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PODER EXECUTIVO

Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO MUNICIPAL Nº 7.992
“Delega competência ao Secretário Municipal de Planejamento e Gestão”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso
das atribuições de seu cargo, em conformidade com
as Leis em vigor, e na forma dos artigos 26, inciso I
e 93, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena;
Considerando a necessidade de descentralizar o processo decisório para a prática de certos atos administrativos com o objetivo de assegurar maior rapidez às
decisões da administração municipal;
DECRETA:
Art. 1o Fica delegada competência ao Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, relativamente às
atribuições do Prefeito Municipal, para a assinatura
das declarações de adjunção do pessoal do magistério
estadual cedido para o Município.
Art. 2º Na forma do art. 22 da Lei Delegada nº 1, de
2005, a autoridade descrita no art. 1º deste Decreto
é responsável pelos atos de gestão praticados em decorrência da delegação recebida.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 02 de maio de 2016;
174º ano da Revolução Liberal, 86º da Revolução de 30.
Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7.993
“Delega poderes ao Secretário-Chefe da Casa Civil”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exercício das atribuições de seu cargo, em conformidade
com as Leis em vigor, em especial com o disposto nos
artigos 26, inciso I, e 93, Parágrafo único, da Constituição do Município de Barbacena;
DECRETA:
Art. 1º Ficam delegados ao Secretário-Chefe da Casa
Civil poderes especiais para empossar os membros do
Conselho Municipal de Saúde eleitos na 9ª Conferência Municipal de Saúde.
Art. 2º Na forma do art. 22 da Lei Delegada nº 1, de
2005, a autoridade descrita no art. 1º deste Decreto
é responsável pelos atos de gestão praticados em decorrência da delegação recebida.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 10 de maio de 2016;
174º ano da Revolução Liberal, 86º da Revolução de 30.
Antonio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário-Chefe da Casa Civil

EXTRATO DE PORTARIAS
ASSINADAS PELO EXMO SR
PREFEITO MUNICIPAL
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso
das atribuições de seu cargo, em conformidade com
as leis em vigor e na forma do art. 26, inciso II, da
Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:
PORTARIA Nº 17.616 - RETIFICAR a Portaria nº
17.540, de 18.03.2016, para nela constar: “CONCEDER aposentadoria por tempo de contribuição, com
proventos proporcionais, nos termos do art. 40, § 1º,
inciso III, alínea “b” da Constituição Federal, ao servidor Fernando Maluf Wutke, Matrícula nº 19.744, CPF

nº 118.777.316-68, no Cargo de Médico, nível B-43,
apostilado nos vencimentos do cargo de Secretário
Municipal, conforme Parecer nº 350/2016, exarado
pela Consultoria Geral do Município, com efeito retroativo a 06.12.2015. Barbacena, 18 de março de 2016”.
Barbacena, 20 de abril de 2016.
PORTARIA Nº 17.617 - CONCEDER aposentadoria
por tempo de contribuição, com proventos integrais,
nos termos do art. 6º da Emenda Constitucional nº
41/2003, ao servidor João Bosco Fernandes, Matrícula nº 2.722, CPF nº 330.200.436-20, no Cargo de
Operador de Máquinas Pesadas, nível C-28, conforme
Parecer nº 410/2016, exarado pela Consultoria Geral
do Município, com efeito retroativo a 02.03.2016. Barbacena, 20 de abril de 2016.
Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário-Chefe da Casa Civil

ERRATA
Na Portaria nº 17.609, publicada no e-DOB - Diário
Oficial do Município no dia 02.05.2016, onde se lê “Representante da Associação dos Moradores e Amigos de
Senhora das Dores”, leia-se “Representante da Associação dos Moradores e Produtores Rurais da Nascente
do Rio das Mortes/MG”; onde se lê “Renato Barbosa”,
leia-se “Renato de Oliveira Barbosa Júnior”; e onde se
lê “Willena Braga D’Aparecida”, leia-se “Willena Braga
D’Apparecida”.
Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário-Chefe da Casa Civil

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO SEPLAN
Secretário: Silver Wagner de Souza

AVISO DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE BARBACENA – Prc nº 045/2015 – Inexigibilidade Licitatória nº 002/2015. Credenciamento
de pessoas jurídicas interessadas em firmar contrato
com o Sistema Único de Saúde - SUS de Barbacena/
MG, visando à prestação de serviços de saúde aos
usuários do SUS, para realização de procedimentos
ambulatorial, hospitalar e outros. Entrega dos envelopes: do dia 10/05/2016 ao dia 09/06/2016, das 12:00
às 18:00 horas, na Gerência de Licitação, situada na
Rua Monsenhor Silvestre de Castro, nº 275, Bairro
Funcionários – Barbacena – MG. Informações: (32)
3339-2026. Retirada do edital: licitacao@barbacena.
mg.gov.br. Barbacena, 09/05/2016. Simone Rodrigues
da Costa. Gerente de Licitação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
MUNICÍPIO DE BARBACENA - PRC Nº 008/2016 –
Concorrência Pública n° 002/2016. Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de implantação e manutenção de equipamentos
e sistemas para melhoria da fiscalização do trânsito,
para atender a SUTRAM – Subsecretaria de Trânsito
e Mobilidade Urbana. Vencedora: GTC GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRÂNSITO S/A - CNPJ –
01.446.431/0001-00, item único, no valor global de R$
1.391.760,00. Barbacena, 08 de abril de 2016. Pablo
Herthel Candian – Presidente da CPL. Simone Rodrigues da Costa – Gerente de Licitação.

ERRATA
No e-dob publicado em 10.05.2016 página 01 na Secretária Municipal de Planejamento e Gestão – SEPLAN
onde se lê: “Secretário: Diogo Sie Carreiro Lima”, leiase “Secretário: Silver Wagner de Souza”.
Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário-Chefe da Casa Civil
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PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE
BARBACENA
Presidente: Flávio Barbosa da Silva

EXTRATO DE ATA
RESUMO DA ATA 057/2015 - 003ª. Sessão Solene –
28.08.2015 – 2º Período - 3º. Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Flávio Barbosa da Silva. SESSÃO
SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO MAÇOM,
COM OUTORGA DE PLACA ALUSIVA AO EVENTO A AUGUSTA E RESPEITÁVEL LOJA MAÇÔNICA REGENERAÇÃO BARBACENENSE. Aos vinte e oito dias do mês de
agosto, do ano de dois mil e quinze, às 19h30, no
Salão Ouro do Master Plaza Hotel, sob a presidência
do vereador Flávio Barbosa da Silva, em Sessão Solene, reuniu-se a Câmara Municipal para a cerimônia de
comemoração ao Dia do Maçom, bem como de entrega da Placa Alusiva à Loja Maçônica Regeneração Barbacenense, de acordo com Lei Municipal 4434/2012.
Estiveram presentes os vereadores Grácia Araújo, Luiz
Gonzaga de Oliveira e Marilene Franco. O Sr. Presidente nomeou uma comissão formada pelos vereadores
Grácia Araújo e Marilene Franco. Foram conduzidas
até a Mesa dos Trabalhos as seguintes autoridades:
Professor José Augusto Penna Naves, Secretário da
Casa Civil, representando o Prefeito de Barbacena; Sr.
José Leo Renault Grossi, Venerável Mestre da Loja Maçônica Regeneração Barbacenense; Professor e Historiador Geraldo Ribeiro da Fonseca, Grão Mestre do
Grande Oriente de Minas Gerais; Sr. Aécio Lopes Pereira, Venerável Mestre da Loja Maçônica Caminhos do
Mestre de Dores de Campos; Sr. Walter Malta Araújo,
Venerável Mestre da Loja Maçônica Cavaleiros da Inconfidência; Dinale Sales Souza, Venerável Mestre da
Loja Maçônica Portal da Mantiqueira; Sr. Paulo Reche,
Venerável Mestre da Loja Maçônica Luz das Vertentes;
Dr. Colimar Dias Braga Júnior, Delegado de Polícia Civil
de Barbacena; Sr. Álvaro Ferreira de Oliveira, Assessor
Parlamentar, neste ato representando o Deputado Federal Bonifácio Andrada; Sr. Wellisson Vidigal Santos,
Gerente Executivo da Agência do INSS de Barbacena.
E agradeceu a presença das demais autoridade e ao
público presente. Em seguida, o Sr. Presidente fez a
abertura solene e oficial da sessão. Saudou aos presentes e a vereadora Grácia Araújo para a leitura de
um versículo bíblico: “A alma espera somente em
Deus; Dele vem a minha salvação; Só ele é a minha
rocha e a minha salvação; é a minha defesa; não serei
grandemente abalado.” O Sr. Presidente convidou aos
presentes se posicionarem para acompanharem a execução do Hino Nacional pela Banda de Música do 9º
BPM. Pelo Mestre de Cerimônia foram lidas as correspondências recebidas. Da Vereadora Vânia Castro,
justificando sua ausência na Sessão Solene em razão
de compromissos assumidos anteriormente. Logo a
seguir o Presidente da Câmara, vereador Flávio Barbosa foi convidado a ocupar o dispositivo de destaque,
tendo sido solicitado à vereadora Grácia Araújo convidado a ocupar a Cadeira da Presidência. Acompanhado do Professor José Augusto Penna Naves, representante do prefeito de Barbacena, o vereador Luiz
Gonzaga de Oliveira, representando o vereador Amarílio Andrade, autor da homenagem, entregou ao Venerável Mestre da Loja Maçônica Regeneração Barbacenense, José Leo Renault Grossi, placa alusiva aos 120
anos da referida Loja Maçônica. Na sequência, foram
entregues moções de congratulações aos ex-veneráveis da Loja Maçônica Regeneração Barbacenense.
Também foi entregue uma moção de congratulações à
Honorável Rainha Carolina de Melo Naves pelo Betel
Luz das Vertentes, Filhos de Jó número sete da Ordem
Internacional das Filhas de Jó. O mestre de cerimônias
explicou a todos o que seriam as Filhas de Jó. Também
foi convidado a ocupar o dispositivo de destaque o
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Mestre Conselheiro Marcílio Nakamura Ferreira Lopes,
do Capítulo Luz das Vertentes, número 322 da Ordem
DeMolay para o Brasil. Nesse momento a vereadora
Marilene Franco ocupou a Tribuna para prestar uma
homenagem aos presentes. Após cumprimentar os
presentes, parabenizou o vereador Luiz Gonzaga pela
presente homenagem e dirigindo-se aos DeMolay disse que não poderia deixar de homenageá-los, posto
que desde a primeira vez em que foi àquela loja sentiu-se emocionada com o direcionamento desses jovens a uma vida voltada para a integridade e a pátria.
Afirmou ainda que nem a maçonaria e nem os DeMolays são uma religião, apenas têm por finalidade trazer
o progresso para a humanidade, sem que essa caia na
escuridão. E fez a leitura de uma frase de Franklin e
também de um poema em homenagem aos Demolays.
Ao finalizar sua fala a vereadora foi convidada a se
posicionar no dispositivo de destaque, bem como os
DeMolay presentes na sessão. E a eles foi entregue
um bóton com a bandeira do Brasil e o brasão dos
DeMolay. Na qualidade de Orador Oficial da noite, ocupou a Tribuna o vereador Luiz Gonzaga de Oliveira.
Após saudar os presentes, disse que a Câmara Municipal de Barbacena muito se orgulha de prestar essa
homenagem. Destacou a importância da Loja Maçônica Regeneração Barbacenense que é atuante há 120
anos, demonstrando como foram atuantes aqueles
que estiveram a frente dessa loja, comprometidos e
sem vaidades. Afirmou que os vereadores, como legítimos representantes do povo de Barbacena, agradeceu à maçonaria pela contribuição que dá à sociedade,
com discrição, mas antes de tudo com a liberdade de
poder se posicionar, sem se apegar a nada mais, senão a reta razão. E pediu que esse trabalho continue,
seja no país ou em nossa cidade. Lutando por uma
sociedade mais humana, mais justa e mais modesta.
Na sequência, o Sr. Presidente convidou o Professor
José Augusto Penna Naves a fazer seu pronunciamento como representante do Sr. Prefeito Municipal. Assumindo a Tribuna o Professor José Augusto cumprimentou a todos os presentes e membros da mesa e
afirmou que apenas gostaria de complementar as palavras dos vereadores Marilene e Luiz Gonzaga, parabenizando à família maçônica em nome do Sr. Prefeito.
Lembrou a importância da Loja Maçônica Regeneração
Barbacenense, que há 120 anos se mantém atuante e
presente na história de nossa cidade. Destacou ainda
que essa poderia ser um patrimônio histórico da cidade. Já que aqueles que estiveram a frente da Loja,
muito contribuíram para o desenvolvimento da cidade.
Lembrou ainda que nesse mesmo mês Barbacena
também comemorou seu aniversário de emancipação
política e administrativa. Mencionou ainda que entre
os primeiros dirigentes da loja está Alfredo Amaro Renault e de quem descende o atual Venerável Mestre
José Leo Renault Grossi. Afirmou que a Maçonaria deixou de ser uma sociedade secreta para ser uma sociedade discreta, sendo seus rituais tão somente mantidos em segredo em razão da tradição e discrição da
entidade. E que a maçonaria sempre esteve presente
nos principais acontecimentos da história do país.
Sendo o maior patrimônio da entidade os nomes daqueles que fizeram parte da instituição. E lembrou que
a Loja Maçônica, já nos primórdios de sua existência
lutava pelo bem e pela cidadania dos barbacenenses,
mantendo uma escola e também uma farmácia popular que atendia à população, naquela época assolada
por uma epidemia de cólera. E afirmou que o Prefeito
Municipal pediu que mencionasse o seu orgulho em
ter participado da inauguração da pedra fundamental
da Praça Maçônica. E que a Prefeitura, em parceria
com a Escola Preparatória de Cadetes do Ar e o Governo do Estado, irá revitalizar o entorno da praça. E finalizou que, nessa homenagem ora prestada pela Câmara Municipal, devem externar o agradecimento a essa
Loja Maçônica, por tudo o que ela realizou ao longo
dos anos a favor do povo de Barbacena. Haja vista

que, mesmo sendo uma entidade discreta, não se
pode deixar de notar a presença da mesma nas realizações da cidade. Prosseguindo, o Sr. Presidente convidou o Grão Mestre Geraldo Ribeiro da Fonseca para
fazer seu pronunciamento em nome da homenageada
Loja Maçônica. Já na Tribuna o Grão Mestre Geraldo
Ribeiro cumprimentou a todos os presentes e agradeceu as homenagens dadas à Loja Maçônica pela Câmara Municipal em nome do povo barbacenense. Afirmou que seria de bom tom, nessa oportunidade,
lembrar Três Marias. Maria Quitéria de Jesus, baiana
de Feira de Santana e do dois de julho. Maria de Jesus
Ribeiro, catarinense rebatizada Anitta Garibaldi. E a
mineira Maria Lacerda de Moura. E através delas galardoar as nobres vereadoras, já que a maçonarias
sempre se quedou à ternura e ao trabalho das mulheres. Lembrou ainda fatos históricos em que a maçonaria esteve presente, marcando a história do país em
diversos momentos, em especial na história da cidade
de Barbacena. Destacou ainda os princípios defendidos pela Maçonaria, bem como defenderem aquilo que
prega as Sagradas Escrituras. Disse que a entidade é
progressista, mas não fazem política, tão somente
apoiam governos de homens sérios, aos quais apoiam
e também criticam. Mencionou ainda que em todo o
país os maçons acolheram o projeto “Corrupção Nunca
Mais” e que sustentado pela Loja Regeneração e que
deverá ser consubstanciado em lei de iniciativa popular, pois em qualquer lugar a maçonaria combaterá a
corrupção. E que na noite de hoje a maçonaria vem
não só receber homenagens, mas também para condenar os fatos recentes de corrupção que andam assolando o país. E destacou que uma Câmara Legislativa desconceituada é a maior calamidade que pode
afligir a nação. E disse que as Lojas Maçônicas de
Barbacena se sentem gratificadas pela homenagem
hoje lhes dada. Agradeceu ainda ao Prefeito de Barbacena, ao vereador Luiz Gonzaga pela lembrança, bem
como aos demais vereadores que concederam a presente homenagem. Encerrando a solenidade o Sr. Presidente agradeceu, em nome de todos os vereadores,
a oportunidade de homenagear à Loja Maçônica Regeneração Barbacenense. Agradeceu também ao Master
Plaza Hotel e sua direção por receber os membros da
Câmara nessa solenidade, bem como à banda de Músicas do 9º BPM por ter abrilhantado essa sessão solene. Agradeceu ainda aos servidores da Câmara, à
Guarda Municipal e demais servidores da Prefeitura de
Barbacena que tenham contribuído para a realização
dessa solenidade. Nada mais havendo a tratar, às
20h35, o Sr. Presidente determinou o encerramento
da presente Sessão. Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que será
devidamente assinada pelo Presidente da Câmara Municipal. Vereador Flávio Barbosa da Silva - Presidente
da Câmara Municipal.
RESUMO DA ATA 058/2015 - 044ª Sessão Ordinária –
01.09.15 – 2º Período – 3º Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Flávio Barbosa da Silva. Secretária:
Vereadora Gracia Maria de Araújo. Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA
PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30 E Abraão
expirou, morrendo em boa velhice, velho e cheio de
dias; e foi congregado ao seu povo. (Gênesis 25:8). I
- Leitura e Discussão das Atas: - Ata 056/2015 – Aprovada por unanimidade. II – Leitura da Correspondência e Comunicações: Telegrama do Deputado Bonifácio Andrada justificando ausência na sessão solene do
dia 28/08/2015. Convite da Prefeitura para os vereadores participarem da semana da pátria e desfile cívico dia 07/09/2015, conforme programação anexa.
III- Apresentação de Proposições: - Do vereador José
Jorge: - Indicação nº 533/2015 – Solicita operação
tapa buracos para Avenida Governador Bias Fortes,
nas proximidades da CEMIG, sentido Centro; - Indicação nº 535/2015 – Solicita operação tapa buracos,
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bem como o recapeamento do asfalto da Rua Sena
Madureira, no Pontilhão; - Indicação nº 541/2015 –
Solicita operação tapa buracos para as ruas Doutor
José Francisco de Oliveira Leite e Ito Américo de Azevedo, ambas no bairro Vilela; - Indicação nº 548/2015
– Solicita, com a máxima urgência, o asfaltamento
para a Rua “I”, no bairro Santa Maria; Requerimento
nº 060/2015 – Requer seja expedida moção congratulatória para o senhor Starney Willian de Macedo, pelos
relevantes serviços prestados a nossa cidade. - Do
vereador Carlos Roberto Batista: - Indicação nº
542/2015 – Solicita melhorias nas instalações da Unidade Básica de Atendimento – UBS – do bairro Nova
Suíça; - Indicação nº 540/2015 – Solicita operação
tapa buracos na Rua Irene Piassi, bairro Nossa Senhora Aparecida. - Do vereador Amarílio Andrade: - Indicação nº 539/2015 – Solicita prioridade na construção
de uma rede de água até o loteamento dos Sefredo,
localizado às margens da rodovia de acesso à Colônia
Rodrigo Silva; - Indicação nº 538/2015 – Reitera a indicação nº 007/2015, onde solicita a colocação de dois
quebra-molas na Rua João Batista Cantaruti, no bairro
do Carmo; - Indicação nº 530/2015 – Reitera as indicações nº 129/2012 e 326/2013, cópias anexas, onde
solicita o envio à Câmara de projeto de lei denominando a Rua “H”, no loteamento São Vicente de Paulo,
com o nome de Capitão Aviador Anderson Wellington
de Castro; - Requerimento nº 061/2015 – Requer seja
consignado um voto de profundo pesar pelo falecimento do Doutor Paulo Patrício de Moura e Silva, falecido em 20 de agosto de 2015; - Requerimento nº
062/2015 –Requer seja consignado um voto de profundo pesar pelo falecimento da Senhora Lourdes
Araújo, em 22 de agosto de 2015, uma das fundadoras do Grupo Ponto de Partida. - Do vereador Carlos
Alberto Sá Grise: - Indicação nº 415/2015 – Solicita
capina e limpeza da Rua Nicolau Paulucci, Bom Pastor;
- Indicação nº 416/2015 – Solicita capina e limpeza da
Rua Dirce Vieira, Bom Pastor; - Indicação nº 417/2015
– Solicita capina e limpeza da Rua José Aquino de
Araújo, Bom Pastor; - Indicação nº 418/2015 – Solicita
recapeamento asfáltico ou operação tapa buracos na
Rua Maria Ortiz, bairro Fátima; - Indicação nº
194/2015 – Solicita recapeamento asfáltico ou operação tapa buracos na Rua Doutor Armando Brasil, bairro Fátima - Indicação nº 420/2015 – Solicita recapeamento asfáltico ou operação tapa buracos na Rua
Coronel Belisário P. Moreira, bairro Fátima; - Indicação
nº 421/2015 – Solicita recapeamento asfáltico ou operação tapa buracos na Rua Doutor Alberto Vieira, Bom
Pastor; - Indicação nº 422/2015 – Solicita recapeamento asfáltico ou operação tapa buracos na Rua Nicolau Paulucci, Bom Pastor - Indicação nº 423/2015 –
Solicita conclusão das obras de calçamento na Rua
Dirce Vieira, Bom Pastor; - Indicação nº 424/2015 –
Solicita asfaltamento na Rua José Aquino de Araújo,
Bom Pastor - Indicação nº 444/2015 – Solicita serviços
de capina e limpeza da Rua Juca Miranda, bairro de
Fátima; - Indicação nº 411/2015 – Solicita capina e
limpeza das Ruas Helen Fortini, Padre Cunha, Francisco Xavier Pereira de Souza, São Judas Tadeu, Fernando Ceolin, Padre Sinfrônio de Castro, Dirceu Lopes, Dr.
Pena, São João, Monsenhor Antônio Carlos, Bueno
Brandão, Alcides Mateus, Lino Armond e Anita Garibald no bairro Padre Cunha e São Sebastião; - Indicação nº 445/2015 – Solicita capina e limpeza das Avenidas Coronel José Máximo e Governador Benedito
Valadares, São Sebastião; - Indicação nº 446/2015 –
Solicita recapeamento asfáltico ou operação tapa buracos das Avenidas Coronel José Máximo e Governador Benedito Valadares e das Ruas Monsenhor Antônio
Carlos, Bueno Brandão, Fernando Ceolin, Alcides Mateus, Anita Garibaldi, São Sebastião; - Indicação nº
447/2015 – Solicita capina e limpeza das Ruas Doutor
Osvaldo Fortini, Engenheiro José Custódio Carvalho
Drumond, Alvarenga Peixoto, Antônio Carlos Arthur
Bernardes, Moreira César, Ex-Combatente Francisco
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Penha, Dr. Sá Fortes e Celos Gomes Filho, bairro São
José; - Indicação nº 448/2015 – Solicita capina e limpeza das Praças Marechal Bittencourt, Álvares Cabral e
Padre Hilário da Mota Barros, São José; - Indicação nº
449/2015 – Solicita recapeamento asfáltico ou operação tapa buracos nas Ruas Alvarenga Peixoto, Martinho Campos, Moreira César, João XXIII e Celso Gomes
Filho, São José; - Indicação nº 450/2015 – Solicita
ampliação do horário de ônibus que serve ao Distrito
de Padre Brito com a inclusão de dois novos horários,
a saber: às 6h da manhã e às 18h; - Indicação nº
451/2015 – Solicita a reforma geral, pintura, troca de
vidros quebrados, capina, disponibilização de um médico e um técnico em enfermagem para prestar atendimento pelo menos uma vez por semana no Posto de
Saúde do Distrito de José Luiz, Zona Rural do Município. - Da vereadora Vânia Castro: - Indicação nº
475/2015 – Solicita ao Sr. Prefeito que envie projeto
de lei para a criação de lei que dispõe sobre o Sistema
Único de Assistência Social do Município (SUAS); - Indicação nº 531/2015 – Solicita calçamento da Rua
Urucuia, no bairro Caiçaras; - Indicação nº 532/2015
– Solicita asfaltamento da Rua Irene Piazzi e construção de meio fio e vcanaleta para escoamento de água
na Rua Manoel Nestor, Tineca, ambas no bairro Nossa
Senhora Aparecida; - Requerimento nº 063/2015 – Os
vereadores que o presente subscrevem, vêm solicitar
que encaminhe esta solicitação à EPCAR, através de
seu representante, Exmo. Senhor Coronel José Antônio da Silveira, solicitando ao mesmo, a liberação do
anfiteatro no mês de dezembro em data a ser definida,
de acordo com a disponibilidade do local para a realização da tradicional apresentação de final de ano do
balé do CEFEC. - Da vereadora Grácia Araújo: - Indicação nº 526/2015 – Solicita operação tapa buracos na
Rua Joaquim Carlos da Costa, retiro das Rosas; - Indicação nº 527/2015 – Solicita operação tapa buracos
na Rua Aleci Tonholo da Silva, no loteamento Savassi;
- Indicação nº 528/2015 – Solicita asfaltamento na
Rua Arlindo Augusto de Assis; - Indicação nº 529/2015
– Solicita asfaltamento na Rua Paulo Roberto de Melo
Campos; - Do vereador Luiz Gonzaga: - Requerimento
nº 040/2015 – Requer a apresentação do detalhamento completo das diárias de viagens pagas ao Prefeito
de Barbacena, Antônio Carlos Doorgal de Andrada,
mês a mês, desde a data de sua posse, até a presente
data. PROJETO PROTOCOLADO NA CASA - Proj. Lei.
nº. 086/15 – Estabelece normas de ocupação do solo
para implantação e funcionamento de postos revendedores, postos/pontos de abastecimento e instalações
de sistemas retalhistas no município de Barbacena e
dá outras providências. - Aut. Ver. Flávio Maluf Caldas.
- Proj. Lei. nº. 087/15 – Concede subvenções sociais a
entidades da rede socioassistencial privada para prestação indireta de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), Serviço de Acolhimento
Institucional para Idosos e Serviço de Atendimento ao
Migrante para o período de doze meses e dá outras
providências. – Aut. Executivo. - Proj. Lei nº. 088/15
– Institui o Plano Diretor de Iluminação Pública do Município de Barbacena, altera a Lei nº. 3773/2003 e dá
outras providências. – Aut. Executivo. - Proj. Lei nº.
089/15 – Institui no calendário oficial do município, a
Semana do Lixo Zero e dá outras providências. – Aut.
Vereadora Vânia Maria de Castro. Com a palavra pela
ordem o vereador Carlos Roberto fez pronunciamento
que segue na íntegra da ata original. Com a palavra
pela ordem o vereador Tadeu disse ter ouvido atentamente o vereador Carlos Roberto e compartilha a sua
preocupação. Ressaltou que as entidades de assistência social têm vivido basicamente do esforço próprio e
de verbas advindas do governo federal e estadual. E
estava aguardando que o projeto entrasse em pauta
para tentar, junto ao Executivo, que ele venha a dar a
sua contribuiçã. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA
– HORÁRIO: 20h04 Discussão e Votação de Projetos
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE UR-

GÊNCIA URGENTÍSSIMA Proj. Lei nº. 063/15 – Aprova
Plano Decenal Municipal de Educação de Barbacena e
dá outras providências. – Aut. Executivo. – PRAZO
VENCIDO EM 16.08.15. ULTIMADA A VOTAÇÃO. * Votar emenda de fls. 80 de autoria Ver. Johnson Oliveira
Marçal. APROVADA POR UNANIMIDADE. * Votar
emenda de fls. 84, 87, 90, 105 e 108 de autoria Ver.
Amarílio Andrade. APROVADAS POR UNANIMIDADE. *
Votar emenda de fls. 93, 96 e 99 de autoria Ver. Amarílio Andrade. RETIRADAS DE PAUTA POR SOLICITAÇÃO DO AUTOR. * Votar emenda de fls. 111 de autoria
Ver. Johnson Oliveira Marçal. APROVADAS POR UNANIMIDADE. Encerrada a votação das emendas o projeto foi colocado em votação já contando todas as
emendas aprovadas. Encerrada a votação o projeto foi
APROVADO POR UNANIMIDADE. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA Proj. Lei
nº. 056/15 – Autoriza a quitação de débito da Santa
Casa de Misericórdia de Barbacena através de permuta por prestação de serviços em saúde e dá outras
providências - Aut. Executivo – PRAZO VENCIDO EM
23.08.15. Com a palavra para discutir o vereador Ronaldo disse que os vereadores estão em uma situação
muito difícil e pediu que a bancada do governo fizesse
uma apreciação melhor da questão. E explicou como
funciona o sistema tributário do município, não existindo entrada de tributo com prestação de serviço.
Questionou como seria feita a prestação de conta, em
especial, de como seria feita a prestação de contas por
meio da Santa Casa, em especial por ser ela um hospital conveniado ao SUS e que já está obrigado a prestar um serviço gratuito a toda população do município,
independente de ser ele no SAS ou não. E solicitou
que o Presidente faça também um questionamento ao
IBAM a respeito da matéria, para que os vereadores
não endossem uma situação ilegal. O Sr. Presidente
explicou que irá solicitar primeiramente um parecer da
Procuradoria da Casa por estar o projeto com prazo
vencido e depois, sendo o caso, solicita o perecer do
IBAM. Com a palavra pela ordem a vereadora Vânia
disse que a matéria é séria e complicada. Ressaltou
que o SAS está tranqüilo em relação ao serviço que
vem prestando para a cidade e com os equipamentos
que possui, agora vem esse projeto e pede para o SAS
isentar a Santa Casa dessa dívida de mais de noventa
mil reais. Ela entende que isso seria a abertura de um
precedente para todas as demais entidades filantrópicas de saúde requererem também essa isenção de
dívida. E perguntou se alguém já foi até o SAS procurar saber qual será o impacto dessas isenções para o
órgão. Com a palavra pela ordem o vereador Carlos
Roberto disse que falaria exatamente o que a vereadora Vânia falou, por isso apenas quer ressaltar que é
preciso ficar claro que a isenção não pode ser feita
dessa maneira ou pelo menos deveria ser feito um
debate maior, já que existem outras entidades envolvidas e que são tão importantes quanto a Santa Casa.
Com a palavra pela ordem o vereador Flávio Maluf
disse ressaltou que se observarem os dados apresentados pela vereadora Vânia, a Santa Casa está em situação melhor do que as demais entidades, já que a
sua dívida é a menor. Ele entende que o projeto deve
ser votado sim, por ser a Santa Casa o hospital que
mais atende na cidade. Assim como, ela possui serviços que outros hospitais não possuem. Com a palavra
pela ordem o vereador Tadeu disse que hoje entrou na
Casa o projeto de lei 084/2015, de autoria do Executivo, mas que contou com grande participação sua. O
projeto trata da doação do terreno da Capela de São
Domingos de Gusmão e pediu o apoio de todos os
vereadores. Prosseguindo, disse que em relação ao
projeto que trata da remissão da dívida da Santa Casa
ele gostaria que a vereadora Vânia lhe passasse uma
cópia dos documentos que ela possui e que ainda não
está muito consciente dele, por isso gostaria de conhecê-lo melhor. Entende a relevância do projeto, mas
pedirá vistas para estudá-lo melhor. Com a palavra
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pela ordem o vereador Luiz Gonzaga disse que é notória a grandeza da Santa Casa e que a razão de sua
dívida ser menor talvez seja pelo fato de ser o único
hospital a receber o Pró-Hosp, ou seja, um volume de
verba bem maior. O que não podem é enaltecer a Santa Casa e desprestigiar os outros hospitais. E, em razão disso ele pedirá vistas, para que a Câmara busque
orientação jurídica a respeito da questão. O Sr. Presidente disse estar em dúvida inclusive a respeito da
retirada do projeto da pauta, por isso também quer
que o projeto seja enviado ao IBAM para que se dê um
parecer. Com a palavra pela ordem o vereador Flávio
Maluf disse que em momento algum desfez de nenhuma das entidades, mas lembrou que a Santa Casa
possui mais de cem anos e sempre se manteve de pé.
Com a palavra para explicação pessoal o vereador
Gonzaga disse que se preciso fosse voltaria a gravação da reunião para mostrar ao vereador Flávio Maluf
que ele falou na Tribuna: “que outra entidade qualquer, que outro hospital qualquer...” esses foram os
termos que o senhor usou. Com a palavra para explicação pessoal o vereador Flávio Maluf disse continuar acreditando que o nobre vereador Gonzaga está
equivocado porque a palavra qualquer não quer dizer
que você está desfazendo de nada, é uma questão de
interpretação. E V. Exa. está tendo uma interpretação
equivocada. Novamente com a palavra para explicação pessoal o vereador Gonzaga disse que se for para
votar o projeto ele irá cair e por isso ele irá pedir vistas, para buscar esclarecimentos. Senão depois serão
acusados de votar um projeto sem o conhecimento.
Com a palavra para explicação pessoal pela segunda
vez o vereador Flávio Maluf parabenizou o vereador
Gonzaga, porque dessa forma ele estaria dizendo o
mesmo que ele, já que no início ele teria afirmado exatamente a necessidade de se discutir exaustivamente
a questão na busca da solução e agilidade para a comunidade de Barbacena. Com a palavra pela ordem
o vereador Ronaldo disse que o vereador Flávio ao
colocar sua defesa em favor da Santa Casa pareceu
que as outras entidades ficariam de fora, apesar de
saber que não foi essa a sua intenção. E lembrou que
a vereadora Vânia citou o problema do hospital Santa Izabel que está prestes a fechar e deixará muitos
pacientes na mão e a população sofrerá, da mesma
forma que o Hospital Ibiapaba que também passa por
dificuldades financeiras e terá que realizar cortes para
continuar a prestar serviços essenciais. E destacou ser
preciso lembrar que, o que for feito por um valerá para
todos, já que estarão abrindo um precedente. Por isso,
entende que devem buscar uma solução do ponto de
vista legal diante de toda essa situação. Com a palavra
como líder o vereador Flávio Maluf disse que, a partir
do momento que os vereadores deixam de viabilizar
uma solução para qualquer entidade eles inviabilizam
todas as demais instituições que são importantes no
contesto de Barbacena. Por isso, ele acredita que esse
projeto possa abrir caminho para solucionar os problemas dessas entidades. E espera poder contar com
todos os vereadores na aprovação do projeto, assim
como foi no início do mandato em que se uniram para
salvar o IMAIP. Concedeu um aparte ao vereador Sá
Grise que lembrou que a tabela do SUS não é reajusta
pelo governo federal há quatorze anos, por isso todos os hospitais vêm sendo penalizados. Finalizando,
o vereador Flávio disse que, há quatorze anos, com o
valor de 10 sessões de fisioterapia chegava-se quase
ao valor de um salário mínimo, hoje é preciso cerca de
140. Por aí se percebe a defasagem. Com a palavra
pela ordem o vereador Carlos Roberto gostaria de parabenizar os vereadores que o antecederam, pois para
um governo que fecha farmácias, não abre a UPA, que
tira o Pronto Atendimento da Santa Casa para jogar
nas costas do Estado de Minas Gerais a administração,
que não tem remédio, que é de investimento mínimo
em saúde e que não faz nada disso, está cobrando do
governo federal. E pediu que façam o dever de casa
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primeiro. O Sr. Presidente ressaltou que de fato o projeto abrirá o precedente muito grande e ele está muito
preocupado, principalmente após os dados apresentados pela vereadora Vânia. Encerrada a discussão foram solicitadas vistas pelo vereador Gonzaga. VISTAS
CONCEDIDAS AO VEREADOR LUIZ GONZAGA. Estando o projeto com prazo vencido, ante o pedido de vista
e cumprindo o que determina o Regimento Interno, o
Senhor Presidente declarou o encerramento da presente sessão às 20H56. Eu, Danielle de Paula Almeida
Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente
e pela Senhora Secretária. Presidente: Vereador Flávio
Barbosa da Silva. Secretária: Vereadora Gracia Maria
de Araújo.
RESUMO DA ATA 059/2015 - 045ª Sessão Ordinária
– 03.09.15 – 2º Período – 3º Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Flávio Barbosa da Silva. Secretária:
Vereadora Gracia Maria de Araújo. Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA
PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h27. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada
um com o seu próximo; (Levítico 19:11) I - Leitura e
Discussão das Atas: - Ata 036/2015 – Aprovada por
unanimidade. II – Leitura da Correspondência e Comunicações: - Não houve. SEGUNDA PARTE – ORDEM
DO DIA – HORÁRIO: 19h30 Discussão e Votação de
Projetos. REDAÇÃO FINAL – REGIME DE URGÊNCIA
URGENTÍSSIMA. Proj. Lei nº. 063/15 – Aprova Plano
Decenal Municipal de Educação de Barbacena e dá outras providências - Aut. Executivo – PRAZO VENCIDO
EM 16.08.15 – ULTIMADA A VOTAÇÃO – APROVADO
POR UNANIMIDADE. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA. Proj. Lei nº. 056/15
– Autoriza a quitação de débito da Santa Casa de Misericórdia de Barbacena através de permuta por prestação de serviços em saúde e dá outras providências
- Aut. Executivo – PRAZO VENCIDO EM 23.08.15 VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR SÁ GRISE. Estando
o projeto com prazo vencido, ante o pedido de vista
e cumprindo o que determina o Regimento Interno, o
Senhor Presidente declarou o encerramento da presente sessão às 19h40. Eu, Danielle de Paula Almeida
Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente
e pela Senhora Secretária. Presidente: Vereador Flávio
Barbosa da Silva. Secretária: Vereadora Gracia Maria
de Araújo.
RESUMO DA ATA 060/2015 - 046ª Sessão Ordinária –
08.09.15 – 2º Período – 3º Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Flávio Barbosa da Silva. Secretária:
Vereadora Gracia Maria de Araújo. Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA
PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h29 “Houve,
pois, uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa
de David; David prosperando e fortificando-se cada
vez mais; a casa, porém, de Saul indo cada vez a menos.” (2º Livro de Samuel 3:1) I - Leitura e Discussão
das Atas: - Ata 037/2015 – Aprovada por unanimidade. II – Leitura da Correspondência e Comunicações:
- Não houve. III- Apresentação de Proposições: - Do
vereador José Jorge: - Indicação nº 551/2015 – Solicita o asfalto ou mesmo calçamento para a travessa
Ceará (Rua dos Ferroviários), via pública localizada
atrás da APEC veículos. - Da vereadora Vânia de Castro: - Indicação nº 552/2015 – Solicita capina e calçamento da Rua Antunes de Paiva, Nova Suíça. - Do vereador Carlos Alberto Sá Grise: - Indicação nº
452/2015 – Solicita ao Sr. Prefeito que encaminhe a
esta Casa projeto de lei instituindo a criação de uma
tarifa social de consumo de água para o SAS, dentro
do município de Barbacena, nas áreas cobertas pelo
órgão, incluindo os distritos e zona rural; - Indicação
nº 466/2015 – Capina e limpeza das Ruas Izabel Silva,
José Josino de Oliveira, Francisco da Silva Fortes, Ma-

ria Antônia de Castro, Elvira de Oliveira Costa, Maria
Augusta de Assis, Monsenhor Silvestre de Castro, Paulo Vieira, João Paulo I e Avenida Professor Noé Lima,
todas no bairro Funcionários; - Indicação nº 467/2015
– Solicita capina e poda de árvores na Praça Coronel
Thompson Skafuto, Funcionários; - Indicação nº
468/2015 – Solicita recapeamento asfáltico ou operação tapa buracos nas Ruas Izabel Silva e Paulo Vieira,
Funcionários; - Indicação nº 469/2015 – Solicita capina e limpeza da Rua Vitório Marteleto, bairro São Jorge; - Indicação nº 470/2015 – Solicita troca de luminárias e reposição de lâmpadas queimadas, instalação
de novos pontos de iluminação, reforma, instalação de
brinquedos para crianças e limpeza geral na Praça
Corsino Dias Lopes, Bairro São Jorge; - Indicação nº
471/2015 – Solicita troca de luminárias e reposição de
lâmpadas queimadas na Rua Professor Noé Lima, Funcionários; - Indicação nº 470/2015 – Solicita capina,
limpeza e conservação de meio fio das Ruas: José Manoel Dias, Joaquim Isidoro de Souza, João Narciso de
Souza, Jacob Tonussi, Professora Santinha Viana,
Neca Tavares, Padre Alvim Barroso, Professor Pires
Moraes e Avenidas Juscelino Kubstichek e Padre Gomes, todas no bairro Diniz; - Indicação nº 485/2015
– Solicita capina, limpeza, obras de reforma e pintura
da Praça São Domingos de Gusmão, localizada em
frente a igreja do bairro Diniz; - Indicação nº 485/2015
– Solicita recapeamento asfáltico ou operação tapa
buracos nas ruas José Miguel Dias, Jacob Tonussi, Professora Santinha Viana e Padre Alvim Barroso, bairro
Diniz; - Indicação nº 490/2015 – Solicita obras de patrolamento e encascalhamento no leito da estrada vicinal que liga o distrito de Correia de Almeida às localidades de Pedra e Torres, zona Rural do Município,
num trecho de aproximadamente 2Km, até o entroncamento com a BR-040; - Indicação nº 491/2015 –
Solicita instalação de postes de iluminação pública nas
Ruas: Professor Vasconcelos, Sebastião Moraes, Amadeu Filardi; “H”; José Resende Neiva e Avenida dos
Tecelões, no bairro Chácara das Andorinhas; - Indicação nº 494/2015 – Solicita recapeamento asfáltico ou
operação tapa buracos na Rua Francisco Vale Gomes,
Nova Suiça; - Indicação nº 495/2015 – Solicita recapeamento asfáltico ou operação tapa buracos na Rua
José Felipe Sad, Centro; - Indicação nº 496/2015 –
Solicita recapeamento asfáltico ou operação tapa buracos na Rua Humberto Wilke Borato, Centro; Indicação nº 517/2015 – Solicita execução de obras de
reforma, ampliação e melhorias na Escola Municipal
Visconde de Carandaí, localizada em Ponto Chic, zona
rural de Barbacena; - Indicação nº 520/2015 – Solicita
recapeamento asfáltico da Rua José Narciso Moreira
Campos, que dá acesso à Praça Central do distrito de
Padre Brito, nas proximidades da localidade; - Indicação nº 543/2015 – Solicita o asfaltamento ou calçamento da estrada vicinal de acesso à comunidade conhecida como José Moura; - Indicação n º 544/2015
– Solicita a canalização e construção de rede de captação de águas pluviais ao longo da estrada vicinal de
acesso à comunidade José Moura; - Indicação nº
545/2015 – Solicita a instalação de posteamento e iluminação pública na estrada vicinal de acesso à comunidade de José Moura; - Indicação nº 546/2015 – Solicita a instalação de uma passarela para acesso dos
moradores da comunidade rural José Moura e adjacências; - Indicação nº 549/2015 – Solicita que seja
disponibilizado para o posto de saúde do distrito de
Pinheiro Grosso um médico e um dentista e mais medicamentos na farmácia; - Indicação nº 550/2015 –
Solicita o calçamento, confecção de sistema de captação de águas pluviais e limpeza constante nas Ruas
“A”, “B”, “C”, “D”, e “E”, localizadas em Pinheiro Grosso;
- Indicação nº 554/2015 – Solicita instalação de 3 luminárias destinadas à iluminação pública na Rua Cabo
Antônio Carneiro, Nova Suíça. - Da vereadora Marilene
Franco: - Indicação nº 556/2015 – Solicita manutenção da Rua José Aurélio Jacinto, bairro Floresta; - In-
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dicação nº 557/2015 – Solicita manutenção na Avenida Quatorze de Agosto, bairro Floresta; - Indicação nº
558/2015 – Solicita manutenção da Rua Celso Lobato
Campos, Nova Suíça; - Indicação nº 559/2015 – Solicita manutenção da Rua Maria Dias de Medeiros, Vale
das Rosas; - Da vereadora Grácia Araújo: - Indicação
nº 534/2015 – Solicita asfaltamento das Ruas Martiliano Garcia de Oliveira, e Luiz Cláudio Campos, bairro
São Vicente de Paula; - Indicação nº 547/2015 – Solicita o asfaltamento da Rua José Malvar Martins Filho,
no Santa Tereza II; - Indicação nº 553/2015 – Solicita
ao Sr. Prefeito que encaminhe a esta Casa projeto de
lei denominando “Praça Rotary Clube de Barbacena”,
no final da Rua Júlio Augusto de Araújo, após o prédio
da Unimed de Barbacena; - Memorial 02/2015 – Os
vereadores infra-assinados, vêm à presença do Ilmo.
Sr. Dr. Frederico de Souza, solicitar a interferência no
sentido de incrementar ação visando a implantação de
uma passarela de pedestres na Rodovia BR-040, no
Km 698, nas proximidades do CEASA de Barbacena/
MG. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO:
19h45 Discussão e Votação de Projetos PRIMEIRA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA
Proj. Lei nº. 056/15 – Autoriza a quitação de débito da
Santa Casa de Misericórdia de Barbacena através de
permuta por prestação de serviços em saúde e dá outras providências - Aut. Executivo – PRAZO VENCIDO
EM 23.08.15 – ULTIMADA A VOTAÇÃO. Com a palavra
pela ordem o vereador Luiz Gonzaga fez pronunciamento que segue na íntegra da ata original. Com a
palavra o vereador Ronaldo disse que a situação é
muito difícil, porque o projeto se encontra com prazo
de votação vencido, isso impede que outros projetos
sejam avaliados. Chamou a atenção dos demais vereadores para o fato de que a discussão era tão somente a possibilidade de se fazer a permuta ou não e não
o fator caridade do projeto apresentado. Contudo,
disse que para que os vereadores pudessem dar esse
aval, seria necessário um parecer, no mínimo do ponto
de vista tributário, para que tivessem segurança de
sua decisão. E acredita que esse procedimento não
encontra respaldo na legislação tributária, mas caso
esteja enganado será o primeiro a dar o braço a torcer.
Para ele isso é algo novo, e como esse é um governo
de novidades, pode ser que esteja valendo. E acompanhará o vereador Gonzaga, pois não tem condições de
votar algo que não seja legítimo do ponto de vista da
legalidade e da constitucionalidade. Encerrada a discussão o projeto foi APROVADO COM OITO VOTOS
FAVORÁVEIS, DUAS ABSTENÇÕES E TRÊS VOTOS
CONTRÁRIOS. Com a palavra para justificar seu voto o
vereador Johnson disse que a leitura feita do projeto
não foi esclarecedora, e como o parecer solicitado ao
IBAM ainda não chegou ele não se sentiu seguro para
votar a matéria. Disse ter deixado o seu parecer no
sentido de que nenhuma entidade que trabalhe com
saúde pague nem água e nem luz. E pra ele se uma
instituição receber o benefício da permuta ele entende
que todas devam receber. E compreende que o Presidente deve cumprir a sua função ultimando a votação
do projeto, mas como ele não teve a certeza necessária para votar o projeto. O Sr. Presidente esclareceu
que todos os prazos foram vencidos e por isso se viu
obrigado a ultimar a votação do projeto. Com a palavra para justificar seu voto o vereador Gonzaga fez
pronunciamento que seguiu na íntegra da ata original.
Com a palavra para justificar seu voto o vereador Ronaldo disse que não tem nada contra as entidades.
Porém, além da sua preocupação com as questões
jurídicas que envolvem o projeto tem outra, que é o
fato do projeto não mencionar como essa permuta
será realizada. Os vereadores estão votando uma carta em branco que não terão nem mesmo condições
para fiscalizar posteriormente, já que não sabem o
que acontecerá. E pediu que o Presidente busque essas informações que são de fundamental importância
para toda a sociedade e ele irá acompanhar como isso
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acontecerá, já que a Santa Casa realiza inúmeros
atendimentos. Com a palavra para justificar seu voto o
vereador José Jorge disse que votou favorável porque
a Santa Casa está precisando, os outros hospitais também estão precisando e se acharem necessário que
também busquem essa ajuda junto à Prefeitura, já
que agora abriu-se uma oportunidade.. E ele já levou
o problema para o SAS e ninguém se manifestou a
respeito, outra razão que o levou a votar a favor. Mas
entende que se realmente for ilegal alguém irá entrar
na justiça para contestar. Com a palavra para justificar
seu voto o vereador Amarílio disse estar muito tranquilo por votar favoravelmente porque cabe ao vereador aprimorar o projeto e ele procurou fazer isso apresentando uma emenda que caberá ao Plenário avaliar
a sua validade. E com essa emenda ele pede que após
o atendimento realizado ele seja comunicado à Câmara para que possam realizar a fiscalização. E acredita
estar dando a sua modesta parcela para que a Santa
Casa continue a prestar seus relevantes serviços. Com
a palavra para justificar seu voto a vereadora Marilene
disse comungar da fala dos vereadores José Jorge e
Amarílio, e quando se trata de saúde ela sempre será
favorável. E está certa de que através da Diretoria da
Santa Casa foi feito um profundo estudo de como essa
permuta seria feita junto ao SAS. E está certa de que
a permuta procede. E caso venha outra matéria desse
tipo ela será favorável novamente. Com a palavra para
justificar o seu voto a vereadora Vânia disse não discordar da importância da Santa Casa. E destacou que
a sua preocupação é que com isso os hospitais não
sejam fechados, mas sim o SAS quebre. Afinal, se a
dívida da Santa Casa for perdoada, terão que perdoar
a dívida de todos os demais hospitais. Por isso, ela
votou contra o projeto. Com a palavra para justificar o
voto o vereador Ilson Guilherme disse que se absteve
de votar não porque ficou em cima do muro, mas sim
porque não tem segurança na matéria. Com a palavra
para justificar o seu voto o vereador Tadeu disse estar
tranqüilo por ter votado favoravelmente e que o fez
por ser uma instituição que presta relevantes serviços
e teria feito para qualquer outra entidade, independente do valor. Com a palavra pela ordem o vereador
Gonzaga pediu a atenção dos demais vereadores, pois
irá falar do próximo projeto e para o qual solicitará
vistas. Afirmou que da última vez em que o projeto de
lei nº 066/15 passou pela Casa ocorreu uma série de
contra tempos, inclusive foi preciso que os servidores
do geo-processamento viessem até aqui para prestar
alguns esclarecimentos e não conseguiram convencer
os vereadores. Agora, o projeto retorna à Casa e por
esta razão ele solicitou que o Sr. Presidente e o líder de
governo pedissem que novamente a empresa responsável pela elaboração do projeto, bem como os servidores do setor de geo-processamento viessem novamente à Câmara para esclarecer as mudanças que
foram realizadas no projeto, para que não reste nenhuma dúvida a respeito da divisão que está sendo
feita no município. Com a palavra pela ordem o vereador Carlos Roberto disse que gostaria de chamar a
atenção dos demais vereadores para outro projeto,
qual seja o projeto do concurso público. Esclareceu
que não é contra o concurso. Contudo, ele gostaria de
esclarecer também que o projeto enviado pelo Executivo à Câmara representa um gasto/mês de setecentos
mil reais com folha de pagamento, e no ano, já contabilizado o décimo terceiro desses novos servidores,
um gasto de nove milhões e cem mil reais. E questionou se teria sido enviado para a Casa o impacto desse
gasto, pois o projeto fala tão somente que a previsão
será feita na LDO, que já está votada na Casa. O que
ele pode entender é que de fato as finanças públicas
estão realmente fantasiosas, quando ele diz que está
com problemas. Lembrou que foi nomeada uma comissão que deu um parecer dizendo que o projeto

estaria tranqüilo, mas cadê o quadro demonstrando o
impacto desse concurso, qual será a arrecadação para
o sistema próprio de previdência, como será feito o
levantamento dos recursos para tal? E mencionou ainda que o governo municipal está realizando concurso
para os cargos de agente de saúde e agente de endemias que são programas de cunho federal, cujos cargos se preenchem por meio de processo seletivo e não
concurso público. Por isso não dá pra votar o projeto,
principalmente pelo fato da prefeitura está a tanto
tempo sem pagar os servidores contratados, pagando
os servidores atrasados, sem pagar o décimo terceiro
atrasado e sem pagar o que ficou da gestão anterior,
agora tenta realizar um concurso dessa magnitude. E
finalizou dizendo saber que dirão no jornal que ele é
contra o concurso, o que é mentira, apenas entende
que quando um governo é sério e prima pelos princípios da administração pública e pelo acesso à população, não realiza um concurso público no último ano de
governo e sim em seu primeiro ano de governo. Para
assim, se responsabilizar pelas conseqüências desse
concurso. Com a palavra pela ordem o vereador Ilson
Guilherme pediu aos vereadores Márcio e ao Presidente, que são da comunidade de Correia de Almeida,
para que olhem mais pela comunidade. Disse que o
hospital está em péssimas condições de atendimento,
as ruas estão totalmente esburacadas, dentre outros
problemas. E finalizou dizendo estar com muito medo
das urnas na próxima eleição, pois não foi feito nada
pela comunidade e sabe que ele não pode retribuir os
votos que recebeu. E sabe que o Executivo não tem
feito pela cidade e dificilmente fará pela zona rural,
mas se houver uma cobrança dos vereadores de situação ele acredita que algo poderá acontecer. Prosseguindo com a palavra como líder o vereador pediu que
os vereadores pensem na situação do povo, em especial ao líder de governo, também se lembre de Correia
de Almeida. E afirmou que o povo não quer saber
quem é oposição ou situação não, quer saber quem
ajudou ou não à cidade. Com a palavra pela ordem o
vereador Márcio disse que também está chateado com
toda essa situação mencionada pelo vereador Ilson.
Afirmou que o Secretário de obras não tem mais nada
para Correia de Almeida, pois tudo o que pede a ele,
só escuta como resposta que a Secretaria está quebrada ou que as coisas não chegaram. Afirmou que já
mandou três ofícios para o Secretário solicitando o
asfalto e ele apenas responde dizendo que não tem
asfalto. E pediu ao líder de governo uma solução para
Correia de Almeida até segunda-feira, pois do jeito
que está ele está desanimado de votar. Com a palavra
como líder o vereador Carlos Roberto disse que na
semana passada teve a notícia de que mais uma pessoa foi morta dentro do presídio. Essa pessoa seria um
rapaz de nome Diego, seu vizinho de bairro e estava
preso por problemas de violência doméstica, mas o
que não justifica ter sido morto. O que interessa é que
ele morreu dentro do presídio sob a tutela do estado.
E afirmou que agora a pouco houve uma rebelião no
presídio e a situação está se tornando insustentável,
por várias razões, questão de administração, que não
é nada boa. E afirmou que a Casa precisa tomar uma
posição, pois ele chegou a ser interpelado pelos parentes do rapaz que cobram a atuação das autoridades do município. E ainda que o presídio seja de competência do Estado, os vereadores são representantes
daqueles que residem no município. E requereu do Sr.
Presidente que pudesse, juntamente da Comissão de
Direitos Humanos e da Pastoral Carcerária, realizar
uma audiência pública para debater os problemas envolvendo o presídio, E finalizou dizendo que não é a
favor da teoria de que bandido bom é bandido morto,
pois todos têm direito de cumprir sua pena e ter uma
vida após esse cumprimento. O Sr. Presidente solicitou
ao vereador Carlos Roberto que combine com a Co5

missão e para a próxima reunião já tenham uma posição a respeito. Com a palavra pela ordem o vereador
Amarílio sugeriu que Comissão tome a iniciativa de
buscar tais informações a respeito do ocorrido e não a
Presidência da Câmara. E está certo de que o Presidente da Comissão poderá fazer isso muito bem, já
que o vereador Gonzaga é bastante experiente. Nesse
momento o Sr. Presidente comunicou à Casa que o
prazo de votação estava encerrado e passou a terceira
parte da reunião. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS - HORÁRIO: 20H50 Com
a palavra o vereador Gonzaga disse já ter encaminhado ao Sargento Rodrigues, na Assembleia de Minas,
uma solicitação para a realização de Audiência Pública
que seria para tratar a princípio da construção do presídio em Pinheiro Grosso, mas ele irá reforçar o pedido
para que também sejam apuradas as ocorrências no
atual presídio de Barbacena. E também convocará os
membros da Comissão para apurar informações e trazer para a Câmara. Com a palavra pela ordem o vereador Ronaldo Braga disse que se chegou a um ponto
complicado quanto a essa questão do presídio, afinal é
preciso construir outro presídio, mas não se quer
construí-lo no local inicialmente pretendido. Prosseguindo, ele disse que segundo o que foi mencionado
pelo vereador Carlos Roberto, a pauta de fato está
extensa, e os projetos apresentados precisam de uma
avaliação minuciosa, em especial quanto ao projeto do
concurso. E se surpreende que o Prefeito queira realizar um concurso agora, no final do mandato, mesmo
alegando que passa por problemas financeiros na Prefeitura. Cabe aos vereadores avaliar se isso é viável,
caso contrário poderão acabar com a cidade. Não havendo oradores inscritos e nada mais havendo a tratar
o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão
bem como o recesso às 20h55 e eu, Danielle de Paula
Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente
ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e pela Senhora Secretária. Presidente: Vereador Flávio Barbosa da Silva. Secretária: Vereadora
Gracia Maria de Araújo.
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EXTRATO DE CONTRATO
Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes – CISALV. Ext. Contrato Nº 05/2016 assinado
em 10/05/2016 com vigência de sua assinatura até
31/12/2016 e com fundamento no Processo 04/2016
Tomada de Preços. 01/2016. Obj: aquisição de peças
para frota de veículos do Departamento de Transportes
do CISALV, empresa contratada: AUTO PEÇAS ROCHA
LTDA – EPP portadora do CNPJ nº 71.178.941/000320. Valor Total do Contrato: 66.169,90. Informações
das 12 as 17h - tel: (32) 3341-1235 email licita.cisalv@gmail.com.
Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes – CISALV. Ext. Contrato Nº 06/2016 assinado
em 10/05/2016 com vigência de sua assinatura até
31/12/2016 e com fundamento no Processo 04/2016
Tomada de Preços. 01/2016. Obj: aquisição de peças
para frota de veículos do Departamento de Transportes do CISALV, empresa contratada: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA – ME portadora do CNPJ
nº 22.244.262/0001-34. Valor Total do Contrato: R$
3.161,91. Informações das 12 as 17h - tel: (32) 33411235 email licita.cisalv@gmail.com.

