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EXTRATO DE CONTRATOS
Secretário: Aderbal Neves Calmeto

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN

EXTRATO DE PORTARIAS
ASSINADAS PELO EXMO SR

PREFEITO MUNICIPAL

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

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 20.818 - 1 - NOMEAR, para provimento 
do cargo público de Agente Comunitário de Saúde, o 
candidato aprovado no Concurso Público referente ao 
Edital nº 001/2015, homologado em 06 de junho de 
2016, conforme listagem abaixo:
1.1 – Unidade Correia de Almeida:

Nome Ordem de classificação

Izabel Conceição Campos 7

1.2 – Unidade Grogotó:

Nome Ordem de classificação

André Luiz Santos 11

2 - DISPOR que a presente Portaria entre em vigor 
a partir desta data. Barbacena, 23 de setembro de 
2019.

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 Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 20.820 - DESIGNAR Comissão Especial 
composta por Mateus Henrique Maia Lisboa, Jonathan 
Wander Puiati, Nélio Borgo, Tatiana Filardi de Campos, 
Colimara Dias Braga, Maria Auxiliadora de Jesus Souza 
Discaciatti e Rhuan Dutra Profeta para, sob a presi-
dência do primeiro, conduzir os trabalhos de regula-
rização fundiária referentes ao Contrato de Repasse 
PAC CT233.335-56, a parti desta data. Barbacena, 25 
de setembro de 2019.

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 20.823 - 1 - NOMEAR, para provimen-
to dos cargos públicos de Analista Administrativo (30 
horas), os candidatos aprovados no Concurso Público 
referente ao Edital nº 001/2015, homologado em 06 
de junho de 2016, conforme listagens abaixo:
1.1 - Ampla concorrência:

Nome Ordem de classificação

Juliana Mara Pereira da 
Cunha

9

Lenise Mayra de Souza 
Assis

10

Ana Carolina Dias Cam-
pos

11

Rafael Barbosa Amaral 12

Rafaella Cristina Pedrosa 
de Almeida

13

Hendryws Rosberg Pe-
droza Cimino

14

Eduarda Rogéria Silva 
Nepomuceno

15

Ana Paula do Nascimento 
Moreira

16

Lena Márcia Pacheco 17

Bruno Turcheti de Souza 18

Mariana Souza Soares 19

Maria Rosângela de Al-
meida

20

Adriana Maria do Couto 21

Matheus Melgaço Oliveira 
Santos

22

1.2 – Reserva de vagas:

Nome Ordem de classificação

Henry Karla Silva 2

2 - DISPOR que a presente Portaria entre em vigor na 
data de sua publicação. Barbacena, 25 de setembro 
de 2019.

ERRATA
Na Portaria nº 20.793, publicada no e-DOB - Diário 
Oficial do Município no dia 20.09.2019, onde se lê 
“Paulo Otávio Moraes Copati”, leia-se “Paulo Otávio 
Moraes Copate”.

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

Extrato de Contrato de Fornecimentonº 136/2019. 
Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 
17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal 
de Obras Públicas - SEMOP. Contratada:R5 COMÉRCIO 
E SERVIÇOS EIRELI - ME, empresa inscrita no CNPJ 
sob o nº 32.985.405/0001-12. Processo Licitatório nº 
028/2019 - Pregão Eletrônico nº 012/2019. Objeto: 
Aquisição de emulsão asfáltica de ruptura lenta e rápi-
da, brita 0, pó de pedra, para recuperação e manuten-
ção corretiva em vias do município, visando atender 
a demanda da Secretaria Municipal de Obras Públicas 
- SEMOP, conforme condições comerciais, quantitati-
vas e qualitativas (Anexo I) do Edital.Valor total: R$ 
331.940,00 (trezentos e trinta e um mil, novecentos 
e quarenta reais). Data de assinatura: 13/09/2019. 
Vigência: 12 (doze) meses. Nome das partes que 
assinam: Luís Álvaro Abrantes Campos (Prefeito Mu-
nicipal), Giovana Zappa Barbosa(Secretária Municipal 
de Obras Públicas - SEMOP), e Elisângela Medeiros de 
Souza Moreira (Contratada). Gerência e Fiscalização 
Contratual: Henrique Vieira Dapieve - Secretaria Muni-
cipal de Obras Públicas - SEMOP.

Extrato de Contrato de Fornecimentonº 137/2019. 
Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 
17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal 
de Obras Públicas - SEMOP. Contratada:GRECA DIS-
TRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A, empresa inscrita no 
CNPJ sob o nº 02.351.006/0006-43. Processo Licita-
tório nº 028/2019 - Pregão Eletrônico nº 012/2019. 
Objeto: Aquisição de emulsão asfáltica de ruptura 
lenta e rápida, brita 0, pó de pedra, para recupera-
ção e manutenção corretiva em vias do município, vi-
sando atender a demanda da Secretaria Municipal de 
Obras Públicas - SEMOP, conforme condições comer-
ciais, quantitativas e qualitativas (Anexo I) do Edital.

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

Valor total: R$ 1.005.750,00 (um milhão, cinco mil, 
setecentos e cinquenta reais). Data de assinatura: 
13/09/2019. Vigência: 12 (doze) meses. Nome das 
partes que assinam: Luís Álvaro Abrantes Campos 
(Prefeito Municipal), Giovana Zappa Barbosa(Secretá-
ria Municipal de Obras Públicas - SEMOP), e Juliane 
Greca (Contratada). Gerência e Fiscalização Contratu-
al: Henrique Vieira Dapieve - Secretaria Municipal de 
Obras Públicas - SEMOP.

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE 
BARBACENA

Presidente: Amarílio Augusto de Andrade

RESUMO DA ATAS
RESUMO DA ATA 042/2019 - 033ª Sessão Ordinária – 
18.06.2019 – 1º Período – 3º Ano da Legislatura. Pre-
sidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Se-
cretário: Vereador José Jorge Emídio. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30. “ 
Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me 
fizeste esperar. Isto é a minha consolação na minha 
angústia, porque a tua palavra me vivificou. Os sober-
bos zombaram grandemente de mim; apesar disso, 
não me desviei da tua lei.” (Salmos 119:49,51) I - Lei-
tura e Discussão das Atas: - Ata nº 036/2019 – Apro-
vada por unanimidade. II – Leitura da Correspondên-
cia e Comunicações: - Balancete de Despesas da 
Câmara Municipal referente ao mês de maio. - Ofício 
s/nº. – Gabinete do Vereador Thiago Martins – justifi-
cando ausência na reunião extraordinária do dia 
14.06, agenda externa. - Ofício s/nº. – Gabinete do 
Vereador Thiago Martins – justificando ausência na 
reunião extraordinária do dia 17.06, agenda externa. 
III- Apresentação de proposições: Com a palavra o 
vereador Milton Roman solicitou que fosse antecipada 
a votação do Ofício nº 045/19 do Gabinete do Prefeito, 
haja vista que o Dr. Marco Antônio já se encontra pre-
sente na Casa. Solicitação deferida pelo Sr. Presidente 
que suspendeu a reunião por dez minutos às 19h45. 
Sessão reaberta às 20h06. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
Ofício nº. 045/19 – GPB – Gabinete do Prefeito – Indi-
cação do Sr. Marco Antônio Coura Paiva para exercer d 
função de Ouvidor-Geral do Município, consubstancia-
da no cargo de Subsecretário da Ouvidoria Geral do 
Município, conforme art. 1º., inciso II, alínea “c” da Lei 
Delegada nº. 036, de 01.03.13. APROVADO COM DEZ 
VOTOS FAVORÁVEIS E QUATRO ABSTENÇÕES. Com a 
palavra para justificativa de voto o vereador Carlos Du 
fez pronunciamento que segue na íntegra da ata origi-
nal. O vereador Thiago Martins fez uso da palavra para 
justificar seu voto. O vereador Edson Rezende fez uso 
da palavra para justificar seu voto. - Do vereador Car-
los Du: - Indicação nº 466/2019 – Solicita a recupera-
ção, patrolamento e calçamento na Rua das Gardênias 
no Retido das Rosas; - Indicação nº 471/2019 – Soli-

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – PE 
024/2019 – PRC 053/2019 – OBJETO:  aquisição de 
colchões em espuma para solteiro e para berço, visan-
do atender a demanda da Casa de Acolhimento Ins-
titucional – CAIB e da Casa de Passagem, através da 
SESAPS, adjudicados à licitante vencedora INDUSTRIA 
E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA inscrita 
no CNPJ sob nº 07.628.070/0001-38, o lote 01, pelo 
valor unitário de R$ 260,47 e 02 pelo valor unitário de 
R$ 106,99. HOMOLOGAÇÃO: 18/09/2019. Luis Álva-
ro Abrantes Campos. Prefeito Municipal. Barbacena, 
25/09/2019. Maria Aparecida Eugenia. Gerente de 
Licitação.
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042/19 – Acrescenta art. 2º-A à Lei Municipal nº. 
4.149, de 06 de agosto de 2008. – Aut. Executivo - 
PRAZO VENCIDO EM 01.06.19 – ULTIMAR A VOTA-
ÇÃO. Com a palavra para dirimir questão de ordem o 
vereador Edson Rezende lembrou que o Regimento 
Interno, em seu artigo 4º estabelece que somente três 
projetos de lei podem tramitar em regime de urgência 
urgentíssima simultaneamente. E constam da pauta 
de hoje cinco projetos de lei com o mesmo regime de 
urgência. Sendo assim, solicitou que se defina quais 
desses cinco iram tramitar, pois do contrário estariam 
ferindo a Resolução 268 que alterou o Regimento In-
terno. O Sr. Presidente disse ser procedente a questão 
de ordem levantada pelo vereador Edson e determi-
nou a retirada da pauta dos projetos de lei nº 
049/2019 e 050/2019. Com a palavra o vereador Ed-
son solicitou a suspensão da reunião para deliberarem 
a respeito do projeto de lei nº 042/2019. Solicitação 
deferida pelo Sr. Presidente que suspendeu a reunião 
às 20h30. Sessão reaberta às 20h48. Encerrada a dis-
cussão o projeto foi colocado em votação e foi APRO-
VADO COM DEZ VOTOS FAVORÁVEIS E UM VOTO 
CONTRÁRIO. Com a palavra para justificar seu voto o 
vereador Ewerton fez o pronunciamento que segue na 
íntegra da ata original. Com a palavra para justificar 
seu voto o vereador Thiago Martins fez pronunciamen-
to que segue na íntegra da ata original. O vereador 
José Jorge fez uso da palavra como líder. O vereador 
Odair Ferreira fez uso da palavra como líder. O verea-
dor Edson Rezende fez uso da palavra pela ordem. 
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE UR-
GÊNCIA URGENTÍSSIMA Proj. Lei nº. 048/19 – Dispõe 
sobre a nova estrutura orgânica e as atribuições dos 
cargos comissionados da Secretaria Municipal de Fa-
zenda – SEFAZ e dá outras providências – Aut. Execu-
tivo - PRAZO VENCE EM 24.06.19. VISTA CONCEDIDA 
AO VEREADOR JOSÉ NEWTON. Proj. Lei nº. 051/19 - 
Dispõe sobre a nova estruturado Sistema ao Servidor-
Simpas, entidade da administração indireta do Poder 
Executivo do Município e dá outras providências – Aut. 
Executivo - PRAZO VENCE EM 24.06.19 VISTA CONCE-
DIDA AO VEREADOR JOSÉ NEWTON. VETOS - DIS-
CUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA Veto Total Proj. Lei nº. 
093/18 - Institui o Programa Municipal de Desenvolvi-
mento da Produção Artesanal e Orgânica Associada ao 
Turismo – PRÓ-ARTESÃO – Aut. Executivo - PRAZO 
VENCIDO EM 19.03.19. REJEITADO COM NOVE VO-
TOS CONTRÁRIOS E QUATRO VOTOS FAVORÁVEIS. 
Veto Parcial Proj. Lei nº. 095/18 - Reconhece no âmbi-
to do município de Barbacena, a visão Monocular 
como deficiência – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO 
EM 19.03.19. Com a palavra para discutir o vereador 
José Jorge disse que votará pela derrubada do veto. 
Encerrada a votação o veto foi colocado em votação e 
foi MANTIDO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. 
Veto Total Proj. Lei nº. 083/18 – Institui a Campanha 
de Promoção e Planejamento Familiar Natural – Aut. 
Executivo - PRAZO VENCIDO EM 18.04.19 MANTIDO 
O VETO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Veto 
Parcial Proj. Lei nº. 038/18 - Dispõe sobre a aplicação 
de multa por atos de crueldade praticados contra ani-
mais, independentemente de punições previstas em 
outros dispositivos legais e dá outras providências. – 
Aut. Executivo. - PRAZO VENCIDO EM 29.04.19. MAN-
TIDO O VETO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. 
Com a palavra para justificativa de voto o vereador 
Thiago Martins explicou que o presente projeto con-
tém um erro e por isso mantiveram um veto. Veto 
Total Proj. Lei nº. 037/17 – Prevê publicidade e pare-
cer favorável a corte e supressão de árvore no âmbito 
do município e dá outras providências – Aut. Executivo 
- PRAZO VENCIDO EM 08.06.19. MANTIDO O VETO 
COM SETE VOTOS FAVORÁVEIS E CINCO VOTOS 
CONTRÁRIOS. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – 
PROJETO DE LEI Proj. Lei nº. 0l9/19 – Incentiva a 
apresentação de artistas do município de Barbacena 
nos termos que menciona – Aut. Ver. Thiago Campos 
Martins. Com a palavra para discutir o vereador Thiago 
explicou que o presente projeto apenas busca garantir 
que os artistas locais possam se apresentar nas festas 
municipais antes de artistas famosos que venham se 
apresentar na cidade. Encerrada a discussão o projeto 

foi colocado em votação e foi APROVADO PELA UNA-
NIMIDADE DOS PRESENTES. Proj. Lei nº. 030/18 – 
Acrescente parágrafos à Lei Municipal nº. 4.651 de 21 
de maio de 2015 - Aut. Ver. Edson Rezende Morais. 
APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. 
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE RE-
SOLUÇÃO Proj. Resolução nº. 002/19 – Altera disposi-
tivos e parágrafos da Resolução nº. 266, de 1º. de 
janeiro de 1995 – Regimento Interno e dá outras pro-
vidências – Aut. Mesa da Câmara. Com a palavra par 
discutir o vereador Carlos Du solicitou destaque no 
artigo 136, da expressão “ou parcialmente” e explicou 
que o termo é subjetivo e poderia ser apenas um 
membro da Comissão. O Sr. Presidente, então, per-
guntou se na verdade ele gostaria que fosse suprimida 
a expressão. E colocou em votação o pedido do vere-
ador Carlos Du. APROVADO POR UNANIMIDADE. Após 
a exclusão da expressão, o projeto foi colocado em 
discussão e cotação e foi APROVADO POR UNANIMI-
DADE. O vereador Odair Ferreira fez uso da palavra 
pela ordem. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – 
PROJETO DE LEI Proj. Lei nº. 004/18 – Cria função 
públicas de provimento temporário para implementa-
ção e execução das Políticas, Programas e Serviços da 
Assistência Social - Aut. Executivo. VISTA CONCEDIDA 
À VEREADORA JOANNA BIAS FORTES. Proj. Lei nº. 
022/19 – Institui o requisito de recomposição de can-
teiros públicos urbanos com árvores e arbustivas nati-
vas da biorregião do Campo das Vertentes – Aut. Ver. 
Thiago Campos Martins. Com a palavra para discutir o 
vereador Thiago Martins disse que o presente projeto 
é muito relevante para a melhoria da qualidade do 
bioma local e pediu o apoio dos pares. Encerrada a 
discussão o projeto foi colocado em votação e foi 
APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. 
Proj. Lei nº. 035/19 – Dispõe sobre as diretrizes a se-
rem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do 
município de Barbacena para o exercício de 2020 e dá 
outras providências – Aut. Executivo. Com a palavra 
para discutir o vereador Edson Rezende que disse não 
abrir mão de discutir a LDO por se tratar de um proje-
to extremamente importante. Nesse momento o Sr. 
Presidente interrompeu para informar que estava en-
cerrado o prazo de discussão de votação de projetos. 
TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES 
INSCRITOS – HORÁRIO: 21H27 Prosseguindo com a 
palavra o vereador Edson Rezende disse que a lei é 
extremamente importante e a LDO é base para a ela-
boração da LOA – Lei Orçamentária Anual. A Lei de 
Orçamento dirá o que vai ser gasto no ano seguinte e 
de onde virá o recurso. O Sr. Presidente interrompeu o 
vereador para que fosse feita a verificação do quórum. 
Feita a chamada dos vereadores, estavam presentes 
os vereadores Amarílio Andrade, Edson Rezende, 
Ewerton Horta, José Antônio, Nilton César e Thiago. E 
por não quórum para manter a sessão aberta o Sr. 
Presidente declarou encerrada a presente sessão às 
21h37 e eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Reda-
tora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprova-
da, será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Se-
nhor Secretário. Presidente: Vereador Amarílio 
Augusto de Andrade. Secretário: Vereador José Jorge 
Emídio.

RESUMO DA ATA 048/2019 - 005ª Sessão Solene 
–28.06.2019 – 1º Período – 3º Ano da Legislatura. 
SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DA MEDALHA DA OR-
DEM DO MÉRITO LEGISLATIVO Aos vinte e oito dias 
do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às 
20h00, sob a presidência do vereador Amarílio Au-
gusto de Andrade, reuniu-se solenemente a Câmara 
Municipal para a Sessão Solene de Outorga da Me-
dalha da Ordem do Mérito Legislativo, de acordo com 
Indicação do vereador Amarílio Andrade, aprovada por 
unanimidade pelo Plenário. Na abertura dos trabalhos, 
o Mestre de Cerimônias, convidou o Sr. Presidente da 
Casa, vereador Amarílio Augusto de Andrade a aden-
trar ao plenário para ocupar a Mesa de Honra. Fo-
ram convidadas para fazer parte da mesa de honra, 
as seguintes autoridades: Flávio Maluf Caldas, José 
Jorge Emídio, Ewerton Horta, Glauber Milagres Gava 
e Nilton Cézar de Almeida, Marcelo Cabral, Chefe do 

cita ao Sr. Prefeito que encaminhe anteprojeto de lei 
que dispõe sobre: em caso de interrupção ou falta de 
água, torna obrigatória a ampla divulgação e esclare-
cimento em imprensa escrita e falada aos consumido-
res, informando-os da pane ou avaria no sistema de 
abastecimento de água, bem como obrigatoriedade de 
fornecimento de água potável pelas respectivas per-
missionárias do município de Barbacena; - Indicação 
nº 471/2019 – Solicita uma linha de transporte coleti-
vo que faça o itinerário até as imediações da comuni-
dade denominada Faixa Azul até a Comunidade do 
Campestre. - Do vereador Thiago Martins: - Indicação 
nº 488/2019 – Solicita ao Sr. Prefeito que encaminhe 
projeto de lei que dispõe sobre a implementação de 
ecoduto que possibilite a segura travessia de animais 
por túneis ou viadutos nas estradas e rodovias do mu-
nicípio de Barbacena; - Indicação nº 492/2019 – Soli-
cita a aquisição de uniformes e equipamentos de pro-
teção para os garis e coletores de lixo e solicita ainda 
que seja encaminhado relatório de gastos relativo ao 
serviço de coleta de lixo e limpeza urbana no municí-
pio de Barbacena; - Indicação nº 508/2019 – Solicita 
a capina na escola infantil Osvaldo Furtado no bairro 
Santa Luzia; - Indicação nº 510/2019 – Solicita ao Sr. 
Prefeito que informe o valor discriminado da dívida da 
empresa VICOL do Brasil Empreendimentos Imobiliá-
rios S/A com o município de Barbacena. - Do vereador 
Ewerton Horta: - Requerimento nº 095/2019 – Requer 
uma moção de aplauso, com votos de congratulações 
ao Sr. Rodrigo Augusto Oliveira de Paula, Conselheiro 
Tutelar; - Requerimento nº 096/2019 – Requer uma 
moção de aplauso, com votos de congratulações a 
Ayslan Renan Ferreira, Conselheiro Tutelar. - Do vere-
ador Nilton César: - Indicação nº 474/2019 – Solicita 
operação tapa buracos na Rua José Edwards Ribeiro 
no Boa Vista; - Indicação nº 475/2019 – Solicita ope-
ração tapa buracos na Rua Ceará no Boa Vista; - Indi-
cação nº 476/2019 – Solicita limpeza, capina e roça-
gem da Praça Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no 
Boa Vista; - Indicação nº 477/2019 – Solicita limpeza, 
capina e roçagem da Praça da Creche Irmãos do Ca-
minho no Vilela; - Indicação nº 478/2019 – Solicita 
limpeza, capina e roçagem na Rua Capitão Antônio 
Elizário no Vilela; - Indicação nº 479/2019 – Solicita 
limpeza e desobstrução da galeria de esgoto da Aveni-
da Governador Bias Fortes no Pontilhão; - Indicação 
nº 480/2019 – Solicita pintura de faixas de pedestres 
nas ruas: Joaquim Carvalho Campos, Ipanema; Praça 
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Boa Vista; São 
Vicente de Paulo; José Edwards Ribeiro, Boa Vista e 
Praça Célia Mazoni Copati, Boa Vista; - Indicação nº 
481/2019 – Solicita pintura de faixas de pedestres e 
sinalização adequada na Escola Sebastião do Vale no 
bairro Ipanema; - Indicação nº 482/2019 – Solicita 
sinalização do ponto de ônibus na Rua São Vicente de 
Paulo, nº 718, em frente à Matriz do Divino Espírito 
Santo; - Indicação nº 483/2019 – Solicita pintura de 
faixas de pedestres e implantação de uma sinalização 
adequada no cruzamento da Rua Humberto Candian 
com a Joaquim Carvalho Campos, Ipanema. - Do vere-
ador Odair Ferreira: - Requerimento nº 085/2019 – 
Requer seja expedida moção congratulatória à colu-
nista social e influencer e apresentadora Flávia 
Sipriano de Siqueira, pelos relevantes serviços presta-
dos à Barbacena; - Requerimento nº 086/2019 – Re-
quer seja expedida moção congratulatória ao Jornalis-
ta e proprietário do Portal Vertente das Gerais, 
Januário Basílio, pelos relevantes serviços prestados à 
Barbacena; - Requerimento nº 087/2019 – Requer 
seja expedida moção congratulatória à consultora de 
negócios, Jordana da Silva Machado, pelos relevantes 
serviços prestados à Barbacena. - Da vereadora Joan-
na Bias Fortes: - Indicação nº 437/2019 – Solicita ao 
Sr. Prefeito que denomine a Rua “H” do loteamento 
Campo Belo como “Irmã Paula”; - Indicação nº 
438/2019 – Solicita capina e limpeza na Rua Thomp-
son Flores, bairro Boa Morte; - Indicação nº 439/2019 
– Solicita capina e limpeza na Rua José Quintino da 
Costa Filho, bairro das Mansões. PRIMEIRA PARTE – 
ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h27 Discussão e Vota-
ção de Projetos PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – 
REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA Proj. Lei nº. 



Gabinete do Secretário de Estado de Saúde, repre-
sentando o Governador Romeu Zema, a Vice-Prefeita 
Ângela Kilson, o Tenente Coronel Ronald José Pinto, 
representando o Comando da EPCAR, o Dr. Fernando 
Meira Ribeiro Dias, Presidente da Câmara de Comércio 
Portuguesa no Brasil em Minas Gerais, Carlos Alberto 
Lopes, Presidente da Câmara de Comércio Portuguesa 
de Minas Gerais, Dr. Claudio Luciano Valença Mota, 
acompanhado de sua esposa, Diretor Jurídico e In-
ternacional da Câmara Portuguesa de Minas Gerais, 
Vitorio Anare Júnior, Diretor Executivo da Câmara Por-
tuguesa de Minas Gerais, Dr. Saulo do Prado, Delega-
do de Polícia Civil representando o Dr. Carlos Capistra-
no, Chefe do 13º DP de Polícia Civil, Professor Mário 
Celso Rios, na oportunidade representando a Acade-
mia Barbacenense de Letras, a Sra. Terezinha Branco 
Rodrigues, representante da Câmara Portuguesa em 
Barbacena. Muitas outras autoridades se fizeram pre-
sentes e foram nominadas pelo Mestre de Cerimônias. 
Com a palavra o Sr. Presidente disse: Em nome Deus 
e do povo de Barbacena, declaro aberta a presente 
sessão solene e convidou o vereador Ewerton Horta 
para fazer a leitura de um versículo Bíblico: “Bem-a-
venturada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao 
qual escolheu para sua herança. O Senhor olha desde 
os céus e está vendo a todos os filhos dos homens.” 
(Salmos 33:12,13) Na sequência, pediu que todos per-
manecessem de pé para ouvir a execução dos hinos 
nacionais de Portugal e do Brasil executados pela ban-
da de música da Escola Preparatória de Cadetes do 
Ar. Dando seguimento à sessão passou-se a entrega 
das homenagens e foi passado aos presentes as infor-
mações ao respeito da Medalha do Mérito Legislativo. 
Convidou a ocupar lugar no dispositivo de destaque o 
Sr. Presidente da Câmara, vereador Amarílio Andrade, 
bem como a sentar-se na cadeira da Presidência da 
Casa o vereador Flávio Maluf. Convidou a ocupar o 
dispositivo de destaque também o Sr. Marcelo Cabral, 
Chefe de Gabinete do Secretário Estadual de Saúde e 
representante do governador do Minas Gerais e o Dr. 
Rui Nuno Oliveira de Almeida, Consul de Portugal em 
Belo Horizonte para também ocupar o dispositivo de 
destaque. Solicitou que a Secretaria da Casa encami-
nhasse a insígnia do Mérito Legislativo com a Medalha 
com a qual o Presidente da Câmara e autor da ho-
menagem irá galardoar o homenageado. Em seguida 
convidou também a esposa do homenageado, Sra. 
Isabel Maria Ferreira Nuno de Almeida, para ocupar 
o dispositivo de destaque, e receber da Câmara Muni-
cipal das mãos da Sra. Rosangela Oliveira, esposa do 
Presidente da Câmara, uma singela homenagem em 
nome do povo de Barbacena. Na oportunidade, o Mes-
tre de Cerimônias anunciou que a partir dessa data 
a cidade contará com uma representação da Câmara 
do Comércio de Portugal, na pessoa da Sra. Terezinha 
Madalena Branco Rodrigues aquém convidou a ocupar 
o dispositivo de destaque para também receber uma 
homenagem e o seu certificado de representatividade 
que será entregue pelo Dr. Claudio Luciano Valença 
Mota, acompanhado de sua esposa, Diretor Jurídico e 
Internacional da Câmara Portuguesa de Minas Gerais. 
Na sequência, o Sr. Presidente na qualidade de Orador 
Oficial da Sessão Solene fez o seguinte pronuncia-
mento que segue na íntegra da ata original. Dando 
sequência, em um momento lúdico, com participações  
da Senhora Ângela Maria Rodrigues Laguardia, filha 
da Senhora Teresinha Rodrigues, e Dr. Paulo Maia 
Lopes, ambos da Academia Barbacenense de Letras 
que saudaram o Cônsul de Portugal Dr. Rui Nuno, com 
poemas lusitanos, destacando-se o grande poeta Luís 
de Camões. Fizeram uso da palavra também o Dr. 
Claudio Valença Mota e Fernando Meira. Também os 

Drs. Cláudio Luciano Valença Motta e Fernando Meira 
Ribeiro Dias, Diretor Jurídico e Internacional da Câma-
ra Portuguesa de Minas Gerais e Presidente da Câmara 
Portuguesa de Comércio Brasil/MG, respectivamente, 
falaram aos presentes. Dr. Cláudio Motta, como filho 
de Barbacena, destacou a importância do momento na 
medida em que o crescimento das relações diplomáti-
cas e comerciais entre Brasil e Portugal se expandem 
de forma absoluta e a presença do Dr. Rui Nuno em 
Barbacena é um ponto positivo para futuras conversa-
ções comerciais e culturais. “A iniciativa do vereador 
Amarílio ao homenagear o Cônsul, além do aspecto 
pessoal de vital relevância, revela também uma expec-
tativa de crescimento nas relações institucionais que 
só pode trazer benefícios para Barbacena”, afirmou 
Cláudio Motta. Em sua fala, Cláudio Motta, enalteceu 
a figura da Senhora Teresinha Branco Rodrigues que 
passa a ser a Representante da Câmara Portuguesa 
em Barbacena. Em seguida, foi dada a palavra ao Fer-
nando Meira Ribeiro Dias, Presidente da Câmara de 
Comércio Portuguesa no Brasil em Minas Gerais que 
também prestou sua homenagem ao Consul e lem-
brou momentos históricos pelos quais a cidade de Bar-
bacena já passou e que tanto influenciaram na história 
do Brasil. E agradeceu pela honrosa homenagem que 
hoje é prestada ao Consul, bem como pela nomeação 
da Sra. Terezinha à representante da Câmara de Co-
mércio Portuguesa aqui em Barbacena. Logo na sequ-
ência, o homenageado, Cônsul Rui Nuno, durante seu 
pronunciamento agradeceu ao Presidente da Casa e 
Presidente do Conselho Permanente da Medalha, ve-
reador Amarílio Andrade a distinção com a qual fora 
homenageado. Apresentou reverências ao povo de 
Barbacena relembrando trechos da história vivida no 
Palácio da Revolução Liberal. De forma especial falou 
da importância da figura da Senhora Teresinha Branco 
Rodrigues que passava a ser a representante, em Bar-
bacena, da Câmara Portuguesa de Comércio do Brasil 
em Minas Gerais. Ao fim dos pronunciamentos o Sr. 
Presidente agradeceu a todos os presentes. Nada mais 
havendo a tratar, o Sr. Presidente decretou o encerra-
mento da presente sessão às 20h45. Eu, Danielle de 
Paula Almeida Duarte, redatora de Atas, lavrei a pre-
sente ata que após lida e aprovada será devidamente 
assinada pelos Sr. Presidente. Presidente: Vereador 
Amarílio Augusto de Andrade.

RESUMO DA ATA 049/2019 - 010ª Sessão Extraordiná-
ria – 12.07.2019 - 1º. Período - 3º. Ano da Legislatura. 
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. 
Secretário: Vereador José Jorge Emídio. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h29 
“Esperei com paciência no SENHOR, e ele se incli-
nou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me dum 
lago horrível, dum charco de lodo, pôs os meus pés 
sobre uma rocha, firmou os meus passos.” (Salmos 
40:1,2) - Leitura e Discussão das Atas: - Não houve. 
II – Leitura da Correspondência e Comunicações: - 
Correspondência do Hospital Ibiapaba CEBAMS. - Me-
moriais para o Governador do Estado, Secretário de 
Estado da Fazenda, Secretário de Governo do Estado 
de Minas Gerais e ao Diretor do BDMG. – Aut. Mesa 
da Câmara. APRESENTADO E APROVADO POR UNA-
NIMIDADE DOS PRESENTES. O Sr. Presidente expli-
cou que os memoriais ora apresentados têm o intuito 
de solicitar que o desconto do empréstimo seja feito 
tão somente no momento em que o Estado venha a 
repassar os recursos para o Hospital. O que deixa-
ria a situação zerada para o Hospital e chegaria em 
500 mil reais de desconto. O vereador Odair Ferreira 
fez uso da palavra pela ordem. O vereador Edson Re-

zende fez uso da palavra pela ordem. Sendo assim, o 
Sr. Presidente colocou para apreciação da Casa que 
o memorial do vereador Edson também pudesse ser 
apreciado e votado na noite de hoje. - Memorial de 
autoria do Ver. Edson Rezende para o Presidente Jair 
Bolsonaro, Senador Davi Alcolumbre, Deputado Fede-
ral Rodrigo Maia e Luiz Henrique Mandetta, Ministro 
da Saúde. APRESENTADO E APROVADO POR UNANI-
MIDADE DOS PRESENTES. SEGUNDA PARTE – ORDEM 
DO DIA – HORÁRIO: 19h47 Discussão e Votação de 
Projetos PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – RE-
GIME DE URGÊNCIA Proj. Lei nº. 059/19 – Institui o 
Programa de Recuperação Fiscal – REFIS/2019 e dá 
outras providências. - Aut. Executivo. PRAZO VENCE 
EM 30.08.19 APROVADO POR UNANIMIDADE DOS 
PRESENTES. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – 
REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA Proj. Lei nº. 
060/19 – Autoriza o aditamento do pagamento pelos 
serviços pactuados aos hospitais particulares conve-
niados do Sistema Único de Saúde e dá outras provi-
dências. - Aut. Executivo. PRAZO VENCE EM 23.08.19 
APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. 
Com a palavra o vereador Flávio Maluf solicitou ao Sr. 
Presidente que permitisse ao Secretário de Saúde que 
fizesse um rápido balanço sobre a situação da saúde 
no município. O vereador Nilton César fez uso da pala-
vra pela ordem. Com a palavra o vereador Odair Fer-
reira solicitou verificação de quórum. O Sr. Presidente 
solicitou que fosse realizada a chamada e estavam 
presentes os vereadores Amarílio Andrade, Carlos Du, 
Edson Rezende, Flávio Barbosa, Flávio Maluf, Glauber, 
José Antônio, Nilton César, Odair Ferreira, Thiago Mar-
tins. O vereador Glauber fez uso da palavra pela or-
dem. O Sr. Presidente fez uma breve explicação sobre 
o projeto que estava sendo tão mencionado e passou 
a palavra ao Secretário de Saúde para que possa fazer 
suas explanações. Com a palavra o Secretário Orleans 
disse que ele e o Waldir foram eleitos para a Confe-
rência Nacional de Saúde, com mais dezessete dele-
gados e o intuito e é bater de frente com a emenda 
nº 95. Prosseguindo, ele explicou que está solicitando 
esse adiantamento para os Hospitais, juntamente com 
a Prefeita, para autorizar esse adiantamento não só 
agora, mas até o fim do ano e sempre que ele for 
necessário, até que a situação melhore. E apresentou 
um slide com a evolução financeira dos gastos com os 
Hospitais em Barbacena e cujos gastos passaram. E 
ressaltou que a crise que está ocorrendo nos hospitais 
da cidade se deve ao fato de não terem os repasses 
do grande financiador que é o Estado. E se a Câmara 
não autorizar que ele faça o adiantamento os hospitais 
entrarão em colapso e as pessoas morrerão. E como 
homens públicos não podem fingir que não estão ven-
do isso, porque são a única região do país que ainda 
não fecharam um hospital. E isso só aconteceu porque 
ele foi buscar recursos do governo federal. Afinal, ele 
nunca acreditou que o governo estadual iria cumprir 
com suas obrigações, posto que nem o governo pas-
sado, nem o atual cumpriram ou cumprem, só que 
o atual ainda tem o agravante de dizer que fez um 
acordo com os municípios e que por isso estaria tudo 
certo, só que não está. O Sr. Presidente aproveitou 
para falar, com tristeza, que o Centro de Atendimento 
dos Portadores ao Câncer ainda continua ocioso e por 
culpa das autoridades do país. Não havendo oradores 
inscritos e nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente 
declarou encerrada a presente sessão às 20h20 e eu, 
Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, 
lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assina-
da pelo Senhor Presidente em exercício e pelo Senhor 
Secretário. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de 
Andrade. Secretário: Vereador José Jorge Emídio.
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