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PODER EXECUTIVO

Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

SECRETARIA MUNICIPAL DE
GOVERNO - SEGOV
Secretário: José Francisco Vidigal Silveira

EXTRATO DE CONVÊNIO
ESPÉCIE: Convênio nº. 007/2015. PARTES: Município
de Barbacena, através do Fundo Municipal de Saúde
Pública / Colégio Técnico Barbacena Ltda. OBJETO:
Proporcionar estágio curricular, de caráter obrigatório,
aos alunos regularmente matriculados nos Cursos:
Técnico em Enfermagem, Técnico em Segurança do
Trabalho e Técnico em Análises Clínicas oferecidos
pelo CTB, por ele indicados e aceitos pelo Município, em suas dependências. PRAZO: Até 31/12/2016.
DATA DA ASSINATURA: 25/05/2015. ASSINAM: Pelo
Município de Barbacena, Antônio Carlos Andrada,
Prefeito Municipal. Pelo Fundo Municipal de Saúde Pública, José Orleans da Costa, Secretário Municipal de
Saúde Pública. Pelo Colégio Técnico Barbacena Ltda,
Zélia Maria Sad Cândida, Diretora.

EXTRATO DE PROCESSO
LICITATÓRIO E ADITIVOS E
CONVÊNIOS
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº.
018/2014. PARTES: Município de Barbacena, através
da Secretaria Municipal de Coordenação de Programas
Sociais - SECOPS / Núcleo de Apoio Social São Pedro
- NASSPE. OBJETO: Alteração da Cláusula Segunda –
Da Vigência, do convênio originário, ficando este prorrogado até 30 de novembro de 2015 e alteração da
Cláusula Quarta – Dos Recursos Financeiros, ficando
acrescido o percentual de 25 % (vinte e cinco por cento), correspondente ao quantitativo de R$ 17.500,00
(dezessete mil e quinhentos reais), ao valor total previsto na referida cláusula do instrumento originário.
DATA DA ASSINATURA: 27/05/2015. ASSINAM: Pelo
Município de Barbacena, Antônio Carlos Andrada, Prefeito Municipal. Pela Secretaria Municipal de Coordenação de Programas Sociais - SECOPS, Fernando Antônio
Mont’Alvão do Prado, Secretário Municipal. Pelo Núcleo
de Apoio Social São Pedro - NASSPE, João Marinho dos
Santos, Presidente.
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº.
044/2014. PARTES: Município de Barbacena, através
da Secretaria Municipal de Coordenação de Programas
Sociais - SECOPS / Inspetoria Madre Mazzarello – Instituto Maria Imaculada. OBJETO: Alteração da Cláusula
Quarta do Convênio – “DO PRAZO”, com a prorrogação
deste até 30 de junho de 2015. DATA DA ASSINATURA: 26/01/2015. ASSINAM: Pelo Município de Barbacena, Antônio Carlos Andrada, Prefeito Municipal. Pela
Secretaria Municipal de Coordenação de Programas
Sociais - SECOPS, Rita de Cássia Gonçalves Candian,
Secretária Municipal. Pela Inspetoria Madre Mazzarello
– Instituto Maria Imaculada, Vani Alves Moreira e Sandra Regina Bomfim Costa, Diretoras Institucionais.
ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº.
007/2013. PARTES: Município de Barbacena, através
da Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SEDUC / Obras Passionistas “São Paulo da Cruz”. OBJETO: Alteração da Cláusula Quinta do Convênio – “DA
VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO”, com a prorrogação deste
até 29 de dezembro de 2015. DATA DA ASSINATURA:
19/12/2014. ASSINAM: Pelo Município de Barbacena,
Antônio Carlos Andrada, Prefeito Municipal. Pela Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SEDUC,
Fernando Antônio Mont’Alvão do Prado, Secretário Municipal. Pelas Obras Passionistas “São Paulo da Cruz”,
Roberto Moreira de Sousa Neto, Presidente.
ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº.

008/2013. PARTES: Município de Barbacena, através
da Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SEDUC / Associação Creche Escola Irmãos do Caminho.
OBJETO: Alteração da Cláusula Quinta do Convênio
– “DA VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO”, com a prorrogação
deste até 29 de dezembro de 2015. DATA DA ASSINATURA: 19/12/2014. ASSINAM: Pelo Município de
Barbacena, Antônio Carlos Andrada, Prefeito Municipal. Pela Secretaria Municipal de Educação e Desporto
- SEDUC, Fernando Antônio Mont’Alvão do Prado, Secretário Municipal. Pela Creche Escola Irmãos do Caminho, Jesus de Nazareth Bastos Ferreira, Presidente.
Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário-Chefe da Casa Civil

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO SEPLAN
Secretário: Diogo Sie Carreiro Lima

EXTRATO DE CONTRATO
Extrato de Contrato N.º 064/2015. Contratante: Município de Barbacena – CNPJ 17.095.043/0001-09 e
Secretaria Municipal de Saúde Pública SESAP, através
do Fundo Municipal de Saúde CNPJ 14.675.553/000159. Contratado: CIÊNCIA - MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA – ME, CNPJ sob o nº 19.936.557.0001/67.
Objeto: Aquisição do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30mg, caixa com 30 comprimidos, para o
período de 06 (seis) meses, com recursos vinculados à
Assistência Farmacêutica e recursos próprios do Município, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde
Pública – SESAP/FMS, conforme Processo Licitatório
nº 007/2015 – Dispensa Licitatória 009/2015, parte
integrante do presente instrumento, visando atender
mandados judiciais, interpostos pelos pacientes: a)
Processo nº 005613003601-7 - Maria Aparecida Morais Gava; b) Processo nº 005613005998-5 - Vera Lúcia da Silva; c) Processo nº 005613003810-4 - Ângela
Aparecida de Oliveira Duarte de Assis; d) Processo nº
005613003812-0 - Fátima Cecília de Aquino; e) Processo nº 005613016279-7 - José Maria de Oliveira;
f) Processo nº 005613006481-1 – Francisco Clemente de Paula; g) Processo nº 005613014653-5 – Maria
Aparecida do Carmo Item vencedor: 01. Valor Total:
R$ 44.152,68. Data de assinatura: 15/06/2015. Nome
das partes que assinam: Antonio Carlos Doorgal de
Andrada, José Orleans da Costa e Marina Avelino Gomes Frade.

EXTRATO DE PROCESSO
LICITATÓRIO E ADITIVOS E
CONVÊNIOS
Extrato Sexto Termo Aditivo ao Contrato 085/2009.
Contratante: Município de Barbacena – CNPJ
17.095.043/0001-09 e Secretaria Municipal de Saúde Pública SESAP, através do Fundo Municipal de
Saúde CNPJ 14.675.553/0001-59. Contratado: Julio Fagundes Vargas Patologia Clinica Ltda – CNPJ.:
00.907.229/0001-04. Objeto: Aditamento da Cláusula
Sétima – “Da Vigência”, para prorrogar sua vigência
pelo período de 6 (seis) meses, e da Cláusula Sexta – Da dotação Orçamentária, ambas do Contrato
Original, passando as despesas deste instrumento
a ficar por conta da seguinte dotação orçamentária:
10.302.0003.2.006 – Manut Rede Comp. Da Media e
Alta Complex. Ambulatorial e Hosp 3.3.90.39 – Outros
serviços de terceiros – PJ (99) – Fonte 149. Data de
assinatura: 02/04/15. Nome das partes que assinam:
Mario Raimundo de Melo, José Orleans da Costa e Marilene Maranhao Fagundes.
Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário-Chefe da Casa Civil
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PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE
BARBACENA
Presidente: Flávio Barbosa da Silva

RESUMO DE ATA
RESUMO DA ATA 024/2015 - 020ª Sessão Ordinária –
05.05.15 – 1º Período – 3º Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Flávio Barbosa da Silva. Secretária:
Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes. Vereadores
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h27 “O
SENHOR reina; tremam os povos. Ele está assentado
entre os querubins; comova-se a terra. O Senhor é
grande em Sião, e mais alto do que todos os povos.”
(Salmos 99:1-2) I - Leitura e Discussão das Atas: - Ata
de Convocação do Secretário de Saúde – Aprovada por
unanimidade. O vereador Carlos Roberto solicitou cópia da ata e da gravação da reunião e o vereador Gonzaga solicitou cópia da ata. Solicitações deferidas pelo
Sr. Presidente. - Ata 014/2015 – Aprovada por unanimidade. II – Leitura da Correspondência e Comunicações: - Ofício nº 094/2015 – Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais – Comunicando o andamento das
negociações diante da apresentação e aprovação, em
Assembleia, da proposta enviada pelo Executivo a este
Sindicato. - Convite da Prefeitura – Defesa Civil – Audiência Pública – para avaliação do Plano Municipal de
Redução de Risco – PMMR, no dia 06/05/2015 às 15
horas na Rua Monsenhor Silvestre de Castro. - Ofício
nº 047/2015 – Antônio Carlos Doorgal de Andrada –
Comunicando que no período de 05/05/15 a 15/05/15
se licenciará de suas funções de Chefe do Executivo,
nos termos do art. 90, III da Lei Orgânica Municipal.
Com a palavra pela ordem o vereador Ronaldo Braga
disse que o Executivo municipal vem, mais uma vez,
legalmente embasado, informar à Casa que irá se ausentar do município, por razões de férias. E ressaltou
que está preocupado com os rumos da cidade nesse
momento. Ele tem evitado falar dessa ausência, já que
ela vem se baseando em atestados médicos o que lhe
garante tal ausência. Mas ressaltou que não pode existir uma cidade sem comandante, afinal o povo o elegeu para que comandasse os destinos da cidade. E
questionou como seria possível uma pessoa brincar
com o seu mandato dessa forma, desmerecendo o
povo da cidade e apresentando resultados pífios em
todos os setores e sempre surpreendendo, como se
tivesse a vontade de se ver livre daqui, mas sem coragem para tomar a decisão. E lamentou que a cidade
tenha que passar por quatro anos desse jeito, pois as
consequências dessa forma de governo serão graves
para os que virão no futuro para conduzir Barbacena.
E os Secretários apresentando dados que não condizem com a realidade vivenciada pelo povo. E apesar
de sempre esperarem por um Prefeito que faça a diferença não acredita que esse que está aí faça a diferença, afinal, os que passaram anteriormente, pelo menos ficaram na cidade para enfrentar a população e
buscar as soluções. E espera que o Prefeito esteja se
utilizando dessa prorrogação da sua ausência para
pensar sobre o que ele realmente quer. E registrou o
seu voto de repúdio por essa forma de governança,
essa forma de conduzir os destinos da cidade. E a Câmara precisa pressioná-lo para decidir o que quer de
fato. Caso contrário ele não ficará quieto e chamará a
todos a tomarem uma posição. Com a palavra pela
ordem o vereador Carlos Roberto disse que o acontece
em Barbacena é uma situação de abandono, pois o
Prefeito não cumpre o mandato, mas cumpre a sua
agenda como vice-Presidente da Associação Mineira
dos Municípios e vice-Presidente da Frente Nacional
dos Prefeitos. E chamou os vereadores a refletir para
o fato de que se um trabalhador está de atestado médico em um emprego ele não pode trabalhar em outro,
pois senão será demitido. E fez um pedido de moção
de repúdio. E pediu a prestação de contas de cada
centavo que saiu como remuneração do Prefeito nesse
período em que esteve de licença, assim como se ele
fez uso de benefícios do município como veículos, diá-
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rias ou qualquer outro durante a licença. Ressaltou
que atravessará o requerimento e conclamou à Casa a
assiná-lo junto a ele, pois é uma vergonha o que está
acontecendo em Barbacena. E registrou o seu voto de
repúdio e seu pedido de moção de insatisfação, bem
como o pedido de prestação de contas que ele irá
atravessar o requerimento e espera que a Casa não
tente pedir destaque nele, porque se o fizer irá para o
Ministério Público, e se não for atendido irá até Belo
Horizonte e onde mais for preciso. E destacou que era
preferível ter a hombridade de renunciar, pois quem é
agente público tem a responsabilidade com o cargo
que exerce. O Sr. Presidente informou que a Casa
sempre foi muito bem conduzida pelos Presidentes
que o antecederam, contudo, ele irá proceder de forma um tanto diferente e mandar o ofício do Prefeito
para a Assessoria Jurídica da Casa e pedir um parecer
sobre a necessidade de votação ou não. A vereadora
Vânia solicitou uma cópia do pedido de licença. Solicitação deferida pelo Sr. Presidente. III – Apresentação
de Proposições: - Do vereador José Jorge: - Indicação
nº 217/2015 – Solicita a extensão da rede elétrica com
4 postes e luminárias de vapor de sódio para a Rua
Adão Vieira da Silva, Santa Tereza II, bem como pavimentação e construção de rede de captação de águas
pluviais; - Requerimento nº 026/2015 – Requer seja
expedida moção congratulatória ao Senhor Sérgio
Adriano Ferreira Rodrigues, pelos relevantes serviços
prestados ao SAS; - Indicação nº 271/2015 – Solicita
ao Senhor Prefeito que estude a possibilidade de construir uma sede própria para a SESAP – Secretaria Municipal de Saúde Pública; - Indicação nº 270/2015 –
Solicita ao Diretor do SAS que estude a possibilidade
de construir uma sede própria para o departamento, a
fim de que possa sair do aluguel. Com a palavra pela
ordem o vereador José Jorge disse que esteve na cidade de Juiz de Fora, juntamente com o Secretário de
Obras, e conversando com o chefe da MRS, Sérgio
Carrada ele lhe disse que o trem de passageiros não
virá mais para Barbacena e irá para o Rio de Janeiro.
Mas entende que o trecho é tão pequeno que nem
compensaria. Com a palavra pela ordem o vereador
Carlos Roberto disse que a respeito da indicação do
vereador José Jorge para a construção da sede própria
do DEMAE, o que falta é boa vontade da Prefeitura,
pois o Chefe do Executivo deveria desapropriar as instalações da antiga tecelagem São José que deve ao
DEMAE mais de um milhão de reais. Lembrou que em
2011 eram mais de oitocentos mil reais e hoje já passam de um milhão de reais. Quanto à questão do
trem, ele esteve em Brasília e o maior entrave é a
MRS, que alega que o trecho para o tráfego de minério
é muito pesado e para liberar o tráfego de passageiros
seria impossibilitado. E citou os trechos que poderiam
ser feitos pelo trem de passageiros. Com a palavra
pela ordem novamente o vereador José Jorge disse
que para Barbacena nada pode e mencionou que o
trem está funcionando no trecho de Santos Dumont.
Quanto ao requerimento que trata da sede do DEMAE
ele fez o requerimento e agora cabe ao Luiz Alves correr atrás de resolver o problema e dará a sugestão
sobre a massa falida da Fábrica São José. Quanto ao
comentário do vereador Ronaldo Braga sobre o Prefeito ele disse que fica pensando se se no dia 16 de maio
ele voltar para Barbacena filiado ao PMDB. Com a palavra para explicação pessoal o vereador Ronaldo Braga disse ao vereador José Jorge que se o Prefeito vier
a Barbacena e se filiar a um partido para exercer seu
mandato que assim seja, mas está certo de que ele o
fará em outros partidos, não no PMDB. Mas, se por
ventura, conseguir fazer isso, obviamente não haverá
mais espaço para o vereador Ronaldo Braga e sua história política que está embasada na verdade, na honestidade e no respeito. - Do vereador Amarílio Andrade: - Requerimento nº 015/2015 – Requer seja
consignado um voto de congratulação a Cláudio Gonçalves de Paiva, Presidente do PEN; - Requerimento nº
019/2015 – Requer seja consignado um voto de congratulações ao jornalista Itamar de Oliveira pela publicação da obra sobre “Conegundes – O Operário da
Liberdade e Cidadania.”; - Memorial – Os vereadores
que compõem a Câmara Municipal de Barbacena vêm
solicitar o empenho pessoal do Secretário de Estado
de Trabalho e Desenvolvimento Social, André Quintão
e demais autoridades estaduais e federais, no sentido
de manter 33 servidores que estão à disposição da
APAE e também solicitar o reajuste dos repasses, considerando uma queda de 40% nos últimos anos. E
solicitou que o Sr. Presidente colocasse o memorial em
pauta na próxima reunião. Com a palavra pela ordem
o vereador Amarílio disse que foi surpreendido pelo
Jornal de Sábado, a coluna do Frei Tibúrcio, está denegrindo a imagem dos vereadores Vânia, Tererê e
dele mesmo. E está ameaçando dizer o que eles ganharam do Deputado Luiz Fernando. Contudo, ele disse que de fato apoiou o Deputado Luiz Fernando, mas
foi porque ele foi o único Deputado que esteve na obra
do Hospital do Câncer e se comprometeu com uma

emenda de quinhentos mil reais para a obra. E ressaltou que o tratamento que é dado às pessoas portadoras de câncer em Barbacena está muito aquém daquele que elas merecem. E acredita que a Comissão de
Saúde, em breve, vai ter que se manifestar a respeito
e trará informações que farão as coisas se movimentarem. E destacou que irá apoiar o candidato a Prefeito
que der seu apoio à obra, pois quer o melhor para a
cidade. O Sr. Presidente pediu a atenção de todos e
ressaltou que já que o memorial apresentado pelo vereador Amarílio trata de assunto relevante que é o
problema envolvendo a APAE ele iria coloca-lo em discussão nesse momento. Encerrada a discussão e votação o memorial foi APROVADO POR UNANIMIDADE.
Com a palavra pela ordem o vereador Ilson Guilherme
disse que em relação à matéria do Jornal de Sábado o
que devem fazer é ir atrás do autor. Afirmou que a sua
prestação de contas e o dinheiro que foi destinado
para que ele trabalhasse na campanha do Deputado
está declarado em seu Imposto de Renda. E que apóia
candidatos de acordo com as propostas apresentadas
para o benefício da cidade, E ressaltou que deu seu
apoio ao Deputado sem saber das coisas que o Brasil
agora está sabendo, mas quem está errado deve pagar. Nesse momento o Sr. Presidente interrompeu o
vereador para passar para a segunda parte da reunião. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO:
20h28 Discussão e Votação de Projetos Prosseguindo
o vereador Ilson disse que irá dar apoio ao candidato
a Prefeito que o Presidente apoiar e lembrou que todos aqueles a quem ele apoiou, até agora, foram eleitos, e não esconde isso. Ressaltou que deu seu apoio
ao atual Prefeito acreditando que ele faria algo diferente, mas nada foi feito. Prosseguindo com a palavra
como líder o vereador mencionou muitos fatos que
vêm afligindo a população como a falta de manutenção da iluminação pública. Nesse momento concedeu
um aparte ao vereador Kikito que disse ter feito um
requerimento e lá na Prefeitura lhe informaram que
sem a assinatura do Secretário eles não liberam o pedido. Prosseguindo o vereador Ilson disse que, como
vereador de oposição, sua situação está cada dia mais
difícil. Concedeu ainda um aparte ao vereador Ronaldo
Braga que o deu as boas vindas à bancada de oposição e que isso demonstra caráter e coragem. Prosseguindo o vereador Ilson disse que não voltará e estará
no palanque de oposição ao governo e sempre teve
autenticidade em sua vida e estará sempre ao lado do
povo, trabalhando pela cidade, pois acredita que nem
tudo está perdido. Com a palavra pela ordem o vereador Flávio Maluf disse que a Prefeitura passa por dificuldades financeiras, mas a Casa não pode deixar de
votar e produzir. E pediu ao Presidente que faça o levantamento de quantas foram as licenças tiradas pela
Prefeita anterior. Lembrou também aos vereadores
que apoiam o governador para pedir a ele que não
deixe o Hospital Regional fechar. Em seguida, falou
que quem endossa candidatura é o TRE e que nenhum
candidato traz estrela na testa e a partir do momento
que a candidatura é aprovada por ele, cada um faz a
escolha, de acordo com a demanda do município e dos
interesses coletivos, por isso entende ser inadmissível
que qualquer pessoa julgue quem o vereador apoiou.
Mas precisam reunir os vereadores, antes das reuniões, para fazer um acordo, porque a pauta tem que
avançar, não devem se deixar contaminar, devem dar
as respostas necessárias para o avanço da cidade.
Com a palavra como líder da minoria o vereador Gonzaga disse que de fato gostaria que a Câmara fizesse
o levantamento das licenças tiradas pela Prefeita
Danuza. E ressaltou que ela pode ter inúmeros defeitos, mas nos seus quatro anos de mandato ela fez
muito mais do que o atual Prefeito está fazendo pela
cidade. Prosseguindo, disse que é preciso parar de jogar a culpa um no outro, mas como o vereador mencionou a questão do fechamento do Hospital Regional
ele questionou o que o governo do Aécio fez por Barbacena nos anos em que esteve à frente do Estado e
que o atual governo de Barbacena já está no comando
há dois anos e meio e nada fez até o momento. Afinal,
a má gestão do Prefeito respinga na Câmara, e perguntou se os vereadores irão ficar como estão ou mudarão de atitude. Quanto ao questionamento do vereador Flávio sobre o andamento da pauta ele disse que
lhe foi dito que não estavam votando porque o Prefeito não estava na cidade e não sabiam qual a posição
seria tomada. E é por isso que a Câmara está deixando
de votar, o Prefeito está ausente e a maioria não está
liberando. E quanto ao problema do Hospital Regional
ele lembrou que o Secretário de Saúde está abrindo
mão da UPA e da Farmácia Popular do Brasil e os vereadores não fizeram nada. Concedeu um aparte ao
vereador Kikito que desafiou os vereadores a cobrarem do Secretário de Saúde a não devolução dos três
milhões que estão na conta para compra de equipamento para a UPA em troca de irem conversar com o
Secretário de Saúde do Estado sobre o fechamento do
Hospital Regional. E entende que a Casa deveria pedir
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a cabeça desse Secretário. Entende que deveria colocar a UPA para funcionar e comprar os equipamentos
com o dinheiro que ele tem. Prosseguindo o vereador
Gonzaga disse que é preciso terem mais atenção e
terem mais conversas construtivas e lutarem mais pelas coisas da cidade. E falou também que os requerimentos feitos pelos vereadores não estão sendo respondidos, a população está ficando sem respostas. E
afirmou novamente que dessa forma não tem como
trabalhar e por isso não será mais candidato à vereador, porque sem resultado é bobagem ser candidato. E
ponderou para que os vereadores se desprendam do
Executivo e trabalhem mais para a cidade de Barbacena. Com a palavra pela ordem a vereadora Vânia disse
que sempre compartilha o sentimento com o vereador
Gonzaga, e chega sempre muito cheia de vontade,
mas muitas vezes se sente incapaz. Prosseguindo ela
agradeceu a Casa pela aprovação do requerimento da
APAE e agradeceu ao vereador Gonzaga que entrou
em contato com o Prefeito de Pará de Minas, onde ele
conseguiu manter a APAE aberta e aqui pretendem
seguir o exemplo usado por ele. No que diz respeito à
matéria citada pelo vereador Amarílio ela se diz totalmente tranquila, porque ela não recebeu sequer um
real de ninguém. Sua conta está aberta a quem quiser,
não precisando sequer de entrar na justiça para pedir
prestação de suas contas. Quanto ao projeto do Trem
de passageiros ela afirmou que falta a questão política, porque a MRS entende que perderá muito dinheiro
com o projeto, pois terá que parar com o transporte
do minério. Sabe que falta empenho político porque
esteve em Brasília e vários trens no Brasil estão funcionando por força dos políticos, porque os políticos
impõem a aplicação da lei que determina a paralização
do trem de carga para as concessionárias, em determinados horários, para que o trem de passageiros
possa passar. No que diz respeito à licença do Prefeito
ela manifestou o seu repúdio, pois não aguenta mais
ter que dar explicações para a população a respeito do
governo. E os vereadores é que tem que ficar dando
explicações por terem aprovado o pedido de licença
dele. E terminou falando da saúde, pois está com três
pedidos em seu gabinete para que sejam feitos exames de ressonância magnética, sendo um deles com
ressalta de urgência. Contudo, deu um puxão de orelha na Casa, porque o Secretário de Saúde foi convocado e ele foi aplaudido, quando era a hora de mostrarem a força e reivindicar os direitos da população. E
destacou que pensará muito quando for feita outra
convocação, pois não concorda com a posição dos vereadores. Com a palavra pela ordem o vereador Ronaldo Braga comunicou aos membros da Comissão Especial do Regimento Interno que já passou a todos,
cópias dos mesmos e que serão realizadas reuniões
nas próximas segunda, 11/05, quarta-feira, 13/05 e
sexta-feira, 15/05 às 14h30. E convidou a todos os
vereadores da Comissão, bem como os demais que
quiserem comparecer. Aproveitou a oportunidade para
parabenizar os vereadores Flávio Maluf e Gonzaga,
mas ressaltou que na democracia o que vale é a vontade da maioria, que conduz os trabalhos da Câmara e
dá a sequência que acha mais interessante. Não quis
dizer que devem votar contra ou a favor ao Prefeito,
mas devem votar de alguma forma. E sugeriu ao Presidente que ao abrir a próxima reunião, convide as lideranças a estabelecer uma pauta de consenso para
que deem andamento aos trabalhos da Casa. O Sr.
Presidente atendeu à solicitação do vereador Flávio
Maluf e determinou que fossem levantadas as licenças
da Prefeita Danuza. VETO - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICA - VETO TOTAL PROJ. LEI Nº. 180/14 – Dispõe
sobre a proteção, controle e conservação do meio ambiente e da melhoria de qualidade de vida no Município de Barbacena e dá outras providências – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 21.03.15. MANTIDO
COM OITO VOTOS FAVORÁVEIS E UMA ABSTENÇÃO.
- VETO TOTAL PROJ. LEI Nº. 046/14 – Dispõe sobre o
uso da Biblioterapia nos hospitais públicos, contratados e cadastrados da rede de saúde do Município de
Barbacena – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM
21.03.15. MANTIDO COM QUATRO VOTOS FAORÁVEIS, QUATRO VOTOS CONTRÁRIOS E UMA ABSTENÇÃO. - VETO TOTAL PROJ. LEI Nº. 090/14 – Proíbe a
utilização de máscaras ou qualquer meio capaz de
ocultar o rosto com o propósito de impedir sua identificação em manifestações públicas no Município de
Barbacena e normatiza o direito constitucional dos cidadãos à participação em reuniões públicas – Aut.
Executivo - PRAZO VENCIDO EM 21.03.15. VISTAS
CONCEDIDAS AO VEREADOR JOSÉ JORGE. Estando o
projeto com prazo vencido e nada mais a tratar o Sr.
Presidente declarou encerrada a presente sessão às
21h21 e eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária. Presidente: Vereador Flávio Barbosa
da Silva. Secretária: Vereadora Grácia Maria Araújo
Gomes.

