BARBACENA, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE JANEIRO DE 2017
PODER EXECUTIVO

Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos

DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO MUNICIPAL Nº 8.115
“Institui Comissão Especial para elaboração de anteprojetos de lei referentes à reestruturação dos órgãos
da Administração Direta e Indireta do Município”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARBACENA, no uso
das atribuições de seu cargo, em conformidade com
as leis em vigor, e na forma do art. 26, inciso I da
Constituição do Município de Barbacena;
Considerando a necessidade de reorganização das estruturas e subestruturas dos órgãos e entidades da
Administração Direta e Indireta, visando ajustar o Poder Executivo à nova realidade econômica do país, que
vivencia quadro de estagnação, e, por conseguinte,
alcançar o equilíbrio orçamentário e financeiro;
Considerando a premência da racionalização das despesas com pessoal, com vistas à consolidação de um
governo austero e comprometido com a legalidade,
além de ágil e eficiente;
Considerando o Relatório final exarado pela Comissão
Especial designada pela Portaria nº 16.885/2015, que
apontou a necessidade de adequação dos quadros da
Administração aos ditames constitucionais e legais
que regem a matéria;
Considerando os apontamentos da Secretaria Municipal de Governo e da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão;
Considerando, ainda, as Ações Diretas de Inconstitucionalidade
nºs.
1.0000.14.080343-8/000;
1.0000.15.083760-7/000; 1.0000.15.083761-5/000;
1.0000.16.068 970-9/000 e 1.0000.16.091605-2/000,
ajuizadas pela Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais e os Procedimentos Administrativos nºs.
MPMG-0056.13.008524-4; MPMG-0056.13.008656-4
e MPMG-0056.13.008650-7, entre outros expedientes
do gênero, em tramitação perante o Poder Judiciário e
o Ministério Público do Estado de Minas Gerais;
DECRETA:
Art. 1º Fica instituída Comissão Especial, composta
por representantes da Advocacia-Geral do Município
– AGM, da Secretaria Municipal de Planejamento e
Gestão – SEPLAN, da Secretaria Municipal de Governo
– SEGOV e da Chefia de Gabinete do Prefeito, para
elaboração de anteprojetos de Lei atinentes à reestruturação dos órgãos da Administração Direta e Indireta
do Município.
Parágrafo único. Os membros da Comissão Especial
serão designados por ato do Chefe do Executivo Municipal.
Art. 2º As Secretarias Municipais, a Controladoria-Geral do Município, a Consultoria-Geral do Município e as
entidades da Administração Indireta encaminharão à
Advocacia-Geral do Município, no prazo de 20 (vinte)
dias a contar da publicação deste Decreto, as propostas de alteração, reforma e adequação de suas estruturas e subestruturas, devidamente justificadas, contendo as competências e atribuições de cada órgão e
de cada cargo de provimento em comissão, prevendo
ainda os casos e condições em que estes deverão ser
preenchidos, para subsidiar os trabalhos da Comissão
Especial instituída por este Decreto.
Art. 3º Recebidas as propostas a Comissão Especial
terá prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão dos
trabalhos e apresentação de Relatório ao Chefe do
Executivo Municipal, para aprovação.
Art. 4º Após aprovação do Chefe do Executivo, os
anteprojetos serão convertidos em Projetos de Lei e
encaminhados à Câmara Municipal, para deliberação
legislativa.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 25 dias de janeiro de 2017;
175º ano da Revolução Liberal, 87º da Revolução de 30.
Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 8.117

“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, no uso das atribuições que lhe
conferem os artigos 26, inciso I, e 93, inciso II, da
Constituição do Municí¬pio de Barbacena, e tendo em
vista o disposto nas Leis Delegadas nº 1, de 2005, e
31, de 2013;
DECRETA:
Art. 1º Fica delegada competência ao Secretário Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAN, relativamente às atribuições do Prefeito Municipal, para a
assinatura dos contratos de Direito Público firmados
pela Administração Direta do Município, desde que
previamente autorizados pelo Chefe do Executivo.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em
especial o Decreto nº 6.597, de 31.03.2009.
Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 30 dias de janeiro de 2017;
175º ano da Revolução Liberal, 87º da Revolução de 30.
Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan
Secretária Municipal de Governo

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 com o disposto no art. 26, inciso II,
da Constituição do Município de Barbacena e art. 167
e seguintes da Lei Municipal nº 3.245/1995; RESOLVE:
PORTARIA Nº 18.472 - 1 - REVOGAR as designações
contidas nas Portarias nº 15.156, de 01.02.2013, e
16.498, de 19.09.2014; 2 - DESIGNAR para compor a
Comissão Permanente de Processo Disciplinar e Sindicância os servidores: TITULARES: . Felipe Dorneles
Costa, . Júlio César da Costa, . Simone Rodrigues da
Costa. SUPLENTES: . Maria Cristina Dias Paiva.. Bernardo Muniz de Carvalho Pereira. 3 - INDICAR para
presidir a Comissão o servidor Júlio César da Costa,
sendo que na sua ausência, qualquer outro membro
titular poderá presidir a reunião a pedido do Presidente. Barbacena, 18 de janeiro de 2017.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso
das atribuições de seu cargo, em conformidade com
as leis em vigor, em especial com o disposto na Lei
Federal nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações;
e na forma do artigo 26, inciso II, da Constituição do
Município de Barbacena; RESOLVE:
PORTARIA Nº 18.473 - 1 - REVOGAR a designação dos
membros da Comissão Permanente de Licitação constante da Portaria nº 17.489, de 04.02.2016; 2 - DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão Permanente de Licitação, Pregoeiros e
Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Barbacena,
para o exercício de 2016: COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO - Titulares: Ângela Maria Kilson – Presidente, Pablo Herthel Candian, Tereza Cristina da Cruz
Maranha, Giovana Zappa Barbosa, Francisco Dorneles
da Costa. Suplentes: Maria Aparecida Eugênia, Luiz
Carlos Rocha de Paula. 3 - DISPOR que a presente
Portaria entre em vigor a partir desta data. Barbacena,
23 de janeiro de 2017.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso
das atribuições de seu cargo, em conformidade com
as leis vigentes, e na forma do artigo 26, inciso II,
da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:
PORTARIA Nº 18.474 - RATIFICAR as Portarias nºs
003, 004, e 007/2017, da lavra da Diretora Geral do
Serviço de Água e Saneamento – SAS, que designaram servidores para ocupar funções gratificadas criadas para a nova estrutura da Autarquia, conforme as
Leis Delegadas nº 33 de 21 de fevereiro de 2013, e
49, de 11 de abril de 2013. Barbacena, 23 de janeiro
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de 2017.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso
das atribuições de seu cargo, em conformidade com
as leis em vigor e disposto no art. 26, inciso II, da
Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:
PORTARIA Nº 18.476 - 1 – REVOGAR as designações contidas nas Portarias nº 15.779, 15.811/2013;
16.070, 16.442/2014; 16.848, 17.005, 17.276,
17.323/2015; 17.495, 17.588, 17.810 e 17.820/2016;
2 – DESIGNAR para compor o Quadro das Escolas
Municipais as seguintes Diretoras e Vice-Diretoras:
. Escola Municipal “Alberto Corrêa” - Diretora: Adele
Márcia Costa Paiva . Escola Municipal “Coronel Camilo
Gomes de Araújo” - Diretora: Silvia Helena Barbosa,
Vice-Diretora: Cláudia de Carvalho Matheus Vasques
. Escola Municipal “Coronel José Máximo” - Diretora: Cláudia Ivone Zanetti Cabral . Escola Municipal
“Crispim Bias Fortes” - Diretora: Cláudia Maria de
Araújo . Escola Municipal “Crispim de Paula Nésio”
- Diretora: Dardânia Aparecida Araújo Tojo . Escola
Municipal “Dr. Martim Paulucci” - Diretora: Léa Cristina Bianchetti Caetano . Escola Municipal “Embaixador
Martim Francisco” - Diretora: Mariléa Mota Fernandes
Ribeiro, Vice-Diretora: Neidimar de Oliveira e Silva
. Escola Municipal “Higino José Ferreira” - Diretora:
Valéria Cristina Pereira, Vice-Diretora: Márcia Edna
Ferreira . Escola Municipal “Inês Piacesi” - Diretora:
Andréa Cristina Rocha Pereira Ferreira . Escola Municipal “José Benedito Câmpara” - Diretora: Elizaine
Laforeth Moura Bertolin . Escola Municipal “José Felipe
Sad” - Diretora: Flávia Virgínia Miranda, Vice-Diretora: Maria Edith Alves Quintão . Escola Municipal “José
Moreira dos Santos” - Diretora: Marta Aparecida de
Lima Tarcísio, Vice-Diretora: Carla Eufrásia de Assis .
Escola Municipal “Jovelino Jacinto Furtado” - Diretora:
Cíntia Costa Tauvanes . Escola Municipal “Lia Salgado” - Diretora: Érica Cristina Martim do Prado . Escola Municipal “Lions” - Diretora: Ana Cléa Silva de
Campos . Escola Municipal “Monsenhor Lopes” - Diretora: Ana Lúcia Lelis Duarte Zanetti, Vice-Diretora:
Edna Terezinha da Cruz Dornelas . Escola Municipal
“Oswaldo Fortini” - Diretora: Irani Imaculada Sena
Veloso Moreira . Escola Municipal “Padre Sinfrônio de
Castro” - Diretora: Zaine Barbosa Curci Ferreira, ViceDiretora: Ângela Roman Rodrigues . Escola Municipal
“Professora Yayá Moreira” - Diretora: Cleonice Maria
da Cruz Krambeck, Vice-Diretora: Aline Elias Tibiriçá .
Escola Municipal “Rotary” - Diretora: Vera Lúcia Belo
Assis Brandão . Escola Municipal “Sebastião Francisco
do Vale” - Diretora: Edneia Luciene Condé, Vice-Diretora: Carla Aparecida Rhemann Dias de Matos . Escola
Municipal “Tony Marcos de Andrade” - Diretor: Alex
Magalhães de Andrade . Escola Municipal “Visconde
de Carandaí” - Diretora: Márcia Auxiliadora Prenazzi .
Centro de Educação Infantil “Oswaldo Furtado” - Diretora: Daniela Campos Almeida. 2 – DISPOR que a
presente Portaria entre em vigor a partir desta data.
Barbacena, 30 de janeiro de 2017.
Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan
Secretária Municipal de Governo

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO SEPLAN
Secretário: Aderbal Neves Calmeto

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – PP
001/2017 – PRC 001/2017. OBJETO: Contratação
de empresa especializada em serviços gráficos, para
a produção de carnês de arrecadação do IPTU –
TSU/2017, guias de ISSQN–TLLF e Notificações da
Dívida Ativa através da Secretaria Municipal de Fazenda. ABERTURA: 10/02/2017 – 13:00 hs. Informações
32–3339–2026. Barbacena 30/jan/17. Maria A. Eugênia – Gerente de Licitação - Pablo H. Candian – Coord.
Aq. Contratos.
Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan
Secretária Municipal de Governo
MUNICIPIO DE
BARBACENA:170
95043000109
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BARBACENA, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE JANEIRO DE 2017
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE
BARBACENA
Presidente: Odair José Ferreira

RESUMO DE ATAS
RESUMO DA ATA 014/2016 - 012ª Sessão Ordinária –
29.03.16 – 1º Período – 4º Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Johnson Oliveira Marçal. Secretária:
Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes. Vereadores
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h27.
“Olha para a minha aflição, e livra-me, pois não me
esqueci da tua lei. Pleiteia a minha causa, e livra-me;
vivifica-me segundo a tua palavra.” (Salmos 119:153154). I - Leitura e Discussão das Atas: - Atas 081 e
082/15 – Aprovadas por unanimidade. II – Leitura da
Correspondência e Comunicações. - Comunicado Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação nº
223543/2015. - Ofício nº 047/16 – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais manifestando junto à Casa
Legislativa, diante da demonstração de fidelidade à
categoria, na ocasião de votação dos projetos referentes à categoria. - Atestado Médico do vereador Amarílio Andrade justificando sua ausência aos trabalhos da
Casa por quatro dias a partir de 29/03. III- Apresentação de proposições: - Do vereador Tadeu José: - Indicação nº 176/2016 – Solicita a instalação da luminária
e lâmpada no poste já existente na Rua Noroberto
José, Santa Luzia, em frente ao nº 31; - Indicação nº
178/2016 – Solicita faixa de pedestres em frente à
escola Estadual Padre Mestre Correia; - Indicação nº
179/2016 – Solicita a denominação de Praça do Poder
do Sol Nascente, ao Monumento que está sendo construído onde será colocado um avião Xavante, no alto
da Avenida Governador Bias Fortes, em frente ao nº
1882, na entrada da cidade; - Indicação nº 180/2016
– Solicita que se faça, com urgência, projeto de iluminação pública, para toda a Praça de São Sebastião,
incluindo a Matriz de São Sebastião; - Indicação nº
227/2016 – Solicita que se faça, com urgência, projeto
de iluminação pública, para toda a Praça de São Domingos de Gusmão, no bairro Diniz II; - Indicação nº
228/2016 – Solicita, com urgência, capina nas Ruas
José Ferreira Sobrinho, Maria Silvina Loures, Doutor
D’Aulas Abreu, Alcides Pereira de Souza, Agenor Macedo, José Maria de Andrada Serpa, Padre Alvim Barroso, Sub. Tem. Moacir Carvalho de Oliveira, Maria Evangelista de Oliveira, Cassimiro de Abreu, Padre Gomes,
Professor Pires de Morais, José Alfenas Vidigal, Lindouro Antão, Praça da Capela de São Domingos Gusmão e praça Cônego Leandro de Carvalho Mateus; Indicação nº 229/2016 – Solicita operação tapa
buracos nas Ruas Neca Tavares, Maria Silvina Loures,
Sargento Dionísio de Souza, Ernesto Tonussi, João
Narciso de Souza, Professora Santinha Viana, Lindouro
Antão e Alcides Pereira de Souza; - Indicação nº
230/2016 – Solicita, com urgência, reparos na pavimentação da Rua Neca Tavares, bairro Diniz II; - Indicação nº 231/2016 – Solicita obras de captação das
águas das chuvas, colocação da guia da calçada e a
pavimentação da Rua Divino Pereira de Paula, Santa
Efigênia; - Indicação nº 232/2016 – Solicita operação
tapa buracos no asfaltamento da Rua Fernando Antônio Grossi, Santa Luzia; - Indicação nº 233/2016 – Solicita operação tapa buracos no asfaltamento da Rua
Padre Antônio Maciel, no bairro Santa Luzia; - Indicação nº 234/2016 – Solicita operação tapa buracos no
asfaltamento da Rua Márcio Vidigal, no bairro Santa
Luzia; - Indicação nº 235/2016 – Solicita operação
tapa buracos no asfaltamento da Rua Margarida Calmeto Amaral, no bairro Santa Luzia; - Indicação nº
236/2016 – Solicita colocação de 05 postes de iluminação, com luminárias de braços longos e lâmpadas a
vapor de sódio, no bairro Caminho Novo. - Do vereador Flávio Maluf: - Indicação nº 248/2016 – Solicita ao
Sr. Prefeito que, através do setor competente, provi-

dencie a doação de um terreno de aproximadamente
um hectare para a construção de um campo de futebol
para o América Futebol Clube de Barbacena, em qualquer localidade da cidade de Barbacena. - Da vereadora Vânia Castro: - Indicação nº 086/2016 – Solicita
construção de bueiros para a captação de águas pluviais, bem como canaletas e asfaltamento da Rua Expedito Siqueira e Silva, no loteamento Santo Antônio;
- Indicação nº 087/2016 – Solicita construção de bueiros para a captação de águas pluviais, bem como canaletas e asfaltamento da Rua Engenheiro José Custódio Carvalho Drumond, São José; - Indicação nº
088/2016 – Solicita operação tapa buracos no entorno
da Praça Nossa Senhora da Penha, bairro da Penha; Indicação nº 089/2016 – Solicita operação tapa buracos na Rua Araguaia, Caiçaras; - Indicação nº
090/2016 – Solicita operação tapa buracos na Rua
Poti, Caiçaras; - Indicação nº 112/2016 – Solicita providências quanto à capina e limpeza da Rua Capitão
Joaquim Alves de Paula, Caminho Novo; - Indicação
nº 121/2016 – Solicita construção de bueiros para a
captação de águas pluviais, e calçamento e/ou asfaltamento da Rua Ricardo Matins da Silva, Vale das Rosas;
- Indicação nº 121/2016 – Solicita construção de bueiros para o escoamento das águas pluviais, e calçamento e/ou asfaltamento da Rua Luiz Cláudio Campos, Monte Mário; - Indicação nº 123/2016 – Solicita
capina e operação tapa buracos nas Ruas Maestro
Clemente Rocha, Mário Borato e Adão Vieira da Silva,
todas no Santa Tereza; - Indicação nº 124/2016 – Solicita capina, patrolamento e asfaltamento, bem como
a recuperação da ponte na Rua São José na colônia
Rodrigo Silva; - Indicação nº 128/2016 – Solicita operação tapa buracos na Rua Francisco da Silva Fortes,
esquina com Isabel Silva, Funcionários; - Indicação nº
129/2016 – Solicita que sejam identificados os proprietários do lote e da casa abandonada localizados na
Rua Thompson Flores, enviando-lhes notificação e
concedendo-lhes prazo de 10 dias para executar serviços de limpeza, capina de seu terreno; - Indicação nº
130/2016 – Solicita operação tapa buracos na Rua
Francisco Vale, Boa Morte; - Indicação nº 123/2016 –
Solicita capina e operação tapa buracos na Rua Mozart
Bueno, bairro Guarani. - Da vereadora Marilene Franco: Indicação nº 213/2016 – Solicita que seja feita
manutenção da Rua Luiz Cláudio dos Santos, Nova
Suíça. - Do vereador Gonzaga: - Indicação nº
207/2016 – Solicita que realize serviços de limpeza
urbana, capina, calçamento, tapa buracos e outros
serviços em diversas Ruas e Bairros da cidade; - Indicação nº 208/2016 – Solicita os serviços de limpeza no
final da Rua Artur Bernardes, ao lado da EPCAR. - Da
vereadora Grácia Araújo: - Indicação nº 201/2016 –
Solicita, com urgência, o asfaltamento da Rua Edir da
Rocha, bairro Guarani; - Indicação nº 206/2016 – Solicita tapa buraco na Rua Alberto Abraão, Santa Cecília; - Indicação nº 214/2016 – Solicita limpeza e capina na Rua José de Alencar, bairro Jardim; - Indicação
nº 215/2016 – Solicita limpeza e capina no Cemitério
da Paz, bairro Diniz e nas ruas em seu entorno; - Indicação nº 216/2016 – Solicita limpeza e capina na Rua
Felipe Paulo Curi, bairro Jardim; Indicação nº
224/2016 – Solicita tapa buraco na Rua Moreira Cesar,
bairro São José; Indicação nº 225/2016 – Solicita asfaltamento na Rua Celso Ramos Cavaca, Santa Tereza;
- Indicação nº 237/2016 – Solicita limpeza, capina e a
colocação de postes de iluminação pública na Rua Luciano Pupo Nogueira, bairro Santo Antônio; - Indicação nº 238/2016 – Solicita restante do asfaltamento
na Rua João Paulo II, bairro Nossa Senhora Aparecida;
- Indicação nº 239/2016 – Solicita restante do calçamento na Rua Rita Lucinda da Fonseca, bairro Nossa
Senhora Aparecida; - Indicação nº 258/2016 – Solicita
operação tapa buraco na Rua Paulino de Melo, bairro
São José; - Indicação nº 250/2016 – Solicita que o
Prefeito encaminhe para esta Casa mensagem denominando a Rua “110” do bairro Greenville, com o
nome de Chalbie Bassil Abrão; - Indicação nº 251/2016
– Solicita que o Prefeito encaminhe para esta Casa
mensagem denominando a Rua “111” do bairro Gre2

enville, com o nome de Elias Abrão. - Do vereador
Mácio Zeferino: - Indicação nº 026/2016 - Solicita ao
Sr. Prefeito que encaminhe a esta Casa, mensagem
acompanhada de projeto de lei propondo o nome de
Manoel Fernando de Melo Tavares, para a Praça localizada na Rua Maurício Gava, Pinheiro Grosso, segue
anexo currículo. O vereador Gonzaga fez uso da palavra pela ordem. O vereador Carlos Roberto fez uso da
palavra pela ordem. O vereador José Jorge fez uso da
palavra pela ordem. O vereador Ilson Guilherme fez
uso da palavra pela ordem. A vereadora Marilene fez
uso da palavra pela ordem. O vereador Ronaldo fez
uso da palavra pela ordem. Com palavra pela ordem o
vereador Flávio Maluf fez o seguinte pronunciamento
que segue na íntegra da ata original. Com a palavra o
vereador Gonzaga solicitou ao Sr. Presidente que suspendesse a reunião para que as lideranças decidam o
que fazer a respeito do projeto. SEGUNDA PARTE –
ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h29. Discussão e Votação de Projetos. O vereador Márcio fez uso da palavra como líder. O vereador Gonzaga fez uso da palavra
pela ordem. O vereador Carlos Roberto fez uso da
palavra pela ordem. A vereadora Vânia fez uso da palavra pela ordem. O Sr. Presidente interrompeu a vereadora Vânia e interrompeu a sessão por dez minutos.
Sessão interrompida às 20h36. Sessão reaberta às
20h40. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME
DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA. Proj. Lei nº. 013/16 –
Dispõe sobre as divisas da sede urbana do Distrito de
Pinheiro Grosso e da Fazenda “Pinheiro Grosso” – Reserva Biológica, autoriza o Poder Executivo a doar as
áreas que especifica e dá outras providências. - Aut.
Executivo. – PRAZO VENCE EM 28.03.16. REJEITADO
COM UMA ABSTENÇÃO E ONZE VOTOS CONTRÁRIOS.
*Anexa Resposta ao Requerimento nº. 009/16 de autoria do Ver. Luiz Gonzaga de Oliveira. Com a palavra
para justificar seu voto o vereador Flávio Maluf fez
pronunciamento que segue na íntegra da ata original.
Com a palavra para justificar seu voto o vereador Ilson
Guilherme disse que votou contra o projeto assim ele
pode ser enviado novamente para a Casa de maneira
correta. VETO - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA. Veto
Parcial Proj. Lei nº. 117/15 – Dispõe sobre a instalação
de banheiros químicos adaptados aos portadores de
necessidades e especiais quando da realização de
eventos públicos e privados no município de Barbacena. – Aut. Executivo. - PRAZO VENCIDO EM 16.03.16.
VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR MÁRCIO ZEFERINO. 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 20h50. Eu, Danielle de
Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente e pela Senhora Secretária. Presidente: Vereador Flávio Barbosa da Silva. Secretária:
Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes.
RESUMO DA ATA 015/2016 - 013ª Sessão Ordinária – 31.03.16 – 1º Período – 4º Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Johnson Oliveira Marçal.
Secretária: Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes.
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro
próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h29. “Se o SENHOR não edificar a casa, em
vão trabalham os que a edificam; se o SENHOR não
guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.” (Provérbios 127:1). I - Leitura e Discussão das Atas: - Atas
084/15 e 086/15 – Aprovadas por unanimidade. II –
Leitura da Correspondência e Comunicações: - Ofício
nº 051/16 – GPB – Gabinete do Prefeito – solicitando
a devolução de todos os projetos de lei e/ou outras
matérias que estejam em tramitação nessa Egrégia
Casa Legislativa. - Convocação do Conselho Municipal
de Saúde – Reunião Ordinária em 04.04.16, às 19:00
horas no auditório do prédio da antiga AGIR. - Ofício
nº 0223/16 – Gabinete do Deputado Federal – PT/
MG – Padre João – Informando a indicação de uma
emenda parlamentar para o Instituto Maternidade Assistencial à Infância e Policlínica de Barbacena, junto
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ao Ministério da Saúde. PROJETOS PROTOCOLADOS
NA CASA: - Proj. Lei nº 019/16 – Dispõe sobre a utilização de mão de obra de detentos na construção e
manutenção de obras públicas. – Aut. Ver. Tadeu José
Gomes. - Proj. Lei nº 020/16 – institui a Política Social de Incentivo ao Esporte e Lazer no município de
Barbacena e dá outras providências. – Aut. Ver. Tadeu
José Gomes. - Proj. Lei nº 021/16 – Dispõe sobre a
criação, pelas unidades educacionais, de uma rede de
monitoramento sobre a qualidade da água do manancial que abastece a nossa cidade. – Aut. Ver. Tadeu
José Gomes. - Proj. Lei nº 022/16 – Dispõe sobre a
criação do Programa Rádio Escolar Aberta à Comunidade. – Aut. Ver. Tadeu José Gomes. SEGUNDA PARTE
– ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h40. Discussão e
Votação de Projetos. VETO - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICA. Veto Parcial Proj. Lei nº. 117/15 – Dispõe sobre a instalação de banheiros químicos adaptados aos
portadores de necessidades e especiais quando da realização de eventos públicos e privados no município
de Barbacena. – Aut. Executivo. - PRAZO VENCIDO
EM 16.03.16. REJEITADO POR UNANIMIDADE. Veto
Total Proj. Lei nº. 079/15 – Altera a Lei nº. 4260, de 05
de maio de 2001, que dispõe sobre a necessidade de
carteiras escolares adaptadas aos alunos com necessidades especiais – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO
EM 16.03.16. REJEITADO POR UNANIMIDADE. Veto
Total Proj. Lei nº. 222 /13 – Dispõe sobre a instituição
da catalogação e registro das nascentes de água no
município de Barbacena e a colocação de placas informativas nessas nascentes – Aut. Executivo - PRAZO
VENCIDO EM 16.03.16. REJEITADO POR UNANIMIDADE. Veto Total Proj. Lei nº. 119/13 – Dispõe sobre a
divulgação, avaliação e acompanhamento orçamentário de obra ou serviço no município de Barbacena e
dá outras providências – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 16.03.16. REJEITADO POR UNANIMIDADE.
Veto Total Proj. Lei nº. 216/13 – Dá nova redação,
acrescenta §§ e incisos ao art. 36 da Lei Municipal nº.
3247, Código de Obras e Edificações do município de
Barbacena, para dispor sobre a construção de rampa
para deficientes físicos na área de acesso das calçadas e dá outras providências – Aut. Executivo - PRAZO
VENCIDO EM 16.03.16. REJEITADO POR UNANIMIDADE. Veto Total Proj. Lei nº. 138/14 –Institui a presença
de intérprete de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS
em todos os eventos públicos oficiais do município de
Barbacena – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM
16.03.16. REJEITADO POR UNANIMIDADE. Veto Total Proj. Lei nº. 145/14 – Dispõe sobre os hospitais
públicos e privados e instituições congêneres notificarem ocorrências de uso de bebidas alcoólicas e drogas
por crianças e adolescentes – Aut. Executivo - PRAZO
VENCIDO EM 16.03.16. Com a palavra pela ordem a
vereadora Vânia disse que o veto ao projeto se deve
por já existir uma lei em vigor e que inclusive foi de
sua autoria. Com a palavra pela ordem o vereador
Johnson agradeceu aos vereadores por derrubarem
os vetos acima, haja vista os projetos vetados serem
seus. Mas em relação ao presente projeto, como dito
pela vereadora Vânia, por já existir projeto semelhante ele entende que deve ser mantido o veto. Encerrada a discussão o veto foi colocado em votação e foi
MANTIDO O VETO POR UNANIMIDADE. Veto Parcial
Proj. Lei nº. 083/14 – Dispõe sobre a apresentação
de relatórios pelos Conselhos Municipais e dá outras
providências – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM
16.03.16. REJEITADO POR UNANIMIDADE. Veto Total
Proj. Lei nº. 044/15 – Altera a Lei nº. 3711, de 2002
e dá outras providências – Aut. Executivo - PRAZO
VENCIDO EM 16.03.16. REJEITADO POR UNANIMIDADE. Veto Total Proj. Lei nº. 034/13 – Dispõe sobre a
criação do Programa Saúde e Comportamento Vocal
do Professor da rede municipal de ensino de Barbacena e dá outras providências – Aut. Executivo - PRAZO
VENCIDO EM 16.03.16. REJEITADO POR UNANIMIDADE. Com a palavra o vereador Johnson disse que o
projeto acima é de grande alcance social e agradeceu
aos pares por derrubar o veto. Veto Total Proj. Lei nº.
074 /15 – Institui o Programa Biblioteca Itinerante nas

praças e comunidades carentes no âmbito do município de Barbacena – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO
EM 16.03.16. REJEITADO POR UNANIMIDADE. Veto
Total Proj. Lei nº. 086 /15 – Altera os artigos 112,
113, 114 e 115 da Lei Municipal nº. 3247, que dispõe
sobre o Código de Obras e Edificações do Município de
Barbacena e dá outras providências– Aut. Executivo PRAZO VENCIDO EM 16.03.16. REJEITADO POR UNANIMIDADE. Veto Parcial Proj. Lei nº. 111/15 – Estima
a receita e fixa a despesa do Orçamento Fiscal e da
Seguridade Social do Município de Barbacena para o
exercício de 2016 e dá outras providências – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 16.03.16. REJEITADO
POR UNANIMIDADE. Veto Total Proj. Lei nº. 132/15 –
Institui a Semana Cultural do Artista Especial no âmbito do Município de Barbacena e dá outras providências
– Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 16.03.16. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR ILSON GUILHERME.
Estando o veto 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 19h49. Eu, Danielle de Paula
Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente
ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e pela Senhora Secretária. Presidente: Vereador Flávio Barbosa da Silva. Secretária: Vereadora
Grácia Maria Araújo Gomes.
RESUMO DA ATA 016/2016 - 014ª Sessão Ordinária –
05.04.16 – 1º Período – 4º Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Johnson Oliveira Marçal. Secretária:
Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes. Vereadores
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h29. “A
soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes
do que repartir o despojo com os soberbos.” ( Provérbio 16: 18-19). I - Leitura e Discussão das Atas: - Atas
004 e 006/16 – Aprovadas por unanimidade. II – Leitura da Correspondência e Comunicações: - Ofício nº
0103/16 – Gabinete do Deputado Fábio Cherem – Seleção de projeto para Barbacena dentro do chamamento público de patrocínio, projetos e eventos – 2º
Encontro de Violeiros de Barbacena no valor de
R$19.000,00. O Sr. Presidente prestou alguns esclarecimentos. O vereador Gonzaga fez uso da palavra pela
ordem. O vereador Ronaldo fez uso da palavra pela
ordem. A vereadora Marilene fez uso da palavra pela
ordem. O Sr. Presidente suspendeu a reunião por cinco
minutos para que o Sr. Ubirajara pudesse apresentar a
sua reivindicação aos vereadores, para que posteriormente os vereadores encaminhem para a Prefeitura.
Sessão interrompida às 19h50. Sessão reaberta às
19:52. Com a palavra como líder o vereador Amarílio
fez pronunciamento que segue na íntegra da ata original. O vereador Ronaldo fez uso da palavra pela ordem. O vereador Amarílio fez uso da palavra pela ordem. O vereador Sá Grise fez uso da palavra pela
ordem. O vereador Tadeu fez uso da palavra pela ordem. Com a palavra pela ordem o vereador Flávio Maluf disse que por um descuido seu ele esqueceu de
convidar o pai do Pastor Johnson, Sr. Antônio, para
fazer parte da mesa dos trabalhos. Com a palavra pela
ordem o vereador Johnson disse lamentar estarem vivendo esse quadro caótico, seja em nível federal, estadual e municipal, pois os que estão vendo esses dias
na Casa não é bom. Disse ser testemunha do trabalho
realizado pelo vereador Amarílio e sabe que não é um
projeto pessoal. Pode até ser confundido com um projeto político, dado o tempo para a sua concretização e
toda a complexidade que o envolve. E entende que
esse envolvimento do vereador Amarílio seja por ter
vivenciado o problema pessoalmente. Citou o exemplo
de Cuba onde a prioridade é a educação e a saúde. E
que no Brasil, somente quem tem influência ou dinheiro é que consegue um atendimento de saúde. Afirmou
já ter visto muitas pessoas chegarem na Santa Casa
implorando por atendimento e terem ficado muito
tempo para serem atendidos. Assim, ele espera que
essa realidade mude e os próximos políticos não mais
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mercadejem esse direito humano. E lamentou que o
município tenha dinheiro para investir em festas, mas
não tenha dinheiro para investir em festas não tão relevantes. E pediu que os próximos candidatos a se
tornarem vereadores olhem mais para a população de
Barbacena que tanto necessita de atenção. E aprendeu, administrando o seu projeto, que administração
requer prioridades. E mencionou os fatos atuais da
política que tanto preocupam pelas atitudes que estão
sendo tomadas. E afirmou que se sair da Câmara hoje
não haverá nenhum presidente ou prefeito que possa
falar de sua honestidade, pois nunca negociou cargos,
mas sim por ter ido reivindicar direitos para a população da cidade. E está vendo como a cidade está parada há quatro anos e os esforços particulares dos que
fazem alguma coisa pela população não estão sendo
reconhecidos e têm pouca força diante do interesse
particular desses que ostentam a vaidade do poder. E
pediu que Deus abençoe a todos e à população, para
que não firmem só em projetos políticos, mas também
que tenham temor a Deus, pois é isso que fará a mudança. Aproveitou para falar do fato de ter sido negada a colocação de um elevador no prédio da Câmara e
que não percebem que a negativa é para a população
e não para o vereador. Afinal, muitas são as pessoas
que precisam ter acesso a Casa e não conseguem em
razão das escadas. E falou para o Presidente que se de
fato não houver recurso para o elevador ele irá comprar o elevador e ajudará a arrumar quem faça o projeto, porque entende ser um absurdo depender de
política para uma coisa que é humanitária. E finalizou
pedindo as benções de Deus e que a campanha seja
de paz e de honestidade, olhando para as necessidades da população. Com a palavra pela ordem o vereador Flávio Maluf disse que estão vivendo um dos momento mais delicados e difíceis em todas as esferas do
pais, haja vista que nunca houve tanta denúncias e
esclarecimentos no cenário político. E citou alguns fatos envolvendo políticos. E afirmou que o país está
desmoronando, em parte por culpa dos políticos, mas
também por culpa dos eleitores que definem as eleições e muitos desses eleitores não levam a sério o
direito do voto como deveriam. E com isso se constrói
o caos em que vivemos. Falou ainda que apesar de
serem os municípios que levam educação, lazer e saúde para a população, são eles também que recebem a
fatia menor dos recursos públicos. E não compreende
como é possível que a União e o Estado fiquem com a
maior parte dos recursos sem prestar nenhum serviço
direto para a população. E aproveitou para cumprimentar o vereador Amarílio pela concretização do sonho do Hospital do Câncer e que futuramente terá o
reconhecimento de todo o esforço por ele empenhado.
Mas não crê que a SESAPS tenha fechado as portas
para o vereador Amarílio. E, não está certo, mas talvez
o vereador Amarílio não tenha sido oficialmente informado que a porta de entrada não mais existiria, até
porque a reunião da ACIB, no próximo dia 13, ainda
irá articular as questões de saúde e certamente o Hospital do Câncer conseguirá realizar suas atividades. E
acredita que o vereador Amarílio tenha se equivocado,
por não ter sido oficialmente informado, em especial
porque a reunião da ACIB ainda não se realizou. Com
a palavra para explicação pessoal o vereador Amarílio
disse ficar feliz com a fala do vereador Flávio e por ele
ainda colocar uma chama de esperança no projeto,
mas as informações que ele recebeu foi do próprio
Secretário de Saúde. Por isso não há equívoco, se há
equívoco não é de sua parte, apenas está reagindo às
informações que lhe foram passadas. Mas está certo
de que se qualquer um dos presentes ouvisse o que
ouviu e acompanhasse o sofrimento das pessoas na
rua, ao contrário do Prefeito que fica em seu gabinete
protegido, teria a mesma reação. E ouviu do gestor da
saúde de Barbacena, em seu gabinete, a notícia trazida hoje. E se o vereador Flávio tivesse ouvido o que
ele ouviu também se indignaria, pois ele teve que enfrentar muita coisa para defender o prefeito dentro
dessa Casa para agora ser tratado dessa forma. Afirmou ainda que o Prefeito tem apenas que dar vinte e
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seis mil reais para a colocação da luz. E que o governo
do estado se comprometeu a colocar a grande maioria
dos equipamentos no local, ficando claro que a Prefeitura precisa dar a sua contribuição. E essa é a sua indignação, porque ele não atenderá ao pleito do vereador, mas também será banido daquela prefeitura.
III- Apresentação de proposições: - Do vereador Amarílio Andrade: - Requerimento nº 041/2016 – Requer
seja consignado um voto de profundo pesar pelo falecimento do Dr. João Luiz Coutinho Crespo, falecido no
último dia 27/03/2016; - Requerimento nº 042/2016
– Requer seja consignado um voto de congratulações
ao professor Geraldo Henrique Alves de Faria, pelos
relevantes serviços prestados à Barbacena, em especial como comentarista da Rádio Sucesso; - Indicação
nº 249/2016 – Solicita ao Sr. Prefeito que encaminhe
mensagem acompanhada de Projeto de Lei, denominado com o nome do Senhor Nelson Felício Ferreira a
Rua “2” no loteamento residencial Campo Belo; - Indicação nº 252/2016 – Solicita, com urgência, o asfaltamento da Rua Celso Ramos Cavaca, Santa Tereza I. - Do
vereador Tadeu José: - Indicação nº 270/2016 – Solicita
que se faça, em caráter de urgência, a revisão na rede de
Capitação de Águas das chuvas, na Rua Padre Antônio
Maciel, esquina com Padre Márcio Vidigal, Santa Luzia,
próximo ao nº 420; - Requerimento nº 031/2016 –
Requer a realização de uma audiência pública, para
dirimir dúvidas dos mais de 150 comerciantes pertencentes ao complexo comercial do Pontilhão, quanto às
obras, emplacamento e outros serviços executados
neste importante centro comercial. E solicitou que o
requerimento 031/16 fosse colocado em votação, em
caráter excepcional. O Sr. Presidente colocou o requerimento em votação. Requerimento nº 031/2016 – Requer a realização de uma audiência pública, para dirimir dúvidas dos mais de 150 comerciantes
pertencentes ao complexo comercial do Pontilhão,
quanto às obras, emplacamento e outros serviços executados neste importante centro comercial. – APROVADO POR UNANIMIDADE. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h54. Discussão e Votação
de Projetos. Com a palavra como líder o vereador
Carlos Roberto fez discurso que segue na íntegra: “Eu
gostaria de parabenizar a todos os vereadores que subiram à tribuna com discursos acalorados e que agora
se tornam mais aparentemente visíveis para essa
Casa. Mas eu queria chamar a atenção dos senhores
vereadores, para o seguinte: tudo o que está acontecendo hoje foi noticiado, avisado, falado, cantado em
verso e prova durante os três anos desse governo que
aí está. Então, é importante que todos possam rever
as suas posições, é importante que todos possam mudar a trajetória dos seus rumos, mas é importante
também que todos saibam a participação que cada um
teve nesses últimos três anos. E eu falo isso, Sr. Presidente com a consciência muito tranquila, de quem não
ocupará cadeira nenhuma nessa Casa, já que eu não
sou candidato a vereador em hipótese alguma. Sendo
candidato a qualquer outra coisa e não sendo eu não
estarei aqui nessa Casa numa próxima legislatura,
tranquilamente. Isso eu queria deixar registrado. Mas
alertar aos vereadores de que são nossas posições, eu
me incluo nelas, que tornaram a cidade no que ela se
tornou nesses últimos três anos que passaram. E falo
isso, Sr. Presidente, como que passou três anos sobrevivendo dentro dessa Casa com, carta anônima, denúncia anônima, oito processos movidos pelo atual
prefeito contra a minha pessoa. Que me levaram a um
gasto de quase quinze mil e oitocentos reais com advogado e muitas vezes que eu subi nessa Tribuna, Sr.
Presidente, para falar o que eu falava é porque eu tinha certeza de que nós chegaríamos aonde nós chegamos hoje. Na total descrença com esse governo que
se instalou hoje em Barbacena. Um governo que não
consegue colocar um líder dentro do Poder Legislativo,
um governo que, infelizmente, não consegue sobreviver aos últimos dias com o mínimo de dignidade possível. Mas queria deixar registrado Sr. Presidente, muitos de nós têm responsabilidade no que aconteceu
nesses últimos três anos e meio da gestão do atual

Prefeito. Isso não pode ser esquecido de forma nenhuma Sr. Prefeito, isso não pode ser maquiado de forma
nenhuma, isso é fato, isso é realidade. É muito bom
que a gente tome uma postura, mas é muito bom para
que no futuro a gente tenha a exata noção do tamanho da responsabilidade de quem senta numa dessas
quinze cadeiras para representar o povo de Barbacena. Eu, felizmente, ou infelizmente, quero acreditar
que infelizmente, não terei o prazer de estar aqui
numa próxima legislatura para ver talvez uma mudança e postura desde o início de um governo. A cidade
não é governada por um Prefeito, a cidade não é governada por uma prefeita, a cidade não é governada
só pelos vereadores, a cidade é governada por um
conjunto, por todos, principalmente pelo povo que nos
elege. E isso foi desconsiderado por muitas vezes em
muitas votações que aconteceram nessa Casa. E hoje,
o prefeito governa até o fim porque a Casa deu a ele
tudo o que ele queria e ele não precisa de mais nada
aqui dentro. Até o orçamento, que nós colocamos nessa Casa que havia problemas, que havia suplementação exagerada para que ele pudesse fazer o que ele
quisesse, ele tem. Ele pode, hoje, simplesmente descartar os vereadores da Casa como se fossem copos
descartáveis que são usados no bebedouro da Casa.
Então é lamentável, Sr. Presidente, mas que sirva de
lição, para que no futuro as pessoas saibam medir
exatamente o tamanho da consequência daquilo que
elas fazem. Eu, com sinceridade, vou pra casa feliz e
satisfeito porque vejo que parece que baixou, em muitos dos vereadores dessa Casa, hoje, o espírito do que
é responsabilidade do Poder Legislativo. É pena que a
Casa esteja vazia, é pena que o Plenário esteja vazio,
mas eu não poderia ir embora sem fazer esse desabafo. Nós somos responsáveis por muita coisa que aconteceu, durante esses três anos e quatro meses que aí
estão. E é por isso que essa Casa, no futuro, precisa
dar demonstração de mais compromisso, de mais responsabilidade, independente de quem esteja na cadeira de Prefeito. Porque tudo o que acontece hoje, a
retirada dos veículos das entidades, usar os vereadores e simplesmente os descartar é inconsequência de
muitas decisões que foram tomadas aqui dentro e que
muitas vezes foram alertadas por alguns vereadores e
nós fomos interpretados como ignorantes, mal educados, chatos, agressivos e mais “n” coisas das quais
fomos chamados. Hoje está aí a prova de que nós não
estávamos errados. Porque, Sr. Presidente, a vida política é feita com várias possibilidades, existe a possibilidade de mudar de rota, como eu vejo aqui hoje,
mas existe também a possibilidade da coerência. E a
coerência ela acompanha durante toda a luta, durante
todo o momento da vida política daquele que se dispõe a representar a população no Legislativo ou no
Executivo. Queria deixar registrado isso, Sr. Presidente, e que constasse na íntegra, não para expor em
nenhum lugar, mas para que as pessoas possam avaliar suas posições no futuro.” Nesse momento o Sr.
Presidente solicitou verificação de quórum para votação dos projetos. Foi verificada a presença dos vereadores Carlos Roberto, Flávio Barbosa, Grácia Araújo,
Ilson Guilherme, Johnson Marçal, Luiz Gonzaga, Márcio Zeferino. E não havendo quórum para deliberação
o Sr. Presidente decretou encerra a presente sessão às
21h02. Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente e pela Senhora
Secretária. Presidente: Vereador Flávio Barbosa da Silva. Secretária: Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes.
RESUMO DA ATA 017/2016 - 015ª Sessão Ordinária
– 07.04.16 – 1º Período – 4º Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Johnson Oliveira Marçal. Secretária:
Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes. Vereadores
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30.
“Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem
procura devorar-me; pelejando todo dia, me oprime.
Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia; pois
são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo.
4

Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em
ti. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a
minha confiança; não temerei o que me possa fazer a
carne. Todos os dias torcem as minhas palavras; todos os seus pensamentos são contra mim para o mal.
Ajuntam-se, escondem-se, marcam os meus passos,
como aguardando a minha alma. Porventura escaparão eles por meio da sua iniqüidade? Ó Deus, derruba
os povos na tua ira!” (Salmos 56 1:7). I - Leitura e
Discussão das Atas: - Atas 088/15 e 089/15 – Aprovadas por unanimidade. II – Leitura da Correspondência
e Comunicações: - Ofício nº 093/16 – Gabinete do
Vereador Amarílio Andrade – indicação para líder do
Partido Social Cristão – PDC o vereador Carlos Alberto
Sá Grise. - Correspondência do Ministério da Educação
Comunicado nº CM268986/2015. - Ofício nº 070/16/
SPCB – Secretaria das Promotorias de Justiça da Comarca de Barbacena – comunicado o cancelamento
da realização da correição ordinária nas 2ª, 6ª, 7ª e
8ª Promotorias de Justiça da Comarca de Barbacena,
bem com alteração nas datas e horários das demais
promotorias. PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA: Proj. Decreto Legislativo nº 004/16 – Concede título
de Cidadão Honorário do Município de Barbacena ao
Senhor Milton Gabriel da Silva e dá outras providências. – Aut. Ver. Marilene Franco. - Proj. Decreto Legislativo nº 005/16 – Comemora os 53 anos do Colégio
Tiradentes da Polícia Militar de Barbacena/MG, com
sessão solene promovida pelo Poder Legislativo e dá
outras providências. – Aut. Ver. Marilene Franco. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h45.
Discussão e Votação de Projetos. VETO - DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO ÚNICA. Veto Total Proj. Lei nº. 132/15 –
Institui a Semana Cultural do Artista Especial no âmbito do Município de Barbacena e dá outras providências
– Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 16.03.16. VISTAS CONCEDIDAS À VEREADORA MARILENE FRANCO.
Estando o veto 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 19h469. Eu, Danielle de Paula
Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente
ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e pela Senhora Secretária. Presidente: Vereador Flávio Barbosa da Silva. Secretária: Vereadora
Grácia Maria Araújo Gomes.
RESUMO DA ATA 018/2012 - 016ª Sessão Ordinária
– 12.04.2016 – 2º. Período - 3º. Ano da Legislatura.
Presidente: Vereador Flávio Barbosa da Silva. Secretário “ad doc”: Vereador José Jorge Emídio. Vereadores
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h30. O
Sr. Presidente, às 19h30, solicitou ao Sr. Secretário
efetuasse a verificação Quorum para a possível abertura da Sessão Ordinária. E, em não preenchendo o
número requerido pelo Quorum Regimental, o Senhor
Presidente deixou de abrir a reunião por falta de Quorum. 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 Flávio Barbosa da Silva. Secretário “ad doc”: Vereador José Jorge Emídio.
RESUMO DA ATA 019/2012 - 017ª Sessão Ordinária
– 14.04.2016 – 2º. Período - 3º. Ano da Legislatura.
Presidente: Vereador Flávio Barbosa da Silva. Secretário “ad doc”: Vereador Johnson Oliveira Marçal. Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h30.
O Sr. Presidente, às 19h30, solicitou ao Sr. Secretário
efetuasse a verificação Quorum para a possível abertura da Sessão Ordinária. E, em não preenchendo o
número requerido pelo Quorum Regimental, o Senhor
Presidente deixou de abrir a reunião por falta de Quorum. 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 Flávio Barbosa da
Silva. Secretário “ad doc”: Vereador Johnson Oliveira
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Marçal.
RESUMO DA ATA 020/2016 - 018ª Sessão Ordinária
– 19.04.16 – 1º Período – 4º Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Johnson Oliveira Marçal. Secretária:
Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes. Vereadores
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h29.
“Esperei com paciência no SENHOR, e ele se inclinou
para mim, e ouviu o meu clamor.” ( Salmos 40:1). I Leitura e Discussão das Atas: - Não houve. II – Leitura
da Correspondência e Comunicações: - Não houve.
III- Apresentação de proposições: - Não houve. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h21.
Discussão e Votação de Projetos. Com a palavra o vereador José Jorge disse que todos se lembram do projeto para liberação de empréstimos para asfaltamento
das ruas. Contudo, os asfaltos estão sendo entregues
em nome dos Líderes de Bairros. Lembrou que ele
chegou a alertar para o fato de que os vereadores devem trabalhar direito para que um nome ao Executivo
possa sair dessa Casa. Afinal, nas ruas não tem ninguém pensado no trabalho realizado pelos vereadores e isso é muito difícil. Prosseguindo com a palavra
como líder concedeu um aparte à vereadora Marilene que disse ser realmente preciso os vereadores se
unirem para que daqui saia um nome para gestor do
município. Afirmou que é preciso parar de ouvir promessas. Afirmou que as pessoas estão cobrando dela
os pedidos de recursos feitos para o município, inclusive do asfalto também e que até o momento nada foi
entregue. Concedeu ainda um aparte ao vereador Sá
Grise que disse ter uma cópia do ofício 059/2016 do
Gabinete do Prefeito comunicando o início das obras e
direcionado aos líderes comunitários, informando sobre o asfaltamento. Afirmou que nenhum vereador foi
mencionado no ofício, sendo que foram os vereadores
que deram condições para que o empréstimo fosse
concretizado. Disse ainda que o Secretário de Finanças, durante a audiência dessa tarde afirmou que o
único recurso que o Prefeito dispõe para realizar as
obras do município são aqueles que foram viabilizados por meio dos empréstimos aprovados por essa
Casa. Caso contrário ele não conseguiria fazer nada.
Concedeu novamente um aparte à vereadora Marilene
que disse ter sido feito o asfaltamento no Bairro do
Carmo e quem recebeu os créditos foi Glauber Milagres, líder comunitário, sendo que a indicação foi do
vereador José Jorge. Prosseguindo, o vereador José
Jorge novamente solicitou que os colegas se atentem
para a necessidade de sair da Câmara um nome para o
governo do município. 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 parabenizou o vereador Carlos Roberto pela sobriedade de suas palavras. Prosseguindo,
lembrou que desde 2014 ele vem lutando contra as
mudanças realizadas no Jubileu de São José Operário,
contando com o apoio da população local e também
de outros vereadores. Lembrou o evento ocorrido com
os artesãos de Barbacena e que foi preciso um projeto
de lei para garantir a participação desses nos eventos
da cidade. Dando seguimento a sua fala ele afirmou
existir uma rejeição muito grande aos nomes das famílias tradicionais de Barbacena, por isso ele espera que
o futuro gestor da cidade esteja entre os membros da
Câmara. E entende que precisam ter no comando da
cidade uma pessoa que goste de Barbacena e de sua
população e que garanta à população condições de
manter seu trabalho e sua renda aqui. E espera que
a Casa consiga promover segurança jurídica para que
garantam aos barraqueiros da cidade permanência
nas festas locais. E lamentou mais uma vez a questão
dos barraqueiros da cidade na Festa do Jubileu de São
José Operário. E ressaltou que a Casa deu muitas condições de governabilidade ao Prefeito, mas se ela não
aconteceu não foi por suas mãos e nem mesmo pela
base de apoio. Nesse momento a Sra. Secretária lembrou a todos os vereadores das audiências públicas
que seriam realizadas na Câmara nos próximos dias,
quais sejam a Audiência da APAE, no dia 25 de abril às
15 horas e a Audiência do Trânsito, no dia 02 de maio

às 19 horas. Com a palavra pela ordem o vereador
Ilson Guilherme disse que gostaria de falar do pedágio na 040, que muito atrapalha a população de Correia de Almeida. Afirmou que foram feitas inúmeras
exigências da população, como o cadastramento dos
moradores, a compra de chip’s para os carros, mas
até o momento nada de concreto foi feito. E afirmou
a sua indignação em relação a essa situação, pois ele
acha que isso é um absurdo. E em razão disso tudo
ele é a favor de que se investigue também o BNDES. E
aproveitou para mencionar os problemas enfrentados
pelos vereadores e as críticas que recebem. Destacou
como trabalham para a comunidade e que ninguém
reconhece, o que causa cansaço e desânimo. E apelou
para que os demais companheiros ajudem na questão
do pedágio. Com a palavra pela ordem o vereador Ronaldo Braga disse que mais uma vez estão enfrentando o problema da festa do Jubileu de São José Operário. Afirmou que quanto ao que fora mencionado pelo
vereador Carlos Roberto sobre a política nacional ele
não tem como tecer muitos comentários, porque lhe
faltam dados concretos para isso, mas acredita que
tenham chegado ao final de um ciclo. E aqueles que
se julgam progressistas fracassaram, pois não conseguiram ajudar verdadeiramente a jovem democracia.
Afinal, ao ter acesso ao governo e ao poder não souberam lidar com inúmeras questões e terminaram por
destruir a nação. E atribui a essa questão a existência
dos trinta e cinco partidos políticos e mais quarenta e
poucos em vias de se tornarem oficiais. Isso faz com
que o presidente, para conseguir governar tenha que
negociar a vida da população. Entende que é preciso
uma mudança de posicionamento daqueles que querem melhorar o país. E se não for os que já estão na
luta ele não sabe dizer quem poderá fazer. E se não
tiverem a capacidade, de dentro de seus segmentos,
lutar por uma reforma política, não saíram de onde
estão. E disse que apesar da história do PT junto com
o PMDB, independente de quem sejam seus membros,
ninguém aqui na cidade pode ser julgado por aqueles
que estão lá em Brasília se locupletando dos bens públicos. Contudo, acabam sendo atingidos por tantas
coisas erradas, somente pelo fato de pertencerem aos
mesmos partidos. Mas destacou que não vê ninguém
melhor do que aqueles que já estão nessa Casa para
construir um projeto para Barbacena, em especial por
saber o quanto é difícil para se formar nomes na política. Com a palavra pela ordem a vereadora Marilene
disse que após ouvir o Secretário de Saúde em suas
explanações ela conclui que se trata de politicagem.
Porque há quinze dias o Prefeito e o Secretario de
Saúde não estavam pensando no núcleo do câncer e
agora o Secretário de Saúde vem até a Câmara fazer
essa politicagem. E questionou pra que seria isso, pois
agora o Núcleo do Câncer está incluído, mas entende
que seria para convencer os vereadores em votar. Afirmou que ela está ficando muito atenta com o gestor e
irá tomar todo o cuidado. Afinal, estão aqui para votar
aquilo que é para o povo e não aquilo que seja apenas
para fazer politicagem. Estando o prazo de votação
encerrado o Sr. Presidente passou para a terceira parte
da ordem do dia. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 21H28.
Não havendo oradores inscritos e nada mais havendo
a tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão às 21h29 e eu, Danielle de Paula Almeida
Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente
e pela Senhora Secretária. Presidente: Vereador Flávio
Barbosa da Silva. Secretária: Vereadora Grácia Maria
Araújo Gomes.
RESUMO DA ATA 041/2016 - 037ª Sessão Ordinária
– 30.06.16 – 1º Período – 4º Ano da Legislatura. Presidente em exercício: Vereador Márcio Zeferino Ferreira. Secretária: Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes.
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro
próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO:
19h23. “O SENHOR reina! As nações tremem! O seu
trono está sobre os querubins! Estremeça toda a terra!.” (Salmos 99:1). I - Leitura e Discussão das Atas:
- Não houve. II – Leitura da Correspondência e Comu5

nicações: - Relatório das atividades da Câmara Municipal no primeiro semestre de 2016. - Ofício s/nº - Vereador Flávio Maluf – Justifica sua ausência na reunião
ordinária do dia 30/06/2016, em razão do falecimento
de sua tia Sued Maluf. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO
DIA – HORÁRIO: 19h30. Discussão e Votação de Projetos. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME
DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA. Proj. Lei nº. 060/16
– Concede reajuste dos vencimentos dos servidores
municipais e dá outras providências. – Aut. Executivo. – PRAZO VENCE EM 16.08.16. Votar Emenda de
fls. 11 de autoria dos vers. Vânia Castro, Luiz Gonzaga, Carlos Roberto e Ronaldo Braga. APROVADA POR
UNANIMIDADE. Em discussão e votação o projeto com
a emenda o mesmo foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Com a palavra pela ordem o vereador Ronaldo
solicitou que o projeto fosse colocado em discussão
e votação em redação final. Solicitação essa que foi
APROVADA POR UNANIMIDADE. Em redação final
Proj. nº. 060/16 – Concede reajuste dos vencimentos dos servidores municipais e dá outras providências. – Aut. Executivo. – PRAZO VENCE EM 16.08.16.
APROVADO POR UNANIMIDADE. Nesse momento o Sr.
Presidente suspendeu a reunião por dez minutos, às
19h37. Sessão reaberta às 19h42. REDAÇÃO FINAL –
PROJETO LEI. Proj. Lei nº. 072/14 - Dispõe sobre a divulgação das ações e prestações de contas, na página
da Internet, dos serviços realizados por Organizações
Não Governamentais - ONGs, Associações, Fundações
de Saúde, Prestadores de Serviço, Cooperativas e demais instituições do Terceiro Setor, quando receberem,
a qualquer título, dinheiro, bens e valores públicos ou
quando o Município de Barbacena assumir obrigações
de natureza pecuniária – Aut. Ver. Johnson Oliveira
Marçal. APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº.
006/16 – Altera a redação do parágrafo 3º do art. 5º
da Lei nº 4.169 de 1º de abril de 2009. – Aut. Mesa da
Câmara. APROVADO POR UNANIMIDADE. SEGUNDA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI. Proj. Lei
nº. 038/16 – Dispõe sobre as diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do município
de Barbacena para o exercício de 2017 e dá outras
providências. – Aut. Executivo. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR ILSON GUILHERME. Proj. Lei nº.
063/16 – Autoriza o reajuste dos agentes políticos da
Câmara Municipal de Barbacena e dá outras providências. – Aut. Mesa da Câmara. VISTAS CONCEDIDAS
AO VEREADOR RONALDO BRAGA. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DECRETO LEGISLATIVO.
Proj. Dec. Leg. nº. 001/16 – Comemora os 40 (quarenta) anos da Marcenaria Toledo Barbacena Ltda.,
com sessão solene promovida pelo Poder Legislativo
e dá outras providências. – Aut. Vereador Tadeu José
Gomes. RETIRADO DA PAUTA PELO SR. PRESIDENTE. VOTA PARECER CONTRÁRIO DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO. Proj. Lei nº. 134/15 – Dispõe sobre
a obrigatoriedade na concessão pelo Poder Executivo
Municipal de Kit de higiene bucal nas escolas públicas
municipais e dá outras providências - Aut. Ver. Flávio
Maluf Caldas. RETIRADO DA PAUTA PELO SR. PRESIDENTE. Proj. Lei nº. 135/15 – Inclui como item obrigatório na cesta básica comercializada no município
de Barbacena, escovas dentais infantil e adulta, creme
dental e fio dental e dá outras providências. - Aut.
Ver. Flávio Maluf Caldas. RETIRADO DA PAUTA PELO
SR. PRESIDENTE. PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. EM DESTAQUE: Requerimento nº. 065/16 de
autoria dos vereadores Vânia Castro, Ronaldo Braga,
Luiz Gonzaga e Carlos Roberto a pedido do vereador
Amarílio Andrade. VISTAS CONCEDIDAS À VEREADORA MARILENE. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO
– ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 19H47. Não
havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo
a tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão às 19H47 e eu, Danielle de Paula Almeida
Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente
e pela Senhora Secretária. Presidente: Vereador Flávio
Barbosa da Silva. Secretária: Vereadora Grácia Maria
Araújo Gomes.

