Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Odair José Ferreira. Secretário: Vereador 
Nilton Cézar do Nascimento. I - Leitura e Discussão das Atas: Vereadores Presentes: 
Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA PARTE - EXPEDIENTE - HORÁRIO: 
19h25, “A minha alma espera somente em Deus; dele vem a minha salvação. Só 
ele é a minha rocha e a minha salvação; é a minha defesa; não serei grandemente 
abalado”. (Salmos 62:1,2) - Ata 020/2017 – APROVADA POR UNANIMIDADE. - Ata 
023/2017 – APROVADA POR UNANIMIDADE. II – Leitura da Correspondência e 
Comunicações: - O Governador do Estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel, 
convida apara cerimônia de entrega de veículos ao Instituto Estadual de Floresta, 
2 de maior, Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte. SEGUNDA PARTE – ORDEM 
DO DIA – HORÁRIO: 19h39 Discussão e Votação de Projetos: Vereador José Jorge 
Emídio fez uso da palavra pela ordem. Vereador Thiago Martins fez uso da palavra 
pela ordem. Vereador Edson Resende fez uso da palavra pela ordem. Vereador Jose 
Newton de Faria fez uso da palavra pela ordem. Vereador Ilson de Sá fez uso da 
palavra pela ordem. Vereador Flávio Malug fez uso da palavra pela ordem. TERCEI-
RA PARTE – ENCERRAMENTO HORÁRIO: 20h39 Vereador Thiado Martins fez uso 
da palavra como líder. Vereador Flávio Maluf fez uso da palavra para explicação. 
Vereador Carlos Du fez uso da palavra pela ordem. Vereador Ewerton Horta fez 
uso da palavra pela ordem. Não havendo oradores inscritos e nada mais havendo a 
tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão às 20h59. Eu, Márcio 
Cleber da Silva Costa, Redator de Atas em exercício, lavrei a presente ata que, lida 
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário. Presi-
dente: Vereador Odair José Ferreira. Secretário: Vereador Nilton César de Almeida.

Secretário: Aderbal Neves Calmeto

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO - SEPLAN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA –  PP 015/2017 – PRC 018/2017. OBJE-
TO: RP para aquisicao de generos alimenticios pereciveis para a merenda escolar na 
rede municipal de ensino, zonas urbana e rural, entidades filantropicas e creches. 
ABERTURA:29/06/2017 – 14:00hs. Informações 32–3339-2026 - licitacao@barba-
cena.mg.gov.br. Barbacena 12/jun/17. Maria A. Eugênia – Gerente de Licitação – 
Pablo H.Candian – Coord.Aq.Contratos.

Publique-se na forma da lei
Fernanda Dias da Silveira

Secretária Municipal de Governo
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RESTUMO DA ATA 027/2017 - 023ª Sessão Ordinária 
– 02.05.2017 – 1º Período – 1º Ano da Legislatura. 
Presidente: Vereador Odair José Ferreira. Secretário: 
Vereador Nilton Cézar do Nascimento. Vereadores Pre-
sentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA 
PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19:29 “Quem crer 
e for batizado será salvo, mas quem não crer será 
condenado”. (Marcos 16:16) I - Leitura e Discussão 
das Atas: - Ata 016/2017 – APROVADA POR UNANIMI-
DADE. II – Leitura da Correspondência e Comunica-
ções: -  Ofício nº 033/17 – Caixa Econômica Federa – 
Agência de Barbacena – Gerente de Atendimento PJ 
Pública – comunicando a liberação de recursos para o 
município de Barbacena no valor de R$ 866.751,84 no 
âmbito do Programa de Modernização da Administra-
ção Tributária e da Gestão dos Setores Sociais – PMAT 
através do BHDS. - Relatório Anual de Atividade de 
2016 da Emater. - Comunicados nº 33138, 33139, 
33140, 33141, 33142, 33143, 33144, 33145 e 33146 
do dia 13 de abril do Ministério da Educação - Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – comuni-
cando liberação de recursos para a Prefeitura Munici-
pal de Barbacena na alimentação escolar e educação 
integral. - Ofício nº 135/17 - BNDS - Gerente do Glico/
Deres/AF, comunicando a liberação de recursos para o 
município de Barbacena no valor de R$ 866.751,84 no 
âmbito do Programa de Modernização da Administra-
ção Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos 
- PMAT através do BNDS. - Conselho Municipal de Saú-
de - Reunião Ordinária dos conselheiros - dia 15 de 
maior de 2017, com início às 18h30 em primeira cha-
mada e às 19h em segunda chamada, no auditório do 
prédio sede do conselho, situado à praça Conde de 
Prados, Centro. - Ofício nº 346/17/9ª PJCB - Promotor 
de Justiça Vinícius de Souza Chaves - representação 
apresentada por Carlos Roberto Batista notificando 
possível inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 
4806/17, a qual teria autorizado reajuste dos servido-
res e dos vereadores do município de Barbacena. Com 
a palavra os Sr. Presidente - ‘Pedi para que fosse dado 
ciência ao plenário, uma vez que todos os atos que 
temos feito aqui, são extremamente legais e respei-
tando, acima de tudo, nossa procuradoria com parece-
res. Jamais nós iríamos reajustar. O que foi feito foi 
apenas uma recomposição salarial. Na realidade o que 
o solicitante deveria dizer ao Ministério Público seria o 
porquê não foi aprovado ou fixados os subsídios dos 
vereadores do prefeito, vice-prefeito e secretários. 
Quando à Mesa Diretora da Casa estamos caminhando 
a passos largos visando o futuro, nós não vamos olhar 
para trás, visando direito de questionar ao Ministério 
Público porque não foi fixado o subsídio do prefeito, do 
vice, dos secretários, e dos vereadores. Mas como o 
nosso discurso é altruístico, pequenas coisas secundá-
rias, não leva a lugar nenhum. Ao tempo que se ques-
tionar ao Ministério Público tem muita coisa a fazer em 
nossa sociedade seria importante que visitasse as co-
munidades que precisarem do apoio das autoridades, 
dos políticos, das lideranças políticas de um modo ge-
ral. Eu, particularmente, sou um defensor do Poder 
Legislativo e tenho certeza que cada um dos senhores 
e das senhoras aqui. Jamais, um dia, como ex-verea-
dor, iria ao Ministério Público questionar uma coisa 
que está sendo feita dentro da moralidade e da legali-
dade”. III- Apresentação de proposições: - Do Verea-
dor Ewerton José Duarte: - Indicação nº 052/2017 – 
Requer a criação de uma comissão especial para 
acompanhar o processo de desospitalização do CHPB 
e apresentar propostas pra a ressignificação àquela 
instituição. Do Vereador Edson Resende: - Indicação 
nº 526/17 Solicita manutenção da estrada na Colônia 
Rodrigo Silva, que leva à comunidade da Lavrinha; - 
Indicação nº 407/17 – Solicita colocação de um cole-
tor de lixo na rua Alfredo Renault, Centro. Do Vereador 
José Jorge Emídio: - Indicação nº 529/2017 - Solicita 
operação tapa buraco n aura Jorge Elias Alfim, Boa 
Morte. Vereador José Jorge Emídio fez uso da palavra 
pela ordem. - Do Vereador Amarílio Andrade: - “Me-
morial Aloysio Nunes Ferreira – Excelentíssimo Senhor 
Chanceler Aloysio Nunes Ferreira, Ministro das Rela-
ções Exteriores, Paládio do Itamarati, Brasília (Distrito 
Federal). Os vereadores infra assinados, representan-

tes dos barbacenenses no Palácio da Revolução Libe-
ral, sede do Poder Legislativo de Barbacena, Minas 
Gerais, vem respeitosamente, na presenta do ilustre 
Ministro solicita que o nosso embaixador em Moscou 
(Rússia), Antônio Guerreiro, interceda junto às autori-
dades daquele país e em especial junto ao presidente  
Valdmir Putin, no sentido de conceder a liberdade reli-
giosa às Testemunhas de Jeová, tendo em vista que a 
TV Globo, Globonews na edição das 22h, do dia 20 de 
abril de 2017 levou ao ar uma matéria mostrando que 
as mesmas, além de estarem sendo processadas, tive-
ram todos os seus bens confiscados. As Testemunhas 
de Jeová pregam o reino de Deus e ensino a Bíblica e 
estando em consonância com que diz o neurocientista 
Sam Harris - a ideia de que a Bíblia é o guia perfeito 
para a moralidade é simplesmente espantosa – tendo 
conhecido o que pregam as testemunhas de Jeová na 
década de 1950 quando me encontrava em um leito 
hospitalar na Santa Casa de Misericórdia no Rio de 
Janeiro, posso atestar que as mesmas são ordeiras, 
todas são trabalhadores e pregam o reino de Deus. 
Deixando claro que todos devem dar a César o que é 
de César e a Deus o que é de Deus. Sala das sessões, 
27 de abril de 2017. Senhores vereadores e vereado-
ras pediria o apoio dos senhores para este memorial. 
O culto á liberdade no Brasil é um respeito enorme 
que os brasileiros têm e na maioria dos países demo-
cráticos no mundo. Não é justo que as Testemunhas 
de Jeová passam pelo que estão passando na Rússia. 
Faço um apelo aos senhores para que possamos sen-
sibilizar o Chanceler Aloísio no sentido de junto ao 
embaixador em Moscou possa realmente ajudar a es-
sas pessoas”. Continuando com a palavra, agora pela 
ordem. Estamos acompanhando aqui uma luta da ilus-
tre vereadora Joana, do ilustre vereador José Jorge, 
no que se refere a inúmeras pessoas que tem vindo 
para Barbacena e estão no centro da cidade enfren-
tando este frio. São aqueles que não tiveram muita 
sorte na vida. Não sei se podemos classificá-los como 
mendigos. Diante desta preocupação, nos sentimos na 
obrigação de procurarmos algumas informações para 
trazer aos senhores vereadores. A primeira informação 
é que procuramos a secretária Adjunta a senhora Tâ-
nia Capicote e conversamos também com a senhora 
Queila. A Casa de Passagem existe, está funcionando, 
disponível, tem 14 leitos e apenas três ocupados. E 
porque estão ocupados? Embora ofereça o banho, 
cama, alimentação, isto foi uma grande conquista do 
Dr. Orleans. Acontecem que essas pessoas não que-
rem ir para lá, porque lá tem regras, hora para entrar 
às 19h e sair às 7h da manhã. Eles não se sujeitam a 
isso, razão pela qual preferem fica na rua, enfrentando 
todas essas consequências, mas não aceitam a Casa 
de Passagem. Tem psicólogos conversando com eles, 
empenhadíssimos em dar a eles a dignidade de que 
todo ser humano merece e deve ter. Não tem como 
você pegar uma pessoa à força, levar e colocar. Seria 
até um crime. Senti-me na condição de líder do prefei-
to, em trazer esta informação. A Tânia está muito pre-
ocupada com o problema como está também o Dr. 
Orleans. E finalmente, levar meu abraço ao vereador 
Flávio Maluf pelas novas funções que ele acaba de as-
sumir, na Santa Casa, como diretor geral. Sei que é um 
grande desafio que tem pela frente, porque estivemos 
em Belo Horizonte participando de um curso e nos 
reunimos com diretoria do Hospital Mário Penna e do 
Luxemburgo e a saúde no Brasil e em Minas é extre-
mamente desafiadora. Mas sabemos da capacidade de 
Vossa Excelência e do bom senso e o equilíbrio que 
tem e não temos dúvida que será mais um excelente 
que prestará a Barbacena, à saúde. E a você, José 
Jorge, parabéns pela conquista do filho. E seu garoto 
deu uma prova que ama Barbacena, saiu-se muito 
bem”.  - Do Vereador Milton Roman: - Indicação nº 
482 /2017 – Solicita construção de uma rede de cap-
tação de águas pluviais e um bueiro em frente a UBS 
São Francisco, na Rua Emília Vidigal Soares, São Fran-
cisco. - Do Vereador Ewerton Horta - Requerimento nº 
052/2017 – requer a criação de uma Comissão espe-
cial para acompanhar o processo de desospitalização 
ou desinstitucionalização do CHPB e apresentar pro-
posta para sua ressignificação às mesma. Vereador 

Ewerton Horta fez uso da palavra pela ordem. - Do 
Vereador Thiago Martins: - Indicação nº 504/2017 - 
Solicita adequação das calçadas e locais de acesso à 
UBS e demais logradouros públicos no Bairro Santa 
Cecília; - Indicação nº 505/2017 - Solicita troca da 
lâmpada queimada na Rua Professor Agenor Soares, 
Valentin Prenassi; - Indicação nº506/29017 - Solicita 
limpeza e um terrenos na rua José Elias Júnior, Bairro 
de Fátima; - Indicação nº 507/2017 - Solicita capina e 
manutenção no campo de futebol, Nova Cidade; - In-
dicação nº 508/2017 - Solicita pavimentação asfáltica 
na rua Coronel Jairo Pereira da Silva, Santa Cecília; - 
Indicação nº 531 - Solicita operação tapa buracos e 
rede de captação de águas pluviais na estrada que liga 
a comunidade da Pedra ao Zé Luiz, Correia de Almei-
da. - Da Vereadora Vânia de Castro: - Indicação nº 
079/2017 -   Solicita recuperação asfáltica da Rua En-
genheiro Antônio J. A de Souza, Vilela; - Indicação 
083/2013 - Solicita asfaltamento ou calçamento da 
Rua Helena Fortini, São Sebastião;  - Indicação 
nº085/2017 - Solicita recuperação asfáltica da Rua 
Irene Piazzi, Bairro Nossa Senhora Aparecida; - Indica-
ção nº 086/2017 - Solicita recuperação asfáltica da 
Rua José Fernandes, Floresta; - Indicação nº 088/2017 
- Solicita recuperação asfáltica da Rua Luiz Cláudio dos 
Santos, Jardim das Alterosas; - Indicação nº 090/2017 
- Solicita recuperação asfáltica, capina e limpeza da 
Rua Major Suckoyu, Nova Suíça; - Indicação nº 
091/2017 - Solicita recuperação asfáltica, capina, lim-
peza da Rua Maria Abreu de Souza, Nova Supiza; - 
Indicação nº 092/2017 - Solicita recuperação asfáltica 
da Rua Maria Aparecida Resende, Jardim das Altero-
sas; - Indicação nº 093/2017 - Solicita recuperação 
asfáltica da Rua Neca Tavares, Diniz II; - Indicação nº 
098/2017 - Solicita recuperação asfáltica da Avenida 
Cristo Rei, Santa Tereza I; - Indicação nº 099/2017 - 
Solicita recuperação asfáltica da Avenida José Coelho, 
Vista Alegre; - Indicação nº 101/2017 - Solicita recu-
peração asfáltica, capina e limpeza da Praça São Pe-
dro, São Pedro; - Indicação nº 102/2017 - Solicita re-
cuperação asfáltica, capina e limpeza da Rua Água 
Santa, São Pedro; - Indicação nº 103/2017 - Solicita 
recuperação asfáltica da Rua Álvaro de Azeredo Couti-
nho, Santo Antônio; - Indicação nº 120/2017 - Solicita 
recuperação asfáltica no calçamento da Rua Irmã Ca-
tarina Miranda, São Pedro; - Indicação nº 121/2017 - 
Solicita recuperação no calçamento, capina e limpeza 
na Rua João XXIII, São José; - Indicação nº 122/2017 
- Solicita recuperação asfáltica  e recuperação de buei-
ros na Rua Joaquim Carvalho, São Pedro; - Indicação 
nº 123/2017 - Solicita recuperação asfáltica, capina e 
limpeza na Rua José Alvino Pereira, Santo Antônio; - 
Indicação nº 125/2017 - Solicita recuperação asfáltica, 
capina e limpeza da Rua José Campos Júnior, Grogotó; 
- Indicação nº 127/2017 - Solicita recuperação asfálti-
ca, capina e limpeza da Rua José Francisco de Oliveira, 
São Francisco; - Indicação nº 128/2017 - Solicita recu-
peração no calçamento da Rua José Sete Pinheiro, 
Grogotó; - Indicação nº 129/2017 - Solicita recupera-
ção no calçamento da Rua Júlio Bertolin Ferreira, São 
Pedro; - Indicação nº 130/2017 - Solicita recuperação 
no calçamento, Capina e limpeza na Rua Luiz Gava, 
São Pedro; - Indicação nº 131/2017 - Solicita recupe-
ração asfáltica, capina e limpeza na Rua Maestro Cle-
mente Rocha, Santa Tereza; - Indicação nº 132/2017 
- Solicita recuperação asfáltica, capina e limpeza na 
Rua Maria Dias de Medeiros, Vale das Rosas. PROJE-
TOS POTOCOLADOS NA CASA - Proj. Lei nº 053/17 - 
Institui a ficha limpa municipal na nomeação de servi-
dores a cargos comissionados no âmbito da 
administração direta, autárquica e fundacional do Po-
der Executivo e do Poder Legislativo e dá outras provi-
dências - Aut. Vereadora Vânia Castro. - Proj de Lei nº 
054/17 - Dispõe sobre Programa de Vacinação Domici-
liar de Idosos no município de Barbacena - Aut. Vere-
adora Vânia Maria de Castro. SEGUNDA PARTE – OR-
DEM DO DIA – HORÁRIO: 20h14. Discussão e Votação 
de Projetos. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – 
PROJETO DE RESOLUÇÃO. - Proj. Resolução nº 
002/17 – Dispõe sobre o Programa de Estagiário de 
estudantes na Câmara Municipal de Barbacena/MG, 
com base na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 



2008 e dá outras providências - Aut. Mesa Diretora da 
Câmara. Vereador Ewerton Horta fez uso da palavra 
para discutir. - Proj. Resolução nº 002/17 - VISTAS 
CONCEDIDA AO VEREADOR EWERTON HORA. - DIS-
CUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA - PROJE DE DECRETO 
LEGISLATIVO. - Proj. Dec. Leg. nº 001/17 - Conce-
de Título de Cidadão Honorário ao senhor Floriano 
Ferreira Lima - Aut. Vereadora Vânia Maria de Casto. 
Vereadora Vânia Castro fez uso da palavra para dis-
cutir. Vereador Amarílio Andrade fez uso da palavra 
para discutir. Vereador José Newton fez uso da palavra 
para discutir. Vereador José Jorge Emídio fez uso da 
palavra para discutir. Vereador Ewerton Horta fez uso 
da palavra para discutir. Vereador Ilson de Sá fez uso 
da palavra para discutir. Vereador Thiago Margins fez 
uso da palavra para discutir. Vereador Vânia Castro 
fez uso da palavra para explicação pessoal. Verea-
dor José Newton fez uso da palavra para explicação 
pessoal. Vereador Carlos Du fez uso da palavra para 
discutir. Vereador Flávio Malug fez uso da palavra para 
discutir. - Proj. Dec. Leg. nº 001/17 - APROVOADO 
POR 13 VOTOS A FAVOR E TEVE 1 VOTO CONTRA. - 
PROPOSIÇÃO – DISCUÇÃO E VOTAÇÃO. EM BLOCO: 
18.04.17 e 25.04.17  - APROVADOS PRO UNANIMIDA-
DE. TERCEIRA PARTE - ENCERRAMENTO – HORÁRIO 
21H08. Comunicações. Sr. Presidente lembrou a casa 
que amanhã a Câmara estará recebendo os primeiros 
jovens que vão estar conhecendo como funciona o Po-
der Legislativo. A imprensa da cidade e região estarão 
também presentes. Fez um convite aos vereadores e 
a vereadores para estarem presentes. Falou que dois 
funcionários da casa estariam dando informações 
sobre a entidade. Que também estará recebendo o 
historiador Edson Brandão o por que o Palácio da Re-
volução Liberal e o papel do vereador. São alunos da 
Escola Estadual Professor Soares Ferreira. Não haven-
do oradores inscritos e nada mais havendo a tratar o 
Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão 
às 21h14. Eu, Márcio Cleber da Silva Costa, Redator 
de Atas em exercício, lavrei a presente ata que, lida 
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e 
pelo Senhor Secretário. Presidente: Vereador Odair 
José Ferreira. Secretário: Vereador Nilton César de 
Almeida.

RESUMO DA ATA 028/2017 - 024ª Sessão Ordinária 
- 04.05.2017 - 1º Período - 1º Ano da Legislatura. 
Presidente: Vereador Odair José Ferreira. Secretário: 
Vereador Nilton Cézar do Nascimento. I - Leitura e 
Discussão das Atas: Vereadores Presentes: Conforme 
registro em livro próprio. PRIMEIRA PARTE - EXPE-
DIENTE - HORÁRIO: 19h28 “E ele disse-lhes: A vós 
vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas 
aos que estão de fora todas estas coisas se dizem por 
parábolas”. (Marcos 4:11 ) - Ata 024/2017 - APROVA-
DA POR UNANIMIDADE. II – Leitura da Correspon-
dência e Comunicações: - Não houve. - DISCUSSÃO 

ERRATA
Na ata de audiência pública do Trânsito em Barba-
cena, publicada no e-DOB – Diário   Oficial do Muni-
cípio do dia 09.06.17, onde se lê “29.07.17”,  leia-se 
“29.05.17”, Vereador Odair José Ferreira (Rede) - Pre-
sidente.

E VOTAÇÃO - Ofício no. 013/17 – GPB - Indicação do 
Exmo. Sr. Prefeito Municipal Luis Álvaro Abranches 
Campos do nome do Sr. Tadeu José Gomes, para que 
seja referendado por este Colendo Plenário para o 
Cargo de Ouvidor Geral do Município - anexo ofício 
no. 039/17 - Procuradoria-Geral do Município de Bar-
bacena em resposta ao ofício no. 030/17 desta Casa. 
Sr. Presidente solicitou ao secretário que lesse o Ofício 
nº 039/2017 - Procuradoria-Geral do Município de Bar-
bacena em resposta ao ofício no. 030/17 desta Casa. 
Sr. Secretário - Ofício nº 0039/2917, referente ao ofí-
cio 013/2017 e ofício 030/2017, da Advocacia Geral 
do Município - Com os nossos cordiais cumprimentos 
e respondendo o Ofício nº 030/17 – SEC de 3 abril 
de 2017, quando a questão de ordem levantada pelo 
vereador Carlos Augusto Soares do Nascimento (no-
meação do Ouvidor-Geral do Município), na reunião 
Ordinária do dia 30 de março de 2017 e de acordo 
com o parecer da Procuradoria desta Casa, apresen-
tamos as informações necessárias para o prossegui-
mento do Ofício n° 013/17 – GPB nesta ilustre Casa 
Legislativa. Inicialmente, reforçando nosso imenso 
respeito ao Poder Legislativo e aos seus respectivos 
membros, cumpre anotar que o antigo Ouvidor-Geral, 
Sr. Roberto César de Carvalho não continua no car-
go e não está vinculado ao município de Barbacena. 
A nomeação do senhor Roberto César de Carvalho e 
Silva se deu nos termos da Portaria 15.386, de 14 de 
abril de 2013, antes da Lei Delegada n° 71, de 14 de 
maior de 2013, pelo que sua admissão ao poder pú-
blico municipal, por meio de cargo em comissão, não 
ocorreu a princípio com lastro naquele Diploma Lega. 
De modo, mesmo com o advento da Lei Delegada nº 
71/2013, restou estabelecido em seu artigo 9º que, 
‘o Ouvidor-Geral será escolhido dentre cidadãos com 
mais de trinta e cinco anos de idade, de reputação 
ilibada e formação universitária, indicado pelo Prefei-
to Municipal e por ele nomeado após aprovação da 
Câmara Municipal, para mandato de dois anos, per-
mitida uma recondução. - Ofício no. 013/17 - VISTAS 
CONCEDIDAS AO VEREADOR EDSON RESDENDE. - 
PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA. - Proj. Lei no. 
055/17 - Dispõe sobre as diretrizes a serem observa-
das na elaboração da Lei Orçamentária do Município 
de Barbacena para o Exercício de 2018 e dá outras 
providências - Aut. Executivo. SEGUNDA PARTE – OR-
DEM DO DIA – HORÁRIO: 19h39. Discussão e Votação 
de Projetos. REDAÇÃO FINAL - PROJ. DE DECRETO 
LEGISLATIVO. - Proj. Dec. Leg. no. 001/17 - Concede 
Título de Cidadão Honorário ao Senhor Floriano Ferrei-
ra Lima - Aut. Vereador Vânia Maria de Castro. Verea-
dor José Newton fez uso da palavra pela ordem. Proj. 
Dec. Leg. no. 001/17 - APROVADO POR 11 VOTOS A 
FAVOR E 1 VOTO CONTRA. - PRIMEIRA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO - PROJETO LEI. Proj. Lei. Nº 042/17 – Inclui 
inciso XII ao art. 2º. da Lei Municipal nº 4728  de 23 
de dezembro de 2015 e dá outras providências  - Aut. 

Mesa Diretora da Câmara. Sr. Presidente - “Inclui a 
ASDEF para receber o troco solidário Houve aprovação 
e esta entidade não esta contemplada. Eles procura-
ram a Mesa da Câmara e nós estamos aqui incluindo, 
evidentemente obedecendo todos os pré-requisitos e 
toda a documentação. Estamos tentando aprovar para 
e inserir a ASDEF neste troco solidário’. Proj. Lei. Nº 
042/17 – Inclui inciso XII ao art. 2º. da Lei Municipal 
nº 4728  de 23 de dezembro de 2015 e dá outras pro-
vidências  - Aut. Mesa Diretora da Câmara. APROVADO 
POR UNANIMIDADE. - PRIMEIRA DISCUSSÃO E VO-
TAÇÃO – PROJETO DE RESOLUÇÃO. Proj. Resolução 
nº 002/17 – Dispões sobre o programa de estagiário 
de estudantes na Câmara Municipal de Barbacena/MG, 
com base na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 
2008 e dá outras providências. Aut. Mesa Diretora da 
Câmara. VISTA CONSEDIDA AO VEREADOR CARLOS 
DU. Vereador José Jorge Emídio fez uso da palavra 
pela ordem. Vereador Thiago Martins fez uso da pa-
lavra pela ordem. Vereador Nilton César fez uso da 
palavra pela ordem. Vereador Edson Resende fez uso 
da palavra pela ordem. Vereador Calos Du fez uso da 
palavra pela ordem. Vereador Flávio Malug fez uso da 
palavra pela ordem. Vereador Ilson de Sá fez uso da 
palavra pela ordem. Vereador Milton Roman fez uso 
da palavra pela ordem. PROPOSIÇÕES - DISCUSSÃO 
E VOTAÇÃO EM BLOCO - 02.05.17 - APROVADO POR 
UNANIMIDADE - TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO              
HORÁRIO: 20h34 - Comunicações Sr. Presidente - Co-
municou a todos que na próxima quarta-feira estar 
recebendo 50 alunos do Colégio São José, do Bairro 
São José. Disse que conversava  na Câmara, com o 
Secretário Municipal de Educação, o professor Luiz 
Carlos Rocha e na outra quarta-feira, estará receben-
do os jovens de uma escola municipal. Muitas pessoas 
perguntaram se é aberto a todas as escolas. A Mesa 
Diretora vai coordenar todo este agendamento. Falou 
que o Legislativo de Barbacena recebeu ligações de 
várias cidades da região de Câmara Municipais para 
saber como é o projeto. E de que até Câmara do Triân-
gulo Mineiro. Não havendo oradores inscritos e nada 
mais havendo a tratar o Sr. Presidente declarou encer-
rada a presente sessão às 20h39. Eu, Márcio Cleber 
da Silva Costa, Redator de Atas em exercício, lavrei a 
presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário. Presiden-
te: Vereador Odair José Ferreira. Secretário: Vereador 
Nilton César de Almeida.
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