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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

DECRETOS MUNICIPAIS

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

Secretário-Chefe da Casa Civil

CÂMARA MUNICIPAL DE 
BARBACENA

Presidente: Amarílio Augusto de Andrade

PODER LEGISLATIVO

RESUMO DE ATAS

RESUMO DA ATA 104/2013 - 025ª Sessão Extraordiná-
ria – 07.12.13 – 2º Período – 1º Ano da Legislatura. 
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. 
Secretário: Vereador Tadeu José Gomes. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 09H11. 
“Abençoaste, SENHOR, a tua terra; fizeste voltar o ca-
tiveiro de Jacó.”(Salmos 85:1). I - Leitura e Discussão 
da Atas: - Ata 090/2013 – Aprovada por unanimidade. 
II – Leitura da Correspondência e Comunicações: - 
Não houve. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HO-
RÁRIO: 09h14. Discussão e Votação de Projetos. SE-
GUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Proj. Lei nº. 198/13 
– Estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento 
Fiscal e da Seguridade Social do Município de Barbace-
na para o exercício de 2014 e dá outras providências. 
– Aut. Executivo. *Votar emendas de fls. 171, 177, 
180, 183, 186, 189, 192, 195 e 198 de autoria Ver. 
Carlos Roberto Batista. Com a palavra para discutir as 
emendas o vereador Carlos Roberto disse: “eu queria 
colocar que acabei de ouvir, a pouco, que parece que 
o Sr. Secretário esteve aqui ontem e estava pedindo 

aos vereadores para retirar as emendas do orçamento. 
Eu sei que o que eu vou falar aqui não vai adiantar 
nada. O Sr. Presidente interrompeu o pronunciamento 
do vereador Carlos Roberto para justificar que talvez 
tenha havido um engano, mas foi apenas uma suges-
tão do Secretário, mas a decisão que a Câmara tomar 
será levada em conta. Aliás, não foi nem o Secretário 
que sugeriu, foi o ilustre vereador José Jorge diante do 
impasse. Prosseguindo o vereador Carlos Roberto fez 
pronunciamento que segue na íntegra da ata original. 
Novamente o Sr. Presidente interrompeu o vereador 
Carlos Roberto para lhe fazer uma sugestão, em razão 
da extensa pauta. Explicou que há um acordo com o 
Sr. Secretário para a votação de todas as emendas. E 
assim, a fala do vereador estaria sem sentido porque 
as emendas por ele apresentadas serão votadas. O 
vereador Carlos Roberto disse que o que lhe fora dito 
é que as emendas não seriam votadas. O Sr. Presiden-
te disse que apenas deu uma explicação técnica. Com 
a palavra pela ordem o vereador José Jorge disse que 
ontem realmente sugeriu ao Secretário que as emen-
das fossem retiradas, porque teriam um projeto muito 
importante que é o projeto envolvendo o transporte 
alternativo da cidade. E se ficassem discutindo não 
votariam o referido projeto. E pediu que os vereadores 
votem logo as emendas para chegar logo no projeto. 
Com a palavra para discutir o vereador Tadeu José 
disse que quando o orçamento veio para a Casa ele 
tomou o cuidado de abrir um espaço no projeto para 
que as entidade assistenciais pudessem ter algo con-
creto. E deixou claro para todos que também não con-
corda que as emendas sejam retiradas. E pediu que 
todos votem favoravelmente as referidas emendas. 
Encerrada a discussão e votação a emenda de fls. 171 
foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Encerrada a dis-
cussão e votação a emenda de fls. 177 foi APROVADA 
POR UNANIMIDADE. Encerrada a discussão e votação 
a emenda de fls. 180 foi APROVADA POR UNANIMIDA-
DE. Encerrada a discussão e votação a emenda de fls. 
183 foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Encerrada a 
discussão e votação a emenda de fls. 186 foi APROVA-
DA POR UNANIMIDADE. Encerrada a discussão e vota-
ção a emenda de fls. 189 foi APROVADA POR UNANI-
MIDADE. Encerrada a discussão e votação a emenda 
de fls. 192 foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Encer-
rada a discussão e votação a emenda de fls. 195 foi 
APROVADA POR UNANIMIDADE. Encerrada a discus-
são e votação a emenda de fls. 198 foi APROVADA 
POR UNANIMIDADE. *Votar emendas de fls.  201, 
204, 207, 210, 213, 216, 219, 222, 225, 228, 231 e 
234 de autoria do Ver. Luiz Gonzaga de Oliveira. En-
cerrada a discussão e votação a emenda de fls. 201 foi 
APROVADA POR UNANIMIDADE. Encerrada a discus-
são e votação a emenda de fls. 204 foi APROVADA 
POR UNANIMIDADE. Encerrada a discussão e votação 
a emenda de fls. 207 foi APROVADA POR UNANIMIDA-
DE. Encerrada a discussão e votação a emenda de fls. 
210 foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Encerrada a 
discussão e votação a emenda de fls. 213 foi APROVA-
DA POR UNANIMIDADE. Encerrada a discussão e vota-
ção a emenda de fls. 216 foi APROVADA POR UNANI-
MIDADE. Encerrada a discussão e votação a emenda 
de fls. 219 foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Encer-
rada a discussão e votação a emenda de fls. 222 foi 
APROVADA POR UNANIMIDADE. Encerrada a discus-
são e votação a emenda de fls. 225 foi APROVADA 
POR UNANIMIDADE. Encerrada a discussão e votação 
a emenda de fls. 228 foi APROVADA POR UNANIMIDA-
DE. Encerrada a discussão e votação a emenda de fls. 
231 foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Encerrada a 
discussão e votação a emenda de fls. 234 foi APROVA-
DA POR UNANIMIDADE. *Votar emendas de fls. 237, 
241, 245, 249 e 253 de autoria Ver. Ronaldo Braga. 
Encerrada a discussão e votação a emenda de fls. 237 
foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Encerrada a dis-
cussão e votação a emenda de fls. 241 foi APROVADA 
POR UNANIMIDADE. Encerrada a discussão e votação 
a emenda de fls. 245 foi APROVADA POR UNANIMIDA-
DE. Encerrada a discussão e votação a emenda de fls. 

249 foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Encerrada a 
discussão e votação a emenda de fls. 253 foi APROVA-
DA POR UNANIMIDADE. *Votar emendas de fls. 257, 
260, 263, 266, 269, 272 e 275 de autoria Vereadora 
Vânia de Castro. O Sr. Presidente lembrou que verea-
dora Vânia não estaria presente, mas que também 
não poderiam mais atrasar a votação do orçamento. 
Com a palavra pela ordem o vereado Ronaldo Braga 
disse que ainda que não estejam presentes os autores 
das emendas e sendo elas aprovadas, nada impossibi-
lita que sejam votadas. O Sr. Presidente então disse 
que a Mesa estaria decidindo pelo prosseguimento da 
votação. Encerrada a discussão e votação a emenda 
de fls. 257 foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Encer-
rada a discussão e votação a emenda de fls. 260 foi 
APROVADA POR UNANIMIDADE. Encerrada a discus-
são e votação a emenda de fls. 263 foi APROVADA 
POR UNANIMIDADE. Encerrada a discussão e votação 
a emenda de fls. 266 foi APROVADA POR UNANIMIDA-
DE. Encerrada a discussão e votação a emenda de fls. 
269 foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Encerrada a 
discussão e votação a emenda de fls. 272 foi APROVA-
DA POR UNANIMIDADE. Encerrada a discussão e vota-
ção a emenda de fls. 275 foi APROVADA POR UNANI-
MIDADE. *Votar emendas de fls.  278, 281, 284, 287, 
290, 293, 296, 299, 302, 305, 308, 311, 314, 317, 320, 
323, 326, 329, 332, 335, 338, 341, 344, 347, 350, 353, 
356, 359, 362, 365, 368, 371, 374 e 377 de autoria do 
Ver. Tadeu José Gomes. Encerrada a discussão e vota-
ção a emenda de fls. 278 foi APROVADA POR UNANI-
MIDADE. Encerrada a discussão e votação a emenda 
de fls. 2781 foi APROVADA POR UNANIMIDADE. En-
cerrada a discussão e votação a emenda de fls. 284 foi 
APROVADA POR UNANIMIDADE. Encerrada a discus-
são e votação a emenda de fls. 287 foi APROVADA 
POR UNANIMIDADE. Encerrada a discussão e votação 
a emenda de fls. 290 foi APROVADA POR UNANIMIDA-
DE. Encerrada a discussão e votação a emenda de fls. 
293 foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Encerrada a 
discussão e votação a emenda de fls. 296 foi APROVA-
DA POR UNANIMIDADE. Encerrada a discussão e vota-
ção a emenda de fls. 299 foi APROVADA POR UNANI-
MIDADE. Encerrada a discussão e votação a emenda 
de fls. 302 foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Encer-
rada a discussão e votação a emenda de fls. 305 foi 
APROVADA POR UNANIMIDADE. Encerrada a discus-
são e votação a emenda de fls. 308 foi APROVADA 
POR UNANIMIDADE. Encerrada a discussão e votação 
a emenda de fls. 311 foi APROVADA POR UNANIMIDA-
DE. Encerrada a discussão e votação a emenda de fls. 
314 foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Encerrada a 
discussão e votação a emenda de fls. 317 foi APROVA-
DA POR UNANIMIDADE. Encerrada a discussão e vota-
ção a emenda de fls. 320 foi APROVADA POR UNANI-
MIDADE. Encerrada a discussão e votação a emenda 
de fls. 323 foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Encer-
rada a discussão e votação a emenda de fls. 326 foi 
APROVADA POR UNANIMIDADE. Nesse momento o Sr. 
Presidente interrompeu a reunião por dois minutos às 
9h41. Sessão reaberta às 9h42. Encerrada a discussão 
e votação a emenda de fls. 329 foi APROVADA POR 
UNANIMIDADE. Encerrada a discussão e votação a 
emenda de fls. 332 foi APROVADA POR UNANIMIDA-
DE. Encerrada a discussão e votação a emenda de fls. 
335 foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Encerrada a 
discussão e votação a emenda de fls. 338 foi APROVA-
DA POR UNANIMIDADE. Encerrada a discussão e vota-
ção a emenda de fls. 341 foi APROVADA POR UNANI-
MIDADE. Encerrada a discussão e votação a emenda 
de fls. 344 foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Encer-
rada a discussão e votação a emenda de fls. 347 foi 
APROVADA POR UNANIMIDADE. Encerrada a discus-
são e votação a emenda de fls. 350 foi APROVADA 
POR UNANIMIDADE. Encerrada a discussão e votação 
a emenda de fls. 353 foi APROVADA POR UNANIMIDA-
DE. Encerrada a discussão e votação a emenda de fls. 
356 foi APROVADA POR UNANIMIDADE. ncerrada a 
discussão e votação a emenda de fls. 359 foi APROVA-
DA POR UNANIMIDADE. Encerrada a discussão e vota-

DECRETO 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 38, de 13 de março de 2013, e na forma 
do art. 26, I, da Constituição do Município de Barba-
cena;

DECRETA:
Art. 1º Fica revogada a designação de Mario Rai-
mundo de Melo para responder  pela Presidência da 
Agência Municipal de Desenvolvimento Integrado de 
Barbacena e Região – AGIR, a partir desta data.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revo-
gando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 04 dias de abril de 2014;
172º ano da Revolução Liberal, 84º da Revolução de 30.

Antônio Carlos Andrada.
Prefeito Municipal.

DECRETO 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 38, de 13 de março de 2013, e na forma 
do art. 26, I, da Constituição do Município de Barba-
cena;

DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado André Luiz Cruz Machado Borgo 
para exercer o cargo de Presidente da Agência Muni-
cipal de Desenvolvimento Integrado de Barbacena e 
Região – AGIR, a partir desta data.
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor nesta data, revo-
gando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 04 dias de abril de 2014;
172º ano da Revolução Liberal, 84º da Revolução de 30.

Antônio Carlos Andrada.
Prefeito Municipal.
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DA POR UNANIMIDADE. Encerrada a discussão e vota-
ção a emenda de fls. 488 foi APROVADA POR UNANI-
MIDADE. Encerrada a discussão e votação a emenda 
de fls. 491 foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Encer-
rada a discussão e votação a emenda de fls. 494 foi 
APROVADA POR UNANIMIDADE. Encerrada a discus-
são e votação a emenda de fls. 497 foi APROVADA 
POR UNANIMIDADE. Encerrada a discussão e votação 
a emenda de fls. 500 foi APROVADA POR UNANIMIDA-
DE. Encerrada a discussão e votação a emenda de fls. 
503 foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Encerrada a 
discussão e votação a emenda de fls. 506 foi APROVA-
DA POR UNANIMIDADE. Encerrada a discussão e vota-
ção a emenda de fls. 509 foi APROVADA POR UNANI-
MIDADE. Encerrada a discussão e votação a emenda 
de fls. 512 foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Encer-
rada a discussão e votação a emenda de fls. 515 foi 
APROVADA POR UNANIMIDADE. Encerrada a discus-
são e votação a emenda de fls. 518 foi APROVADA 
POR UNANIMIDADE. Encerrada a discussão e votação 
a emenda de fls. 521 foi APROVADA POR UNANIMIDA-
DE. Encerrada a discussão e votação a emenda de fls. 
524 foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Encerrada a 
discussão e votação a emenda de fls. 527 foi APROVA-
DA POR UNANIMIDADE. *Votar emendas de fls. 530, 
533 e 536 de autoria Ver. Johnson Oliveira Marçal. En-
cerrada a discussão e votação a emenda de fls. 530 foi 
APROVADA POR UNANIMIDADE. Encerrada a discus-
são e votação a emenda de fls. 533 foi APROVADA 
POR UNANIMIDADE. Encerrada a discussão e votação 
a emenda de fls. 536 foi APROVADA POR UNANIMIDA-
DE. *Votar emendas de fls. 539, 543, 547 e 551 de 
autoria Ver. Ronaldo Braga. Encerrada a discussão e 
votação a emenda de fls. 539 foi APROVADA POR 
UNANIMIDADE. Encerrada a discussão e votação a 
emenda de fls. 543 foi APROVADA POR UNANIMIDA-
DE. Encerrada a discussão e votação a emenda de fls. 
547 foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Encerrada a 
discussão e votação a emenda de fls. 551 foi REJEITA-
DA COM NOVE VOTOS CONTRÁRIOS E TRÊS VOTOS 
FAVORÁVEIS. Com a palavra para justificar seu voto o 
vereador Ronaldo Braga disse que ao apresentar a 
presente emenda não era para tentar ser ardil, mas 
conforme parecer do Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais é impossível administrar um orçamento 
com setenta por cento de suplementação. Afirmou 
que outros prefeitos terem apresentado percentuais 
altos para a suplementação do orçamento ele até en-
tende, mas o Prefeito Toninho Andrada, como ex-pre-
sidente do TCE, deveria saber que a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal não permite o desordenamento 
administrativo. Encerrada a discussão e votação das 
emendas o projeto com as emendas foi colocado em 
discussão e votação e o mesmo foi APROVADO POR 
UNANIMIDADE. Com a palavra para justificar seu voto 
na emenda de fls. 551 o vereador Sebastião Alvim dis-
se que, nos últimos governos, ele chegou a pedir um 
levantamento dessa suplementação e constatou que 
todos os governos receberam de sessenta e cinco a 
setenta por cento de suplementação. Com a palavra 
pela ordem o vereador Ronaldo Braga disse que na 
última eleição, quando veio o orçamento eu disse que 
seria a última vez que ele votaria acima de 20%, inde-
pendente da reeleição da prefeita ou não. Porque o 
TCE estaria questionando a Câmara por isso. E sabe 
que no primeiro ano o Prefeito trabalhou com o orça-
mento deixado pela prefeita Danuza, mas agora ele 
pode especificar o seu próprio orçamento e o que ele 
irá fazer. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGI-
ME URGÊNCIA. Proj. Lei nº. 229/13 – Dispõe sobre a 
concessão de espaço aéreo sobre bem de uso comum 
do povo, para fins de construção de passagem sus-
pensa entre imóveis de um lado e outro da via pública 
e dá outras providências. – Aut. Executivo – PRAZO 
VENCE EM 15.12.13. APROVADO POR UNANIMIDADE. 
Proj. Lei nº. 244/13 – Dispõe sobre a autorização para 
a participação do Município de Barbacena/MG no Con-
sórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Susten-
tável da Microrregião da Mantiqueira e dá outras pro-

vidências.  – Aut. Executivo – PRAZO VENCE EM 
24.02.14. APROVADO POR UNANIMIDADE. PRIMEIRA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME URGÊNCIA UR-
GENTISSIMA. Proj. Lei nº. 242/13 – Autoriza o Poder 
Executivo a contratar financiamento junto ao Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - 
BNDES, através da Caixa Econômica Federal, na quali-
dade de Mandatária, a oferecer garantias e dá outras 
providências – Aut. Executivo – PRAZO VENCE EM 
14.12.13. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR CAR-
LOS ROBERTO. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 
Proj. Lei nº. 219/13 – Dispõe sobre o Serviço de Trans-
porte Alternativo Municipal de Passageiros (SETAMP) 
em veículos utilitários e dá outras providências – Aut. 
Executivo *Votar emendas de fls. 28, 31, 34, 37, 40, 
43, 46, 49, 52, de autoria do Ver. Carlos Alberto Sá 
Grise. Encerrada a discussão e votação a emenda de 
fls. 28 foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Encerrada 
a discussão e votação a emenda de fls. 31 foi APRO-
VADA POR UNANIMIDADE. Encerrada a discussão e 
votação a emenda de fls. 34 foi APROVADA POR UNA-
NIMIDADE. Encerrada a discussão e votação a emen-
da de fls. 37 foi APROVADA POR UNANIMIDADE. En-
cerrada a discussão e votação a emenda de fls. 40 foi 
APROVADA POR UNANIMIDADE. Encerrada a discus-
são e votação a emenda de fls. 43 foi APROVADA POR 
UNANIMIDADE. Encerrada a discussão e votação a 
emenda de fls. 46 foi APROVADA POR UNANIMIDADE. 
Encerrada a discussão e votação a emenda de fls. 49 
foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Encerrada a dis-
cussão e votação a emenda de fls. 52 foi APROVADA 
POR UNANIMIDADE. Encerrada a discussão e votação 
das emendas o projeto com as emendas foi colocado 
em discussão e votação e o mesmo foi APROVADO 
POR UNANIMIDADE. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTA-
ÇÃO. Proj. Lei nº. 175/13 – Institui o Plano Plurianual 
para o quadriênio 2014-2017. – Aut. Executivo. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE. Com a palavra pela ordem 
o vereador Ronaldo Braga solicitou ao Presidente uma 
dedicação especial à redação da lei orçamentária. Ex-
plicou que muitas emendas foram aprovadas e devem 
ser incorporadas ao bojo do projeto. E só existiram se 
forem incorporadas. TERCEIRA PARTE – ENCERRA-
MENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 10H18. 
Nesse momento foi realizada a chamada e estavam 
presentes os vereadores Angela Kilson, Amarílio An-
drade, Carlos Alberto Sá Grise, Carlos Roberto, Gracia 
Araújo, Ilson Guilherme, José Jorge, Luiz Gonzaga, 
Márcio Zeferino, Marilene Franco, Ronaldo Braga, Se-
bastião Alvim, Tadeu José, Vânia de Castro. Não ha-
vendo oradores inscritos o Sr. Presidente declarou en-
cerrada a presente sessão às 10h18 e eu, Danielle de 
Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a pre-
sente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário. Presiden-
te: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário: 
Vereador Tadeu José Gomes.

RESUMO DA ATA 105/2013 - 026ª Sessão Extraordi-
nária – 09.12.13 – 2º Período – 1º Ano da Legislatura. 
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. 
Secretário: Vereador Tadeu José Gomes. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 16H14. “A 
felicidade daquele que habita o santuário de Deus, 
Para o cantor-mor sobre Gitite - Salmo para os filhos 
de Coré”. (Salmos 84). I - Leitura e Discussão da Atas
- Não houve. II – Leitura da Correspondência e Comu-
nicações - Não houve. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO 
DIA – HORÁRIO: 16h15. Discussão e Votação de Pro-
jetos. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME 
URGÊNCIA URGENTISSIMA. Proj. Lei nº. 228/13 – In-
sere art. 11-A na Lei Municipal nº. 4508, de 22 de 
outubro de 2013 – Aut. Executivo – PRAZO VENCIDO 
EM 24.11.13. APROVADO COM ONZE VOTOS FAVORÁ-
VEIS E DOIS VOTOS CONTRÁRIOS. Com a palavra 
para justificativa de voto o vereador Ronaldo Braga 
disse que votou favoravelmente ao presente projeto 
porque mesmo que ele não contenha exatamente os 

ção a emenda de fls. 362 foi APROVADA POR UNANI-
MIDADE. Encerrada a discussão e votação a emenda 
de fls. 365 foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Encer-
rada a discussão e votação a emenda de fls. 368 foi 
APROVADA POR UNANIMIDADE. Encerrada a discus-
são e votação a emenda de fls. 371 foi APROVADA 
POR UNANIMIDADE. Encerrada a discussão e votação 
a emenda de fls. 374 foi APROVADA POR UNANIMIDA-
DE. Encerrada a discussão e votação a emenda de fls. 
377 foi APROVADA POR UNANIMIDADE. *Votar emen-
das de fls. 380 de autoria da Mesa da Câmara. Encer-
rada a discussão e votação a emenda de fls. 380 foi 
APROVADA POR UNANIMIDADE. *Votar emendas de 
fls. 383, 386, 389, 392, 395, 398, 401, 404, 407, 410, 
413, 416, 419, 422, 425, 428, 431, 434, 437, 440, 443, 
446, 449, 452, 455, 458, 461, 464, 467 e 470 de au-
toria Ver. José Jorge Emídio. Encerrada a discussão e 
votação a emenda de fls. 383 foi APROVADA POR 
UNANIMIDADE. Encerrada a discussão e votação a 
emenda de fls. 386 foi APROVADA POR UNANIMIDA-
DE. Encerrada a discussão e votação a emenda de fls. 
389 foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Encerrada a 
discussão e votação a emenda de fls. 392 foi APROVA-
DA POR UNANIMIDADE. Encerrada a discussão e vota-
ção a emenda de fls. 395 foi APROVADA POR UNANI-
MIDADE. Encerrada a discussão e votação a emenda 
de fls. 398 foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Encer-
rada a discussão e votação a emenda de fls. 401 foi 
APROVADA POR UNANIMIDADE. Encerrada a discus-
são e votação a emenda de fls. 404 foi APROVADA 
POR UNANIMIDADE. Encerrada a discussão e votação 
a emenda de fls. 407 foi APROVADA POR UNANIMIDA-
DE. Encerrada a discussão e votação a emenda de fls. 
410 foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Encerrada a 
discussão e votação a emenda de fls. 413 foi APROVA-
DA POR UNANIMIDADE. Encerrada a discussão e vota-
ção a emenda de fls. 416 foi APROVADA POR UNANI-
MIDADE. Encerrada a discussão e votação a emenda 
de fls. 419 foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Encer-
rada a discussão e votação a emenda de fls. 422 foi 
APROVADA POR UNANIMIDADE. Encerrada a discus-
são e votação a emenda de fls. 425 foi APROVADA 
POR UNANIMIDADE. Encerrada a discussão e votação 
a emenda de fls. 428 foi APROVADA POR UNANIMIDA-
DE. Encerrada a discussão e votação a emenda de fls. 
431 foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Encerrada a 
discussão e votação a emenda de fls. 434 foi APROVA-
DA POR UNANIMIDADE. Encerrada a discussão e vota-
ção a emenda de fls. 437 foi APROVADA POR UNANI-
MIDADE. Encerrada a discussão e votação a emenda 
de fls. 440 foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Encer-
rada a discussão e votação a emenda de fls. 443 foi 
APROVADA POR UNANIMIDADE. Encerrada a discus-
são e votação a emenda de fls. 446 foi APROVADA 
POR UNANIMIDADE. Encerrada a discussão e votação 
a emenda de fls. 449 foi APROVADA POR UNANIMIDA-
DE. Encerrada a discussão e votação a emenda de fls. 
452 foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Encerrada a 
discussão e votação a emenda de fls. 455 foi APROVA-
DA POR UNANIMIDADE. Encerrada a discussão e vota-
ção a emenda de fls. 458 foi APROVADA POR UNANI-
MIDADE. Encerrada a discussão e votação a emenda 
de fls. 461 foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Encer-
rada a discussão e votação a emenda de fls. 464 foi 
APROVADA POR UNANIMIDADE. Encerrada a discus-
são e votação a emenda de fls. 467 foi APROVADA 
POR UNANIMIDADE. Encerrada a discussão e votação 
a emenda de fls. 470 foi APROVADA POR UNANIMIDA-
DE. *Votar emendas de fls. 473, 476, 479, 482, 485, 
488, 491, 494, 497, 500, 503, 506, 509, 512, 515, 518, 
521, 524 e 527 de autoria Ver. Ilson Guilherme de Sá. 
Encerrada a discussão e votação a emenda de fls. 473 
foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Encerrada a dis-
cussão e votação a emenda de fls. 476 foi APROVADA 
POR UNANIMIDADE. Encerrada a discussão e votação 
a emenda de fls. 479 foi APROVADA POR UNANIMIDA-
DE. Encerrada a discussão e votação a emenda de fls. 
482 foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Encerrada a 
discussão e votação a emenda de fls. 485 foi APROVA-
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termos por ele defendidos e que protegeriam o comér-
cio, é preciso que exista algum tipo de regulamenta-
ção para que as feiras não invadam a cidade com tan-
ta frequência. Com a palavra para justificativa de voto 
o vereador Luiz Gonzaga disse que o seu voto contrá-
rio foi em razão da retirada dos termos do projeto e o 
que davam a ele mais substância e protegeria o co-
mércio. Mas com a alteração apresentada ele não vê 
como o projeto possa proteger o comércio. Com a 
palavra para justificativa de voto o vereador Carlos Ro-
berto disse que votou contrariamente por manter sua 
opinião e ser contra o veto ao projeto anterior, porque 
seria mais completo. REDAÇÃO FINAL – REGIME UR-
GÊNCIA. Proj. Lei nº. 229/13 – Dispõe sobre a conces-
são de espaço aéreo sobre bem de uso comum do 
povo, para fins de construção de passagem suspensa 
entre imóveis de um lado e outro da via pública e dá 
outras providências. – Aut. Executivo – PRAZO VENCE 
EM 15.12.13. APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. 
Lei nº. 244/13 – Dispõe sobre a autorização para a 
participação do Município de Barbacena/MG no Con-
sórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Susten-
tável da Microrregião da Mantiqueira e dá outras pro-
vidências. - Aut. Executivo – PRAZO VENCE EM 
24.02.14. APROVADO POR UNANIMIDADE. SEGUNDA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME URGÊNCIA. Proj. 
Lei nº. 248/13 – Ratifica o protocolo de intenções 
subscrito por Municípios da região do Alto das Verten-
tes para constituição do Consórcio Intermunicipal de 
Saúde Alto das Vertentes e dá outras providências. – 
Aut. Executivo – PRAZO VENCE EM 04.03.14. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE. Com a palavra pela ordem 
o vereador Sebastião Alvim solicitou que o projeto 
fosse colocado em votação em redação final. O Sr. Pre-
sidente submeteu o requerimento o vereador Sebas-
tião Alvim ao Plenário que o APROVOU POR UNANIMI-
DADE. O Sr. Presidente solicitou à secretaria o projeto 
em redação final e havendo aquiescência da Comissão 
de Redação Final, colocou em discussão e votação o 
projeto de lei que ratifica o protocolo de intenções 
subscrito por Municípios da região do Alto das Verten-
tes para constituição do Consórcio Intermunicipal de 
Saúde Alto das Vertentes e dá outras providências.  
Encerrada a discussão foi o presente projeto colocado 
em votação em redação final tendo sido o mesmo 
aprovado. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGI-
ME URGÊNCIA URGENTISSIMA. Proj. Lei nº. 242/13 
– Autoriza o Poder Executivo a contratar financiamen-
to junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social - BNDES, através da Caixa Econômica 
Federal, na qualidade de Mandatária, a oferecer ga-
rantias e dá outras providências. – Aut. Executivo – 
PRAZO VENCE EM 14.12.13. APROVADO POR DEZ 
VOTOS FAVORÁVEIS E TRÊS VOTOS CONTRÁRIOS. 
Com a palavra para justificativa de voto o vereador 
Luiz Gonzaga disse que votou contrariamente ao pre-
sente projeto por ser uma questão de responsabilida-
de. Lembrou os empréstimos aprovados anteriormen-
te e que aprovaram por se tratar de um dinheiro que 
viria para obras na rua Bahia e outras de infraestrutu-
ra. E agora, antes mesmo de receber os primeiros cin-
co milhões ele já pediu outros dois empréstimos, sen-
do um de cinco milhões e agora esse de dez milhões. 
Por isso entende que o mais prudente teria sido espe-
rar que os primeiros cinco milhões viessem e fossem 
gastos para só depois dar ao Prefeito permissão para 
que ele adquirisse outros empréstimos. Prosseguindo 
com a palavra como líder disse que os vereadores es-
tão votando tudo o que o Prefeito pede porque acredi-
tam ser o melhor pra ele, mas não pensam no que é 
melhor para o povo. E questionou porque o Prefeito 
não reduz o número de cargos comissionados para 
que então sobrasse dinheiro para as melhorias que 
devem ser feitas no município. E finalizou dizendo que 
esperava muito mais dos vereadores, mas eles serão 
responsabilizados pelos atos. Mas destacou a vereado-
ra Vânia que tem tomado posicionamentos mais fir-
mes em relação a essas ações que são contrárias ao 
povo. E que apesar de não ganhar nada de ninguém 

poderá andar de cabeça erguida. E finalizou dizendo 
que não querem impedir o crescimento da cidade, mas 
é preciso discutir e melhorar, votando aquilo que é 
bom para a cidade. E votar um empréstimo para endi-
vidar a cidade não é o que seja o melhor. Com a pala-
vra pela ordem o vereador Ilson Guilherme disse que 
o vereador que o antecedeu falou da dívida, mas o 
que os vereadores teriam votado foi apenas a matéria 
e o crédito será analisado futuramente, avaliando o 
poder de endividamento do município. E quem vai 
analisar isso são os órgãos competentes. Disse que a 
situação do município está complicada e a única forma 
de realizar alguma coisa é buscando recursos, ainda 
que seja por meio de empréstimos. E reafirmou que a 
sua posição será sempre aberta e votará aquilo que 
acredita ser bom para a cidade. Sabe que existe o lado 
político e isso deve ser considerado. REDAÇÃO FINAL. 
Proj. Lei nº. 219/13 – Dispõe sobre o Serviço de Trans-
porte Alternativo Municipal de Passageiros (SETAMP) 
em veículos utilitários e dá outras providências. – Aut. 
Executivo. APROVADO POR UNAIMIDADE. Com a pa-
lavra pela ordem a vereadora Marilene Franco fez pro-
nunciamento que segue na íntegra da ata original. 
Com a palavra para explicação pessoal o vereador Luiz 
Gonzaga disse que o que falou sobre o Deputado Bo-
nifácio Andrada não foram palavras depreciativas e 
apenas fez uma referência a sua idade avançada, o 
que é um fato. Mas deseja que ele permaneça bem a 
vida toda. E pediu que a vereador Marilene não faça 
julgamento ruim das coisas que disse. Com a palavra 
pela ordem o vereador Ronaldo Braga pediu aos vere-
adores que não ultrapassem os limites dos debates. E 
disse que os vereadores sempre respondem pelas 
ações realizadas dentro do Legislativo. Prosseguindo 
disse que o atual prefeito foi Presidente do Tribunal de 
Contas e é o atual Presidente da Associação dos Muni-
cípios, juntamente com Aécio Neves está fazendo 
campanha para que o pacto federativo seja realizado. 
Afinal muitos municípios estão endividados, assim 
como o Estado de Minas Gerais que também passa por 
dificuldades. Lembrou, no entanto, que ano após ano 
os prefeitos passam e não conseguem implantar um 
modelo de gestão eficiente, adotando medidas viáveis 
para o município. E entende que as atuais ações são 
piores que as dos demais Prefeitos, pois ninguém pe-
diu tantos empréstimos. E disse ainda que gostaria de 
corrigir o que foi dito pelo vereador Ilson Guilherme, 
pois se forem esperar que os órgãos federais avaliem 
a capacidade de endividamento de Barbacena, ficaram 
em situação complicada, afinal a lei permite que o mu-
nicípio se endivide em até 150% do orçamento. Lem-
brou ainda que o Secretário de Finanças esteve na 
Casa e disse não gostar de dívidas, mas que poderiam 
realizar um endividamento de até 15% do orçamento. 
E entende que os vereadores deveriam ter tido mais 
firmeza em não aceitar tudo o que fora solicitado pelo 
prefeito. Prosseguindo com a palavra como líder disse 
que os vereadores aprovaram mais uma lei delegada o 
que para ele não é brinquedo. E dirigindo-se para a 
vereadora Vânia disse-lhe que a lei delegada concedi-
da à Prefeita Danuza tinha apenas três tópicos, a re-
forma administrativa, que é o mínimo a se conceder a 
um prefeito. E a população já está questionando essa 
atitude dos vereadores. E finalizou convidando os de-
mais vereadores a refletirem a respeito de tudo isso e 
pensar que muitas vezes ajudar a cidade é se posicio-
nar contra ações que possam estar sendo opressoras. 
E lembrou que ele e os demais vereadores da oposi-
ção, enquanto situação chegaram a alertar para os 
erros que vinham sendo cometidos, apenas não fica-
ram divulgando porque se tratava do governo que es-
tavam apoiando. Concedeu, nesse momento, um 
aparte à vereadora Gracia Araújo, que disse respeitar 
o vereador Ronaldo, mas como vereadores de situação 
eles escolheram o prefeito como seu candidato e pre-
cisam lhe dar um voto de confiança. Afinal, ainda não 
se passou um ano dos quatro de mandato. Por isso 
entende que podem até a vir mudar de opinião, mas 
precisam dar um crédito para o Prefeito. E só a partir 

do momento que perceberem que estão em situação 
necessária de mudança eles mudarão. Finalizando o 
vereador Ronaldo Braga pediu que a vereadora Gracia 
relevasse determinadas ações, porque muitas vezes 
no calor da discussão as pessoas se excedem, inde-
pendente do lado que estejam. E lembrou que o pro-
pósito principal do debate é tentar convencer. E os 
excessos devem ser desconsiderados. TERCEIRA PAR-
TE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – 
HORÁRIO: 17H15. Nesse momento foi realizada a 
chamada e estavam presentes os vereadores Angela 
Kilson, Amarílio Andrade, Carlos Alberto Sá Grise, Car-
los Roberto, Gracia Araújo, Ilson Guilherme, José Jor-
ge, Luiz Gonzaga, Márcio Zeferino, Marilene Franco, 
Ronaldo Braga, Sebastião Alvim, Tadeu José, Vânia de 
Castro. Com a palavra para explicação pessoal o vere-
ador Carlos Roberto disse que ao falar que não deviam 
mais mencionar o governo passado, não quer dizer 
que devam esquecê-lo, mas acredita que a Casa deve-
ria ter um pouco mais de coragem para abrir uma CPI, 
já que existem tantas críticas. Lembrou que no início 
do ano chegaram a mencionar que abririam a CPI e 
ele chegou a se dispor a assinar, mas nada foi feito. E 
dirigindo-se ao vereador Luiz Gonzaga disse que não 
entendeu que ele tenha sido rude, e sabe que alguns 
posicionamentos podem não agradar sempre, como 
entre eles já existiram, no passado, posicionamentos 
que os provocaram de alguma maneira. E se disse 
muito decepcionado por estar em uma cidade onde o 
Legislativo não trabalha e o Prefeito faz as leis. E afir-
mou que a atitude do Prefeito foi tão sorrateira que ele 
mandou a lei somente agora às beiras do recesso da 
Câmara. E a lei só valerá até fevereiro, quando acaba 
o recesso da Câmara. E lamentou que a cidade será 
governada por mais noventa dias por meio de lei dele-
gada. Com a palavra pela ordem o vereador Márcio 
Zeferino parabenizou os motoristas do transporte al-
ternativo pela conquista da lei que os beneficia. Afir-
mou que isso já deveria ter sido feito há muito tempo, 
mas só o prefeito teve a coragem de fazer agora. Diri-
gindo-se ao vereador Luiz Gonzaga disse que ele está 
muito doido pelo voto dos demais vereadores, mas é 
preciso aceitar e saber que os vereadores vão sempre 
votar. E destacou que cada vereador será julgado fu-
turamente sobre as ações que estão sendo feitas hoje. 
Disse que a cidade está muito ruim e é preciso que se 
façam melhorias e está certo de que a partir do ano 
que vem tudo o que vem sendo feito agora dará retor-
no. Com a palavra pela ordem a vereadora Marilene 
disse: “a gente sobe na Tribuna e acho que a gente 
não tem só que ouvir. Viu Gonzaga, o bacana disso 
tudo é a gente debater, é você falar Marilene não sei o 
que... ô vereadora... e eu, você... desceu dali para-
béns! Você está aqui porque você foi merecedor. En-
tão, ali é ali, desceu aqui é outra conversa. Nós esta-
mos aqui é para somar.” Não havendo oradores 
inscritos o Sr. Presidente declarou encerrada a presen-
te sessão às 17h27 e eu, Danielle de Paula Almeida 
Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente 
e pelo Senhor Secretário. Presidente: Vereador Amarí-
lio Augusto de Andrade. Secretário: Vereador Tadeu 
José Gomes.

RESUMO DA ATA 106/2013 - 074ª Sessão Ordinária – 
10.12.13 – 2º Período – 1º Ano da Legislatura. Presi-
dente em exercício: Vereador Carlos Alberto Sá Grise. 
Secretário: Vereador Tadeu José Gomes. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h29. 
“SENHOR Deus da minha salvação, diante de ti tenho 
clamado de dia e de noite. Chegue a minha oração 
perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu 
clamor.” (Salmos 82: 1-2). I - Leitura e Discussão da 
Atas. - Ata 092/2013 – Aprovada por unanimidade. II 
– Leitura da Correspondência e Comunicações. - Cor-
respondência do Senador Aécio Neves Declaração de 
Poços de Caldas Mais 30 em defesa de um novo pacto 
federativo. III- Apresentação de Proposições. - Do ve-
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reador Luiz Gonzaga: - Indicação nº 705/2013 – Soli-
cita operação tapa-buracos na Rua Sete de Setembro, 
Centro; - Indicação nº 704/2013 – Solicita que o buei-
ro da Rua Expedicionário Idário Santa Rosa, Água San-
ta, seja arrumado; - Indicação nº 703/2013 – Solicita 
reconstrução do asfalto na Avenida Governador Bias 
Fortes; - Indicação nº 701/2013 – Solicita operação 
tapa-buracos na Avenida Ressaquinha, bairro São Pe-
dro; - Indicação nº 700/2013 – Solicito operação tapa-
-buracos na Rua Pedro Estefano, no bairro São Pedro; 
- Indicação nº699/2013 – Solicito limpeza e operação 
tapa-buracos na Rua Santana, no bairro Santo Antô-
nio. - Do vereador Sá Grise: - Indicação nº 698/2013 
- Solicita a canalização do córrego que passa ao fundo 
da Rua Brasilino Alexandre de Andrade, aproximada-
mente, dos nºs. 123 ao 368, no bairro Santo Antônio, 
juntamente com a captação de águas pluviais. - Da 
Mesa da Câmara: - Requerimento nº 131/2013 – Re-
quer seja consignado um voto de congratulações ao 
professor Geraldo Ribeiro da Fonseca, pelos relevantes 
serviços prestados à educação em especial ao Colégio 
Tiradentes da PMMG/ Barbacena. - Do vereador Tadeu 
José: - Indicação nº 659/2013 – Solicita colocação de 
5 postes de iluminação, com luminárias de braços 
mais longos e lâmpadas a vapor de sódio de 250 Wats 
na Rua Marcelino Isidoro de Souza, Caminho Novo. - 
Do vereador Ilson Guilherme: - Indicação nº 697/2013 
– Solicita transporte para os alunos dos Distritos de 
Correia de Almeida, Pinheiro Grosso e Senhora das 
Dores, no período noturno que se deslocam de seus 
respectivos distritos para estudarem em Campus de 
Universidade, Cursos Técnicos, de graduação e/ou 
Pós-Graduação no município de Barbacena. PROJE-
TOS PROTOCOLADOS NA CASA. - Proj. Lei nº. 249/13 
– Dispõe sobre a criação do banco de empregos para 
mulher vítima de violência doméstica de Barbacena e 
dá outras providências. – Aut. Ver. Ronaldo Braga. SE-
GUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h42. 
Discussão e Votação de Projetos. REDAÇÃO FINAL – 
REGIME URGÊNCIA URGENTISSIMA. Proj. Lei nº. 
228/13 – Insere art. 11-A na Lei Municipal nº. 4508, 
de 22 de outubro de 2013. – Aut. Executivo – PRAZO 
VENCIDO EM 24.11.13. APROVADO POR UNANIMIDA-
DE. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME UR-
GÊNCIA URGENTISSIMA. Proj. Lei nº. 242/13 – Auto-
riza o Poder Executivo a contratar financiamento junto 
ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social - BNDES, através da Caixa Econômica Federal, 
na qualidade de Mandatária, a oferecer garantias e dá 
outras providências – Aut. Executivo – PRAZO VENCE 
EM 14.12.13. APROVADO COM 10 VOTOS FAVORÁ-
VEIS E TRÊS VOTOS CONTRÁRIOS. Com a palavra 
pela ordem o vereador Sebastião Alvim solicitou que o 
projeto fosse colocado em votação em redação final. O 
Sr. Presidente submeteu o requerimento o vereador 
Sebastião Alvim ao Plenário que o APROVOU COM 10 
VOTOS FAVORÁVEIS E TRÊS VOTOS CONTRÁRIOS. O 
Sr. Presidente solicitou à secretaria o projeto em reda-
ção final e havendo aquiescência da Comissão de Re-
dação Final, colocou em discussão e votação o projeto 
de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar finan-
ciamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social - BNDES, através da Caixa Eco-
nômica Federal, na qualidade de Mandatária, a 
oferecer garantias e dá outras providências.  Encerra-
da a discussão foi o presente projeto colocado em vo-
tação em redação final tendo sido o mesmo aprovado 
com nove votos a favor, três votos contrários e uma 
abstenção. Com a palavra para justificar seu voto o 
vereador Carlos Roberto disse que gostaria que ficas-
sem registrados o seu voto contrário e o seu protesto 
não só com o projeto de resolução 012/2013, mas 
também com a péssima intenção de trazê-lo para a 
Câmara no momento em que se preparam para o re-
cesso. O que mais uma vez comprova a existência de 
uma trama para se usurpar todas as possibilidades do 
Poder Legislativo de editar leis, fiscalizar, acompanhar 
e até mesmo debater nesta Casa. REDAÇÃO FINAL – 
PROJ. RESOLUÇÃO.  Proj. Resolução nº. 012/13 – 

Concede ao Prefeito Municipal de Barbacena delega-
ção para elaborar leis absorvendo as adequações 
pertinentes ao enquadramento da Secretaria Munici-
pal de Saúde Pública – SESAP na estrutura da adminis-
tração da Prefeitura de Barbacena, instrumentalização 
a administração Municipal na capacitação, planeja-
mento e crescimento do Município, nos termos que 
menciona. - Aut. Mesa da Câmara. APROVADO COM 
OITO VOTOS FAVORÁVEIS, UMA ABSTENÇÃO E QUA-
TRO VOTOS CONTRÁRIOS. SEGUNDA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO - PROJETO DE LEI. Proj. Lei nº. 175/13 – 
Institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014-
2017. – Aut. Executivo. APROVADO POR UNANIMIDA-
DE. Com a palavra pela ordem o vereador Sebastião 
Alvim solicitou que o projeto fosse colocado em vota-
ção em redação final. O Sr. Presidente submeteu o 
requerimento o vereador Sebastião Alvim ao Plenário 
que o APROVOU POR UNANIMIDADE. O Sr. Presidente 
solicitou à secretaria o projeto em redação final e ha-
vendo aquiescência da Comissão de Redação Final, 
colocou em discussão e votação o projeto de lei que 
institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014-
2017.  Encerrada a discussão foi o presente projeto 
colocado em votação em redação final tendo sido o 
mesmo aprovado por unanimidade. SEGUNDA DIS-
CUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE EMENDA CONS-
TITUCIONAL. Proj. Emenda Constitucional nº. 004/13 
– Veda a privatização de autarquia Municipal – Aut. 
Executivo. *Votar emenda de fls. 11 autoria dos Vere-
adores Ronaldo Braga, Carlos Roberto Batista e Luiz 
Gonzaga de Oliveira. VISTAS CONCEDIDAS AO VERE-
ADOR MÁRCIO ZEFERINO. Proj. Emenda Constitucio-
nal nº. 002/13 – Inclui o inciso XLIX no artigo 20 da lei 
Orgânica Municipal e dá outras providências. – Aut. 
Vários Vereadores. Com a palavra para discutir o vere-
ador Ronaldo Braga disse que o projeto de emenda 
trata de matéria impositiva e atrai para si uma respon-
sabilidade que não é sua. E a partir do momento em 
que concede leis delegadas mostra-se como um con-
tra senso dizer que a Secretaria de Obras só poderá 
trabalhar mediante a inclusão e a autorização do Po-
der Legislativo. O que na realidade os vereadores não 
poderiam fazer. O certo seria que houvesse um acordo 
com o Prefeito para que os vereadores estabeleces-
sem, por exemplo, uma cota parte do orçamento para 
investimentos e deixasse essa cota, seja um ou dois 
por cento, para que cada vereador fizesse uma indica-
ção específica dentro do orçamento. Tornando-se um 
compromisso assumido por parte do Prefeito de colo-
car em prática no ano seguinte ou ao longo dos quatro 
anos de mandato. E afirmou que irá até votar, pois a 
competência para questionar é do Prefeito. Mas não 
pode deixar de alertar para a invasão de competência 
que acontecerá, por se tratar de competência privativa 
do Prefeito. Nesse momento concedeu um aparte ao 
vereador Carlos Roberto que disse que também vota-
rá, mas acredita que será vetado. E ficou em dúvida 
porque o projeto menciona apenas as indicações e, 
em sua opinião deveria mencionar as emendas, que é 
o que está acontecendo no Congresso Nacional com a 
aprovação das emendas impositivas. E acredita que a 
imposição de cumprimento das indicações irá inviabili-
zar o planejamento. Por isso é a favor de que se trate 
de emendas impositivas. Finalizando o vereador Ro-
naldo Braga disse que fez essa observação porque se 
trata de emenda constitucional de competência dos 
vereadores, mas caberá ao Prefeito vetar ou sancio-
nar. Concedeu ainda um aparte ao vereador Luiz Gon-
zaga que disse que o mais viável seria enviar o projeto 
ao Procurador para que ele pudesse emitir um parecer, 
trazendo esclarecimentos ao projeto. Prosseguindo o 
vereador Ronaldo Braga disse que o Procurador já foi 
consultado e ele parecer ter um entendimento diferen-
ciado, tendo dito entender que não existe usurpação 
de um Poder pelo o outro. Ainda que a iniciativa não 
seja privativa do Prefeito e sim concorrente entre Le-
gislativo e Executivo. E discorda do parecer do Procu-
rador. Com a palavra para discutir o vereador Tadeu 
José disse entender o pronunciamento do vereador 

Ronaldo Braga, mas está na Câmara desde janeiro e 
como representante do povo, assim como os demais 
vereadores, percorre toda a cidade e conhece as ne-
cessidades e os problemas enfrentados pela popula-
ção. E apresentou a emenda porque entendeu que se 
não houver um ressurgimento do Legislativo ele de 
fato sucumbirá. Com a palavra para discutir o projeto 
o vereador Carlos Roberto disse esperar que o projeto 
não seja vetado, mas também entende que pode vir a 
se tornar letra morta, porque na Lei Orgânica do Mu-
nicípio, por exemplo, está escrito que os Diretores das 
Escolas devem ser eleitos, mas na verdade eles são 
todos indicados politicamente e outras tantas determi-
nações que são descumpridas. Encerrada a discussão 
o projeto foi colocado em votação e foi APROVADO 
POR UNANIMIDADE. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTA-
ÇÃO – PROJETO DE LEI. Proj. Lei nº. 148/13 – Institui 
a realização de vistoria técnica periódica em edifica-
ções com mais de 04 andares, às expensas do proprie-
tário ou possuidor de imóvel no âmbito do Município 
de Barbacena e dá outras providências. – Aut. Ver. 
Johnson Oliveira Marçal. APROVADO POR UNANIMI-
DADE. Proj. Lei nº. 068/13 – Dispõe sobre a transpa-
rência e publicidade dos objetivos e realizações dos 
conselhos de políticas públicas municipais e dá outras 
providências. – Aut. Tadeu José Gomes. APROVADO 
POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 213/13 – Institui a 
comissão municipal da verdade no âmbito do Municí-
pio de Barbacena. – Aut. Vereadora Vânia Maria de 
Castro. APROVADO POR UNANIMIDADE. PRIMEIRA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE RESOLUÇÃO. 
Proj. Resolução nº. 008/13 – Dá nova redação ao art. 
85, § 1º, do regimento interno da Câmara Municipal 
de Barbacena. – Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. 
Com a palavra para discutir o projeto o vereador John-
son disse que o presente projeto trata da redução do 
horário de início das reuniões da Câmara em meia 
hora. Mas espera que futuramente a Câmara até redu-
za ainda mais o seu horário, chegando a realizar suas 
reuniões pela manhã ou à tarde. E pediu que os vere-
adores votem favoravelmente. Encerrada a discussão 
o vereador Sebastião Alvim solicitou vistas do projeto. 
VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR SEBASTIÃO AL-
VIM. VOTAR PARECER CONTRÁRIO DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO. Proj. Lei nº. 070/13 – Dispõe sobre a 
inserção da Festa de Nossa Senhora de Fátima no ca-
lendário oficial de eventos do Município de Barbacena 
e dá outras providências. - Aut. Ver. Tadeu José Go-
mes. Com a palavra para discutir a vereadora Marilene 
disse ter sido relatora no projeto e manterá o seu 
voto, porque várias igrejas a procuraram para pedir 
que fossem inseridas também suas festas no calendá-
rio oficial do município. Com a palavra para discutir o 
projeto o vereador Johnson disse que com todo o res-
peito ao vereador Tadeu ele entende que não será um 
desrespeito à comunidade católica votar contraria-
mente ao projeto, pois ela já está muito bem repre-
sentada com festividades no município e citou o Jubi-
leu que tanto envolve a cidade. E o preocupa que com 
esse projeto seja aberto um precedente para que to-
dos os possuidores de personalidade jurídica pleiteiem 
uma data no calendário oficial do município. Mas sabe 
que a intenção do vereador Tadeu é muito boa. Encer-
rada a discussão o vereador Ronaldo Braga solicitou 
vistas do projeto. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREA-
DOR RONALDO BRAGA. Proj. Resolução nº. 005/13 – 
Altera o Regimento Interno – artigo 3º seção II do 
funcionamento; para reduzir o recesso Legislativo - 
Aut. Ver. Carlos Roberto Batista. Com a palavra para 
discutir o vereador Carlos Roberto disse que se fosse 
possível ele solicitaria a retirada do projeto da pauta, 
pois em razão da quantidade de concessões que vêm 
sendo feitas ao Prefeito como a lei delegada e outros, 
não haveria necessidade dos vereadores permanece-
rem por mais tempo trabalhando. E solicitou a retirada 
do projeto da pauta. Solicitação deferida pelo Sr. Pre-
sidente. PROJETO RETIRADO DA PAUTA A PEDIDO 
DO AUTOR. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – 
ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 20H16. O Sr. 
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Presidente solicitou que fosse realizada a chamada e 
estavam presentes os vereadores Angela Kilson, Car-
los Alberto Sá Grise, Carlos Roberto, Gracia Araújo, 
Ilson Guilherme, Johnson Marçal, Luiz Gonzaga, Már-
cio Zeferino, Marilene Franco, Ronaldo Braga, Sebas-
tião Alvim, Tadeu José, Vânia de Castro. Não havendo 
oradores inscritos o Sr. Presidente declarou encerrada 
a presente sessão às 20h17 e eu, Danielle de Paula 
Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente 
ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário. Presidente em 
exercício: Vereador Carlos Alberto Sá Grise. Secretá-
rio: Vereador Tadeu José Gomes.

RESUMO DA ATA 108/2013 - 075ª Sessão Ordinária – 
12.12.13 – 2º Período – 1º Ano da Legislatura. Presi-
dente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secre-
tário: Vereador Tadeu José Gomes. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h28. 
“Bem-aventurado o povo que conhece o som alegre; 
andará, ó Senhor, na luz da tua face”. (Salmos 89: 15). 
I - Leitura e Discussão da Atas: - Ata 093/2013 – Apro-
vada por unanimidade. II – Leitura da Correspondên-
cia e Comunicações: - Correspondência da CEMIG 
convidando para o lançamento do Projeto Conviver em 
Barbacena, dia 17 de dezembro. - Ofício 1185/11/13 
– Conselho Tutelar cumprimentar os vereadores pelo 
trabalho diante da situação enfrentada pelo conselho. 
- Termo de aditamento ao edital 09/2013 – Presidên-
cia da Câmara incluindo o projeto de lei 250/2013. - 
Edital de Convocação 010/2013 – Presidência da Câ-
mara convocando os vereadores para reunião 
extraordinária a ser realizada no dia 17 de dezembro 
às 15 horas para a Eleição da Mesa da Câmara. DIS-
CUSSÃO E VOTAÇÃO - Relatório final da comissão cria-
da pela Portaria nº 331/13 – finalidade de viabilizar 
esforços políticos na tentativa de recuperar a Compa-
nhia Têxtil Ferreira Guimarães que se encontra sub-
-judice. O Sr. Presidente colocou o relatório em discus-
são e passou a palavra ao relator da Comissão para 
esclarecer os fatos apurados. Com a palavra o verea-
dor José Jorge apresentou o processo da Comissão e 
disse que todos os esforços foram direcionados para 
resolver o problema da Fábrica Ferreira Guimarães. No 
entanto hoje será realizado um leilão e o governo se 
empenhou, bem como o Secretário de Trabalho e Em-
prego, como outras autoridades que foram mobiliza-
dos. Concedeu um aparte à vereadora Marilene que 
disse não poder deixar de ressaltar a influência do 
Presidente da Câmara perante o governador do esta-
do, e por isso conseguiram reunir-se com ele para le-
var o assunto. Prosseguindo o vereador José Jorge 
sintetizou o relatório e prestou as contas devidas, co-
locando o relatório à disposição e o entregando à 
Mesa da Câmara. O Sr. Presidente aproveitou para 
agradecer aos vereadores que formaram a Comissão e 
pelo empenho dedicado à missão que lhes foi atribuí-
da. E colocou o relatório em discussão e votação. En-
cerrada a discussão o relatório foi colocado em vota-
ção e foi APROVADO POR UNANIMIDADE. O Secretário 
aproveitou para apresentar o Relatório de Atividades 
da Câmara Municipal no ano de 2013. O Sr. Presidente 
explicou que será enviada uma cópia do presente rela-
tório a todos os vereadores que poderão ver que, ape-
sar de todas as críticas, a Casa nunca trabalhou tanto 
quanto este ano. E deu uma informação que consta na 
íntegra da ata original. Sessão reaberta às 20h05. 
PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA. - Proj. Lei nº. 
250/13 – Dispõe sobre a planta genérica de valores 
para cálculo, lançamento e cobrança do Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano – IPTU e dá outras providên-
cias. – Aut. Executivo. Com a palavra pela ordem o 
vereador Luiz Gonzaga pediu ao líder de governo para 
esclarecer uma dúvida que ele tem a respeito desse 
mapeamento por cor das regiões da cidade e ele não 
teria encontrado a cor a que se refere o projeto. SE-
GUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h07 
Discussão e Votação de Projetos REDAÇÃO FINAL – 

PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL Proj. Emen-
da Constitucional nº. 002/13 – Inclui o inciso XLIX no 
artigo 20 da lei Orgânica Municipal e dá outras provi-
dências. – Aut. Vários Vereadores. APROVADO POR 
UNANIMIDADE. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - 
PROJETO DE LEI Proj. Lei nº. 148/13 – Institui a rea-
lização de vistoria técnica periódica em edificações 
com mais de 04 andares, às expensas do proprietário 
ou possuidor de imóvel no âmbito do Município de 
Barbacena e dá outras providências. – Aut. Ver. John-
son Oliveira Marçal. APROVADO POR UNANIMIDADE. 
Proj. Lei nº. 213/13 – Institui a comissão municipal da 
verdade no âmbito do Município de Barbacena. – Aut. 
Vereadora Vânia Maria de Castro. APROVADO POR 
UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 008/13 – Dispõe sobre a 
inclusão no formulário de ficha de atendimento (FA), 
utilizado pela rede pública de saúde, campo específico 
para registrar suspeita ou confirmação de maus tratos 
e violências cometidas contra crianças, adolescentes e 
idosos e dá outras providências. – Aut. Ver. Carlos Ro-
berto Batista. *Votar emenda de fls. 14 de autoria do 
Ver. Carlos Roberto Batista – APROVADA POR UNANI-
MIDADE. Em discussão e votação o projeto com a 
emenda de fls. 14 foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE 
EMENDA CONSTITUCIONAL Proj. Emenda Constitu-
cional nº. 004/13 – Veda a privatização de autarquia 
Municipal – Aut. Executivo *Votar emenda de fls. 11 
autoria dos Vereadores Ronaldo Braga, Carlos Roberto 
Batista e Luiz Gonzaga de Oliveira. Com a palavra para 
discutir o vereador Ronaldo Braga disse que estão 
diante de uma situação orçamentária muito difícil, não 
só no município, mas em todo o país nos diversos mu-
nicípio. Falou também que os estados não possuem 
recursos financeiros e os deputados já chegam a 
questionar e tentam mencionar algumas melhorias 
que serão feitas, mas o que é certo é a dificuldade 
enfrentada pelo Estado. Disse temer pelo DEMAE, por-
que já se perdeu uma receita de quinze milhões, mas 
está certo de que será possível salvar uma receita de 
vinte milhões. Afirmou também que, em momento al-
gum, ao aprovar a impossibilidade da concessão isso 
não o inibirá de futuramente enviar o projeto para a 
Câmara solicitando a concessão. Mas com isso pode 
salvar o DEMAE e incentivar os servidores daquela au-
tarquia. E pediu que aprovem o fim da concessão e 
deixem o DEMAE em paz para administrar os vinte 
milhões de recursos próprios. Com a palavra para dis-
cutir a vereadora Vânia Castro disse já ter conversado 
com o vereador Ronaldo e gostaria de pedir destaque, 
porque a emenda menciona também as PPP`s, já con-
templadas no projeto sancionado, além de falar da 
concessão. E pediu destaque e supressão do trecho 
que diz: “pelo regime de Parceria Pública Privada – 
PPP, ou,” ficando apenas concessão. O Sr. Presidente 
submeteu o destaque solicitado pela vereadora Vânia 
à discussão e votação. Encerrada a discussão a verea-
dora Angela Kilson solicitou vistas da emenda. VISTAS 
CONCEDIDAS À VEREADORA ANGELA KILSON. PRI-
MEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI 
Proj. Lei nº. 193/13 – Autoriza a criação e implantação 
de horta municipal educativa e dá outras providências. 
– Aut. Ver. Márcio Zeferino Ferreira. APROVADO POR 
UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 209/13 – Proíbe o atendi-
mento aos idosos, gestantes e portadores de necessi-
dades especiais no segundo piso das agências bancá-
rias do Município de Barbacena. – Aut. Ver. Luiz 
Gonzaga de Oliveira. APROVADO POR UNANIMIDADE. 
Proj. Lei nº. 218/13 – Institui a meia-entrada para pro-
fessores do ensino fundamental, médio, técnico e uni-
versitário em quaisquer eventos culturais exibidos nas 
salas e casas de espetáculos instalados do Município 
de Barbacena e dá outras providências. – Aut. Ver. Luiz 
Gonzaga de Oliveira. APROVADO POR UNANIMIDADE. 
Proj. Lei nº. 221/13 – Dispõe sobre a obrigatoriedade 
das concessionárias de veículos automotivos e afins 
doarem mudas de árvores proporcionalmente à quan-
tidade de vendas dos mesmos e dá outras providên-
cias. – Aut. Vereadora Ângela Maria Kilson. VISTAS 

CONCEDIDAS AO VEREADOR RONALDO BRAGA. Proj. 
Lei nº. 224/13 – Dispõe sobre o Programa Municipal 
de Apoio e Fortalecimento da Agricultura Familiar e 
dos Trabalhadores Rurais de Barbacena – PROMAFA. 
– Aut. Ver. Carlos Alberto Sá Grise. APROVADO POR 
UNANIMIDADE. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Proj. Resolução nº. 008/13 
– Dá nova redação ao art. 85, § 1º, do regimento in-
terno da Câmara Municipal de Barbacena. – Aut. Ver. 
Johnson Oliveira Marçal. VISTAS CONCEDIDAS À VE-
READORA ANGELA KILSON. VOTAR PARECER CON-
TRÁRIO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO Proj. Lei 
nº. 070/13 – Dispõe sobre a inserção da Festa de Nos-
sa Senhora de Fátima no calendário oficial de eventos 
do Município de Barbacena e dá outras providências. 
- Aut. Ver. Tadeu José Gomes. VISTAS CONCEDIDAS 
AO VEREADOR JOHNSON MARÇAL. PROPOSIÇÕES – 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM BLOCO: 10.12.13. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE. Nesse momento o Sr. Pre-
sidente lembrou os membros da Comissão de 
Constituição e de Redação Final a reunião que aconte-
cerá amanhã às 14h30 no seu gabinete. TERCEIRA 
PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS 
– HORÁRIO: 20H30 O Sr. Presidente solicitou que fos-
se realizada a chamada e estavam presentes os vere-
adores Angela Kilson, Amarílio Andrade, Carlos Alberto 
Sá Grise Ilson Guilherme, Johnson Marçal, José Jorge, 
Luiz Gonzaga, Márcio Zeferino, Ronaldo Braga, Sebas-
tião Alvim, Tadeu José, Vânia de Castro. Não havendo 
oradores inscritos o Sr. Presidente declarou encerrada 
a presente sessão às 20h33 e eu, Danielle de Paula 
Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente 
ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário. Presidente: Vere-
ador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário: Verea-
dor Tadeu José Gomes.

RESUMO DA ATA 109/2013. 027ª Sessão Extraordiná-
ria – 13.12.13 – 2º Período – 1º Ano da Legislatura. 
Presidente em exercício: Vereador Carlos Alberto Sá 
Grise. Secretário: Vereador Tadeu José Gomes. Vere-
adores Presentes: Conforme registro em livro próprio. 
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 18H29 
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 de seus 
benefícios.” (Salmos 103:1-2) I - Leitura e Discussão 
da Atas: - Não houve. II – Leitura da Correspondência 
e Comunicações - Não houve. PROJETOS PROTOCO-
LADOS NA CASA Proj. Lei nº. 251/13 – Altera a Lei 
Municipal nº. 3878, de 29 de setembro de 2005 e dá 
outras providências. – Aut. Executivo. SEGUNDA PAR-
TE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 18h49 Discussão e 
Votação de Projetos PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTA-
ÇÃO – REGIME URGÊNCIA  Proj. Lei nº. 250/13 – Dis-
põe sobre a planta genérica de valores para cálculo, 
lançamento e cobrança do Imposto Predial e Territorial 
Urbano – IPTU e dá outras providências. – Aut. Exe-
cutivo. – PRAZO VENCE EM 28.02.14. VISTAS CONCE-
DIDAS AO VEREADOR JOHNSON MARÇAL. TERCEIRA 
PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS 
– HORÁRIO: 18H51 Nesse momento foi realizada a 
chamada e estavam presentes os vereadores Angela 
Kilson, Carlos Alberto Sá Grise, Gracia Araújo, John-
son Marçal, José Jorge, Luiz Gonzaga, Márcio Zeferi-
no, Marilene Franco, Ronaldo Braga, Sebastião Alvim, 
Tadeu José, Vânia de Castro. Não havendo oradores 
inscritos o Sr. Presidente lembrou que fica mantida a 
convocação das reuniões extraordinárias e declarou 
encerrada a presente sessão às 18h53 e eu, Danielle 
de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a 
presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário. Presiden-
te em exercício: Vereador Carlos Alberto Sá Grise. Se-
cretário: Vereador Tadeu José Gomes.

RESUMO DA ATA 110/2013 - 028ª Sessão Extraordi-
nária – 14.12.13 – 2º Período – 1º Ano da Legislatura 
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. 
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Secretário: Vereador Tadeu José Gomes. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 09H26 
“SENHOR, ouve a minha oração, e chegue a ti o meu 
clamor.”(Salmos 102:1) I - Leitura e Discussão da 
Atas: - Não houve. II – Leitura da Correspondência 
e Comunicações - Edital de Convocação 011/2013 – 
Convocando os vereadores para Sessões Extraordiná-
ria a serem realizadas em 16 e 18 de dezembro às 18 
horas. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁ-
RIO: 09h29. Discussão e Votação de Projetos: PRI-
MEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME URGÊNCIA 
Proj. Lei nº. 250/13 – Dispõe sobre a planta gené-
rica de valores para cálculo, lançamento e cobrança 
do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e dá 
outras providências. – Aut. Executivo. – PRAZO VENCE 
EM 28.02.14. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR 
LUIZ GONZAGA. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMEN-
TO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 09H32 
Nesse momento foi realizada a chamada e estavam 
presentes os vereadores Angela Kilson, Amarílio An-
drade, Carlos Alberto Sá Grise, Gracia Araújo, Ilson 
Guilherme, José Jorge, Luiz Gonzaga, Márcio Zeferino, 
Sebastião Alvim, Tadeu José. Não havendo oradores 
inscritos o Sr. Presidente declarou encerrada a presen-
te sessão às 09h37 e eu, Danielle de Paula Almeida 
Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente 
e pelo Senhor Secretário. Presidente: Vereador Ama-
rílio Augusto de Andrade. Secretário: Vereador Tadeu 
José Gomes.

RESUMO DA ATA 111/2013 - 029ª Sessão Extraordi-
nária – 16.12.13 – 2º Período – 1º Ano da Legislatura. 
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. 
Secretário: Vereador Tadeu José Gomes. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 18H19 
“SENHOR, ouve a minha oração, e chegue a ti o meu 
clamor.” (Salmos 102:1) I - Leitura e Discussão da 
Atas: - Não houve. II – Leitura da Correspondência e 
Comunicações - Correspondência desejando feliz 2014 
do Deputado Diniz Pinheiro. SEGUNDA PARTE – OR-
DEM DO DIA – HORÁRIO: 18h21 Discussão e Votação 
de Projetos PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – RE-
GIME URGÊNCIA Proj. Lei nº. 250/13 – Dispõe sobre 
a planta genérica de valores para cálculo, lançamento 
e cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano. 
– IPTU e dá outras providências – Aut. Executivo – 
PRAZO VENCE EM 28.02.14. VISTAS CONCEDIDAS AO 
VEREADOR CARLOS ROBERTO. Proj. Lei nº. 251/13 
– Altera a Lei Municipal nº. 3878, de 29 de setembro 
de 2005 e dá outras providências. – Aut. Executivo. 
PRAZO VENCE EM 28.02.14. VISTAS CONCEDIDAS AO 
VEREADOR LUIZ GONZAGA. REDAÇÃO FINAL – PRO-
JETO DE LEI Proj. Lei nº. 148/13 – Institui a realização 
de vistoria técnica periódica em edificações com mais 
de 04 andares, às expensas do proprietário ou possui-
dor de imóvel no âmbito do Município de Barbacena 
e dá outras providências. – Aut. Ver. Johnson oliveira 
Marçal. APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 
213/13 – Institui a comissão municipal da verdade no 
âmbito do Município de Barbacena. – Aut. Vereadora 
Vânia Maria de Castro. APROVADO POR UNANIMIDA-
DE. Proj. Lei nº. 008/13 – Dispõe sobre a inclusão no 
formulário de ficha de atendimento (FA), utilizado pela 
rede pública de saúde, campo específico para registrar 
suspeita ou confirmação de maus tratos e violências 
cometidas contra crianças, adolescentes e idosos e dá 
outras providências. – Aut. Ver. Carlos Roberto Batis-
ta. APROVADO POR UNANIMIDADE. SEGUNDA DIS-
CUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI Proj. Lei nº. 
193/13 – Autoriza a criação e implantação de horta 
municipal educativa e dá outras providências. – Aut. 
Ver. Márcio Zeferino Ferreira. APROVADO POR UNANI-
MIDADE. Proj. Lei nº. 209/13 – Proíbe o atendimento 
aos idosos, gestantes e portadores de necessidades 
especiais no segundo piso das agências bancárias do 
Município de Barbacena. – Aut. Ver. Luiz Gonzaga de 

Oliveira. APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 
218/13 – Institui a meia-entrada para professores do 
ensino fundamental, médio, técnico e universitário em 
quaisquer eventos culturais exibidos nas salas e casas 
de espetáculos instalados do Município de Barbacena 
e dá outras providências. – Aut. Ver. Luiz Gonzaga de 
Oliveira. APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 
224/13 – Dispõe sobre o Programa Municipal de Apoio 
e Fortalecimento da Agricultura Familiar e dos Traba-
lhadores Rurais de Barbacena – PROMAFA. – Aut. Ver. 
Carlos Alberto Sá Grise. APROVADO POR UNANIMIDA-
DE. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO 
DE LEI Proj. Lei nº. 249/13 – Dispõe sobre a criação 
do banco de empregos para a mulher vítima de vio-
lência doméstica de Barbacena e dá outras providên-
cias. – Aut. Ver. Ronaldo Braga. Com a palavra pela 
ordem o vereador Ronaldo Braga pediu aos demais 
vereadores que aprovem a presente matéria. Encer-
rada a discussão o projeto foi colocado em votação 
e foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Com a palavra 
pela ordem o vereador Ilson Guilherme comunicou à 
Câmara que o seu requerimento para o transporte dos 
alunos de Correia de Almeida já está sendo atendido. 
O Secretário ligou para ele hoje e perguntou quan-
tos ônibus seriam necessários e o autorizou a fazer o 
levantamento desses alunos. TERCEIRA PARTE – EN-
CERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 
18H32 Nesse momento foi realizada a chamada e es-
tavam presentes os vereadores Angela Kilson, Carlos 
Alberto Sá Grise, Carlos Roberto, Gracia Araújo, Ilson 
Guilherme, José Jorge, Luiz Gonzaga, Márcio Zeferi-
no, Marilene Franco, Ronaldo Braga, Sebastião Alvim, 
Tadeu José, Vânia de Castro. Não havendo oradores 
inscritos o Sr. Presidente lembrou que fica mantida a 
convocação das reuniões extraordinárias e declarou 
encerrada a presente sessão às 18h37 e eu, Danielle 
de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a 
presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário. Presiden-
te: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário: 
Vereador Tadeu José Gomes.

RESUMO DA ATA 113/2013 - 031ª Sessão Extraordiná-
ria – 18.12.13 – 2º Período – 1º Ano da Legislatura. 
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. 
Secretário: Vereador Tadeu José Gomes. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 15H12. 
“Bendize, ó minha alma, ao SENHOR! SENHOR Deus 
meu, tu és magnificentíssimo; estás vestido de glória 
e de majestade.” (Salmos 104:1). I - Leitura e Discus-
são da Atas. - Atas 084, 094, 107 e 112/2013 – Apro-
vadas por unanimidade.II – Leitura da Correspondên-
cia e Comunicações. - Não houve. SEGUNDA PARTE 
– ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 15h22. Discussão e 
Votação de Projetos. REDAÇÃO FINAL – PROJETO DE 
LEI. Proj. Lei nº. 198/13 – Estima as receitas e fixa as 
despesas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 
do Município de Barbacena para o exercício de 2014 e 
dá outras providências. – Aut. Executivo. APROVADO 
POR UNANIMIDADE. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTA-
ÇÃO – REGIME URGÊNCIA. Proj. Lei nº. 250/13 – Dis-
põe sobre a planta genérica de valores para cálculo, 
lançamento e cobrança do Imposto Predial e Territorial 
Urbano – IPTU e dá outras providências. – Aut. Execu-
tivo. – PRAZO VENCE EM 28.02.14. Com a palavra 
para discutir o vereador Carlos Roberto fez pronuncia-
mento que segue na íntegra da ata original. Encerrada 
a discussão o projeto foi colocado em votação. Com a 
palavra para encaminhar a votação o vereador Ronal-
do Braga disse que a fala do vereador Carlos Roberto 
demonstrou suas preocupações à iniciativa do Execu-
tivo. Afirmou que a Câmara não pode se furtar de par-
ticipar dessa tomada de decisão. Disse que gostaria de 
ter ouvido do próprio Secretário quais os limites de 
percentual para que ficasse registrado nos anais da 
Casa. E, em sua opinião a matéria deveria ter sido 
submetida a uma audiência pública. O Sr. Presidente 
interrompeu o vereador Ronaldo para informar que o 

Prefeito convocou uma reunião, juntamente com o Se-
cretário de Fazenda, onde foi mostrado, detalhada-
mente, as faixas que estão sendo ampliadas, bem 
como o benefício social que está sendo concedido a 
três faixa. E foi provado que está apensa corrigindo 
monetariamente os valores, mas cinco por cento. E 
também foi mostrado que os valores dos imóveis do 
município estão muito defasados. E ele não tem dúvi-
da disso e citou alguns exemplos. Prosseguindo o ve-
reador Ronaldo Braga lamentou que só os vereadores 
de situação tivessem tido acesso a tais informações. E 
quis colocar as suas dúvidas, já que em seu bairro as 
ruas estão com classificações diferentes. E isso pode 
ter ocorrido pela falta do estudo detalhado desses 
imóveis. Afirmou ainda que as ponderações do verea-
dor Carlos Roberto devem ser consideradas e registrou 
o seu voto contrário, com base na ausência de infor-
mações que possam consolidar outro voto nesse pro-
jeto. Com a palavra para encaminhar a votação o ve-
reador Sebastião Alvim disse que quando os 
vereadores da base governista foram chamados tam-
bém houve o questionamento sobre não se ter chama-
do os demais vereadores, pois nada atrapalharia. Dis-
se que em alguns bairros de periferia o aumento não 
deve chegar nem mesmo a dois por cento. E recebe-
ram essas informações dizendo que a correção será a 
menor possível, e que será o índice de inflação, mais a 
correção dos valores imobiliários. Encerrada a votação 
o projeto foi APROVADO COM NOVE VOTOS FAVORÁ-
VEIS E DOIS VOTOS CONTRÁRIOS, SENDO UM DO 
VEREADOR CARLOS ROBERTO E OUTRO DO VEREA-
DOR RONALDO BAGA. Com a palavra pela ordem o 
vereador Ronaldo Braga disse que a redatora de atas 
teria colocado em uma das atas que um voto contrário 
foi dado vereador Gonzaga, mas porque assim foi 
mencionado pelo Presidente. E ela relata o que ouve. 
E disse que o seu voto tem que ser consignado, não 
precisando de votação nominal e V. Exa., como presi-
dente da mesa, pode citar os votos que não foram 
juntamente com a maioria dos votos, mas deve iden-
tificar quem está votando. Porque se não vai aconte-
cer de colocar o voto contrário de quem foi menciona-
do, sem mencionar os demais porque não foram 
informados pelo Presidente. A maioria não tem proble-
ma, mas a minoria deve ser mencionada. O Sr. Presi-
dente disse que deferiria o pedido do vereador Ronal-
do Braga, mas irá analisar a questão de ordem por ele 
levantada. Com a palavra para justificativa de voto a 
vereador Vânia Castro disse que entende a aflição dos 
vereadores em relação à matéria. Afirmou que esteve 
com o José Francisco Milagres que lhe deu uma expli-
cação minuciosa, mas que foi esclarecedora, pois ha-
verá aumento e foi calculado em cima da inflação de 
6% e um reajuste 7,38%, não ultrapassando esse va-
lor. E está falando que não vai ultrapassar, porque foi 
o Dr. José Francisco que falou. E votou na matéria por 
ter plena confiança nele. Afirmou ainda que a defasa-
gem justifica o aumento. Com a palavra para justificar 
seu voto o vereador Carlos Roberto disse: “eu fui total-
mente contra e por mais que eu confie nas pessoas eu 
tenho que me basear no que está escrito aqui. Aqui 
não está escrito nada do que o líder do governo falou 
e aqui não existe uma carta de intenções. Aqui é preto 
no branco e não está definido isso. Pode ter sido pas-
sado pra vocês isso que vocês falaram, mas aqui no 
projeto não consta isso que vocês estão falando. Só 
pra deixar isso registrado.” Com a palavra para justifi-
car seu voto a vereadora Marilene Franco fez pronun-
ciamento que segue na íntegra da ata original. Proj. 
Lei nº. 251/13 – Altera a Lei Municipal nº. 3878, de 29 
de setembro de 2005 e dá outras providências. – Aut. 
Executivo. – PRAZO VENCE EM 28.02.14. APROVADO-
POR UNANIMIDADE. REDAÇÃO FINAL - PROJETO DE 
LEI. Proj. Lei nº. 193/13 – Autoriza a criação e implan-
tação de horta municipal educativa e dá outras provi-
dências. – Aut. Ver. Márcio Zeferino Ferreira. APROVA-
DO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 209/13 – Proíbe 
o atendimento aos idosos, gestantes e portadores de 
necessidades especiais no segundo piso das agências 
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bancárias do Município de Barbacena. – Aut. Ver. Luiz 
Gonzaga de Oliveira. APROVADO POR UNANIMIDADE. 
Proj. Lei nº. 218/13 – Institui a meia-entrada para pro-
fessores do ensino fundamental, médio, técnico e uni-
versitário em quaisquer eventos culturais exibidos nas 
salas e casas de espetáculos instalados do Município 
de Barbacena e dá outras providências. – Aut. Ver. Luiz 
Gonzaga de Oliveira. APROVADOPOR UNANIMIDADE. 
Proj. Lei nº. 224/13 – Dispõe sobre o Programa Muni-
cipal de Apoio e Fortalecimento da Agricultura Familiar 
e dos Trabalhadores Rurais de Barbacena – PROMAFA. 
– Aut. Ver. Carlos Alberto Sá Grise. APROVADOPOR 
UNANIMIDADE. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – 
PROJETO DE LEI. Proj. Lei nº. 249/13 – Dispõe sobre 
a criação do banco de empregos para a mulher vítima 
de violência doméstica de Barbacena e dá outras pro-
vidências. – Aut. Ver. Ronaldo Braga. APROVADO POR 
UNANIMIDADE. Com a palavra pela ordem o vereador 
Ronaldo Braga solicitou que o projeto fosse colocado 
em votação em redação final. O Sr. Presidente subme-
teu o requerimento do vereador Ronaldo Braga ao 
Plenário que o APROVOU POR UNANIMIDADE. O Sr. 
Presidente solicitou à secretaria o projeto em redação 
final e havendo aquiescência da Comissão de Redação 
Final, colocou em discussão e votação o projeto de lei 
que dispõe sobre a criação do banco de empregos 
para a mulher vítima de violência doméstica de Barba-
cena e dá outras providências. Encerrada a discussão 
foi o presente projeto colocado em votação em reda-
ção final tendo sido o mesmo aprovado por unanimi-
dade. Com a palavra pela ordem o vereador José Jor-
ge disse que hoje estaria nascendo na cidade um 
movimento com o apoio de vereadores e lideranças e 
que será um movimento que reivindica do Presidente 
do PSDB, Aécio Neves, que coloque o nome do Prefei-
to Toninho Andrada para disputar o governo de Minas 
Gerais. E dá o seu apoio porque Barbacena precisa e 
há muito trabalham para candidatos de fora que nun-
ca mais retornam. Citou o currículo do Prefeito Toni-
nho Andrada e sua competência para o cargo. E ama-
nhã as lideranças se reunirão para discutir e arrecadar 
assinaturas para levar esse pleito ao PSDB. Com a 
palavra pela ordem a vereadora Marilene Franco fez 
pronunciamento que segue na íntegra da ata original. 
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE 
LEI. Proj. Lei nº. 221/13 – Dispõe sobre a obrigatorie-
dade das concessionárias de veículos automotivos e 
afins doarem mudas de árvores proporcionalmente à 
quantidade de vendas dos mesmos e dá outras provi-
dências. – Aut. Vereadora Ângela Maria Kilson. Com a 
palavra pela ordem o vereador Ronaldo Braga sugeriu 
à vereadora Angela Kilson seja estabelecida uma par-
ceria. E pode ser que pelo termo mencionado, “obriga-
toriedade” o prefeito vete o projeto. Encerrada a dis-
cussão foram solicitas vistas pela vereadora Angela 
Kilson. VISTAS CONCEDIDAS À VEREADORA ANGELA 
KILSON. Com a palavra o vereador Sebastião Alvim 
disse que Barbacena caminha com as intenções do 
vereador José Jorge e de todos que desejam ver um 
governador do estado aqui de Barbacena. TERCEIRA 
PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS 
– HORÁRIO: 18H35. Nesse momento foi realizada a 
chamada e estavam presentes os vereadores Angela 
Kilson, Amarílio Augusto, Carlos Roberto, Gracia Araú-
jo, Ilson Guilherme, José Jorge, Márcio Zeferino, Mari-
lene Franco, Ronaldo Braga, Sebastião Alvim, Tadeu 
José, Vânia de Castro. Não havendo oradores inscritos 
o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão 
às 18h38 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 Amarílio Au-
gusto de Andrade. Secretário: Vereador Tadeu José 
Gomes.

RESUMO DA ATA 114/2013 - 032ª Sessão Extraordi-
nária – 19.12.13 – 2º Período – 1º Ano da Legislatura. 
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. 
Secretário: Vereador Tadeu José Gomes. Vereadores 

Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 18H17. 
“Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para 
com os limpos de coração.” (Salmos 73:1). I - Leitura 
e Discussão da Atas - Ata 096, 097, 098, 099/2013 
– Aprovadas por unanimidade. II – Leitura da Cor-
respondência e Comunicações. - Correspondência 
do Gabinete Militar do Governador de Minas Gerais 
– Informando a impossibilidade de comparecimento 
à Sessão Solene em Homenagem à Saint Gobain do 
Cel. PM Luiz Carlos Martins, chefe do Gabinete. SE-
GUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 18h29. 
Discussão e Votação de Projetos. SEGUNDA DISCUS-
SÃO E VOTAÇÃO – REGIME URGÊNCIA. Proj. Lei nº. 
250/13 – Dispõe sobre a planta genérica de valores 
para cálculo, lançamento e cobrança do Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano – IPTU e dá outras providên-
cias. – Aut. Executivo. – PRAZO VENCE EM 28.02.14. 
APROVADO COM OITO VOTOS FAVORÁVEIS E TRÊS 
VOTOS CONTRÁRIOS. Com a palavra para justifica-
tiva de voto o vereador Luiz Gonzaga disse que não 
pode comparecer à reunião de ontem, mas também 
teria votado contrariamente. E aproveito para dar a 
informação de eu a cidade de Juiz de Fora teve um 
aumento de pouco mais de 5% e aqui em Barbacena 
o aumento está sendo de 13%, o que, em sua opi-
nião, é um pouco demais. O Sr. Presidente lembrou 
que na cidade de São Paulo o aumento foi de 35%. 
Com a palavra para justificativa de voto o vereador 
Ronaldo Braga disse que tanto ele quanto o vereador 
Carlos Roberto votaram contrariamente ao presente 
projeto pelos motivos já mencionados anteriormente 
e, em especial, porque faltou comunicação, a vinda 
do Secretário para trazer as devidas informações aos 
vereadores. E por isso, dado ainda o curto tempo, não 
lhe restou alternativa senão ser contrário. E espera 
que esse projeto não prejudique os munícipes. Com 
a palavra para justificativa de voto o vereador Carlos 
Roberto disse gostaria de deixar registrado o seu voto 
contrário e informar que o aumento de São Paulo ora 
mencionado não foi aprovado pela Câmara Municipal. 
Com a palavra pela ordem a vereadora Marilene Fran-
co solicitou que o projeto fosse colocado em votação 
em redação final. O Sr. Presidente submeteu o reque-
rimento da vereadora Marilene Franco ao Plenário que 
o APROVOU COM TRÊS ABSTENÇÕES. O Sr. Presiden-
te solicitou à secretaria o projeto em redação final e 
havendo aquiescência da Comissão de Redação Final, 
colocou em discussão e votação o projeto de lei que 
dispõe sobre a planta genérica de valores para cálculo, 
lançamento e cobrança do Imposto Predial e Territorial 
Urbano – IPTU e dá outras providências. Encerrada a 
discussão foi o presente projeto colocado em votação 
em redação final tendo sido o mesmo aprovado com 
oito votos favoráveis e três votos contrários. Proj. Lei 
nº. 251/13 – Altera a Lei Municipal nº. 3878, de 29 
de setembro de 2005 e dá outras providências. – Aut. 
Executivo. PRAZO VENCE EM 28.02.14. APROVADO 
POR UNANIMIDADE. Com a palavra pela ordem o ve-
reador José Jorge solicitou que o projeto fosse colo-
cado em votação em redação final. O Sr. Presidente 
submeteu o requerimento o vereador José Jorge ao 
Plenário que o APROVOU POR UNANIMIDADE. O Sr. 
Presidente solicitou à secretaria o projeto em redação 
final e havendo aquiescência da Comissão de Redação 
Final, colocou em discussão e votação o projeto de lei 
que altera a Lei Municipal nº. 3878, de 29 de setem-
bro de 2005 e dá outras providências.  Encerrada a 
discussão foi o presente projeto colocado em votação 
em redação final tendo sido o mesmo aprovado por 
unanimidade. Com a palavra pela ordem a vereadora 
Marilene Franco disse que o vereador Gonzaga men-
cionou que o aumento de Juiz de Fora foi de pouco 
mais de 5% e ela também viu no noticiário, porém, 
não se tem informações de que esses valores estejam 
atualizados. Assim, ressaltou que não podem ficar ba-
seando-se em outra cidade para aplicar o aumento do 
IPTU. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADO-
RES INSCRITOS – HORÁRIO: 18H41. Nesse momento 

foi realizada a chamada e estavam presentes os verea-
dores Angela Kilson, Amarílio Augusto, Carlos Roberto, 
Gracia Araújo, Ilson Guilherme, Johnson Marçal, José 
Jorge, Luiz Gonzaga, Márcio Zeferino, Marilene Franco, 
Ronaldo Braga, Sebastião Alvim, Tadeu José. Não ha-
vendo oradores inscritos o Sr. Presidente lembrou da 
sessão solene que será realizada amanhã e declarou 
encerrada a presente sessão às 18h43 e eu, Danielle 
de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a 
presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário. Presiden-
te: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário: 
Vereador Tadeu José Gomes.

RESUMO DA ATA 003/2014 - 003ª Sessão Ordinária – 
25.02.14 – 1º Período – 2º Ano da Legislatura. Presi-
dente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secre-
tária: Vereadora Gracia Maria Araújo Gomes. 
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro 
próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 
19h22. “Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, 
mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta”. 
I - Leitura e Discussão de Atas - Atas nº.s 100, 101 e 
102/13 – Aprovadas por unanimidade. II – Leitura da 
Correspondência e  Comunicações - Telegramas do 
Ministério da Saúde (MS/SE/FNS) de 31.01.14 nºs. 22, 
23, 24, 4201, 4202, 8445, 12539, 16723, 16724, 
20925 e 20926, comunicando liberação de recursos 
financeiros; - Telegramas do Ministério da Saúde (MS/
SE/FNS) de 03.02.14 nºs. 12, 13, 14, 2034, 4048, 
4049, 6028, 6029, 6030, 6031, 6032, 8145, 8146, 
10134, 12080, 12082, 14178, 14179 e 14180, comuni-
cando liberação de recursos financeiros; - Comunica-
dos do Ministério da Educação (Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação) de 13.12.13 nºs. 
86906, 86907, 86908, 86909, 86910 e 86911 comuni-
cando liberação de recursos financeiros; - Comunicado 
do Ministério da Educação (Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação) de 07.01.14 nº. 299999, 
comunicando liberação de recursos financeiros; - Of. 
Gab. 2/14 do Deputado Federal Bonifácio Andrada 
acusando recebimento of. 284/13-SEC, solicitando 
empenho para o não fechamento da Casa do Velho 
Amigo em Barbacena; - Comunicado da Câmara, de 
Audiência Pública da Prefeitura de Barbacena a ser 
realizada na Câmara, às 15h30 do dia 27/02/14; - Re-
querimento do Ver. Flávio Barbosa, comunicando seu 
retorno como vereador à Câmara de Barbacena; - of. 
44/SETOR04/DA/2014, do Delegado de Polícia Civil 
Saulo do Prado Rodrigues comunicando sua transfe-
rência para Barbacena. O Senhor Presidente reafirmou 
a importância da Audiência Pública a ser realizada em 
27 de fevereiro e solicitou ainda aos vereadores apre-
sentarem à Mesa da Câmara os nomes dos Líderes e 
de quais comissões irão pretender participar. III- Apre-
sentação de Proposições: - Da vereadora Ângela Maria 
Kilson: - Req. nº. 005/14 – Solicita voto de congratu-
lações para com o Sr. Orlando Silva. - Da vereadora 
Gracia Maria Araújo Gomes: - Ind. nº. 710/13 – Solici-
ta ao Prefeito, a construção de uma cobertura na qua-
dra da Esc. Mun. Monsenhor Lopes, Dist. De Senhora 
das Dores; Req. nº. 006/14 – Solicita ao Presidente, 
constar em ata, um voto de pesar pelo falecimento da 
Sra. Darcy Eni Pereira da Silva. - Da vereadora Marile-
ne de Almeida Franco: - Ind. nº. 073/14 – Solicita ao 
Prefeito a manutenção da Rua Luiz Angelo Câmara no 
B. São Cristovão; Ind. nº. 074/14 – Solicita ao Prefeito 
a manutenção da Rua José Primo Teixeira no B. São 
Cristovão; Ind. nº. 075/14 - Solicita ao Prefeito a ma-
nutenção da Rua Nossa Senhora do Líbano no B. São 
Jorge; Ind. nº. 076/14 – Solicita ao Prefeito a manu-
tenção da Av. do Contorno no Bairro do Carmo; Ind. 
nº. 077/14 – Solicita ao Prefeito a manutenção da Rua 
Júlio Augusto de Araújo no Bairro Boa Morte; Ind. nº. 
078/14 – Solicita ao Prefeito a manutenção da Alame-
da Olímpia Ferreira Bortolucci no Distrito da Colônia 
Rodrigo Silva; Ind. nº. 079/14 – Solicita ao Prefeito a 
manutenção da Rua João Roman no Bairro Roman; 
Ind. nº. 080/14 – Solicita ao Prefeito a manutenção da 
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Rua São Vicente de Paula no Distrito de Pinheiro Gros-
so; Ind. nº. 081/14 – Solicita ao Prefeito a manuten-
ção da Rua Maurício Gava no Distrito de Pinheiro Gros-
so; Ind. nº. 082/14 – Solicita ao Prefeito a manutenção 
da Rua São Paulo da Cruz, no Bairro Ipanema; Ind. nº. 
083/14 – Solicita ao Prefeito a manutenção da Rua 
Isabel Silva, no Bairro Funcionários; Ind. nº. 088/14 
– Solicita ao Prefeito a manutenção da Rua Monsenhor 
Silvestre de Castro, no B. Funcionários; Ind. nº. 
089/14 – Solicita ao Prefeito a manutenção da Rua 
Basílio de Morais, B. Nova Cidade; Ind. nº. 090/14 – 
Solicita ao Prefeito a manutenção da Rua Santa Bárba-
ra do Tugúrio, B. Nova Cidade; Ind. nº. 091/14 – Soli-
cita ao Prefeito a manutenção da Estrada que dá 
acesso ao Distrito de Padre Brito; Ind. nº. 092/14 – 
Solicita ao Prefeito a manutenção da Estrada que dá 
acesso à Localidade de Estiva, Distrito de Pinheiro 
Grosso. - Da Mesa Diretora da Câmara: - Req. s/nº. – 
Solicita a criação de uma Comissão Especial com a fi-
nalidade de estudar a implantação do sistema de 
transmissão das reuniões da Câmara. PROJETOS PRO-
TOCOLADOS NA CASA - Proj. Lei nº. 012/14 – Dispõe 
sobre o uso de armas não letais pela guarda municipal 
de Barbacena e dá outras providências – Aut. Ver. Ta-
deu José Gomes. - Proj. Lei nº. 013/14 – Dispõe sobre 
a criação da taxa de serviço da guarda municipal de 
Barbacena e dá outras providências – Aut. Ver. Tadeu 
José Gomes. - Proj. Lei nº. 015/14 – Dispõe sobre o 
desenvolvimento de política antibulling por instituições 
do ensino fundamental, médio e de educação infantil 
mantidas pelo Poder Público municipal, extensivo às 
instituições de educação infantil criadas e mantidas 
pela iniciativa privada, com ou sem fins lucrativos – 
Aut. Ver. Márcio Zeferino Ferreira. - Proj. Lei nº. 
016/14 – Institui o programa Cidade Mais Limpa e cria 
o Selo Verde, no âmbito do Município de Barbacena e 
dá outras providências – Aut. Ver. Márcio Zeferino Fer-
reira - Proj. Lei nº. 017/14 – Dispõe sobre os estabe-
lecimentos comerciais que colocam à disposição, me-
diante locação, computadores e máquinas para acesso 
à internet e dá outras providências – Aut. Ver. Márcio 
Zeferino Ferreira. - Proj. Lei nº. 018/14 – Cri no âmbi-
to do Município de Barbacena o Programa Agroecolo-
gia e Homeopatia, cria selos de certificação de produ-
tos que especifica e dá outras providências – Aut. Ver. 
Márcio Zeferino Ferreira. - Proj. Resolução nº. 005/14 
– Dispõe sobre a criação da Comissão Permanente de 
Igualdade Racial no âmbito da Câmara Municipal de 
Barbacena e dá outras providências – Aut. Ver. Márcio 
Zeferino Ferreira. O Sr. Presidente disse que reiterava 
a necessidade de que os Srs. Vereadores indicassem 
os Líderes e as comissões que desejam participar e 
também a indicação dos nomes que deverão ser exo-
nerados. Afirmou que apenas seis vereadores apre-
sentaram os nomes. Salientou que os que tiverem 
dúvidas devem procurar o Altamiro, uma vez que a 
Constituição tem que ser cumprida e não se pode ul-
trapassar os 75%. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA 
– HORÁRIO: 19h57. Discussão e Votação de Projetos. 
Solicitou a palavra a vereadora Angela Kilson para pa-
rabenizar o vereador José Jorge pelo grito de carnaval 
que realizou com uma grande presença de público. 
Convidou a todos para o desfile do Bloco Cenário da 
Alegria do Bairro Santo Antônio. Pela ordem, o verea-
dor José Jorge cumprimentou o vereador Flávio Bar-
bosa pelo retorno à Casa. Agradeceu a vereadora An-
gela Kilson pelas considerações. Agradeceu a presença 
do vereador Márcio que esteve presente ao evento, 
Bloco do Zé, também representando a Casa. Deixou 
seus agradecimentos a estrutura organizada pela Pre-
feitura e também à PM e Guarda Municipal. Pela Or-
dem, solicitou a palavra o vereador Carlos Roberto 
Batista, requerendo sua fala constasse na íntegra na 
presente Ata, tendo sido o pedido deferido pelo Sr. 
Presidente e a mesma se encontra na Ata aprovada 
em Plenário, devidamente arquivada na Secretaria da 
Casa. Pela ordem, o vereador Ilson Guilherme (Tererê) 
saudou o vereador Flávio Barbosa pelo seu retorno à 

Câmara. Afirmou que o Posto de Saúde, na localidade 
do José Luiz, está em péssimas condições. Disse que 
estaria correndo uma lista e solicitava ajuda dos vere-
adores para reforma do local. Salientou que o povo 
está investindo nos vereadores, pois as coisas estão 
difíceis. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME 
DE URGÊNCIA. Proj. Lei nº. 010/2014– Altera o artigo 
1º da Lei nº. 2250, de 30 de novembro de 1987 e dá 
outras providências – Aut. Executivo– PRAZO VENCE 
EM 20.03.14 – VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR 
FLÁVIO BARBOSA DA SILVA. PRIMEIRA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI. Proj. Lei nº. 221/13 – 
Dispõe sobre a obrigatoriedade das concessionárias 
de veículos automotivos e afins doarem mudas de ár-
vores proporcionalmente à quantidade de vendas dos 
mesmos e dá outras providências – Aut. Vereadora 
Ângela Maria Kilson – APROVADO POR UNANIMIDA-
DE. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO. Proj. Dec. Leg. nº 021/13 
– Aprova Ata da 96ª reunião da Comissão do Plano 
Diretor e dá outras providências – Aut. Mesa da Câma-
ra - VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR LUIZ GONZA-
GA DE OLIVEIRA. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
– PROJETO DE RESOLUÇÃO. Proj. Resolução nº. 
008/13 – Dá nova redação ao art. 85, § 1º, do regi-
mento interno da Câmara Municipal de Barbacena – 
Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal - VISTA CONCEDIDA 
AO VEREADOR FLÁVIO BARBOSA DA SILVA. Proposi-
ções em Bloco – 18.02.14 - Aprovadas por unanimida-
de.TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES 
INSCRITOS – HORÁRIO: 20h23. O Sr. Presidente de-
terminou a chamada final conforme consta em livro 
próprio. Não havendo oradores inscritos o Sr. Presi-
dente declarou encerrada a presente sessão às 20h24 
e eu, Rogério Luiz Pereira Barbosa da Silva, Redator de 
Atas em exercício, lavrei a presente ata que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pela 
Senhora Secretária. Presidente: Vereador Amarílio Au-
gusto de Andrade. Secretária: Vereadora Gracia Maria 
Araújo Gomes.

RESUMO DA ATA 004/2014 - 004ª Sessão Ordiná-
ria – 27.02.14 – 1º Período – 2º Ano da Legislatura. 
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. 
Secretária: Vereadora Gracia Maria Araújo Gomes. Ve-
readores Presentes: Conforme registro em livro pró-
prio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 
19h25. “Não te indgnes por causa dos maus feitores. 
Nem tenhas inveja dos que obram a iniquidade porque  
cedo serão ceifados como a erva e murcharão como 
a verdura”. I - Leitura e Discussão de Atas - Atas nº.s 
103 e 104/13 – Aprovadas por unanimidade.  II – Lei-
tura da Correspondência e Comunicações - Telegra-
mas do Ministério da Saúde (MS/SE/FNS) de 06.02.14 
nºs. 2413, 2414, 5870 e 5871, comunicando liberação 
de recursos financeiros; - Telegramas do Ministério 
da Saúde (MS/SE/FNS) de 10.02.14 nºs. 008, 2083, 
2084, 2085, 8725 e 13066, comunicando liberação 
de recursos financeiros; - Comunicado do Ministério 
da Educação (Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação) de 10.02.14 nº. 1977, comunicando li-
beração de recursos financeiros; - Demonstrativo da 
Câmara dos Deputados, de 27.01.14, com recursos 
do Orçamento da União empenhados aos municípios; 
- Of. do Sec. Est. Agricultura, Dep. Fed.Zé Silva, nº. 
253/19166/2014/GAB.SEC, de 10.02.14, comunicando 
apoio recuperação da Cia Têxtil Ferreira Guimarães; 
- Of. 035 da Vereadora Vânia Castro, de 21.02.14, in-
dicando seu nome para Líder do Partido Verde; - Of. 
036 da Vereadora Vânia Castro, de 21.02.14, indican-
do seu nome para compor as seguintes Comissões 
na Câmara: Estudos Municipais, Direitos Sociais, 
Redação, Políticas Públicas e Fiscalização das Leis; - 
Of. 035 da Universidade de Ouro Preto, de 10.02.14, 
comunicando realização do Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar; - Req. s/nº. do Ver. Sá Grise, indi-
cando seu nome para líder do PSDB; - Do Ver. Kikito, 
de 26.02.14, indicando seu nome para Comissão de 

Constituição e Políticas para Juventude; - Do Ver. Pas-
tor Johnson, de 26.02.14, indicando seu nome para 
líder do PSD. PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA 
- Proj. Lei nº. 021/14 – Dispõe sobre a inserção da 
disciplina Noções de Respeito e Proteção aos Animais, 
nas escolas da rede pública de ensino do Município de 
Barbacena e dá outras providências – Aut. Ver. Luiz 
Gonzaga de Oliveira. Proj. Lei nº. 022/14 – Declara 
de utilidade pública o NUCAVE – Núcleo Campos das 
Vertentes do Mangalarga Marchador, com se e foro no 
Município de Barbacena – Aut. Ver. Johnson Oliveira 
Marçal. Proj. Lei nº. 023/14 – Institui o bilhete único 
infantil para ser utilizado por crianças, no transporte 
urbano, no âmbito do Município de Barbacena – Aut. 
Ver. Johnson Oliveira Marçal. Proj. Lei nº. 024/14 – 
Autoriza o reajuste dos servidores públicos municipais 
e dá outras providências – Aut. Executivo. SEGUNDA 
PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h39. Dis-
cussão e Votação de Projetos. PRIMEIRA DISCUSSÃO 
E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA. Proj. Lei nº. 
010/2014– Altera o artigo 1º da Lei nº. 2250, de 30 
de novembro de 1987 e dá outras providências – Aut. 
Executivo– PRAZO VENCE EM 20.03.14 – Para discutir, 
solicitou a palavra a Vereadora Vânia Castro. Disse que 
a alteração prevê que a reserva de Pinheiro Grosso 
passe a ser gerida pela Diretoria do Meio Ambiente de 
Barbacena. Salientou que hoje a reserva é vinculada à 
Secretaria de Agricultura que não tem técnicos capa-
citados para administrar a reserva. Afirmou que o re-
passe de verba só poderá acontecer se a Diretoria de 
Meio Ambiente passar a administrar a reserva.  Des-
tacou que vários projetos estão sendo encaminhados 
e a proposição precisa ser aprovada, pois é de grande 
relevância para Barbacena. Encerrada a discussão FOI 
CONCEDIDA VISTA AO VEREADOR CARLOS ROBERTO 
BATISTA. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PRO-
JETO DE LEI. Proj. Lei nº. 068/13 – Dispõe sobre a 
transparência e publicidade dos objetivos e realizações 
dos conselhos de políticas públicas municipais e dá ou-
tras providências – Aut. Tadeu José Gomes - *Votar 
emenda de fls. 09 de autoria do Vereador Márcio Ze-
ferino Ferreira – VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR 
CARLOS ROBERTO BATISTA. PRIMEIRA DISCUSSÃO 
E VOTAÇÃO – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO.  
Proj. Dec. Leg. nº 021/13 – Aprova Ata da 96ª reunião 
da Comissão do Plano Diretor e dá outras providên-
cias – Aut. Mesa da Câmara – VISTA CONCEDIDA AO 
VEREADOR CARLOS ROBERTO BATISTA. PRIMEIRA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE RESOLUÇÃO. 
Proj. Resolução nº. 008/13 – Dá nova redação ao art. 
85, § 1º, do regimento interno da Câmara Municipal 
de Barbacena – Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal – 
RETIRADO DE PAUTA PELO PRESIDENTE em razão 
da ausência do autor. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA 
– PROJ. DE DECRETO LEGISLATIVO. Proj. Dec. Leg. 
nº. 005/14 – Concede Título de Cidadão Benemérito 
de Barbacena a Antônio Marcos Pinto – Aut. Ver. José 
Jorge Emídio – VISTA CONCEDIDA À VEREADORA MA-
RILENE DE ALMEIDA FRANCO. Proposições em Bloco 
– 25.02.14 - Aprovadas por unanimidade. TERCEIRA 
PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – 
HORÁRIO: 19h48. Na qualidade de Oradora Inscrita, 
ocupou a Tribuna a vereadora Marilene Franco. Apre-
sentou seus cumprimentos para a vereadora Angela 
Kilson pelo seu aniversário. Destacou a importância da 
mesma como vereadora, pela sua humildade e preo-
cupação para com o próximo. Solicitou a palavra a Ve-
readora Angela Kilson para agradecer a homenagem. 
Logo a seguir o Sr. Presidente determinou a chamada 
final dos vereadores. Nada mais havendo a tratar, o 
Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão 
às 19h52 e eu, Rogério Luiz Pereira Barbosa da Silva, 
Redator de Atas em exercício, lavrei a presente ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi-
dente e pela Senhora Secretária. Presidente: Vereador 
Amarílio Augusto de Andrade. Secretária: Vereadora 
Gracia Maria Araújo Gomes.
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