
BARBACENA, SEGUNDA-FEIRA, 13 DE NOVEMBRO DE 2017

1

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos

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 vigentes, em especial com o disposto nos ar-
tigos 20 e seguintes da Lei Municipal nº 3.245/1995; 
e na forma do artigo 26, inciso II, da Constituição do 
Município de Barbacena; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 19.121 - 1 - NOMEAR, para provimento 
do cargo público de Advogado, o candidato aprovado 
no Concurso Público referente ao Edital nº 001/2015, 
homologado em 06 de junho de 2016, conforme lis-
tagem abaixo:
AMPLA CONCORRÊNCIA:

Nome Ordem de classificação

Cristiane Almeida Miguel 6

2 - DISPOR que a presente Portaria entre em vigor 
a partir desta data. Barbacena, 09 de novembro de 
2017.

PORTARIA Nº 19.122 - 1 - NOMEAR, para provi-
mento dos cargos públicos de Contador, a candidata 
aprovada no Concurso Público referente ao Edital nº 
001/2015, homologado em 06 de junho de 2016, con-
forme listagem abaixo:

Nome Ordem de classificação

Adna Paula Severino Rosa 4

2 - DISPOR que a presente Portaria entre em vigor 
a partir desta data. Barbacena, 09 de novembro 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 
Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 19.123 - 1 - EXONERAR as servidoras, 
do Cargo de Atendente Administrativo, abaixo discri-
minadas, consubstanciado na Portaria nº 18.839, de 
04.07.2017: 

Nome Ordem de classificação

Karine Bittencourt Ma-
chado de Souza Brilhante 

77

Maria Eunice dos Santos 82

2 - DISPOR que a presente Portaria entre em vigor na 
data de sua publicação. Barbacena, 09 de novembro 
de 2017.

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 no art. 
20, § 6º da Lei nº 3.245/1995, e na forma do art. 
26, II, da Constituição do Município de Barbacena; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 19.124 - 1 - TORNAR sem efeito as no-
meações para os cargos, abaixo discriminados:

Agente Administrativo – 30 horas

NOME CLASSI-
FICAÇÃO

PORTARIA

Jefferson Rodrigo Silveira 19 18.834

Patrícia de Fátima Ribeiro 
Silva 

21 18.834

Rafael da Silva Amaral 20 18.834

Taíse Silva Antunes 24 18.834

Agente Administrativo – 40 horas

NOME CLASSI-
FICAÇÃO

PORTARIA

José Márcio Flausino 11 18.835

Silvania Aparecida Braga 
Leite

10 18.835

Agente Comunitário de Saúde

Unidade Boa Vista

NOME CLASSI-
FICAÇÃO

PORTARIA

Eliane da Silva 6 18.836

Unidade Funcionários I

NOME CLASSI-
FICAÇÃO

PORTARIA

Raíssa Aparecida de Sou-
za

10 18.836

Unidade Grogotó

NOME CLASSI-
FICAÇÃO

PORTARIA

Gabriel do Nascimento 
Vieira 

7 18.836

Unidade Padre Brito

NOME CLASSI-
FICAÇÃO

PORTARIA

Sheila Aparecida Batista 
Campos 

6 18.836

Unidade Vilela I

NOME CLASSI-
FICAÇÃO

PORTARIA

Gilberto Aparecido Fer-
reira 

8 18.836

Agente de Combate as Endemias

NOME CLASSI-
FICAÇÃO

PORTARIA

Adilércio Vieira 46 18.837

Jefferson Rafael Ferreira 
Fidelis 

34 18.837

Marcele Viana 41 18.837

Marco Antônio de Souza 19 18.837

Maria José de Moura Can-
taruti

23 18.837

Rafael Silva de Almeida 25 18.837

Raphael Augusto Campos 
Cruz

39 18.837

Atendente Administrativo

NOME CLASSI-
FICAÇÃO

PORTARIA

Cátia Cristina de Paula 65 18.839

Daiane Aparecida Barreto 72 18.839

Daiane Gomes dos San-
tos Siqueira Pinto

20 18.839

Débora Rodrigues da Sil-
va

84 18.839

Elisângela Lília Condé 
Rosa Barros

88 18.839

Fábio Alves Costa 48 18.839

Fernando Araújo Ambró-
sio

53 18.839

Graziane Rodrigues Pe-
reira

67 18.839

Gustavo Ramos Gonçal-
ves dos Reis 

25 18.839

José A. Kelmann Paula 33 18.839

Michelle Araújo Gomide 
Martins Brazil

40 18.839

Mônica Rodrigues da Sil-
va

56 18.839

Sidney Robson das Neves 92 18.839

Taiana Ferreira Berga-
maschi

21 18.839

Thais Canuto do Nasci-
mento

55 18.839

Willy Lincoln Fernandes 
José

50 18.839

Auxiliar de Enfermagem

NOME CLASSI-
FICAÇÃO

PORTARIA

Maria Helena Rodrigues 
de Oliveira

34 18.840

Contador

NOME CLASSI-
FICAÇÃO

PORTARIA

Raquel Nascimento Va-
randas

3 18.841

Enfermeiro – 30 horas

NOME CLASSI-
FICAÇÃO

PORTARIA

Thalita Campos Batista 
Sequeto

3 18.842

Farmacêutico – 40 horas

NOME CLASSI-
FICAÇÃO

PORTARIA

Denis Amarante 4 18.844

Fiscal Sanitário

NOME CLASSI-
FICAÇÃO

PORTARIA

Elton Silvano Machado 6 18.876

Médico

NOME CLASSI-
FICAÇÃO

PORTARIA

Anna Luisa Figueiredo 
Drumond

11 18.846

Antonnielle Ronney Fer-
nandes de Souza

15 18.846

Leandro Lima Costa 12 18.846

Luiza Ludmila Coutinho 
Canela

14 18.846
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AVISO DE LICITAÇÃO
Secretário: Aderbal Neves Calmeto

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE 
BARBACENA

Presidente: Odair José Ferreira

RESUMO DE ATAS

Publique-se na forma da lei
Cacilda de Araújo Silva

Secretária Municipal de Governo

Michael Garcia da Silva 13 18.846

Rejane Helena Nascimen-
to Oliveira

16 18.846

Médico Auditor

NOME CLASSIFICA-
ÇÃO

PORTARIA

Daísa Lima Ro-
cha

5 18.877

Maria Apareci-
da Pedrosa

6 18.877

Psicólogo – 30 horas

NOME CLASSIFICA-
ÇÃO

PORTARIA

Lorena Tolenti-
no Cardoso

5 18.847

2 - DISPOR que a presente Portaria entre em vigor na 
data de sua publicação. Barbacena, 09 de novembro 
de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – PREGÃO 
PRESENCIAL  043/2017 – PRC. 064/2017. OBJETO: 
aquisição de pastas registradoras com ferragem cro-
mada, para SEGAB. Abertura da sessão: 30/11/2017 
14:00 h. Barbacena, 13/11/2017. Maria Aparecida Eu-
genia. Gerente de Licitação. Informações: licitacao@
barbacena.mg.gov.br.

Publique-se na forma da lei
Cacilda de Araújo Silva

Secretária Municipal de Governo

EXTRATO DE PORTARIAS
Diretora: Marcela Campos Zaidan Fernandes

SERVIÇO DE ÁGUA E
SANEAMENTO - SAS

A Diretora Geral do Serviço de Água e Saneamento 
(SAS), no uso da atribuição que lhe confere o art. 
157 da Lei Municipal nº 3.245, de 13 de dezembro de 
1995; com fundamento no art. 132, incisos I e VII c.c 
art. 133, XXI, ambos do mesmo diploma legal; e, ten-
do em vista o que consta do processo administrativo 
de sindicância nº 013/CPIA/2017, RESOLVE:

PORTARIA Nº. 201/2017 - ADVERTIR a servidora 
Marlene Ferreira Mapa, matrícula nº 829, pelo come-
timento de ato contrário ao dever previsto pelo art. 
132, incisos I e VII c.c art. 133, XXI, ambos da Lei nº 
3.245/95 que consiste nas infrações aos deveres de 
exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo 
e zelar pela economia do material, e infringir a proibi-
ção de proceder de forma desidiosa. Barbacena, 10 de 
novembro de 2017. Marcela Campos Zaidan Fernandes 
- Diretora Geral do SAS.

PORTARIA Nº. 202/2017 - ADVERTIR a servidora Ma-
ria Aparecida Guilherme, matrícula nº 825, pelo come-
timento de ato contrário ao dever previsto pelo art. 
132, incisos I e VII c.c art. 133, XXI, ambos da Lei nº 
3.245/95 que consiste nas infrações aos deveres de 

exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo 
e zelar pela economia do material, e infringir a proibi-
ção de proceder de forma desidiosa. Barbacena, 10 de 
novembro de 2017. Marcela Campos Zaidan Fernandes 
- Diretora Geral do SAS.

PORTARIA Nº. 203/2017 - ADVERTIR a servidora Ma-
ria de Fátima Ferreira, matrícula nº 826, pelo come-
timento de ato contrário ao dever previsto pelo art. 
132, incisos I e VII c.c art. 133, XXI, ambos da Lei nº 
3.245/95 que consiste nas infrações aos deveres de 
exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo 
e zelar pela economia do material, e infringir a proibi-
ção de proceder de forma desidiosa. Barbacena, 10 de 
novembro de 2017. Marcela Campos Zaidan Fernandes 
- Diretora Geral do SAS.

PORTARIA Nº. 204/2017 - ADVERTIR o servidor Jorge 
Raimundo Caetano Vaz, matrícula nº 201, pelo come-
timento de ato contrário ao dever previsto pelo art. 
132, incisos I e VII c.c art. 133, XXI, ambos da Lei nº 
3.245/95 que consiste nas infrações aos deveres de 
exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo 
e zelar pela economia do material, e infringir a proibi-
ção de proceder de forma desidiosa. Barbacena, 10 de 
novembro de 2017. Marcela Campos Zaidan Fernandes 
- Diretora Geral do SAS.

Publique-se na forma da lei
Cacilda de Araújo Silva

Secretária Municipal de Governo

RESUMO DA ATA 068/2017 - 006ª Sessão Solene – 
22.09.2017 – 2º Período – 1º Ano da Legislatura. SES-
SÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 50 ANOS DO 
HOSPITAL IBIAPABA. Aos vinte e dois dias do mês de 
setembro do ano de dois mil e dezessete, às 19h58, no 
Salão Ouro do Hotel Master Plaza, reuniu-se solene-
mente para a cerimônia em Homenagem aos 50 anos 
do Hospital Ibiapaba. Com muita honra, recebemos a 
todos, nesta noite solene, na qual a Câmara Municipal 
presta homenagem ao hospital Ibiapaba pelos seus 
cinquenta anos, cumprindo o que determina o projeto 
de Decreto legislativo 869/2017, de autoria do verea-
dor Edson Rezende do PT, aprovado por unanimidade 
dos vereadores que compõe o Poder Legislativo Muni-
cipal. O mestre de cerimônias convidou a presidir os 
trabalhos da noite o Exmo., Sr. Presidente da Casa, 
vereador Odair José Ferreira (REDE) e também convi-
dou os vereadores presentes na solenidade, Carlos Du 
(PMDB), Edson Rezende (PT), Flávio Maluf (PV), Nilton 
César de Almeida (PSB). Por determinação do Sr. Pre-
sidente, convidou os vereadores Flávio Maluf e Nilton 
César para conduzir as autoridades a mesa dos traba-
lhos e a fazer parte da fazer parte da mesma, convi-
dou as seguintes autoridades: Dr. Luiz Eduardo Griso-
lia, Procurador Geral do CEBANS, Dr. Rodrigo Russo, 
representando o Dr. Antônio Carlos Russso, Diretor 
Clínico do Hospital Ibiapaba, Dr. Francisco Muniz Neto, 
Direto Presidente do CEBANS, Dr. Paulo José de Souza, 
Diretor Técnico do Hospital Ibiapaba CEBANS, Dra. 
Carla Andressa Rodrigues da Costa, Procuradora Ad-
ministrativa do Hospital Ibiapaba CEBANS, Cel. José 
da Cilva Filho, Diretor Geral da UNIPAC Barbacena, Dr. 
João Roberto Gonçalves de Souza, Representando a 
OAB Barbacena, agradeceu ainda a presença dos dou-
tores e funcionários do Hospital Ibiapaba CEBANS e 
demais autoridades presentes, bem como o Professor 
Edson Brandão e Ricardo Rios, ambos do setor de co-
municação do Hospital Ibiapaba CEBANS e Waldir Da-
masceno, Gerente Operacional do Hospital Ibiapaba 
CEBANS. Dando seguimento a cerimônia passou a 
palavra ao Presidente que, na qualidade de Presidente 

da Câmara Municipal, apresentou a todos os sinceros 
cumprimentos e agradecimentos  a todos aqueles que 
desde o início  e nos dia de hoje fazem com que o 
Hospital Ibiapaba seja um orgulho para os barbace-
nenses. Sabemos das dificuldades enfrentadas no dia 
a dia para manter viva uma instituição de tamanha 
grandeza, principalmente, no momento em que a crise 
econômica e de valores assola esse país. Os senhores 
e senhoras são verdadeiros baluartes na defesa e ma-
nutenção da uma das mais importantes instituições da 
saúde do Brasil. Por esta razão, a câmara municipal de 
Barbacena presta esta homenagem aos cinquenta 
anos do Hospital Ibiapaba como forma de reconheci-
mento do povo de Barbacena ao trabalho que vêm 
desenvolvendo. Sejam todos bem vindos. Agora , to-
dos de pé, por gentileza: Sob a proteção de Deus e, 
em nome do povo de Barbacena, declaro aberta a 
presente sessão solene. O presidente então, convidou 
o vereador Carlos Du, para proceder à leitura de um 
versículo bíblico: “Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e 
tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. 
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças 
de nenhum dos seus benefícios. (Salmos 103:1,2)” 
Conclamou a todos a permanecerem de pé para acom-
panharem a execução dos hinos nacional e  de Barba-
cena. Dando seguimento, iniciou-se as homenagens e 
entrega da placa comemorativa. Resultado do idealis-
mo e do protagonismo de um grupo de médicos deter-
minados a mudar o cenário da assistência hospitalar 
na cidade de Barbacena, nos primeiros anos da déca-
da de 1960, a empresa Hospital Ibiapaba S.A, foi cons-
tituída em Assembleia histórica no ano de 1964. Daí 
então foram mais três anos de extrema dedicação e 
obstinação na luta pelo erguimento do edifício-sede e 
das bases gerenciais, científicas e éticas que viriam a 
dar forma a esta instituição, consolidada como uma 
das mais importantes prestadoras de assistência à 
saúde do estado de Minas Gerais. São fundadores do 
Hospital Ibiapaba S.A.: Adahilton de Campos Bello, 
Antônio Geraldo Rocha Filho; Eloy Henrique Dutra Câ-
mara; Francisco Figueiredo Abranches; Homero Goya-
tá; Ibrahim Camilo Ede; João Fonseca, Gutemberg 
Fonseca; José Sette Pinheiro; Júlio Fagundes Vargas; 
Moacir Salim e Maurício José da Silva. O Hospital Ibia-
paba S.A., teve sua Assembléia Geral de constituição 
realizada em 29 de fevereiro de 1964, por um grupo 
de médicos locais, que lançaram ações ao público em 
geral, sendo aberto após as obras em 30 de abril de 
1967. Inicialmente constituído por um bloco com 60 
leitos disponíveis e uma área construída de 3 mil me-
tros quadrados, o Hospital Ibiapaba S.A. foi pioneiro 
em transplantes e cirurgias cardíacas na região. Con-
tando com um corpo clínico de elevado padrão técni-
co, teve suas instalações ampliadas em mais 2 blocos, 
disponibilizando, posteriormente mais de 100 leitos. 
Pioneiro em cirurgias cardíacas e transplantes, em ju-
lho de 2007, através de contrato de arredamento, a 
administração da unidade hospitalar passou a ser rea-
lizada pelo CEBAMS, centro barbacenense de assistên-
cia médica e social, instituição filantrópica, reconheci-
da de utilidade pública. Atualmente, a instituição tem 
mais de 450 colaboradores diretos, é referência ma-
crorregional em cardiologia e oncologia e detentora do 
premio regional da qualidade, rumo à excelência, pelo 
instituto mineiro da qualidade e certificação ISO 9001-
2015. O Mestre de cerimônias então, convidou o Sr. 
Presidente da Casa, vereador Odair Ferreira (REDE) a 
se dirigir ao dispositivo de destaque, bem como o ve-
reador Edson Rezende (PT), autor da homenagem. 
Convidou também, com satisfação,  o Dr. Luiz Eduardo 
Grisolia de Oliveira, Procurador Geral do CEBANS, para 
receber em nome do Ibiapaba a homenagem da Câ-
mara Municipal de Barbacena, através de uma placa 
que lhe será entregue  pelos Sr. Presidente da Casa, 
vereador Odair Ferreira e vereador Edson Rezende, 
autor da homenagem. Senhoras e Senhores, uma his-
tória com cinco décadas de duração, certamente tem 
muitos personagens marcantes e decisivos em uma 
trajetória vivida entre desafios e vitórias, frustrações e 
superação, momentos difíceis e momentos de glória. 
Assim, é justo e indispensável que pessoas e feitos 
sejam lembrados e exaltados. Impossível, porém, que 
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tantos nomes e histórias caibam em um encontro tão 
breve e singelo como o que vivemos nesta noite. Por 
isso, os que aqui serão chamados para a Entrega de 
Placas e Certificados do Cinquentenário, não levam 
esta homenagem só para si, mas representam as cen-
tenas de homens e mulheres, jovens e maduros que 
por algum tempo ou por toda uma vida se dedicaram 
a elevar o estandarte que leva a marca e a reputação 
do Hospital Ibiapaba aos mais distantes rincões do 
Brasil. Daremos início à entrega das Placas e Certifica-
dos do Cinquentenário a representantes da atual dire-
toria. Convidamos, inicialmente, Dr. Renato Mauro de 
Paiva Oliveira, Conselheiro Fiscal do CEBAMS; Dr. José 
Dayrell de Lima Andrade, Conselheiro Fiscal do CE-
BAMS. Homenagens aos atuais diretores do Hospital 
Ibiapaba, no ano jubilar do Cinquentenário: Dr. Luiz 
Eduardo Grisolia de Oliveira, Procurador Geral do CE-
BAMS; Dr. Paulo José Gonçalves de Souza, Diretor 
Técnico do Hospital Ibiapaba CEBAMS; Carla Andresa 
Rodrigues da Costa, Procuradora Administrativa do 
Hospital Ibiapaba CEBAMS. Encerrada a entrega das 
homenagens, passou-se a palavra aos oradores, pri-
meiramente ao orador oficial da noite e autor do De-
creto Legislativo, Dr. Edson Rezende, que fez pronun-
ciamento que seguiu na íntegra da ata original. Dando 
seguimento, o mestre de cerimônias convidou o Dr. 
Paulo José Gonçalves para falar pelo atual corpo clíni-
co e profissionais de saúde do Hospital Ibiapaba CE-
BAMS, enalteceu a construção e inauguração do Hos-
pital Ibiapaba e da luta que se deu após esse 
momento. Destacou o empreendedorismo dos funda-
dores e como foram persistentes em seus propósitos. 
Destacou também as dificuldades enfrentadas pelos 
profissionais da saúde em todo o país e não é diferen-
te em Barbacena, mas que o Hospital Ibiapaba se lan-
ça em mais uma empreitada no sentido de permane-
cer ensinando. E está realizando uma parceria com a 
Universidade Federal de São João Del Rei para capaci-
tar os seus profissionais e em 2018 abrirá a residência 
em Clínica Médica. Falou ainda das expansões realiza-
das pelo Hospital em especial a parte oncológica do 
Hospital, que contará com recursos federais para a 
compra de equipamentos e manutenção de serviços, 
hoje prestados em cidades vizinhas. Em seguida tam-
bém falou o Presidente do CEMBAMS, Dr. Francisco 
Muniz Neto que lembrou o início da jornada do Hospi-
tal Ibiapaba e a luta durante esses anos, cominando 
com essa instituição de que todos se orgulham. E 
agradeceu a todos que fazem parte da família Ibia-
paba e à Câmara pela homenagem. Na sequência, 
para os agradecimentos em nome da Direção, Corpo 
Clínico, Conselheiros, Coordenadores e Colaboradores 
subiu à tribuna o Dr. Luiz Eduardo Grisolia de Oliveira, 
que fez pronunciamento que seguiu na íntegra da ata 
original. Na sequência foi exibido um vídeo contando 
um retrospecto da história do Hospital Ibiapaba. Nada 
mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu sin-
ceramente ao Hospital Ibiapaba? CEBAMS por esses 
cinqüenta anos de serviços prestados à Barbacena e 
região. E agradeceu também a presença de todos nes-
sa sessão solene. E decretou o encerramento da pre-
sente sessão. Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, 
redatora de Atas, lavrei a presente Ata que após lida e 
aprovada será devidamente assinada pelos Srs. Presi-
dente e Secretário. Presidente: Vereador Odair José 
Ferreira (REDE). Secretário: Vereador Nilton César de 
Almeida (PSB).

RESUMO DA ATA 069/2017 - 057ª Sessão Ordinária – 
26.09.17 – 2º Período – 1º Ano da Legislatura. Presi-
dente: Vereador Odair José Ferreira (REDE). Secretá-
rio: Vereador Nilton César de Almeida (PSB). 
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro 
próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 
19h27. “Ai dos que decretam leis injustas, e dos escri-
vães que escrevem perversidades; para privarem da 
justiça os necessitados, e arrebatarem o direito aos 
aflitos do meu povo; para despojarem as viúvas e rou-
barem os órfãos!” (Isaías 10:1,2) I - Leitura e Discus-
são das Atas: - Ata 067/2017 – Aprovada por unanimi-
dade. II – Leitura da Correspondência e Comunicações: 
- Convite da Liga dos Homens do Trabalho – convidan-

do para a inauguração do Jardim Social – dia 30 de 
setembro, às 15horas – local liga dos homens do tra-
balho – Rua General Osório, 31 – Bairro São Geraldo 
- Lançamento do 1º Concurso Literário de Primavera. 
- Oficio nº. 068/17 – Gabinete da Vereadora Vânia 
Castro – Justificando ausência à reunião de hoje – em 
razão de estar participando do curso O Papel da Câ-
mara no Plano Diretor na cidade de Belo Horizonte. 
III- Apresentação de proposições: - Do vereador Ama-
rílio Andrade: - Requerimento nº 116/2017 – Requer, 
em caráter de urgência, nomear uma Comissão Espe-
cial, no prazo de 90 dias, para visitar a COPASA, no 
intuito de verificar o que está acontecendo com os 
seguidos cortes de água na região Noroeste. O verea-
dor Amarílio fez uso da palavra pela ordem. - Do vere-
ador Carlos Augusto: - Requerimento nº 068/2017 – 
Requer ao Sr. Prefeito que nomeie os 14 agentes 
aprovados no último concurso, bem como os 12 agen-
tes classificados, para que os mesmos passem a fazer 
parte do quadro de servidores da Guarda Municipal; - 
Requerimento nº 069/2017 – requer ao Sr. Prefeito 
que informe a esta Casa Legislativa o motivo da de-
missão das 8 auxiliares de farmácia que exerciam as 
atividades em postos de saúde. - Do vereador Ewerton 
Horta: - Indicação nº 830/2017 – Ao Sr. Prefeito, para 
que envie mensagem acompanhada de projeto de lei 
denominando como Avenida Sebastião José Miranda 
as Ruas 09, 18 e 19 no loteamento Campo Belo; - In-
dicação nº 831/2017 – Ao Sr. Prefeito, para que tome 
conhecimento da Cartilha de Autoria do Ministério da 
Transparência e Controladoria Geral da União; - Indi-
cação nº 832/2017 – Ao Sr. Prefeito para que envie 
mensagem acompanhada de projeto de lei denomi-
nando como rua Armando Kilson a rua 08 no lotea-
mento Campo Belo, próximo Bairro Monte Mário; - In-
dicação nº 860/2017 – Solicita verificar a possibilidade 
de readequação da sincronização dos semáforos exis-
tentes na Praça dos Andradas, esquina com a Rua 
Teobaldo Tolendal e Getúlio Vargas; - - Indicação nº 
861/2017 – Solicita verificar a possibilidade de reade-
quação da sincronização dos semáforos existentes na 
Praça dos Andradas; - Indicação nº 862/2017 – Solici-
ta verificar a possibilidade de colocação de faixa de 
pedestres próxima ao cruzamento da Rua Sete de Se-
tembro com a Praça Adriano de Oliveira; - Indicação 
nº 863/2017 – Solicita informações sobre as providên-
cias que vêm sendo adotadas para a regularização da 
erosão existente no Córrego da Rua Bahia; - Indicação 
nº 858/2017 – Ao Sr. Prefeito, para que envie mensa-
gem a esta Casa, acompanhada de projeto de lei de-
nominando como José Kilson a rua conhecida como 
antigo córrego das Pombas, Santo Antônio. - Do vere-
ador Edson Rezende: - Requerimento nº 105/2017 – 
Requer que se encaminhe solicitações da comunidade 
escolar do Centro Estadual de Educação Especial Ma-
ria do Rosário, no bairro Santo Antônio; - Requerimen-
to nº 127/2017 – Requer, seja expedida moção de 
aplausos à Farma Vitae – Farmácia de Manipulação – 
pelos 25 anos de atividade em Barbacena. O vereador 
Edson do PT fez uso da palavra pela ordem. - Do ve-
reador Thiago Martins: - Indicação nº 856/2017 – So-
licita a colocação de bueiros para a captação de águas 
pluviais na extensão dos números 1324 ao 1330 da 
Rua José Francisco Costa, bairro monsenhor Mário 
Quintão; - Indicação nº 857/2017 – Solicita reparo dos 
buracos presentes na Rua Júlio Augusto de Araújo, 
Rua da Unimed, bairro Boa Morte; - Indicação nº 
864/2017 – Solicita reparo dos buracos presentes na 
Rua Vidal Barbosa, principalmente ao que se encontra 
em frente ao nº 135, bairro Centro; - Indicação nº 
867/2017 – Solicita ao Sr. Prefeito, que encaminhe a 
esta Casa, mensagem acompanhada de projeto de lei 
que possibilite ao Executivo municipal definir direitos 
aos artesãos nômades/hippies. O vereador Thiago do 
PT fez uso da palavra pela ordem. - Do vereador Mil-
ton Roman – Indicação nº 849/2017 – Solicita, ao Sr. 
Prefeito, que encaminhe mensagem acompanhada de 
projeto de lei propondo o nome de Roberto Andretto 
para a Rua sem nome localizada ao lado do bar da 
Teca, nº 3670, na Alameda da Rocha Lagoa, MG-338, 
Colônia Rodrigo Silva. O vereador Milton Roman do 
PHS fez uso da palavra pela ordem. - Do vereador 

Nilton César: - Indicação nº 318/2017 – Solicita a re-
forma na estrutura física da Escola Alberto Correa, si-
tuada na Rua José Vieira da Rocha, nº 76, bairro São 
Francisco; - Indicação nº 317/2017 – Solicita a refor-
ma do telhado juntamente com a pintura da Escola 
Municipal Martim Paulucci, situada na Rua Odon Cirilo 
dos Passos, nº 99, João Paulo II. - Da Mesa da Câma-
ra: - Requerimento nº 122/2017 – Requer seja consig-
nado um voto de congratulações ao 1º Tenente Rafael 
Roberto de Carvalho Andrade, PMMG, pelo seu empe-
nho e esforço na construção do Posto Policial da Pe-
nha; - Requerimento nº 123/2017 – Requer seja con-
signado um voto de congratulações ao Geraldo Alves 
do Amaral Coelho, líder comunitário, pelo seu empe-
nho e esforço na construção do Posto Policial da Pe-
nha; - Requerimento nº 124/2017 – Requer seja con-
signado um voto de congratulações ao 3º Sargento 
José Walderly Coelho, pelo seu empenho e esforço na 
construção do Posto Policial da Penha; - Requerimento 
nº 125/2017 – Requer seja consignado um voto de 
congratulações ao 3º Sargento PMMG, Edimilson Fran-
cisco de Medeiros, pelo seu empenho e esforço na 
construção do Posto Policial da Penha; - Requerimento 
nº 126/2017 – Requer seja consignado um voto de 
congratulações ao Coronel PMMG Newton Santos da 
Cruz, pelo seu empenho e esforço na construção do 
Posto Policial da Penha. O vereador Nilton César do 
PSB fez uso da palavra pela ordem. PROJETOS PRO-
TOCOLADOS  NA CASA - Proj. Lei nº.097/17 – Dispõe 
sobre a publicação no site oficial da Prefeitura Munici-
pal de Barbacena da Relação de Medicamentos exis-
tentes, faltantes, local onde encontrar e a previsão de 
recebimento na rede municipal de saúde e dá outras 
providências. – Aut. Ver. Nilton Cézar de Almeida. - 
Proj. Lei nº. 103/17 – Dispõe sobre a responsabilidade 
de empresas prestadoras de serviço público de pavi-
mentação asfáltica na ruas e avenidas, bem como a 
garantia dos serviços executados no município de Bar-
bacena e dá outras providências – Aut. Vereadora Vâ-
nia Maria de Castro. - Proj. Lei nº. 112/17 – Institui o 
Dia Municipal do Administrador e dá outras providên-
cias. - Aut. Mesa da Câmara. - Proj. Lei nº. 113/17 – 
Institui a Ficha Limpa Municipal na nomeação de ser-
vidores 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. Mesa da Câmara. SEGUNDA PARTE – 
ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h29 Discussão e 
Votação de Projetos VETO DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
ÚNICA Veto Parcial Proj. Lei nº. 070/17 – Regulamen-
ta as hipóteses de contratação temporária para aten-
der necessidades de excepcional interesse público no 
âmbito do Poder Executivo do Município de Barbace-
na. – Executivo - PRAZO VENCIDO EM 30.08.17. *Voto 
Contrário da Comissão Especial. O vereador Ewerton 
Horta do PMDB fez uso da palavra para discutir o pro-
jeto. O vereador Carlos Du do PMDB fez uso da pala-
vra para discutir o projeto. O vereador Edson Rezende 
do PT fez uso da palavra para discutir o projeto. O 
vereador Flávio Maluf do PV fez uso da palavra para 
discutir o projeto. O vereador Ewerton Horta do PMDB 
apresentou questão de ordem, qual seja o seu projeto 
de resolução, para que o Plenário possa analisar rapi-
damente. O vereador Flávio Maluf do PV usou da pala-
vra para discutir o projeto pela segunda vez. Nova-
mente para se posicionar sobre a questão de ordem o 
vereador Ewerton Horta disse que gostaria de explicar 
melhor sua questão, primeiramente ele questionou se 
no Regimento Interno consta se vetos a emendas 
cujos teores são diferentes devem ser derrubados ou 
não juntamente ou separadamente. O Sr. Presidente, 
atendendo à solicitações, suspendeu a reunião por al-
guns minutos às 20h49. Sessão reaberta às 20h50. O 
Presidente explicou que, por não haver uma determi-
nação explícita no Regimento Interno sobre a questão 
de ordem levantada pelo vereador Ewerton Horta, 
manter-se-ia o costume sobre a fora de votação do 
veto. E prosseguiu com a discussão do veto. Encerra-
da a discussão o projeto foi colocado em votação. Com 
a palavra para encaminhar a votação o vereador Ama-
rílio do PSC apenas gostaria de pedir aos demais vere-
adores que mantivessem o veto do Prefeito. Encerrada 



a votação o veto foi MANTIDO COM 7 VOTOS FAVORÁ-
VEIS E 5 VOTOS CONTRÁRIOS. Veto Total Proj. Lei nº. 
047/17 – Institui o Programa de hortas Comunitárias 
no município de Barbacena e dá outras providências 
– Executivo - PRAZO VENCIDO EM 03.09.17. *Voto 
Contrário da Comissão Especial. Com a palavra o vere-
ador Milton Roman do PHS solicitou que fosse feita a 
leitura do veto do Executivo. Solicitação deferida pelo 
Sr. Presidente. O vereador Flávio Maluf do PV fez uso 
da palavra para discutir o projeto. O vereador Thiago 
Martins do PT fez uso da palavra para discutir o proje-
to. Encerrada a discussão o projeto foi colocado em 
votação. Com a palavra para encaminhar a votação o 
vereador Amarílio do PSC disse saber do empenho do 
autor do projeto e da importância do Projeto, mas 
considerando a inconstitucionalidade e o parecer apre-
sentado no veto, já que impõe obrigações e cria des-
pesas, recomenda aos demais vereadores que mante-
nham o veto do Prefeito. Encerrada a votação o veto 
foi MANTIDO COM 7 VOTOS FAVORÁVEIS E 5 VOTOS 
CONTRÁRIOS. Com a palavra para justificativa de voto 
o vereador Thiago Martins do PT disse ser muito triste 
e discorda do vereador que o antecedeu, por haver 
três pareceres jurídicos favoráveis ao projeto e apenas 
um da Procuradoria do Prefeito desfavorável. E lamen-
tou que isso aconteça, pensa até que em breve uma 
lei delegada possa acontecer novamente na Casa, 
apenas pela vontade do Prefeito e não pelo bem da 
população, e disse ser ridículo o que está acontecen-
do. Espera que a população se mobilize, mesmo que o 
Poder Executivo queira ou não participar disso. PRI-
MEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI 
Proj. Lei nº. 001/17 – Dispõe sobre a remoção de veí-
culos por estacionamento irregular pela Prefeitura Mu-
nicipal de Barbacena. – Aut. Ver. José Jorge Emídio. 

Com a palavra pela ordem o vereador Flávio Maluf do 
PV solicitou ao Sr. Presidente que retirasse o projeto 
da pauta, haja vista o autor não estar presente. Solici-
tação deferida pelo Sr. Presidente. – PROJETO RETI-
RADO DE PAUTA PELO PRESIDENTE. Proj. Lei nº. 
014/17 – Cria-se o Programa de Estímulo à Prática do 
Slackline, implantação de Slackpoints e demais equi-
pamento públicos destinados à prática deste esporte e 
dá outras providências. – Aut. Vereador Thiago Cam-
pos Martins. O vereador Thiago Martins do PT fez uso 
da palavra para discutir o projeto. Encerrada discussão 
o projeto foi colocado em votação e foi APROVADO 
POR  UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 032/17 - Proíbe 
vender, ofertar, fornecer, entregar clorofórmio, éter, 
anti-respingo de solda sem silicone, solvente de tinta, 
benzina, fenol, aos menores de 18 (dezoito) anos, no 
âmbito do município de Barbacena e dá outras provi-
dências. – Aut. Vereadora Vânia Maira de Castro. PRO-
JETO RETIRADO DE PAUTA PELO PRESIDENTE. Proj. 
Lei nº. 048/17 - Dispõe sobre a regulamentação e 
produção do grafite em espaços públicos e privados 
reconhecendo-o como manifestação artística e cultu-
ral, e dá outras providências. – Aut. Vereador Thiago 
Campos Martins. O vereador Thiago Martins do PT fez 
uso da palavra para discutir o projeto. Encerrada dis-
cussão o projeto foi colocado em votação e foi APRO-
VADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 068/17 – Ins-
titui o Dia Municipal do Povo Cigano e dá outras 
providências. – Aut. Ver. Edson Rezende Morais. O 
vereador Ewerton Horta do PMDB fez uso da palavra 
para discutir o projeto. Encerrada discussão o projeto 
foi colocado em votação e foram solicitadas vistas pelo 
vereador Ilson Guilherme. VISTA CONCEDIDAS AO 
VEREADOR ILSON GUILHERME. O vereador Carlos Du 
do PMDB fez uso da palavra pela ordem. E depois 

como líder. O vereador Thiago Martins do PT fez uso 
da palavra como líder. VOTAR PARCER CONTRÁRIO 
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO. Proj. Lei nº. 
030/17 - Cria o Programa de Prognóstico e Diagnósti-
co de Autismo na rede municipal de ensino e dá outras 
providências. - Aut. Vereadora Vânia Maria de Castro. 
PROJETO RETIRADO DE PAUTA PELO PRESIDENTE. 
PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM BLOCO: 
22.08.017 APROVADAS POR UNANIMIDADE. 29.08.17  
APROVADAS POR UNANIMIDADE. 05.09.17 APROVA-
DAS POR UNANIMIDADE. 12.09.17 APROVADAS POR 
UNANIMIDADE. 19.09.17 APROVADAS POR UNANIMI-
DADE. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORA-
DORES INSCRITOS – HORÁRIO: 21H24 O vereador 
Edson Rezende do PT fez uso da palavra pela ordem. 
O Sr. Presidente aproveito para lembrar a todos que 
amanhã, às 14 horas haverá na Câmara o projeto co-
nheça o Poder Legislativo e estar na Casa a escola da 
localidade dos Costas, zona rural da cidade. E lembrou 
mais uma vez a reunião do PPA Participativo na Escola 
Iaiá Moreira, às 19 horas. Não havendo oradores ins-
critos o Sr. Presidente determinou que fosse realizada 
a chamada dos vereadores e estavam presentes os 
vereadores Amarílio Andrade, Carlos Augusto, Edson 
Rezende, Ewerton Horta, Flávio Maluf, Ilson Guilher-
me, José Antônio, José Newton, Milton Roman, Nilton 
César e Odair Ferreira, nada mais havendo a tratar o 
Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão 
às 21h29 e eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Re-
datora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e apro-
vada, será assinada pelo Senhor Presidente e pelo 
Senhor Secretário. Presidente: Vereador Odair José 
Ferreira (REDE). Secretário: Vereador Nilton Cesar de 
Almeida (PSB).
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