B A R B A C E N A, Q U I N TA-F E I R A, 04 D E J U N H O D E 2020
PODER EXECUTIVO

Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos

D E C R E TO M U N I C I PA L
DECRETO MUNICIPAL Nº 8.671
“Dispõe sobre a suspensão do prazo de validade do
Concurso Público referente aos Editais nºs. 001 e
002/2015”.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARBACENA, no uso
das atribuições de seu cargo, em conformidade com
a legislação em vigor, em especial com o disposto na
Lei Complementar Federal nº 173, de 27 de maio de
2020; e na forma do art. 26, inciso I da Constituição
do Município de Barbacena;
Considerando o disposto no art. 10 da Lei Complementar Federal nº 173/2020;
Considerando a prorrogação da validade do Concurso
Público referente aos Editais nºs. 001 e 002/2015 consubstanciada no Decreto nº 8.285, de 19 de abril de
2018, até 06 de junho de 2020;
Considerando a existência de candidatos aprovados
Concurso Público referente aos Editais nºs. 001 e
002/2015, homologado em 06 de junho de 2016, e
ainda não nomeados;
DECRETA:
Art. 1º Fica suspenso o prazo de validade do Concurso
Público referente aos Editais nºs. 001 e 002/2015, até
o término da vigência do estado de calamidade estabelecido pela União.
Art. 2º Ressalvado o disposto no inciso IV do art. 8º
da Lei Complementar nº 173/2020, ficam suspensas,
até 31 de dezembro de 2021, as nomeações dos candidatos aprovados no Concurso Público referente aos
Editais nºs 001 e 002/2015.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

tavos) e o item 02 no valor mensal de R$48.818,30
(quarenta e oito mil oitocentos e dezoito reais e trinta
centavos). Barbacena, 28 de maio de 2020. Luis Álvaro Abrantes Campos - Prefeito Municipal.
MUNICÍPIO DE BARBACENA – PROCESSO Nº
013/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2020 - Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos e insumos, para atendimento
das demandas judiciais em curso, através da Secretaria Municipal de Saúde Pública – SESAP. Vencedores
dos lotes pelos valores unitários descritos: MAGALHÃES INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI., inscrita no
CNPJ sob o nº 17.403.267/0001-22, lotes: 08 R$4,15
e 12 R$21,90; COELHO & MAGALHÃES LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 04.700.032/0001-50, lotes: 06
R$34,00; 07 R$34,00 e 11 R$98,00. Homologado em
26/05/2020. Luis Álvaro Abrantes Campos – Prefeito
Municipal.

E X T R ATO D E T E R M O A D I T I V O
Extrato Primeiro Termo Aditivo aos Contratosde Prestação de Serviçosnº 168/2019e169/2019, oriundos do
Processo Licitatório nº 029/2019 - Pregão Eletrônico
nº 013/2019.Contratante: Município de Barbacena CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria
Municipal de Obras Públicas - SEMOP. Contratadas:
Contrato nº 168/2019 - MUNDO DOS UTILITÁRIOS
AUTOPEÇAS EIRELI - ME, CNPJ nº 27.115.972/000188; Contrato nº 169/2019 - OFICINA SANTA INÊZ
EIRELI - EPP, CNPJ nº 04.119.048/0001-74. Objeto:
Alterar o gestor/fiscal constante na “Cláusula Treze
- Da Gestão e Fiscalização do Contrato”, passando a
viger com a seguinte redação: “Observado o disposto
no art. 67 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações,
bem como na Instrução Normativa nº 001/2017 CGEM, 29.03.2017, a gestão e fiscalização dos contratosdiscriminados no preâmbulo serão realizadas
pelo Chefe de Serviço de Limpeza Urbana, Sr. Marley
Richard Cardoso, conforme consta no Memorando nº
105/2020-SEMOP -, datado 05.03.2020, de lavra do
Secretário Municipal de Obras Públicas.”. Data de assinatura: 12/05/2020. Nome das partes que assinam:
Luís Álvaro Abrantes Campos (Prefeito Municipal), e
Dimas da Silva Teixeira (SecretárioMunicipal de Obras
Públicas - SEMOP).

junho de 2020. Bruno Moreira Mota - DIRETOR GERAL
DO SAS.
Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes
Secretária Municipal de Governo

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE
BARBACENA
Presidente: Amarílio Augusto de Andrade

E X T R ATO D E P O RTA R I A S
PORTARIA Nº. 114/2020
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes
que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:
EXONERAR, a partir desta data, ANDREA MIRIAM
GONÇALVES DUARTE do cargo em comissão de Assessor de Relações Comunitárias, Símbolo CLC-1 do
Quadro de Servidores da Câmara, lotada no Gabinete
do Vereador Amarílio Augusto de Andrade, de acordo
com a Lei Municipal nº. 4169/09, devidamente modificada pela Lei nº. 4939/19. Gabinete do Presidente,
Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, ao primeiro dia do mês de junho de 2020. Vereador Amarílio
Augusto de Andrade - Presidente. Tornou-se pública
por afixação no saguão da Câmara em 1º.06.2020.
Maria Aparecida Elias de Paula - Diretor Geral.

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO SEPLAN

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

Secretário: Silver Wagner de Souza

SERVIÇO DE ÁGUA E
SANEAMENTO - SAS

PORTARIA Nº. 115/2020
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes
que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:
NOMEAR, a partir desta data, NATHÁLIA CRISTINA
LOURES para exercer cargo em comissão de Assessor
de Relações Comunitárias, Símbolo CLC-1 do Quadro
de Servidores da Câmara, lotada no Gabinete do Vereador Amarílio Augusto de Andrade, de acordo com
a Lei Municipal nº. 4169/09, devidamente modificada
pela Lei nº. 4939/19, em vaga decorrente da exoneração de Andrea Mirian Gonçalves Duarte. Gabinete do
Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/
MG, ao primeiro dia do mês de junho de 2020. Vereador Amarílio Augusto de Andrade - Presidente. Tornou-se pública por afixação no saguão da Câmara em
1º.06.2020. Maria Aparecida Elias de Paula - Diretor
Geral.

Diretor: Bruno Moreira Mota

R E S U M O D E ATA S

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 04 de junho de 2020;
178º ano da Revolução Liberal, 90º da Revolução de 30.
Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

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

AV I S O D E L I C I TA Ç Ã O
SAS - PE 002/2020 - PRC 005/2020. OBJETO: Contratacao de servicos de manutencao em motores eletricos. Abertura: 23/06/2020 às 14:00. Informacoes:
licitacao@barbacena.mg.gov.br. Maria A. Eugenia - Diretora de Licitacao.

C R E D E N C I A M E N TO
SAS – IL 002/2020 – PRC 012/2020. OBJETO: Credenciamento de instituições financeiras. Abertura:
08/06/2020 – Horário: 12:00 às 17:00 hs. Informações: licitacao@barbacena.mg.gov.br. Maria A. Eugênia – Diretora de Licitação.

E X T R ATO D E H O M O L O G A Ç Ã O
MUNICÍPIO DE BARBACENA, PROCESSO Nº 010/2019
– CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 - contratação de empresa especializada para limpeza urbana, para fins de
operação de transbordo e coleta de resíduos sólidos
da saúde. Foram adjudicados ao licitante vencedor:
ISAURA BERTOLIN DE PAIVA TRANPORTADORA
CANÃA ABP EIRELI, CNPJ:01.105.906.0001-33, pelo
valor global de R$2.489.959,08 (dois milhões quatrocentos e oitenta e nove mil novecentos e cinquenta e
nove reais e oito centavos), sendo o item 01 no valor
mensal de R$158.678,29 (cento e cinquenta e oito mil
seiscentos e setenta e oito reais e vinte e nove cen-

E X T R ATO D E P O RTA R I A S
O DIRETOR GERAL DO SAS,no uso das atribuições de
seu cargo, em conformidade com as Leis em vigor, em
especial com o disposto na Lei Municipal nº 5.019, de
18 de dezembro de 2019, RESOLVE:
PORTARIA Nº. 147/2020 - TORNAR SEM EFEITO a
Portaria n° 143, de 26 de maio de 2020. Barbacena,
03 de junho de 2020. Bruno Moreira Mota - DIRETOR
GERAL DO SAS.
PORTARIA Nº. 148/2020 - REVOGAR a designação
doservidor Caetano do Espirito Santo, matrícula 155,
da função gratificada de Chefe da Divisão de Aquisições, na Diretoria Administrativa Financeirado Serviço
de Água e Saneamento – SAS, com efeito retroativo a
01.06.2020. Barbacena, 03 de junho de 2020. Bruno
Moreira Mota - DIRETOR GERAL DO SAS.
PORTARIA Nº. 149/2020 - DESIGNAR o servidor Caetano do Espirito Santo, matrícula 155, para exercer a
função gratificada de Chefe da Divisão de Almoxarifado, Patrimônio e Arquivo,na Diretoria Administrativa
Financeirado Serviço de Água e Saneamento – SAS,com efeito retroativo a 01.06.2020. Barbacena, 03 de
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RESUMO DA ATA 070/2019 - 051ª Sessão Ordinária –
24.09.19 – 2º Período – 3º Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário: Vereador José Jorge Emídio. Vereadores
Presentes: Conforme registro em livro próprio. Presidente: “Senhores vereadores, de pé por gentileza.
Havendo número regimental e sob a proteção de Deus
e em nome do povo de Barbacena, declaro aberta a
presente sessão ordinária. Solicito do ilustre vereador
Odair que faça a leitura de um versículo bíblico.” PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h21 “E
aconteceu, depois disso, que, tendo Absalão, filho de
Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amnom, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Amnom,
até adoecer, por Tamar, sua irmã, porque era virgem;
e parecia, aos olhos de Amnom, dificultoso fazer-lhe
coisa alguma. Tinha, porém, Amnom um amigo, cujo
nome era Jonadabe, filho de Simeia, irmão de Davi.“
(2Samuel 13:1-22 ARC) Presidente: “Senhoras vereadoras e vereadores, até que as demais autoridades da
fazem parte da área de segurança da nossa região
cheguem, nós vamos dar sequência à nossa sessão
ordinária. Solicito do ilustre Secretário a leitura de
ata.” Secretário: “Sr. Presidente, senhores vereadores,
público que nos assiste, uma boa noite. Ata 042/2019
(copiar).” I - Leitura e Discussão das Atas: - Atas
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042/2019 – Aprovada por unanimidade. II – Leitura da
Correspondência e Comunicações: - Não houve. IIIApresentação de proposições: - Do vereador Milton
Roman: - Indicação nº 570/2019 – Solicita ao a construção de uma rede de esgoto na Rua João Bertolin,
na Colônia Rodrigo Silva. Com a palavra pela ordem o
vereador Milton Roman: “Só comunicar a todos o falecimento do Júlio. Júlio do Nova Cidade, a gente chamava carinhosamente. Funcionário do SAS, Presidente
da Associação do Nova Cidade, faleceu hoje, trabalha
há muitos anos com a gente no movimento comunitário, fizemos viagens, foi um grande empreendedor lá
na região dele. O time de futebol... trabalhava com a
gente na Prefeitura... e veio a falecer hoje. Então,
quem conhece lá, que mora lá na região, o pessoal, o
Odair sabe quem é o Júlio. Ele está sendo velado lá no
Zelo, Paz Eterna. Então, está sendo velado lá, mas eu
ainda não sei o horário do sepultamento amanhã. Mas
aí fica registrado na Casa, aqui. Gostaria até que ficasse na íntegra a minha fala. Nosso pesar pelo falecimento do nosso amigo comunitário, de muitos anos
na União Comunitária de Barbacena, trabalhou com a
gente por muitos anos, Júlio do Nova Cidade, chamado carinhosamente de Júlio do Nova Cidade. Obrigado
Sr. Presidente.” - Do vereador Ovídio Daniel: - Indicação nº 602/2019 – Solicita extensão de rede elétrica
na Rua Ernani Silva, Santa Tereza I; - Indicação nº
603/2019 – Solicita reforma da ponte da Lavrinha localizada próximo ao sítio Osório; - Indicação nº
604/2019 – Solicita extensão de rede elétrica na Rua
Jacob Hertel, Santa Tereza II. - Do vereador Carlos
Du: - Memorial s/nº – Os vereadores que abaixo assinam vêm solicitar ao Sr. Prefeito, Luiz Álvaro Abrantes
campos, a nomeação e posse dos aprovados em concurso público, ainda que fora das vagas previstas para
provimento de cargos de professor P1 de Barbacena.
- Do vereador Nilton Cézar: - Indicação nº 567/2019
– Solicita ao Sr. Prefeito que encaminhe projeto de lei
que estabeleça, no âmbito do município, normas complementares, critérios e procedimentos administrativos para aplicação das normas gerais e dos procedimentos nacionais aplicáveis à regularização fundiária
urbana. – REURB; - Indicação nº 579/2019 – Solicita a
colocação de uma luminária no final da Rua “A”, Nova
Suíça; - Requerimento nº 150/2019 –Requer moção
congratulatória a senhora Bianca Andreia Silva, monitora de alunos do Colégio Tiradentes; - Requerimento
nº 151/2019 – Requer moção congratulatória ao senhor Luiz Rogério Mendes, coordenador da fanfara de
alunos do Colégio Tiradentes; - Requerimento nº
152/2019 – Requer moção congratulatória ao Tenente
Paulo César de Souza, Secretário do Colégio Tiradentes. Vereador Nilton: “ Sr. Presidente, palavra pela ordem?” Presidente: “Vereador, não iriei conceder a palavra pela ordem, face o pleito da Comissão Presidente
pelo vereador Carlos Du, a Comissão de Segurança.
Então, senhores vereadores, são 19h34, passamos à
segunda parte da reunião. Solicito ao assessor da
Casa que convide as autoridades a compor a Mesa.”
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO:
19h34 Discussão e Votação de Projetos Nesse momento o mestre de cerimônias convidou a fazer parte
da Mesa dos Trabalhos, informou que será apresentado um balanço das últimas ações na área de segurança da cidade e a presente reunião foi convocada pela
Comissão de Segurança da Câmara, cujo Presidente é
o vereador Carlos Du, vice-presidente, o vereador
Glauber Milagres e Secretário o vereador Nilton César,
tendo como suplentes os vereadores Thiago Martins e
Vânia Castro. Foram convidadas as seguintes autoridades: Comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar,
Tenente Coronel, Sávio Geraldo Corcilho Pires, o Delegado Carlos Capistrano, Chefe do 13ª Departamento
de Polícia Civil de Barbacena; o Subtenente Pantaleão,
representando o Corpo de Bombeiros; Secretário Municipal de Trânsito, Samuel de Tarso; o representante
e Chefe da Guarda Civil Municipal; Dr. Pedro Henrique
Morgado, representante da Comissão de Direitos Humanos da OAB Subseção Barbacena; a Sra. Marly
Gava, presidente da Comissão de Direitos Humanos de
Barbacena. Registrou e agradeceu a presença do Dr.
Saulo do Prado, Delegado de Polícia e as senhoras e

senhores aqui presente. Presidente: “Para justifica
esse encontro, nesta noite histórica para Barbacena e
para essa Casa, convido rapidamente o vereador Cadu
que da tribuna da Casa “faça” sua explanação como
Presidente da Comissão.” Vereador Carlos Du: “Boa
noite Sr. Presidente, na pessoa de quem eu cumprimento todas as autoridades, nobres colegas, quem
nos acompanha aqui, todos aqueles que trabalham
todos os dias, doando suas vidas, para que a segurança de Barbacena possa acontecer. Sr. Presidente, o
intuito dessa reunião é para que possa ser apresentado esse balanço das atividades realizadas no último
ano, para que a população de Barbacena possa continuar com essa sensação de segurança que tem. Hoje,
Barbacena e uma cidade potencialmente segura e se
é, é graças ao trabalho dos senhores presentes hoje,
aqui. Então, essa é uma oportunidade para apresentar
esses trabalhos que estão sendo feitos aqui no município e valorizar também a contribuição que a Casa
pode dar, para valorizar o belo trabalho, a luta diária
que os senhores realizam aqui todos os dias. Só quem
passou na farda sabe como é, você sair de casa com a
missão de voltar pra casa. Não é fácil, não! Então, a
gente pode contribuir dessa forma, ao longo dos trabalhos também, ao longo dessa reunião, eu gostaria
de fazer algumas propostas pra gente continuar com
esse formato de trabalho. Tentar, assim, como em Juiz
de Fora, que está lá fazendo o seu Plano Municipal de
Segurança Pública e quem sabe Barbacena também
possa fazer um Plano Municipal de Segurança Pública.
Ter um Conselho que a gente posa explorar para ter a
captação de recursos aqui, para os órgãos de segurança pública aqui de Barbacena. Então, é uma discussão
que a gente precisa ampliar, que a gente precisa trazer
pra cá. A forma que a Casa tem para contribuir com
segurança pública. Muito obrigado!” Presidente: “Nós
vamos então, convidar as autoridades para descermos
e acompanhar os dados, que sem dúvida, serão mostrados a todos os presentes.” Com a palavra o Delegado Carlos Capistrano: “Sr. Presidente da Câmara Municipal de Barbacena, vereador Amarílio, na pessoa de
quem eu cumprimento todos os edis dessa Casa, Tenente Cel. Savio, comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar, o meu amigo, Subtenente Pantaleão do
Corpo de Bombeiros, o Itamar da Guarda Municipal, a
Marly da Comissão de Direitos Humanos, o Pedro da
Comissão de Direitos Humanos da OAB, Dr. Saulo, em
especial o Wellington representando todo o departamento, os colegas da polícia militar, guarda municipal,
bombeiros, senhoras e senhores, boa noite. Nós vamos procurar se breve, porque os outros colegas também terão as suas respectivas falas, eu espero atender, viu o Carlos Du, ao anseio que você espera de nós
da Polícia Civil e ao final se tiver alguma dúvida, aa
gente esclarece. Bem, foi-me solicitado, dois momentos da palestra que é a questão das atividades da polícia civil desempenhadas ao longo do ano de 2019 e
um diagnóstico dos nossos trabalhos. Então, incialmente, acerca das nossas atividades, a polícia civil
realizou palestras no Seminário Brasileiro de Ciências
Militares, em Barbacena entre os dias 09 e 11 de abril,
lá no cinema da Escola Preparatória de Cadetes do Ar
com o Dr. Saulo do Prado, Dr. Colimar Dias Braga Júnior e a Dra. Flávia Mara Camargo Murta, palestrando
no seminário que teve grande repercussão aqui na
região. Ainda no mês de abril, nós tivemos, no dia 20
de abril, o 13º Departamento agraciando as autoridades, o Sr. Chefe da Polícia Civil à direita, não pode vir
no dia, mas recebeu a Comenda Distinção Policial Civil,
em seu gabinete em Belo Horizonte. E à esquerda,
outras autoridades, inclusive o Prefeito Municipal, o
chefe-adjunto da polícia civil, pediu e nós tivemos a
honra de condecorar o Presidente dessa Casa. No mês
de maio, o delegado regional de Barbacena, Dr. Egmar, recebeu a Comenda do Dia da Vitória, Álvaro
Jabor, e nós estivemos lá, prestigiando o evento. Recente, agora, no mês de junho, a polícia civil participou, junto com a polícia militar, o corpo de bombeiros
e outros parceiros, “esteve” lá conosco, na ação cívicosocial no bairro Grogotó, em Barbacena, considerando
a preocupação dos atores de segurança pública daquela localidade, face o aumento da criminalidade ali
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naquela região. Então, nós iniciamos ali uma manhã,
praticamente toda, né Coronel Sávio?... com uma ação
civil, levando o estado àquela comunidade. Nós tivemos no mês de junho, a polícia civil realizou o café
com a imprensa, em Barbacena e praticamente todos
os órgãos de imprensa ali, pela passagem do dia da
imprensa, no dia primeiro de junho. Essa cerimônia foi
lá no Departamento, Rua General Câmara, nº 20. A
polícia civil realizou a 6ª Campanha do Agasalho, através do 13º Departamento. Já estamos na sexta edição, agradecemos ao povo de Barbacena pela solidariedade, todos os anos nós realizamos essa ação social
e nós atendemos aí mais ou menos 1200 pessoas que
foram contempladas com os agasalhos e oito instituições. Considerando, nós vamos mostrar daqui a pouco, alguns avanços na criminalidade de Barbacena,
nós realizamos uma reunião com a Polícia Militar para
traças as estratégias de combate à criminalidade, estreitar os laços de integração, no sentido de melhorarmos a qualidade dos nossos trabalhos e foi muito produtiva essa reunião e dali já “saiu” alguns serviços
dessa reunião que aconteceu lá no 9º Batalhão da
Polícia Militar com o comandante da 13ª região Militar,
o Cel. Sávio, Comandante do Batalhão e os delegados
regionais de Barbacena, Lafaiete e São João Del Rei e
vários outros delegados e também oficiais da polícia
militar. Do dia primeiro ao dia trinta, nós estamos ainda vivenciando isso, o projeto social setembro amarelo. Nós já estamos na quarta edição do projeto setembro amarelo, com o objetivo de conscientizar a
população das estatísticas crescentes de suicídio na
nossa região, no Brasil e no mundo. A Organização
Mundial de Saúde dispõe que a cada quarenta segundos uma pessoa pratica o auto extermínio, a cada quarenta segundos uma pessoa tenta o suicídio. Então,
esse projeto é um projeto incentivado pela organização mundial de saúde, é um projeto para que possamos salvar vidas e prevenir o suicídio. Então, ele é
desenvolvido pela Polícia Civil, pela Prefeitura Municipal de Barbacena em parceria com diversas instituições, como aqui presente, polícia militar, bombeiro,
guarda municipal, SETRAN e toda comunidade de Barbacena. E aqui, algumas das nossas atividades fins,
como por exemplo, a elaboração de carteiras de identidade. Nós tivemos de janeiro a agosto a elaboração
de 8158 carteiras de identidade, entre primeira e segunda vias. É importante lembrar que não só lá no
UAI, mas também naquelas comissões volantes que
muitas vezes atendem fora do UAI. Exames de direção, nós somos responsáveis pela presidência do exame de direção em Barbacena, Lafaiete e São João, a
SIRETRANS, então nós realizamos o exame de legislação e de direção veicular. Então, nós tivemos, até agora, em 2019, 7.765 exames de direção realizados na
nossa cidade de Barbacena. Os certificados de Registro e Licenciamento de Veículos e os Certificados de
Registro de Veículos, 16.290 documentos expedidos
de janeira a agosto. Aqui, a questão do diagnóstico, eu
passo então, para a próxima fase, as nossas atividades
fins, agora aqui entrando no mérito do diagnóstico,
sob o prisma da Polícia Civil. A Polícia Civil que é responsável, só sendo redundante, pela parte repressiva.
A partir do momento que o crime ocorre, normalmente
a ocorrência é conduzida à polícia civil. E cabe a nós a
repressão, a elucidação, a elaboração dos procedimentos policiais, Inquérito Policial e Termo Circunstanciado de Ocorrência, para encaminhamento à Justiça
para que os autores sejam devidamente responsabilizados. Nós tivemos os crimes violentos, nós tivemos aí
a modalidade do homicídio tentado e consumado, roubos tentados e consumados, não são todos os delitos
que são considerados como violentos. Estupro tentado
e consumado, estupro de vulnerável tentado e consumado, além da extorsão mediante sequestro e o sequestro e cárcere privado. Nós tivemos ali uma comparação 2018/2019, algumas variações maiores no
ano de 2019. No total parcial, de janeiro a agosto, em
2018 nós tivemos 98 crimes violentos, em 2019, 106
conforme fonte do Armazém do Sistema Integrado de
Defesa Social do REDES. E nós verificamos, em termos
de porcentagem, eu não gosto muito de ler porcentagem porque se nós repararmos ali, em janeiro de 2018
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eu tive 19 crimes violentos, e em janeiro de 2019, eu
tive 16. Então, teve uma redução de 15,78%. Mas
quando eu pego, por exemplo, abril, eu tive 10 em
2018 e 18 em 2019. Aí eu tenho 80% de aumento.
Então, quando eu falo em 80% de aumento assusta,
mas em números absolutos, de dez para dezoito, são
números que “tá” dentro de uma margem de aceitabilidade pelos atores de segurança pública. Não quer
dizer que nós vamos ficar acomodados com esse aumento ali de criminalidade. Então, nós tivemos, dentro
dos crimes violentos, em determinados meses, um
acréscimo, ainda que pequenos. Mas nós vamos verificar aqui os trabalhos que foram feitos em relação a
esses crimes. Os homicídios, de janeiro a agosto, os
homicídios tentados e os homicídios consumados. Na
arte de cima os consumados, nós tivemos, em 2018,
cinco, em 2019, até agora, cinco. Então, em termos de
homicídio. O importante, para a polícia civil, a taxa de
elucidação e a nossa taxa de elucidação, de esclarecimento do fato, é alta. Se nós observarmos ali, em janeiro, fevereiro e março zero, em abril nós tivemos um
e esse homicídio que teve foi elucidado. Ou seja, nós
conseguimos apurar, apontar a autoria e encaminhar o
inquérito para a Justiça, para a responsabilidade criminal. Em maio nós também tivemos um, o inquérito
está em tramitação, para apurar autoria e materialidade. Já em junho nós tivemos dois, um enviado à Justiça e elucidado. No mês de julho nós não tivemos e
agosto também um elucidado, total de cinco. No ano
de 2019 nós tivemos, em fevereiro, um elucidado, no
mês de março um também elucidado com prisão, com
pedido de prisão temporária decretada. No mês de
abril nós tivemos um, também em maio, os dois já
esclarecidos, no mês de junho um inquérito em tramitação, apurando a autoria. Então, fazendo uma comparação, ora houve redução total, e posteriormente o
aumento com um e assim em percentuais o aumento
foi de cem por cento, o que causa uma preocupação,
mas na verdade só aconteceu um caso em números
absolutos, que é aceitável. E muitos desses homicídios
são passionais, não havendo muito o que ser feito, em
termos de prevenção, restando apenas a apuração e a
identificação dos autores. Da mesma forma os homicídios tentados, que em 2018 foram quatro e nesse ano,
dez. Aumentando em 150% o número de homicídios
tentados, mas em números absolutos o aumento foi
de seis. Sempre com as taxas de elucidação e esclarecimento rápidas, dando a devida resposta para a sociedade. O crime de homicídio de forma geral, desde
os primórdios da humanidade, acontece, o que se tem
que fazer é dar a resposta efetiva e rápida para a sociedade. Não podendo ficar sem respostas e sem apurar a reponsabilidade. O Ipea, Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada, fez uma pesquisa em demostra
que o Brasil teve um aumento da taxa de homicídio de
24% para cada cem mil habitantes de 2007 a 2017,
porém em Minas Gerais houve uma queda de 2,7%. E
Barbacena é a quarta cidade do estado com menos
homicídios do estado. Fruto do trabalho da Polícia Militar em prevenção e da Polícia Civil em elucidação. Já
o feminicídio, de janeiro a agosto de 2019, ocorreram
dois casos em Barbacena consumados e um tentado,
taxa de elucidação de 100%. E ressaltou que a delegacia da mulher é bastante atuante na cidade. As medidas protetivas aplicadas de janeiro a agosto de
2019, num total de 394 elaboradas pela Dra. Flávia
Murta, para a proteção das mulheres, após a notificação pelas mulheres de agressão por parte de seus
companheiros. A Polícia Civil realizou a operação cronos no dia 28 de maio, operação essa realizada por
toda a polícia civil do Brasil, visando prevenir os crimes
de homicídio e feminicídio e violência doméstica. E
mesmo os números de feminicídio sendo baixos na
cidade, em todo o país esses números são altos, por
isso, o conselho Nacional dos Chefes de Polícia desenvolveu essa operação para que esses crimes pudessem ser evitados. Os crimes de ódio não foram registrados na cidade, sendo Barbacena uma das poucas
cidades onde os crimes raciais ou de gênero não são
preocupantes. Então, quando existe qualquer rumor,
as polícias agem imediatamente e não há registros
dessa tipificação penal na cidade de Barbacena. Aí

uma tabela dos estupros, de janeiro a agosto de 2018
e 2019, onde em 2018 ocorreram 6 e 2019 ocorreram
4, redução de 33,33% nos crimes de estupro. Já o
estupro de vulneráveis, ocorreu uma redução de
53,84%, de 13 casos em 2018 para seis em 2019. O
sequestro e cárcere privado não são crimes comuns na
região, mas procura-se fazer um trabalho de inteligência entre as forças. Barbacena, costuma-se dizer que
somos privilegiados em relação a determinados crimes
como o sequestro e o cárcere privado, que em 2018
ocorreram 2 e em 2019 somente um, com redução de
50%. Normalmente, esclarecido. O tráfico ilícito de
drogas, tivemos um aumento de 2018 para 2019. A
droga em si é um crime crescente, e vamos em qualquer cidadezinha da região, de quatro mil habitantes
em que muitas vezes nós temos que fazer uma operação, porque o número de traficantes ali é grande. Então, é um mal de todas as cidades da nossa região, do
estado e do país. Mas vocês vão verificar que embora
nós tivemos um aumento de 10,44%, de cento e trinta
e quatro ocorrências, para cento e quarenta e oito,
naquela reunião que nós mostramos lá atrás, entre as
polícias civil e militar, nós baixamos estratégias para o
tráfico ilícito de drogas. A primeira delas foi a “Operação Locomotiva” para o combate ao tráfico de drogas.
Realizada em 26/06, com sete presos além dos apetrechos para o tráfico. A operação em seguida foi para
o combate ao tráfico de drogas e combate ao furto e
receptação também, nessa operação foram presos
dois homens e realizou-se no mês de julho. A operação de julho foi realizada com apreensão de arma de
fogo, drogas, a prisão de um homem e a apreensão de
um menor. A polícia civil realizou recentemente a Operação Delivery em que participaram aproximadamente
cento e cinquenta policiais de Barbacena, Conselheiro
Lafaiete e São João Del Rei, além de outras cidades,
que vieram para ajudar. A chefia da polícia autorizou o
pedido de aeronave e o auxílio dos cães farejadores,
pois a operação foi realizada no Condomínio Vertentes, no Grogotó. Tinha sido feita uma ação social no
Condomínio Mantiqueira e essa ação foi no prédio de
baixo, Vertentes. Na oportunidade foram presas 13
pessoas, onze aqui em Barbacena e dois no estado do
Rio de Janeiro e também cumpriu-se dezessete mandados de busca e apreensão na parte da manhã, apreendendo drogas em uma operação muito bem realizada e muito produtiva. Em relação aos roubos,
comparando 2018 com 2019 teve-se um acréscimo de
68 para 80, cerca de 17%. E o roubo, como ele conversava com o vereador Maluf, é o crime com subtração com violência ou grave ameaça e é o crime que
preocupa mais as forças de segurança. E a diferença
entre Roubo e Furto é que no roubo existe a subtração
mediante violência ou grave ameaça e no furto existe
a subtração de coisa alheia, sem a violência ou grave
ameaça à pessoa. E como o furto não é um crime
violento ele não aparece na estatística. Mas com o
crescimento do número de roubos será preciso verificar as ações, por conta desse pequeno acréscimo que
aconteceu. Nós criamos, no 13º departamento, o Laboratório 157, dentro da Agência de Inteligência, para
fazer o estudo estatístico das ocorrências de roubo.
Então, tem os investigadores e analistas que pegam
todas as ocorrências de furto e roubo e fazem um estudo minucioso de local, horário, data, autor, cruzando
as informações do laboratório com a inteligência, verificando se esses roubos têm inquérito policial em andamento, se tem processos, para estudar as próximas
ações em relação aos autores de roubo na cidade. E as
informações são trocadas com a Polícia Militar para
que as ações sejam realmente integradas e o resultado cada vez mais satisfatório. Nós tivemos, recentemente, uma operação para combater o comércio clandestino de peças automotivas. E esse é uma operação
derivada do aumento de roubos, porque o DETRAM
-MG, juntamente com a Chefia da Polícia Civil determinou que fosse feita essa operação, pois por trás dessas vendas existem outros três crimes, o de furto,
roube e receptação. Afinal, os carros e motos são
roubados e levados para o desmanche para a venda
de peças. E informam e orientam a população para
evitar esse tipo de estabelecimento não legalizado. A
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partir de agora o DETRAM irá legalizar esses estabelecimentos comerciais, nenhum poderá funcionar sem
estar credenciado no DETRAM, assim como as auto
escola e as clínicas médicas que realizam exames para
conseguir a CNH. Na última fiscalização, os estabelecimentos da cidade foram notificados para realizarem
sua legalização no prazo de trinta dias afim de evitar o
fechamento, porque a fiscalização será intensa, justamente para evitar o crescimento dos roubos. Coibindo
e reduzindo a estatística que foi crescente. O acautelamento dos menores na cidade é um dificultador, e
foram realizados 119 procedimentos envolvendo menores de idade. E a lei é muito branda em relação ao
menor, motivo pelo qual os menores cada vez mais
praticam atos infracionais. E muitas das vezes o delegado de plantão tem dificuldade de realizar o acautelamento provisório do menor. A polícia militar traz a
ocorrência e não se tem como acautelar o menor provisoriamente, explicando como seria isso em comparação com o maior de idade. O menor eles precisam
devolver para o pai e a mãe, que muitas vezes são as
vítimas da violência praticada pelo menor. E se não
houver violência ou grave ameaça a pessoa, a polícia
é obrigada a liberar o menor. Então, o tráfico de drogas, que não tem violência ou grave ameaça à pessoa,
o menor entra e sai livre da delegacia. Razão pela
qual, os traficantes utilizam muito os menores na ação
do tráfico, sabem que não dará quase nada. No furto
a mesma coisa, o menor chega na delegacia, é ouvido
e é liberado. Dos 119 procedimentos, apenas um menor ficou acautelado, isso porque ele cometeu um fato
análogo ao crime com violência ou grave ameaça à
pessoa. E esse é uma deficiência da nossa região, de
não ter um acautelamento de menores, como existia
no passado, que era o Centro de Triagem. Perdemos o
centro de triagem e o menor entra e sai, em razão da
legislação. Os procedimentos concluídos, nós verificamos aqui, Inquéritos Policiais e TCO’s. Tivemos 998
IP’s e 922 TCO’s. São Inquéritos que foram concluídos
e enviados à justiça para que fossem transformados
em processo e pudessem assim responsabilizar os autores dos fatos. Pessoas indiciadas: o Inquérito policial
pode ir para a justiça pedindo o seu arquivamento,
pode ir sem o indiciamento, porque o delegado não
conseguiu apontar a autoria do crime, ou ele vai para
a justiça com o indiciado. Assim, 1249 pessoas foram
indiciadas de janeiro a agosto, um número bem expressivo, e essas pessoas passarão por um processo
criminal e serão responsabilizadas. Já o número de
prisões de janeiro a agosto, foram 755. Seja por APF
– Auto de Prisão em Flagrante Delito, seja por mandado de prisão. A polícia civil capacitou diversos agentes
para a utilização de drones e diversos foram distribuídos para as diversas departamentos da polícia. O drone, hoje é indispensável para as mais diversas operações da polícia, como nós tivemos na Operação
Delivery, a necessidade do helicóptero, às vezes não é
possível que ele seja disponibilizado, em razão de estar em outra operação. Assim, o drone é utilizado para
fazer o rastreamento aéreo. Aqui no departamento
nós temos dois operadores. No dia a dia, o drone faz
o levantamento aéreo e consegue perceber se o sujeito está dispensado drogas nos fundos da residência,
em algum córrego próximo. E citou alguns outros
exemplos em que o drone pode ser usado. Nós tivemos, recentemente, fruto de emendas parlamentares,
o recebimento de nove viaturas, como demonstradas
na foto, dentre elas, Fiat Toro e Citroen Air Cross. E
fechando a minha fala, tivemos a nomeação de setenta e seis delegados, com a promessa do Chefe da Polícia de que esses delegados irão para as comarcas
que estão sem delegados. E dentre esses, o remanejamento daqueles que estão precisando ir para áreas
de maior carência. Tivemos, agora, a nomeação de
119 escrivães com a possibilidade de nomeação de
mais 100, nos próximos meses. E já estamos na iminência de contratação de mais 400 investigadores
para o próximo ano. Esses números estão bem aquém
às necessidades da polícia, mas agradecemos a boa
vontade do Sr. Governador para com a Polícia Civil, no
que se refere à restruturação da Polícia Civil. Muito
obrigado e uma boa noite a todos.” Com a palavra o
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vereador Carlos Du: “Sr. Presidente, apenas para ajudar na condução dos trabalhos, poderíamos ouvir todos os convidados e depois os vereadores fazem os
seus questionamentos.” Secretário de Trânsito Samuel
de Tarsso: “Boa noite a todos. Sempre uma honra estar aqui, junto a essa Casa. E gostaria de parabenizar
a Comissão, em nome do vereador Carlos Du pela
oportunidade e pela iniciativa do debate sobre segurança pública. Queria cumprimentar o Presidente
Amarílio Andrade em nome de quem cumprimento
todos os vereadores da Câmara Municipal. Em nome
do Tenente Coronel Sávio eu cumprimento a todas as
autoridades militares presentes. Dr. Carlos Capistrano
em nome das autoridades civis. Cumprimento os
membros da Comissão de Direitos Humanos, Dr. Pedro
e a Dra. Marly Gava. E em nome do seu Chefe Operacional, Wesley, cumprimentar toda a minha equipe
que está aqui hoje. E um abraço aos meus amigos da
guarda municipal e a todos os presentes nessa Casa.
Pois bem, o trânsito, todos nós sabemos que é uma
ramificação da segurança pública, agora integrante ao
Sistema – SUSPE. E sabemos que o trânsito é o segundo fator que mais mata no país. O Brasil é o quinto
país com maior índice de morte no trânsito. E hoje nós
temos no Brasil, cerca de cinquenta mil mortes registradas no último ano, de acordo a Organização Mundial de Saúde e cerca de quatrocentos mil feridos.
Então, é uma situação muito preocupante e sendo
relevante que se preocupe com a prevenção. E quando se trabalha com prevenção no trânsito, trabalha-se
com três fatores, que são fiscalização, sinalização e
educação para o trânsito. Sendo muito importante esses três fatores estarem alinhados para a melhorias
das estatísticas e resultados de um trânsito mais seguro. Sendo assim, farei uma apresentação bastante
breve. Nós fizemos uma mudança na rua Bárbara Heliodora, uma inversão de tráfego. Todos os lugares
onde fizeram as mudanças de tráfego é porque possuem dados estatísticos acima da média relacionados
a acidentes. Na Bárbara Heliodora foi realizada pintura
da via, instalação de placas de sinalização, alterações
do fluxo e do semáforo, criação de rotatória e faixas de
pedestres. O objetivo, era que na Rua Jaime do Rego
Macedo e na Avenida Pereira Teixeira havia um grande
congestionamento nos horários de pico do trânsito. E
para isso as mudanças foram feitas. Na Boa Morte,
também tínhamos um índice alto de pequenos acidentes e foi feita nova demarcação e melhoria na qualidade do tráfego. Pintura de vias, instalação e substituição de placas, criação de pistas adicionais de rolagem.
Nós estamos trabalhando com a criação de pistas de
rolagem para dar mais fluidez no trânsito em diversas
regiões da cidade, onde tráfego é mais complicado. É
bom citar que estamos aqui representando a Prefeitura e foram recebidos bastantes elogios em relação a
essas melhorias. Na Rua Marechal Floriano Peixoto
também foi criada uma pista alternativa para dar mais
alternância aos motoristas, criando ali a terceira faixa.
Foi feita também pintura de vias, instalação e substituição de placas. Na Praça Presidente Antônio Carlos,
praça da Faculdade de Medicina, onde o tráfego é intenso, fizemos algumas melhorias, pintura de vias,
instalação e substituição de placas e a colocação de
setas indicativas do semáforo. Novidade que foi instalada nesse último ano no município, que permitem a
abertura simultânea do semáforo, com outro sentido
da via. Ajudando a fluidez e a segurança do tráfego. A
rua Sabino José Ferreira, recentemente terminada, no
bairro do Carmo, onde os dados estatísticos comprovavam a necessidade de intervenção na via e foram
feitas pintura de vias, instalação e substituição de placas e a implantação da acessibilidade. A importância
de instalação de placas é no sentido de melhorar a
ação rotineira, o que é muito importante. Também é
bom citar as questões de acessibilidade que estamos
tentando melhorar em todo o município, quando se
trata de passeios e calçadas, nas praças e nas ruas.
Avenida Pereira Teixeira, era o único problema que nós
tínhamos ali, os carros passavam, paravam o cruzamento e criamos essa zona de conflito, que é também
uma novidade, que é essa linha tracejada. Que não
permite que os motoristas fechem o cruzamento. Já

foram instaladas em duas ruas e existe o planejamento para serem colocadas em mais três locais, apenas
aguardando o planejamento. Já foi feita a pintura de
área de conflito e instalação de placas. No bairro São
José, nós tínhamos ali, em frente ao condomínio um
espaço muito ocioso, que confundia os motoristas e
causa muito acidentes, conforme dados estatísticos, e
foram feitas as solicitações dos vereadores, assim, implantou-se uma rotatória, a pintura da via e a instalação de sinalização no local. E nós temos as fotos de
como ficou o local. A Rua Rio de Janeiro, eu acho que
todo mundo conhece, aquela rua depois da Rua Baronesa Maria Rosa, descendo o Colégio Estadual, na Boa
Morte. No final da Rua acontecia um gargalo na rua,
com um congestionamento. E após uma análise com o
analista de trânsito, percebeu-se a necessidade de
proibição de estacionamento no local e criação de uma
nova via para dar maior fluidez ao trânsito. E assim, foi
feita a pintura da via e colocação das placas de sinalização. E estão aí as fotos que mostram como ficou o
local. Aí também a adequação dos semáforos, como já
citei, nós fizemos a implantação de setas direcionais
nos seguintes pontos, Praça Presidente Antônio Carlos, Praça Padre Cunha, que agora abre junto com a
Rua Irmã Paula, simultaneamente e na Avenida Sanitária, que também deu mais fluidez e assim reduzir o
congestionamento e o que chamamos de caixa do
trânsito. Estão aí as fotos, na Rua Padre Cunha nós
estamos com o planejamento de possivelmente fazer
mão dupla no local, já está em planejamento, com
estudo e análise para melhoramento do local. As questões de estudo do trânsito, que são muito importantes
para toda a questão da prevenção. Tivemos diversas
ações educativas nas escolas, importante citar a participação da Guarda Municipal, através de palestras.
Blitz educativa, e todo setor gosta muito de trabalhar
com as crianças, nós temos a transitolândia, com a
participação da Polícia Militar, que também traz bastante resultados, pois já vai colocando na cabeça das
crianças isso aí. Nós temos também duas campanhas
que ocorrem anualmente, que é a campanha do maio
amarelo e a semana do trânsito brasileiro que acontece do dia dezoito ao dia vinte e cinco de setembro, finalizando amanhã. Esse ano o tema proposto pelo
COPAM foi “No Trânsito, dê sentido a vida”, objetivando uma melhoria na segurança e na harmonia do trânsito do país, com palestras e ações relacionadas para
a educação no trânsito. E eu gostaria de agradecer
mais uma vez a essa Casa pelo convite e coloco-me à
disposição, bem como toda a Secretaria de Trânsito,
para solucionar qualquer dúvida e para sugestões.”
TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES
INSCRITOS – HORÁRIO: 20h33 Nesse momento, o Sr.
Presidente concedeu a palavra ao Comandante da
Guarda Municipal, Sr. Itamar. Com a palavra o Comandante Itamar disse: “Boa noite a todos. Gostaria de
parabenizar o vereador Amarílio Andrade pelo excelente trabalho à frente da Câmara. Gostaria de cumprimentar o vereador Ewerton, na pessoa de quem eu
cumprimento os demais vereadores. Gostaria de cumprimentar o Tenente Coronel Sávio, na pessoa de
quem eu cumprimento todos os membros da Polícia
Militar aqui presente. Dr. Carlos Capistranos na sua
pessoa eu cumprimentos os demais membros da Polícia Civil aqui presentes. Vereador Carlos Du, é uma
felicidade muito grande que no mês de setembro, em
que a Guarda Municipal completa vinte e três anos,
fundada em 1995, a terceira guarda mais antiga de
Minas Gerais, e hoje estou como comandante falarei
um pouco sobre ela. Cumprimento todos os membros
da Guarda e membros da Secretaria de Trânsito e
Agentes de Trânsito Municipais. Então, é de suma importância todos estarem aqui, envolvidos na segurança pública e eu falarei um pouco da guarda municipal,
sua legislação e suas ações. Conforme o artigo 144 da
Constituição Federal é possível a criação da Guarda
Municipal e por meio da Lei nº ___________ criou-se
então a Guarda Municipal de Barbacena, estabelecendo a hierarquia e as regras para sua criação, dando
sustentabilidade para sua existência. Após essa lei
veio o Decreto 4022, um dos melhores do município,
regulamentando os serviços de segurança dentro da

4

Prefeitura, determinando a ética e a conduta dos
agentes da guarda. Contudo, existe uma lei federal nº
13022 que criou regras gerais para as guardas municipais e com a qual todas quaisquer legislações municipais devem estar de acordo. Assim, as leis municipais
tiveram que se adequar a essa lei. Assim, estabeleceuse que os servidores da guarda municipal devam ser
todos da carreira da Guarda Municipal, não havendo
no quadro ninguém que não o seja. Dessa forma houve uma valorização do pessoal da Guara Municipal,
nas suas respectivas carreiras hierárquicas. Essa lei
ainda determina que o serviço da Guarda seja a preservação da vida e o patrulhamento preventivo, pois o
artigo terceiro da lei 13022 prevê isso. A lei permite
ainda o uso preventivo da força, e para tanto a Prefeitura está equipando os servidores da guarda para que
possam trabalhar da melhor maneira possível. Outra
função da guarda é o cuidado com o patrimônio público, além de outros tantos, que ele não irá nomear, pois
são muitos, mas ressaltou que é dever da guarda coibir a ocorrência de crimes ou infrações e devem encaminhar para a Polícia Civil. Recentemente realização a
coibição de um crime na Praça dos Andradas e que
encaminharam para a Polícia Civil para as providências
cabíveis. Defesa Civil Municipal, faz parte da Guarda
Municipal e se encontra instalada dentro da sede da
Guarda. E com a SETRAN foi realizado um convênio
para que os servidores da guarda pudesse agregar à
Secretaria, com um grupamento na atuação das ações
de trânsito. A guarda municipal hoje também apoia o
setor de concessões, obras, meio ambiente e demais
Secretarias que necessitarem de apoio dentro do município. Auxilia em grandes eventos e proteção de autoridades do município. Uma ferramenta muito importante dentro da Guarda Municipal é a rede de
INFOSEG, que é um convênio feito entre a Guarda
Municipal e a Secretaria Nacional de Segurança Pública, realizada pelo Ministério da Justiça e pelo SENASF,
em que durante o plantão da Guarda Municipal, que é
de 24h, a Central de Plantão, com os guardas cadastrados têm acesso ao banco de dados à rede infoseg.
E dentro desse contexto das leis que legitimam a atuação da guarda municipal, foram criados os grupamentos, hoje existe o grupamento do canil, criado por
meio do Decreto 7874, com seis guardas e quatro cães
adestrados para o policiamento preventivo e ações sociais, como o setembro amarelo. Temos o grupamento
da SETRAN, o grupamento da rota escolar, que posso
dizer ser o melhor de todo o estado, pois diversos municípios do estado já vieram aqui para aprender com
eles. E atendem alunos entre cinco e dezessete anos.
E além desses, tem o grupamento operacional, guardas direcionados ao patrulhamento preventivo. E ali
estão algumas apresentações dos grupamentos. Ali
também eu vou passar também algumas ações preventivas da guarda municipal, que são aquelas de
modo que o guarda se aproxima de indivíduos em atitude suspeita afim de averiguar situações. Então, o
nosso trabalho, hoje, é mais na prevenção. No ano de
2019, até a data de hoje, já realizamos 70% das nossas ações preventivas. Ali alguns gráficos das ocorrências de 2019, visitas tranquilizadoras, abordagens,
apoio a outras secretarias, abordagens, auxílio ao público, dano ao patrimônio, disparo de alarme, ocorrências diversas, operações presenças, outras e outras
pelo patrimônio público. Então, esses dados ficarão à
disposição para quem precisar consultar, pois em razão do tempo não será possível detalhar. E depois
quem quiser fazer perguntas estará à disposição.” O
Sr. Presidente agradeceu ao Sr. Itamar e passou à palavra ao Dr. Pedro representante da Comissão de Direitos Humanos da OAB Barbacena. Com a palavra o Dr.
Pedro Sá disse: “Boa anoite a todos. Parabenizo a iniciativa dos vereadores, da Câmara de receber a gente
aqui, que atua diretamente como a segurança e no
interesse de introduzir isso na sociedade, de uma forma geral àqueles que não são tão atuantes, mas necessitam de uma atuação efetiva sempre. Eu vou ser
muito breve, eu venho aqui representando a Ordem
dos Advogados do Brasil, mais especificamente a Comissão de Direitos Humanos, que trata de uma matéria muito cara à sociedade e conquistada a duras pe-
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nas ao longo da história. E aqui, a gente se faz
representar, pela Polícia Militar, pela Guarda Municipal,
pelo Trânsito de Barbacena, pela Polícia Civil e por nos
advogados e isso tem que ser sempre tratado em conjunto, sempre tratado como uma coisa só, de apoio
mútuo. Aqui em Barbacena, nós temos uma situação
que é a situação do presídio, que merece uma atenção
maior de nós da segurança pública. O presídio de Barbacena, que é um reflexo também de todos os outros
presídios em toda a extensão territorial brasileira, tem
uma superlotação, tem uma população carcerária
maior do que suporta, e isso nos leva a uma preocupação muito grande, uma preocupação de como nós
vamos entregar essas pessoas à sociedade. Será que
eles vão se recuperar? Será que eles vão melhorar? E
isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque
essa é uma preocupação muito minha, pessoal, porquê? Os presos de outras cidades, da região, eles ficam aqui para cumprir suas penas. E após cumprir a
pena qual é a destinação deles? Eles ficaram aqui por
cinco, dez anos... E após são colocados nas ruas. E
nós devemos nos preocupar em como vamos receber
esses presos na sociedade. Será que só coloca-los nas
ruas, de volta à sociedade, e eles buscarem a sua própria sorte, o seu futuro, será que esse é uma medida
eficaz? Será que é isso que nós devemos fazer? A Câmara Municipal, enquanto Poder Legislativo Municipal
tem muitas limitações para essa atuação. A Constituição definiu as matérias e nós não temos aqui, eu que
sou também vinculado à Casa, nós não temos a competência legislativa Penal ou Processual Penal, mas
nós devemos buscar uma criatividade legislativas, ao
ponto de nós criarmos campanhas, ou trazer, assim
como está sendo feito, um debate sobre como podemos nos unir para aperfeiçoar o sistema de segurança
no município. Nós da Comissão dos Direitos Humanos
recebemos denúncias, nós acompanhamos procedimentos administrativos, nós estamos abertos à Câmara Municipal para consultas ou apoio no que precisarem. Nós estamos sempre atentos ao que está
acontecendo na sociedade. E deixo aqui, novamente
os meus parabéns pela iniciativa, vim aqui mais para
aprender do que para passar alguma coisa. E uma boa
noite a todos.” O Sr. Presidente agradeceu ao Dr. Pedro
e passou a palavra a Sra. Marly Gava, que representa
à APAC e a Comissão de Direitos Humanos e Ética do
Município. Com a palavra a Sra. Marly Gava disse:
“Boa noite a todos, cumprimento a todas as autoridades e aos amigos do legislativo, com quem tenho estado sempre aqui arduamente realizando trabalhos.
Eu vou ser bem breve e vou começar só por alguns
ganchos. O primeiro deles, Capistrano, é que você traz
alguns dados, a Vara da Infância está com ausência de
comissariado. Então, um dos graves problemas que a
gente enfrenta, hoje, em termos de segurança pública, pelo abuso de álcool e drogas é porque a gente
não tem comissariado. E agente tem que ser claro, e
talvez eu tenha essa característica na minha formação
de trabalho, é que desde 2016, a gente sabe que a
vara da Infância e da Juventude vem sofrendo uma
ação do Estado e do Tribunal coma repressão e com o
trabalho que ele começou lá atrás. Porque a gente
lembra muito bem quando os menores estavam na
rua, Comandante, não era da sua época, e a gente
viveu um drama muito grande, e tínhamos um comissariado muito grande na cidade, isso diminuiu muito.
E aí, o que acontece hoje? A Vara da Infância não tem
esse comissariado suficiente. Então, o Juiz fica muito
limitado em suas ações, enquanto agente público,
para bater nessa porta. Mas nós enquanto sociedade
não. A gente pode organizar uma Comissão, pode ir
até o tribunal e questionar porque Barbacena está
com ausência de comissariado. E pensar também em
uma parceria com o município, porque Barbacena precisa também de uma Casa de Acolhida, não só por
causa da questão do menor, mas também para a mulher que é vítima de violência e às vezes, para se afastar do seu lar, a gente não consegue colocar num lugar
seguro. E esses agentes que trabalham com isso, só
conseguem fazer isso se nos unirmos. Então, a segurança pública é uma demanda maior do que isso.
Hoje, durante o dia, e amanhã, eu estou em um curso

de formação na APAC de São João Del Rei, que é um
curso de formação para Educadores em Prisões. Nós
temos lá professores da USP, da UFMG, pessoas do
Ceará, da Bahia, de diversos lugares do Brasil, comprovando, através de estudos práticos qual é o valor
da APAC. A nossa APAC de Barbacena está paralisada
e a gente precisa conscientizar a população de que
esse é um instrumento que nós vamos ter... Inclusive
para desafogar o sistema prisional que está no centro
da cidade, que é uma bomba relógio. Que é ruim para
o preso, mas é ruim também para o funcionário, pois
as condições são péssimas. Banho gelado! E eu sei
que muita gente aí tem síndrome de justiceiro, mas o
Brasil tem uma Constituição bastante humanitária,
vinculada aos direitos humanos e que a gente precisa
respeitar na legalidade. Então, nós precisamos nos
unir nas ações sociais que visam essa mudança de
conduta. Hoje nós temos oitocentos mil presos no Brasil. A APAC tem o programa de ação e restruturação
em que 80% deles não volta para o crime, enquanto
que no sistema convencional, 70% deles voltam. A
vaga de um preso no sistema convencional custa quarenta e cinco mil, na APAC custa quinze mil. O preso
no convencional custa três mil e quinhentos, na APAC
custa mil e pouquinho... mil e cem. É uma que a gente
se pergunta o que falta para nós abraçarmos essa proposta de trabalho social. Então, assim, eu estou ligada
à Comissão de Direitos Humanos desde 2006, trabalho
na frente que é chamada de terceiro setor da sociedade setor da sociedade civil. Sou voluntariada no Conselho de Habitação, sou voluntariada na APAC, sou
voluntariada no Conselho de Comunidade e eu entendo que a gente joga a bomba para a Polícia Civil e
Militar, com todo respeito aos outros atores, a gente
joga a bomba para vocês, mas com todo respeito, mas
muitas vezes a gente não mete a mão na cumbuca
para ir lá fazer o que tem pra fazer. Então, a sociedade
tem que assumir esse papel. E uma coisa importantíssima que a gente tem que lembrar, Barbacena está
crescendo nas extremidades, com a aprovação de loteamentos de forma absurda. A gente não para pra
pensar que o problema do predinho que aconteceu lá
é que é uma favelização, num sistema diferenciado. A
gente tira da horizontalidade e bota na verticalidade.
O traficante está na porta da casa do indivíduo e a
família fala pra gente assim: “quando eu morava no
bairro eu andava na rua, agora quando eu abro a porta da minha casa ele está lá na porta, eu não tenho o
que fazer...” Aí, quando lá, no Conselho de Habitação,
nós da sociedade civil, que somos parcela menor,
questionamos cadê os equipamentos, cadê a escola
dentro do pacote de desenvolvimento econômico para
essas famílias? Cadê a creche, cadê a farmácia, os serviços sociais de lazer e cultura para essas famílias?
Não tem! Então, a gente dá uma casa, de poucos metros quadrados para essas famílias, acha que fez um
grande programa social, e resto que deveria ter no
entorno e não tem. Barbacena vai crescer assustadoramente, nós não temos um plano de desenvolvimento para isso, nós não temos estudo suficiente de impacto ambiental pra isso, nós não fizemos a revisão do
nosso Plano Diretor que está vencido... E aí eu pergunto, essa é uma ação primordial desse Executivo.
Fiscalizar, acompanhar! Eu acho que criticar é muito
fácil, principalmente na internet, no facebook, no
whatssapp, agora sair do nosso conforto, buscar uma
capacitação, buscar um grupo de Conselho, buscar um
grupo de capacitação e fazer uma diferença, compete
a cada um de nós. Essa audiência, hoje, aqui, é uma
porta aberta, grande, pra gente ter uma noção do trabalho da polícia civil e todos os atores que estão aqui
fazendo o seu melhor. E eu sei que dá certo, porque eu
moro aqui no centro, no beco 13 e essa base foi construída com dinheiro da população, como outras da cidade. E o índice de infrações, os desajustes que a
gente tinha aqui diminuíram praticamente oitenta por
cento. Então, se a sociedade abraças a causa, a gente
consegue ver resultados melhores. Agora, não a
adianta a gente querer ficar esperando no conforto da
nossa casa o resultado que é preciso. Então, eu gostaria muito de agradecer a presença e dizer que nós
precisamos comprar a proposta da APAC, conhecer o
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projeto, desenvolvermos com ele, tentarmos buscar
os recursos necessários, desafogar o sistema prisional
aqui do centro, acompanhar isso mais de perto e acima de tudo promover ação social. E eu quero finalizar
com essa fala: Quando a gente ai a um bairro fazer
uma ação social para essas famílias, a gente mostra
para essas famílias que a segurança pública está próxima dela, e agente cria o que hoje é conhecido no
Brasil de Polícias Comunitárias. É o funcionário público
que conhece a comunidade e cria um vínculo com a
comunidade, maior que o do traficante, porque o traficante só cresce no bairro porque a mão do estado
não está ali. E entre aspas, ele meio que faz um serviço de interesse social de algumas partes, mas se a
gente tiver ali uma polícia atuante com projetos sociais mínimos, a gente consegue mudar um pouco
esse panorama. Eu agradeço a presença de vocês, a
gente não faz quase nada como terceiro setor, mas
tudo que a gente faz é uma equipe pequena de pessoas sonhadoras que acredita muito na mudança do ser
humano e eu tenho certeza que um pouquinho de
cada um de nós vai fazer diferença. Muito obrigada!”
O Sr. Presidente agradeceu a fala da Sra. Marly e passou a palavra ao Coronel Sávio, Comandante do 9º
Batalhão da Polícia Militar que disse: “Boa noite a todos, nosso Presidente Amarílio, vereador e amigo, na
pessoa de quem eu gostaria de cumprimentar a todos
os vereadores aqui presentes. Major Cunha, meu subcomandante, juntamente com a minha equipe que
está aqui presente, carinhosamente eu chamo de meu
pequeno exército, muito obrigado pela presença. Dr.
Capistrano, na pessoa de quem eu gostaria de cumprimentar todos os policiais civis, nossa co-irmã. A Marly
Gava, na pessoa de quem eu gostaria de cumprimentar toda a sociedade civil aqui presente. Senhores, por
mais breve que eu tentarei ser, faz-se a complexidade
do tema e o espaço que a Polícia Militar ocupa no cenário da segurança pública, eu vou ter algum tempo
para gastar e espero ser produtivo nessa noite que
podemos dizer é iluminada, poque poder discutir segurança pública num ambiente tão fértil como esse...
É aqui que vão proliferar ideias, é aqui que vão germinar as sementes do bem. Pois bem, a articulação do
9º Batalhão, para conhecimento, hoje nós temos 435
polícias aproximadamente, somos responsáveis por
dezenove municípios e vamos falar, hoje, especificamente de Barbacena. A área de Barbacena está representada pela cor vermelha, da 60ª CIA. Os meus dados apresentam uma diferença em relação aos dados
do Dr. Capistrano, porque embora a base de dados
seja a mesma, a Polícia Militar de Minas Gerais faz uma
auditoria em todos os crimes violentos ocorridos em
Minas Gerais. Porque o crime violento é a base de todas as nossas metas a serem cumpridas e às vezes
nessa gama de crimes registrados, com algumas anomalias. Por exemplo, temos estupros registrados como
crimes violentos que aconteceram há um ano atrás, há
dois anos atrás, e só agora a mãe descobriu, ou a filha
manifestou. A gente faz uma auditoria e esse crime
então, sai desse ano e entra na data em que ele ocorreu. E várias outras situações, como roubos que foram
registrados e na verdade eram furtos. E acontece ao
contrário. Então, os números, face a essa auditoria
que a Polícia Militar faz, terão algumas divergências
pequenas. Ali nós temos alguns dados de todo o Batalhão em que constam o total de oito homicídios, nos
dezenove municípios, de janeiro a agosto. Nós tivemos 14 em 2018 e estamos com 8 em 2019. Homicídio
tentado estamos com um aumento de 10 para 14. O
sequestro e cárcere privado, nós tivemos 8 em 2018 e
até o momento, nenhum registro de sequestro e cárcere privado. O roubo consumado, nós estamos com
setenta e quatro esse ano, tínhamos setenta e nove
em 2018. Aqui nós já percebemos uma pequena diferença em relação aos números do Dr. Capistrano, o
roubo tentado, nós estamos com um aumento de dois
em números absolutos. Tínhamos 24 no ano passado,
no mesmo período e atualmente nós estamos com 26.
O roubo tentado ele entrou na estatística do crime violento a partir de agosto agora. O roubo tentado não
entrava na estatística, a gora está sendo feita a inserção de todos os dados de 2018 e 2019, o que eu en-

B A R B A C E N A, Q U I N TA-F E I R A, 04 D E J U N H O D E 2020
tendo ser muito justo, porque ele também tem a violência e a grave ameaça. Às vezes não consumou em
razão de vontade alheia ao infrator. E achei mais correto inserir para que a estatística fique mais transparente. Extorsão 1 a 1. Estupro consumado, tínhamos 4
e estamos com 3. O estupro tentado, não tivemos
nenhum registro, esse ano, ainda. O estupro de vulnerável, consumado, temos uma redução muito significativa de 23 para nove. E o estupro de vulnerável
tentado tivemos uma redução de 2 para nenhum até o
momento. São números realmente que podemos comemorar. E no geral, dos nossos crimes violentos, nós
tínhamos 170, estamos com 135, uma redução de
20,58% dos crimes violentos no período de 01 de janeiro a 31 de agosto. Delitos mais registrados em Barbacena, nós estamos com uma redução de 16,95%,
praticamente 17% dos furtos consumados em Barbacena, de 1233 para 1034, quase 200 furtos a menos
na cidade de Barbacena, esse também um número
significativo. Ameaça, estamos também uma redução
de 4%. Lesão corporal, estamos também uma redução de 4%. Estamos com um aumento nas vias de fato
e agressão, de 2%. Temos aumento também nas
ocorrências de dano consumado e temos também o
aumento dos estelionatos. Senhores, nós tivemos uma
onda de estelionato em Barbacena, incrível, pessoas
de fora, quadrilha, atuando sistematicamente, com
diversos golpes, golpe do bilhete premiado, dentre vários outros na cidade de Barbacena. Tivemos êxito na
prisão de algumas quadrilhas, através de um serviço
que é prioridade do nosso comando, são serviços em
redes, nós trabalhamos em rede, vou mostrar mais à
frente, rede bancária, rede de vizinhos protegidos,
rede de comércio protegido, que têm funcionado muito bem. Hoje os gerentes têm os nossos contatos diretos que proporciona respostas eficientes por parte da
Polícia militar e esse aumento de 12% está com tendência de queda nos próximos meses, começou com
aumento muito forte, nós já estabilizamos, já efetuamos prisões, e estamos numa linha decrescente desse
tipo de crime. Mas isso, realmente estava assustando.
O tráfico ilícito de drogas bateu certinho com os dados
do Dr. Capistrano, 41% de aumento, mas pra nós aqui
o aumento é de ações de combate ao tráfico de drogas, de prisões de traficantes, não é o aumento de
tráfico de drogas. Percebam a diferença, é de combate, é de ações contra o tráfico de drogas. Dr. Capistrano mostrou várias ações bem sucedidas e nós, quase
todos os dias, temos efetuado prisões de tráfico de
drogas. É o que acontece em todos os municípios, as
drogas dizimando os jovens, quando estão despertando para a vida, quando o traficante ilude os jovens
com oferta de vida fácil. E a sociedade precisa despertar valores de cidadania e ética. O número de prisões
de foragidos da justiça foi de 135 em Barbacena. E
questionou como isso seria possível. Seria uma alimentação do sistema criminal, sendo um ponto fora
da curva. Explicou suscintamente o que seriam os crimes violentos e não violentos. Dos tipos de delitos que
ocorrem em Barbacena, apenas 2% são violentos, o
que é motivo para comemorar, já que não envolvem
pessoas propriamente ditas. Onde eu vou eu falo, Barbacena é uma ilha de paz, pois é uma cidade com mais
de cem mil habitantes, com menos de cento e cinquenta crimes violentos. Enquanto nas cidades vizinhas com o mesmo número populacional esse número
ultrapassa os trezentos, seiscentos casos de crimes
violentos. Outro gráfico que também nos deixa muito
felizes em que indica o número de crime violentos por
semestre, desde 2017 e que é possível notar uma queda desde então, podendo terminar o ano de 2019 com
apenas 59 crimes violentos. Isso é fruto de muito trabalho de toda a equipe, não só dessa que está em
atuação, mas de todas que me antecederam. Os homicídios são dados coincidentes com os da polícia civil,
no total de cinco, sendo a mesma quantidade de 2018.
Os feminicídios foram dois, sendo um emblemático,
em que o marido matou uma grávida. Os roubos consumados em Barbacena totalizam 58 e apenas 2 ocorreram no centro da cidade e ele considera isso uma
vitória, porque é o local de maior flutuação de pessoas, com a maior rede bancária e comerciária, maior

fluxo de ônibus, o que indica a ocupação da polícia, a
presença real e a prevenção. As ações reais realizadas
pela polícia militar totalizam 9027 ações na cidade nos
oito primeiros meses do ano de 2019. Em 99% das
ações é a abordagem que inibe o crime, com respeito
e energia, mas sempre pautado na legalidade. Já efetuamos 1447 prisões na cidade no período, com a
apreensão de 69 armas de fogo só em Barbacena, 127
armas brancas e 135 foragidos da justiça. E amanhã,
elegi o dia nacional da captura de foragido, pois amanhã é meu foco e irei buscar mais e mais foragidos. E
quem estiver foragido que corra, pois iremos atrás.
DDU, uma ferramenta da sociedade, 181, pois a sociedade sabe mais quem é o traficante, o ladrão, o estelionatário, e muitos serviços realizados pela polícia são
bem sucedidos em razão das denúncias feitas pela
sociedade. E temos 84,85% das denúncias respondidas, sendo que as restantes ainda estão em andamento. Mas ele está sempre cobrando uma resposta para
a sociedade, porque é o desejo da sociedade. E a
maior alegria dele é o fato de Barbacena ter o melhor
desempenho entre as trinta e duas maiores cidades do
estado. É a que tem a menor taxa de crimes violentos
por cem mil habitantes de todas as cidades de Minas
Gerais, com mais de cem mil habitantes. E disse ser
muito gratificante ver isso, por é qualidade de vida. É
a quinta cidade em menor taxa de homicídios, com a
taxa de 3,62%. E ressaltou que os estados que têm a
taxa abaixo de dois dígitos comemoram isso, inclusive
como plataforma política. E destacou que é uma preocupação das polícias reprimir as tomadas de espaço e
a retaliação por parte dos envolvidos em crimes violentos. E destacou que as estratégias das polícias para
coibir os crimes são três, estruturais, preventiva e de
repressão qualificada. E a cidade é dividida em quatro
setores, comandado por um oficial, Tenente que tem o
dever de colher as informações comunitárias e comandar os eventos que acontecerem nos setores. Todas as
bases de segurança são coordenadas pelo Capitão Tafuri que coordena os quatro setores. Estamos trabalhando ainda com o tablets e aplicativos quem vem
ajudando no combate ao crime. Reestruturação da
companhia tático móvel, que era de repressão qualificada, aumentando a atividade preventiva. E o aplicativo lhe dá quantos crimes a cidade apresenta, quantos
policiais estão na cidade, todo tipo de ocorrência e o
sistema Hélios. E ele analisa o aplicativo todas as manhãs para ter uma análise de como será o dia. Como
estratégias preventivas estão priorizando a rede de
prevenção bancária, proteção de vizinhos, proteção do
comércio. E as informações recebidas pelos membros
da rede inviabilizam inúmeros crimes. No Carnaval e
nos eventos que acontecem as pessoas informam
qualquer movimentação suspeita e a polícia atua e
consegue reprimir. Os CONSEP’s são instalados em todas as 19 cidades são devidamente atuantes. E lembrou a atuação do Sr. Coelho. Reimplementou a Patrulha Rural e todos os moradores da zona rural estão
sendo cadastrados para ter um acesso a um disposto
que acionará diretamente a patrulha quando houver
qualquer problema em suas propriedades. O PROERD’s é um excelente programa de prevenção às drogas junto aos adolescentes e crianças. Projeto em prol
da família e da vida, que trabalha em conjunto com a
patrulha de prevenção da violência em família. E estão
tentando agora criar um centro integrado de acolhimento à mulher, reuniões estão sendo realizadas para
isso. Redes de vizinhos protegidos. O projeto sino terapias, premiado entre os dez melhores projetos sociais em Minas Gerais e que é realizado na APAE, com
a cadela Jade, fazendo uma grande evolução com as
crianças portadoras de necessidades especiais. Patrulha da Madrugada, realiza ronda na cidade e observa
portões abertos à noite, luzes acesas durante o dia e
deixa avisos sobre essas situações para evitar que a
casa se torne vulnerável. Reativação do POG, em que
a polícia faz um patrulhamento a pé para vigiar as
principais vias da cidade. Patrulha Escolar, em que
Barbacena é referência, Sargento Da Mata e Cabo Zanete, trabalho magnífico de prevenção e que não volta
mais. Capacitação e treinamento da tropa, sempre
havendo uma renovação dos treinamentos para que
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os policiais estejam preparados. E por fim os desafios,
manter os índices de criminalidades como estão atualmente, reduzindo ainda mais a ocorrência de crime,
seguindo o plano de metas institucionais, o que é bastante difícil. Porque parece ser impossível na cidade do
tamanho de Barbacena. Outro desafio, aumentar a
segurança subjetiva do cidadão de bem, porque a sociedade vive a sensação de insegurança, e é preciso
combater o medo do crime. E é preciso combater esse
medo, pois em certos lugares não existe crime, mas as
pessoas não se sentem seguras. E quebrar paradigmas existentes na sociedade, como o de se acreditar
que a segurança pública seja um problema apenas de
polícia. Não, a segurança pública é um problema também da polícia, mas não só, porque senão, não estaríamos aqui discutindo com os vários seguimentos. É
preciso atacar a causa, a formação das pessoas, quebrar os paradigmas. E lembrou que crime não é só
coisa de pobre, porque os crimes de rico ele sequer
atende, pois os crimes maiores estão dizimando a sociedade. E esse é um grande desafio que ele enfrenta.”
O Sr. Presidente agradeceu ao comandante Sávio pela
apresentação realizada e determinou que constasse
na íntegra toda a reunião dessa noite. E passou a palavra ao vereador Nilton. Com a palavra o vereador
Nilton disse: “Cumprimentar a todas as autoridades do
setor de seguranças e vou antecipar minhas moções,
para justificar, para agradecer ao Colégio Tiradentes
pelos serviços prestados no sete de setembro, colaborando com a festa cívica. E parabenizo também a Polícia Militar na pessoa do seu comandante. Agradeço
também a todos os atores da segurança pública de
nossa cidade por todo o brilhante trabalho que vem
sendo prestado em nossa cidade. Deixar também um
comentário que é muito forte na questão da prevenção da droga, porque infelizmente nós estamos perdendo nossos adolescentes, nossos jovens e até as
nossas crianças para as drogas. Então, é uma questão
que tem que ser trabalhada na investigação e na prevenção pra que possamos atuar firmemente. E foi colocado aqui a questão dos empreendimentos verticais
que estão tendo realmente um problema muito sério
com o tráfico de drogas em nossa cidade. E acho que
só vamos conseguir resolver, a partir do momento em
que trabalharmos, dentro da legalidade, excluir esses
cidadãos que estão trazendo esses problemas para os
cidadãos que vivem nesses locais. Então, fica aqui o
meu comentário, porque o que a gente observa é que
nesses empreendimento, a gente observa é que eles
se isolaram das cidades, e mesmo tendo havido as
questões sociais, não podemos parar por aí, precisamos continuar a dar nossa ajuda, nós estamos recebendo reivindicações nesse sentido, para trabalhar
nesse sentido, em que o cidadão de bem abre a sua
porta e encontra com um traficante que quer levar a
vida do seu filho. E se puder dar uma ajuda nesse
sentido seria uma boa. No mais, todos estão de parabéns pelo serviço que vem prestando em nosso município.” Com a palavra o vereador Carlos Du, Presidente
da Comissão de Segurança da Câmara Municipal:
“Mais uma vez boa noite a todos, a todas as autoridades presentes, vou ser bem breve na minha fala, vou
deixar as perguntas para os meus colegas, pelo adiantar da hora. Primeiro agradecer a disponibilidade de
todos em estar aqui na Casa, para fazer suas apresentações. A gente sabe que todos, hoje, depois de um
dia de trabalho, ter que vir para a Câmara ter que fazer essa apresentação e ampliar nosso debate sobre
segurança. Para encaminhar algumas questões, Sr.
Presidente, a Marly levantou alguns pontos fundamentais, da prevenção, que nós precisamos ter bastante
atenção. Eu peço, ao Sr. Que a Comissão de Segurança Pública possa acompanhar mais de perto a questão
da APAC. Nós tivemos, aqui, em Barbacena, uma reunião com o Secretário de Estado, nos tivemos também
em Belo Horizonte uma reunião com o Presidente do
Tribunal de Justiça e eu gostaria de pedir ao Sr. Que
pudesse autorizar que essa comissão possa acompanhar mais de perto e dar um auxílio maior para essa
questão da APAC. Parece que ontem teve uma nova
eleição da Diretoria da APAC, não sei ainda quem assumiu. Sábado eu estava conversando, inclusive, com
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a Dra. Tânia, porque teve um evento em Lafaiete, mas
a gente precisa acompanhar, dar suporte em razão das
questões políticas envolvendo a situação da APAC. E
nesse caso, a Câmara pode ajudar. E aí eu trago essa
questão para todos, não como uma questão partidária, ou de bancada, essa é uma questão de segurança
do município, para o desenvolvimento de Barbacena.
O que a Dra. falou aqui, e eu acompanho isso na prática porque sou agente penitenciário, a ressocialização
só acontece na APAC, no sistema prisional, infelizmente não acontece, porque o ambiente é pequeno. E em
Barbacena é menor ainda. Eu percorri diversas unidades prisionais no estado e como a de Barbacena, com
os problemas estruturais como a daqui eu ainda não vi
nenhuma. Fiz escoltas em diversos presídios do estado
e como a de Barbacena, infelizmente, eu ainda não vi.
O que é outra discussão que foi aberta também na
oportunidade da reunião com o Secretário de Estado,
que é a construção de outra unidade prisional para
Barbacena. Nós precisamos levar isso pra frente, nós
precisamos levar isso pra juto do estado. Houve uma
sinalização do Secretário, ele deixou bem claro que
não dispõe de todos os recursos necessários. Na época eu até tomei a liberdade de colocar a Casa na discussão, no sentido de nós buscarmos apoio junto aos
deputados no sentido de conseguirmos recursos juntos aos Deputados para construirmos essa nova unidade prisional. E eu peço também, mais uma vez, que V.
Exa. autorize, mais uma vez que a Comissão entre
nessa discussão para que tanto a APAC, quanto a nova
unidade prisional possam acontecer aqui em Barbacena, porque não existe um presídio, na verdade ele é
uma unidade improvisada como está ali, no meio da
cidade. Todos aqui já tiveram conhecimento de situações ali de motim ou algo do tipo e a cidade toda para.
Então, nós precisamos tirar aquela unidade dali o
quanto antes. Tem outra questão também pra gente
discutir na Casa, que a Marly falou também e poucas
pessoas percebem, “linkam” isso a questão da segurança, que é o Plano Diretor. A cidade crescer de forma
desordenada. Nós temos falado isso aqui, Sr. Presidente, por várias vezes, por anos, na verdade, acho que é
o terceiro ano que estamos falando que Barbacena
precisa de uma atualização no Plano Diretor, se não
acontecer é a segurança pública, são diversas áreas
do município que são prejudicadas. Então, nós precisamos, aqui, ampliar essa discussão, eu queria pedir
ao líder do governo, nós tivemos essa conversa aqui
em uma sessão anterior, que leve essa conversa. A
Casa está à disposição para ajudar na criação de um
novo Plano Diretor, estamos estudando até alterações
na própria legislação municipal pra facilitar a implementação desse plano diretor aqui. Mas tem que ser
feito! Outra questão que foi levantada aqui é em relação aos menores infratores, nós temos hoje, outro
ponto que tem que ser levantado, os Conselheiros
Tutelares que são em número muito reduzido no município, a gente tem que ampliar. Está chegando a discussão do orçamento e cabe a Casa fazer um proposta. Eu me lembro que isso foi até uma proposta até da
Comissão de Direitos Humanos da OAB que nos apresentou essa demanda em 2017, na discussão do PPA.
E foi apresentado no PPA uma previsão para aumentar
o número de conselheiros. Então, podíamos aproveitar
o orçamento para analisar essa questão. Outra situação que temos que analisar é a situação do Conselho
de Defesa Social, que é um conselho que pode captar
recursos para todos os atores da segurança que estão
aqui. Mas infelizmente, no formato em que ele está
em Barbacena, não é possível. O governo federal disponibiliza recursos, o governo do estado disponibiliza
recursos, a situação do presídio eles precisam de uma
viatura, eles estão trabalhando com uma ambulância,
estão tendo que fazer escolta com a ambulância. Porque a viatura que eles têm não podem colocar na estrada, se colocarem acontece igual ao colega que faleceu em uma escolta porque a viatura quebrou. Então,
esse Conselho de Defesa Social pode captar recursos
para ajudar nos órgãos de segurança pública para esses atores. E essa discussão vai adentrar a Casa e eu
gostaria de pedir o apoio dos colegas na alteração
desse e de outros Conselhos que estamos estudando

para apresentar aqui, que de fato vai ajudar na segurança do município. No mais, pedir também, ao nosso
Presidente que esse diálogo não se encerre aqui, eu
lembro também de outra oportunidade semelhante,
em 2016 ou 2015, foi até o Gonzaga que propôs e oi
só. E eu gostaria de propor que nós pudéssemos fazer
todo ano esse diálogo. E mais, além dessa reunião,
porque vai difícil deliberar, mas que pudéssemos estender em outras reuniões para deliberar a partir dos
problemas, soluções para o município. Porque, como
foi colocado pelo Dr. Pedro, é muito limitada a nossa
atuação, mas podemos propor ante projetos e outras
infinidades de possibilidades. Muito obrigado a todos
que se fizeram presentes.” Com a palavra pela ordem
o vereador Milton Roman solicitou que a reunião se
estenda por mais meia hora. O Sr. Presidente deferiu o
pedido do vereador Carlos Du para fazer a integração
com a APAC e submeteu a solicitação do vereador Milton Roman ao Plenário. Solicitação essa que foi APROVADA POR MAIORIA DOS PRESENTES. Com a palavra
pela ordem o vereador Ewerton disse: “Boa noite a
todos. Eu farei algumas ponderações após as explanações, mas gostaria de desejar as bênçãos de Deus
primeiramente, pois como foi falado, não é uma tarefa
fácil a segurança pública. E chegar em casa, com todo
esse peso para a família, não é nada fácil. Então, que
deus os abençoe dando paz e sabedoria nessa missão.
O que eu gostaria de ponderar aqui é a fala do Dr.
Capistrano sobre o Setembro Amarelo, porque sou
parceiro desse trabalho, que não é um trabalho de
repressão, mas sim preventivo, em que foi encontrado
uma forma de apoio à sociedade. Eu quis debater,
hoje, nas redes sociais, porque os atores que estão
fazendo um movimento no centro da cidade não estão
apenas fazendo um movimento, estamos aqui reunindo, discutindo e melhorando ações que estão sendo
realizadas durante todo o ano. Eu posso falar pela
Igreja do Evangelho Quadrangular, onde nós fazemos
um trabalho de atendimento das pessoas, com ajuda,
mudança e cura, da enfermidade, com testemunhos,
inclusive, de pessoas que são curdas através da palavra, do apoio da Igreja em si. Porque podemos falar
que ainda hoje a instituição que mais ajuda as pessoas
é a igreja, nesse sentido social. É um parceiro dos
atores da segurança socia. E a minha fala sobre o setembro amarelo é que já foi começado esse ano, mas
se trabalhe mais nas escolas, porque são os jovens
com mais foco de depressão e problemas de suicídio
que a gente tem enfrentado. Com relação a questão
levantada pelo nosso Secretário de Trânsito, Samuel
Tarso, nós tivemos aqui, essa apresentação das melhorias que foram muito bem implementadas, mas eu
queria também que fosse apresentada em outra oportunidade, as mortes de trânsito, quantas são em nosso
município? Que fosse apresentada uma tabela para
que possamos começar a combater isso aqui, as mortes de trânsito causadas por bebidas, ou quaisquer
outras circunstâncias. Acidentes com vítimas não fatais, me corrija comandante, mas polícia faz o atendimento das ocorrências de trânsito caso tenha vítimas
feridas. A abordagem da polícia é somente quando
tem alguém ferido, alguma vítima nesse sentido. Então, eu sugiro que possamos fazer esse levantamento
de dados para que possamos combater isso. E um dos
locais que podem ser combatido isso, ode se encontra
o meu gabinete, pois ocorrem muitos acidentes, inclusive fatais, já cheguei a presenciar essa situação, no
período noturno, quando as pessoas aceleram mais. E
fica o nosso pedido para que seja colocada uma lombada eletrônica, afim de multar essas pessoas e evitar
esses acidentes. A Guarda, que nós sabemos, tem feito um bom trabalho pelo nosso Comandante, a proteção patrimonial, e os deveres aqui apresentados pela
lei. A ponderação que eu faço é em cima do Jardim do
Globo, que a gente já até conversou sobre isso. E a
gente sabe muito bem que o Jardim do Globo é um
local onde tem sido usado para uso de drogas e tráfico. Eu sei disso porque passo por ali e pego ônibus por
ali. A minha sugestão é a seguinte, a gente tem dois
traileres lá onde fica o meio ambiente, no depósito da
Prefeitura, que estão parados, eram da Secretaria de
Saúde. Porque não fazemos uma base móvel da Guar-
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da Municipal, com o apoio dos demais órgãos de segurança, para que possa ser feito aqui na Praça dos Andradas, que eu tive o privilégio de ser um dos
colaboradores, evitando a situação recorrente no Jardim do Globo. Dr. Pedro, a palavra que o senhor apresentou aí, agradeço a presença, me sinto honrado
também como colega de atuação da advocacia. A
questão da população carcerária, a gente sabe muito
bem que tem essa dificuldade, já foi falado aqui pelo
vereador Carlos Du. E o Diretor Aurélio Galo, uma vez
já estivemos lá em conversa, até com a Marly Gava,
sobre a situação, e realmente a gente tem que ter
esse tratamento melhor com a APAC e pensar em instituir na cidade, o poder público tem que fazer esse
trabalho. E a sugestão que eu já deixei aqui, para que
nós, enquanto Poder Legislativo Municipal, pressionando, ou atuando juto ao Executivo, é o convênio
com a fábrica de bloquetes para que a população carcerária possa trabalhar lá. Eles fabricam bloquetes
para a cidade e reduzem a pena, nos termos do código. Existem saídas sim para essas situações. Foi falado
também em relação aos presos e eu peno que a melhor forma de segurança é a prevenção e o Presidente
publicou um decreto a respeito da criação das escolas
cívico-militares, com prazo até 27 de setembro para os
municípios se manifestarem a respeito da criação das
escolas. E até a data de hoje o município não se manifestou, dando bobeira, porque perde recursos com a
vinda dessa escola e também perde com a contribuição de prevenção em segurança. Então, vereador Milton, temos que ver isso, de preferência amanhã, pois
basta encaminhar um ofício, afinal, eu vejo a educação como uma das formas de se combater a violência
e contribuir para a segurança. Tenente Coronel Sávio
a última ponderação que faço é em relação a sua fala
o que eu posso sugerir é que a Câmara faça um memorial para o Presidente da Câmara dos Deputados
para tornar mais severas as penas dos crimes que estão sendo votados. E que possamos apoiar, pois precisamos de penas mais severas. Afinal, é uma lástima
quando você pega um menor de idade que cometeu
um homicídio e não pode penalizado. Então, nós somos apoiadores das penas mais severas. Pode contar
com essa Casa.” Com a palavra pela ordem o vereador
Edson Rezende disse: “Sr. Presidente, senhores vereadores, presentes nessa noite. Todos os palestrantes,
foi maravilhoso. Eu quero falar de todo o conjunto.
Coronel Sávio, para chegar nesse número que o senhor pretende a sociedade tem que entrar. E eu quero
jogar luz na questão da criança e do adolescente que
têm sido colocadas como causadoras do mal, mas são
vítimas do processo. Elas são vítimas poque falha a
educação, falha a questão social, estão com fome, no
local o Estado está ausente, se não cuidarmos e não
entendermos esse processo não haverá saída do ponto de vista da solução. Porque onde nasce o problema? É aí que nasce. A maior parte dos que cometem
crimes não começam cometer a partir dos seus quarenta anos, ele começa na juventude, criou-se um
ambiente de violência permanente e um Estado ausente. Esse é o nosso problema. E aí, o ECA é muito
claro, ele tem que cumprir as penas socioeducativas
sim, inclusive é prisão, só não vai ser preso com os
adultos, acima de 18 anos. Mas onde estão os equipamentos para que se cumpra o Estatuto da Criança e do
Adolescente? Da semi liberdade, da liberdade e da
própria prisão? Porque ele vai ter que ficar em um
centro de recuperação. Nós temos que entender que
essa é uma criança e um adolescente que precisa de
reeducação. Assim como o preso acima de 18 anos
precisa voltar para a sociedade. Eu tive a oportunidade
de visitar, como presidente da Comissão de Direitos
Humanos, muitas cadeias nessas Minas Gerais. Os
presos mesmos falam: “doutor, aqui é muito bom, porque estamos saindo daqui doutores em crime.” Eles
falavam isso comigo. E não foi uma, nem duas vezes,
não. Foram inúmeras vezes. E termino, Sr. Presidente,
dizendo, que no final do meu mandato nós fizemos um
seminário sobre a questão da violência e o Sávio participou conosco lá em Juiz de Fora. Olha, nos fizemos,
dez regiões com discussões acaloradas. Você sabe
qual foi o primeiro item para reduzir a questão da vio-
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lência e aumentar a questão da segurança? Educação!
Foi o primeiro item colocado. Então vamos jogar o
foco na educação. Então se esse é o primeiro item,
onde está nossa educação? Onde estão nossas crianças? Eu sou pai de dois filhos, eu os acompanho até
hoje. Eu vejo que essa questão da criança e do adolescente é o ponto mais importante. Agora, a Câmara
tem o papel importante de articular muitas conversas,
como a questão do trânsito, prevenção e enquanto
aglutinadora, construindo o processo de articulação
para a realização e organização das ações.” Com a palavra pela ordem o vereador Milton Roman disse: “Boa
noite a todos novamente. Deixar aqui meus aplausos
a todos os atores da segurança, pois realmente Barbacena é uma das cidades com os melhores índices em
segurança, um trabalho muito bem realizado junto à
comunidade. A questão da educação realmente é o
grande foco, nesses últimos vinte anos, ou mais, vem
deteriorando, hoje não tem mais educação moral e
cívica, não tem mais o hino à bandeira, cantar o hino
nacional, você não tem mais civismo dentro das nossas instituições escolares. Principalmente dentro das
nossas faculdades, e isso está sendo mostrado claramente. E um dos exemplos é claramente o Colégio
Tiradentes e o PROERD que faz um trabalho excelente
junto dos militares, a gente acompanha e vê que Barbacena faz essa diferença. Sou militar da reserva, meu
irmão é militar da reserva da Polícia Militar e entendo
que temos que trabalhar juntos. Fui do CONCEP, sou
praticamente sócio fundador do CONCEP, agora como
vereador eu não posso mais participar diretamente,
mas a União Comunitária de Barbacena participa de
todos os eventos com a polícia militar, a polícia civil,
dentro dos bairros, levando realmente, mostrando que
os órgãos de segurança estão junto com a comunidade. Isso é importantíssimo e temos que continuar com
esse trabalho. E entendo, realmente, que a educação
é fundamental. Se voltarmos a ter o civismo que tínhamos na minha época, em que os cadernos vinham
com o hino da bandeira... Então, meus parabéns aos
órgãos de segurança que estão aqui. Muito obrigada.”
Com a palavra o vereador Odair: “Sr. Presidente, vereadores e autoridades aqui já nominadas. Quem dera
que todas as sessões da Câmara fossem de uma grandiosidade dessas. Momento de tantas explanações e
eu destaco aqui esse trabalho inteligente, profissional,
humano que vem sendo desenvolvido pela Polícia Militar e da Polícia Civil. Não vou falar muito do trabalho
da Polícia Civil, porque já disse aqui do orgulho que
temos do trabalho realizado pelo Dr. Capistrano e de
todos os profissionais da polícia civil e que têm desenvolvido um trabalho de orientação e de aproximação
com toda a comunidade. Hoje, quando eu estava em
meu programa de rádio, um morador do bairro Nova
Cidade me deu uma carona e me disse da orientação
que temos que ter com relação às questões das queimadas. É muito mais fácil o Poder Público orientar o
cidadão sobre a limpeza ao invés de queimar, olha o
alto índice de queimadas que estamos tendo em nossa
cidade. Por outro lado, eu percebo, em outras ações,
especialmente na questão da tentativa do suicídio,
que é uma coisa que me preocupa muito, em razão
das famílias que sempre me procuram na rádio, os
jovens estão em depressão e tem tirado o sono das
mães e a Polícia Civil, vem trabalhando nesse sentido.
Mas é preciso que a Câmara se uma com a Secretaria
de Saúde e os profissionais que dão assistência psicossocial, para fazer um levantamento e ajudar a salvar
vidas. A Marly disse aqui e eu gostei muito para que
todos possam ir conhecer a realidade do presídio de
Barbacena, pois os números e a realidade são alarmante e precisamos fazer algo. Em relação à Guarda
Municipal eu dizia o quanto ela ampliou e como se
tornou um elo na questão da segurança. A SETRAN
que também precisa acompanhar o crescimento das
vias secundárias das periferias, porque se tornaram
corredores de escoamento da cidade e os carros tem
passado em alta velocidade e muitos acidentes têm
acontecido. Eu já fiz um encaminhamento em relação
ao CEASA para a SETRAN, onde precisa ser colocada
uma sinalização e um redutor de velocidade antes que
alguém perca a vida. E a sinalização nos entronca-

mentos dos bairros. E finalizar com o nosso Coronel
Sávio e toda a sua equipe, Capitão Tafuri é um exemplo disso. E percebemos que a Polícia Militar cresceu
muito na questão da inteligência e na questão da comunicação ao longo de trinta anos, o trato com os cidadãos é com todo respeito e pensando em salvar as
vidas. Este é o maior presente que se pode prestar ao
estado e à cidade. Pena que a sessão hoje não está
sendo gravada e transmitida na íntegra. E hoje eu saio
da Câmara feliz, porque era esse tipo de trabalho que
eu queria ver nessa Casa.” Com a palavra o vereador
Glauber: “Sr. Presidente, em nome do senhor cumprimento a todas as autoridades presentes, os colgas
vereadores e a todo o público presente na Casa. Primeiramente, dar os parabéns às autoridades que participaram nessa noite, civis e militares, pelo trabalho
que vêm desempenhando na cidade. Trabalhei um ano
em Lafaiete e ficava muito preocupado de ir até lá,
porque todo dia era duas, três tragédias que a gente
escutava lá. O pessoal, infelizmente lá é muito violento. Pra vocês terem ideia, eu moro no bairro do Carmo, e tem três semanas que minha garagem fecha,
mas ela passou cinco anos dormindo aberta e ninguém nunca mexeu nos carros, nem na nossa casa.
Inclusive o portão da minha casa fica lá com a chave.
Então, a gente tem qualidade de vida na cidade de
Barbacena, eu acredito que a tendência é só melhorar
como o Coronel Sávio e o Dr. Capistrano mostraram,
os índices estão só abaixando. Nós agentes comunitários também contribuímos, eu tenho um projeto comunitário chamado Bonde do Poder com quase anos,
em que levamos palestras aos bairros da cidade e comunidades da periferia. Eu acredito que nós do Poder
Legislativo temos que contribuir também para a questão da segurança. Não vai dar para falar muito, mas eu
gostaria de agradecer por esse diálogo que foi muito
importante e de grande empenho para nós. Muito
obrigado.” O Sr. Presidente disso: “Nós queremos, em
nome do Poder Legislativo, agradecer o trabalho da
Comissão de Segurança, agradecer a presença de todos e vocês convidados que nos honraram com tantas
informações importantes nessa noite. E em nome do
povo de Barbacena.” Não havendo mais oradores e
nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente declarou
encerrada a presente sessão às 22h36 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 Amarílio Augusto de Andrade. Secretário: Vereador José Jorge Emídio.
RESUMO DA ATA 072/2019 - 052ª Sessão Ordinária
– 26.10.19 – 2º Período – 3º Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário: Vereador José Jorge Emídio. Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA
PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h21 Vim lançar
fogo na terra; e que mais quero, se já está aceso?
(Lucas 12:49) I - Leitura e Discussão das Atas: - Ata
069/2019 – Aprovada por unanimidade. II – Leitura
da Correspondência e Comunicações: - Portaria nº.
009/2019 – OAB de Barbacena – comunicando a nova
comissão de Direito Médico de Saúde para o triênio
2019/2021. - Ofício nº. 063/19 – Gabinete da Vereadora Vânia Maria de Castro justificando ausência
nas sessões ordinárias dos dias 24 e 26 de setembro
estará participando de um curso de capacitação sobre emendas parlamentares em Belo Horizonte/MG.
- Ofício s/nº. – Gabinete do Vereador Thiago Campos
Martins – justificando ausência na reunião do dia 24
em agenda externa. - Edital de convocação feito pelo
Presidente da Câmara Municipal para período extraordinário a ser realizado nos dias 28 e 29 de setembro
do corrente ano. O vereador Edson Rezende fez uso
da palavra pela ordem. SEGUNDA PARTE – ORDEM
DO DIA – HORÁRIO: 19h31 Discussão e Votação de
Projetos O vereador José Jorge fez uso da palavra pela
ordem. Nesse momento o Sr. Presidente suspendeu
a reunião para que os vereadores pudessem deliberar. Reunião suspensa as 19h32. Sessão reaberta às
19h55. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME
DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA Proj. Lei nº. 048/19 –
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Dispõe sobre a nova estrutura orgânica e as atribuições dos cargos comissionados da Secretaria Municipal
de Fazenda – SEFAZ e dá outras providências – Aut.
Executivo - PRAZO VENCIDO EM 24.06.19 – ULTIMADA A VOTAÇÃO. *Votar substitutivo de fls. 125 a 148
de autoria do Executivo. APROVADO COM 9 VOTOS
FAVORÁVEIS E 3 VOTOS CONTRÁRIOS. *Votar Subemenda de fls. 151 de autoria do Vereador José Jorge
Emídio. APROVADO COM 9 VOTOS FAVORÁVEIS COM
3 ABSTENÇÕES. *Votar Subemenda de fls. 157 de autoria do Vereador José Jorge Emídio. APROVADO COM
9 VOTOS FAVORÁVEIS COM 3 ABSTENÇÕES. *Votar
Subemenda de fls. 160 de autoria do Vereador José
Jorge Emídio. APROVADO COM 9 VOTOS FAVORÁVEIS
COM 3 ABSTENÇÕES. *Votar Subemenda de fls. 162
de autoria do Vereador Edson Rezende Morias. O vereador Edson Rezende fez uso da palavra para discutir.
O vereador Thiago Martins fez uso da palavra para
discutir. Encerrada a discussão a emenda foi colocada
em votação e foi REJEITADA COM 2 ABSTENÇÕES, 6
VOTOS CONTRÁRIOS E 4 VOTOS FAVORÁVEIS. *Votar
Subemenda de fls. 164 de autoria do Vereador Edson Rezende Morias. Com a palavra para discutir o
vereador Edson Rezende disse que a presente emenda
também foi feita na mesma linha da anterior, com a
finalidade de se preservar os recursos do município.
Encerrada a discussão a emenda foi colocada em votação e foi REJEITADA COM 3 ABSTENÇÕES, 6 VOTOS CONTRÁRIOS E 4 VOTOS FAVORÁVEIS. *Votar
Subemenda de fls. 166 de autoria do Vereador Edson
Rezende Morias. REJEITADA COM 3 ABSTENÇÕES, 6
VOTOS CONTRÁRIOS E 4 VOTOS FAVORÁVEIS. Em
discussão e votação o projeto com as emendas e subemendas aprovadas. APROVADO COM 8 VOTOS FAVORÁVEIS E 4 VOTOS CONTRÁRIOS. O vereador Carlos Dufez uso da palavra para justificar seu voto e seu
pronunciamento seguiu na íntegra da ata original. O
vereador José Jorge fez uso da palavra para justificativa de voto. Com a palavra o vereador Odair sugeriu
que o líder de governo solicite ao Secretário de Finanças venha até a Câmara para dar explicações sobre
o projeto acima, que voltará para votação amanhã.
Principalmente, dada a sua relevância para o setor de
finanças da Prefeitura. O vereador Milton Roman fez
uso da palavra para explicação. O vereador Thiago fez
uso da palavra para justificativa de voto. O vereador
Edson Rezende fez uso da palavra para justificativa de
voto. O vereador José Antônio fez uso da palavra para
justificativa de voto. O vereador Thiago Martins fez
uso da palavra como líder. O vereador Glauber fez uso
da palavra como líder. Nesse momento, o Sr. Presidente informou à Casa que estava encerrado o período de
discussão e votação de projetos. TERCEIRA PARTE –
ENCERRAMENTO – ORADORES – HORÁRIO: 20h49 O
vereador Milton Roman fez uso da palavra para direito
de resposta. O vereador Ovídio fez uso da palavra pela
ordem. O vereador Ewerton fez uso da palavra pela
ordem. O vereador Thiago Martins fez uso da palavra
pela ordem. O vereador José Jorge fez uso da palavra
para explicação pessoal. Não havendo mais oradores
inscritos e nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente
declarou encerrada a presente sessão às 21h05 e eu
Danielle de Paula Almeida Duarte lavrei a presente ata
que após lida e aprovada será assinada pelo Presidente e pelo Secretário. Presidente: Vereador Amarílio
Augusto de Andrade. Secretário: Vereador José Jorge
Emídio.
RESUMO DA ATA 074/2019 - 016ª Sessão Extraordinária – 30.09.2019 – 2º Período – 3º Ano da Legislatura.
Presidente em exercício: Vereador Flávio Maluf Caldas
Secretário: Vereador José Jorge Emídio. Vereadores
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h28
“Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto;
e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E, orando, não useis de vãs repetições,
como os gentios, que pensam que por muito falarem
serão ouvidos.” (Mateus 6:6,7 ) I - Leitura e Discussão
das Atas: - Ata 068/2019 – Aprovada por unanimidade. II – Leitura da Correspondência e Comunicações:
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- Não houve. Com a palavra o vereador Milton Roman
solicitou que a reunião pudesse ser suspensa por cinco
minutos para deliberaram sobre a pauta. Solicitação
deferida pelo Sr. Presidente que suspendeu a reunião
às 19h32. Sessão reaberta às 19h43. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h28 Discussão e
Votação de Projetos REDAÇÃO FINAL – REGIME DE
URGÊNCIA URGENTÍSSIMA Proj. Lei nº. 048/19 – Dispõe sobre a nova estrutura orgânica e as atribuições
dos cargos comissionados da Secretaria Municipal de
Fazenda – SEFAZ e dá outras providências. – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 24.06.19 – ULTIMADA A
VOTAÇÃO. APROVADO COM OITO VOTOS FAVORÁVEIS E UM VOTO CONTRÁRIO. Com a palavra para
justificar o voto o vereador Carlos Du disse: “Boa noite
Sr. Presidente, só pra justificar porque eu votei favoravelmente a redação final, uma vez ter votado contra
em primeira e segunda e as emendas desse. É por
conta do segundo projeto que está aqui, que é da
guarda municipal, que há um acordo de bancada pra
mantermos essas emendas, as emendas que eu apresentei aqui, que foram apresentadas pelos servidores
da guarda. Então, dessa forma, eu votei em redação
final e peço que minha fala conste na íntegra dos trabalhos da Casa.” Com a palavra para justificativa de
voto o vereador Ewerton disse: “Eu gostaria de justificar o voto, pois estou votando porque já está em redação final. Conste na íntegra, por favor.” Com a palavra para justificar seu voto o vereador Odair Ferreira
disse: “Dizer que, nessa votação aí, nós tivemos várias
reuniões com o Executivo, principalmente a cerca lá da
questão do Tribunal de Justiça, algumas recomendações. E dizer que muitos desses cargos já estão ocupados lá. Muitos deles há uma mudança na nomenclatura. Então, queria dizer que o meu voto também é
acompanhando o que disse o Tribunal de Justiça.”
Com a palavra para justificar o voto o vereador Nilton
disse: “A justificativa, sr. Presidente é porque é uma
orientação do Tribunal e a gente vai estar adequando,
de uma forma legal a guarda municipal. E também,
pelo que diz o projeto, pra ser o Comandante tem que
ser um guarda municipal de carreira. Por isso, nada
mais que correto, ampliar as possibilidades para que o
Prefeito possa fazer as escolhas e guarda municipal
possa melhorar.” Com a palavra para justificativa de
voto o vereador José Jorge disse: “Senhores vereadores, eu aprovei também o projeto da Secretaria da
Fazenda e fizemos um acordo com o vice-líder do governo, hoje líder do governo, Milton Roman, para que
as minhas emendas pudesse aquinhoar ou atender
àqueles servidores que estão já trabalhando, e que se
não tivesse a emenda eles seriam exonerados do cargo. Então, as minhas emendas, que vamos dizer é
uma emenda do PDT, que é o partido dos trabalhadores, para proteger os trabalhadores, ela garante àqueles servidores, que estão aí no decorrer da sua formatura pra chegar à formação deles, mas sem perder
nada e sem ser exonerado. Então, foi uma garantia do
líder do governo, acredito eu que o Prefeito não vai
vetar. Por isso, eu também votei esse projeto, já atendendo aos servidores.” Com a palavra pela ordem a
vereadora Vânia disse: “Boa noite Presidente, vereadores, público presente. Eu pedi pela ordem, as eu
gostaria de justificar a minha saída e não votar o presente, apesar de nas últimas sessões eu não pude
comparecer, e não compareci porque eu já tinha um
curso em Belo Horizonte agendado. Então, eu estava
lá, a trabalho. E eu quero colocar que esse curso que
eu fiz foi sobre emendas e falou sobre a importância
das emendas dos vereadores nos projetos apresentados, nessa Casa, pelo Executivo. Eu acabei levando os
projetos e tive momentos em que eu pude discutir, e
escutei coisas lá que me deixaram triste, primeiro porque Barbacena é a cidade com maior representatividade populacional, a maioria das cidades é de noventa,
oitenta, sessenta, vinte mil habitantes. Então, quando
eu falei: ‘eu sou a vereadora Vânia Castro de Barbacena, já logo falaram olha a polícia federal, cuidado em
vereadora!’ Então assim, vem com essas brincadeiras
que deixam a gente assim, um pouco machucada e
preocupada. E quando eu apresentei e falei com ele a
respeito das emendas, e tinham umas emendas do

vereador Edson Rezende nesse projeto, e que foram
todas derrubadas. Ele falou comigo: ‘olha Vânia, eu
não vou falar de Barbacena, eu vou falar da situação
nacional que vivemos hoje. Hoje em dia, o que a gente procura fazer é a otimização da estrutura orgânica
dos municípios, visando a melhoria dos trabalhos, a
eficiência dos trabalhos e não a criação de cargos.’ Nós
estudamos esses projetos aqui.. Assim que entrou o
primeiro projeto que foi o do SAS, eu trouxe pra essa
Casa porque eu recebi uma notificação do Promotor
Vinícius e ele virou e falou assim: ‘Olha, é criação de
cargo que está tendo aqui. Vereadora, vocês não podem permitir isso numa fase que a gente tem conhecimento que está passando o município.’ E ainda falou
assim, que o líder do Executivo, estava se vangloriando de que estava fazendo uma reestruturação, onde
ele estava simplesmente criando mais cargos e isso é
inadmissível. A gente não pode admitir isso agora, não
é hora pra isso. A gente tem que pensar que quando a
gente questiona onde está o dinheiro do IPTU, dinheiro disso, dinheiro daquilo, tal dinheiro do IPVA. Eles
têm aquela verba carimbada dos 15% da educação e
os 25% da saúde, o resto ele não nos presta conta,
sabe porque? Porque ele faz o que ele quiser. Ele cria
cargos ao invés de beneficiar o cidadão barbacenense.
Ele vai e cria cargos para beneficiar os seus protegidos
políticos. Simples assim! Não é hora disso. Gente, temos que crescer. Ter que escutar que Barbacena ainda
continua uma cidade que vem passando por N fracassos em função de uma política descaracterizada com a
eficiência do trabalho municipal. Isso é muito triste
para quem ama essa terra, triste de ter que escutar. E
foi o que eu escutei nesse curso que eu escutei. E eu
fiquei abalada com isso. Por isso, eu não votei, não
concordo e outra coisa, Presidente, eu vou votar aqui
no próximo porque tem emendas do meu nobre e querido amigo Carlos Du, que com o compromisso dessa
Casa, que se por acaso for vetado nessa Casa, todo
mundo vai derrubar o veto do Sr. Prefeito aqui. Sendo
que eu já comuniquei ao meu querido amigo, que na
legislatura passada houve comigo vários tipos de negociação: vamos votar, se o Prefeito vetar a gente
derruba. E na hora, olha, vereador, na hora que subiam nessa tribuna aqui, nem olhavam na minha cara,
simplesmente, na hora dos votos, não olhavam na
minha cara e diziam: eu acompanho o veto do Prefeito. Então, porquê? A gente não tinha assinatura, a
gente não tinha... Eu tinha o compromisso que o senhor firmou aqui, hoje. Que foi firmado nessa Casa
hoje, que fio um compromisso de boca. Tá? Mas eu
estou te passando a minha experiência e o meu trauma da legislatura passada. Mas eu vou votar porquê?
Eu acredito nas suas emendas e vi que o senhor, por
estar totalmente capacitado, porque estuda muito,
porque eu sei disso, eu vi que o senhor quis dar uma
fortalecida no projeto. Então, eu vou votar por isso.
Ok? Agora, nos próximos, eu não posso colocar aqui,
agora, qual vai ser a minha posição. Por hoje é só
Presidente.” SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA Proj. Lei nº.
050/19 – Dispõe sobre a nova estrutura organizacional
e as atribuições dos cargos comissionados da Guarda
Municipal e dá outras providências. – Aut. Executivo.
– PRAZO VENCIDO EM 22.08.19– ULTIMADA A VOTAÇÃO. *Votar substitutivo de fls. 111 a 124 de autoria
do Executivo. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS
PRESENTES. *Votar Subemenda de fls. 127 de autoria
do Vereador José Jorge Emídio. RETIRADA A PEDIDO
DO AUTOR. *Votar Subemenda de fls. 130 de autoria
do Vereador José Jorge Emídio. RETIRADA A PEDIDO
DO AUTOR. *Votar Subemenda de fls. 133 de autoria
do Vereador Carlos Augusto Soares do Nascimento.
APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.
*Votar Subemenda de fls. 136 de autoria do Vereador
Carlos Augusto Soares do Nascimento. APROVADO
PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. *Votar Subemenda de fls. 139 de autoria do Vereador Carlos Augusto Soares do Nascimento. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. *Votar Subemenda de
fls. 142 de autoria do Vereador Carlos Augusto Soares
do Nascimento. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS
PRESENTES. *Votar Subemenda de fls. 145 de autoria
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do Vereador Carlos Augusto Soares do Nascimento.
APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.
*Votar Subemenda de fls. 148 de autoria do Vereador
Carlos Augusto Soares do Nascimento. APROVADO
PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. *Votar Subemenda de fls. 151 de autoria do Vereador Carlos Augusto Soares do Nascimento. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Em discussão e votação
o projeto de lei 050/2019 com as emendas o mesmo
foi APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.
O vereador Ewerton fez uso da palavra pela ordem. O
vereador Carlos Du fez uso da palavra para justificativa de voto. Com a palavra para justificativa de voto o
vereador Glauber disse: “Então, sr. Presidente, nós
votamos favorável às emendas, mas eu deixei a minha
opinião, aqui, desde o começo que tem algumas que
eu não concordo. É a questão, por exemplo do comando da guarda, porque lá não tem um plano de cargo e
salário. Por exemplo, um guarda que é GM 1 não consegue chegar a GM 3. Mesmo tendo experiência e o
curso superior. Então, eu acho que seria interessante
a gente estudar isso mais pra frente, vereador e também dar a oportunidade para os outros companheiros
da guarda, chegar até o comando, chegar até o cargo
máximo, que é o GM3 e pra ficar favorável pra todo
mundo. Porque se não me engano é só dois ou três
GM3 lá, não? Dois! Então, eu acredito que tem que
abrir espaço pra todo mundo. E se puder constar aí na
íntegra a gente agradece.” Com a palavra pela ordem
o vereador Carlos Du disse: “A emenda foi pra isso que
V. Exa. acabou de falar, para que não só o GM3 pudesse ser o comandante da guarda, então é o inverso do
que V. Exa. entendeu. As emendas são justamente
para que o GM1, o GM2 e o GM3 possam assumir o
comandante da guarda, desde tenha o exercício funcional na guarda de dez anos. Também, Sr. Presidente,
pra lembrar e também gostaria que constasse na íntegra, foi um acordo realizada entre a Guarda Civil Municipal, essas emendas. Foi uma demanda que eles
trouxeram até nós.” Com a palavra pela ordem o vereador José Antônio disse que de tanto as pessoas mentirem não se acredita mais nelas. Com a palavra pela
ordem o vereador Odair Ferreira solicitou verificação
de quórum. Realizada a chamada dos vereadores estavam presentes os vereadores: Carlos Du, Ewerton,
Flávio Maluf, José Antônio, Nilton César, Odair Ferreira
e Vânia Castro. Não havendo Quorum para deliberação o Sr. Presidente encerrou a presente sessão às
20h04 e eu Danielle de Paula Almeida Duarte lavrei a
presente ata que após lida e aprovada será assinada
pelo Presidente e pelo Secretário. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário: Vereador José Jorge Emídio.
RESUMO DA ATA 075/2019 - 053ª Sessão Ordinária – 01.10.19 – 2º Período – 3º Ano da Legislatura.
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade.
Secretário “ad hoc”: Vereador Ewerton José Duarte
Horta Júnior. Vereadores Presentes: Conforme registro
em livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE –
HORÁRIO: 19h25 “Aquele que habita no esconderijo
do altíssimo, à sombra do onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, meu refúgio e minha
fortaleza e nele confiarei.” (Salmo 91:1-2) I - Leitura
e Discussão das Atas: - Ata 071/2019 e 073/2019 –
Aprovadas por unanimidade. II – Leitura da Correspondência e Comunicações: - Convite do Conselho
Municipal de Saúde para reunião que será realizada
no dia 09 de outubro de 2019, às 17 horas em primeira chamada e às 17h30 em segunda chamada na
Câmara, para apresentação do relatório do segundo
quadrimestre de 2019. - Convite do IBGE para reunião
de planejamento e acompanhamento do senso 2020 a
realizar-se no dia 09 de outubro às 09h30 na Associação Comercial de Barbacena, na Praça dos Andradas,
103, sl. 27. - Ofício nº 71/2019 – Gabinete do Vereador Odair Ferreira – justificando ausência nas reuniões
dos dias 01 e 03 de outubro por estar em reunião
na Assembleia Legislativa. III - Apresentação de Proposições: - Do vereador Ewerton Horta: - Indicação
nº 565/2019 – Solicita a construção de lombada, bem
como reforma das já existentes na Avenida Prefeito
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Simão Tamm Bias Fortes, no Grogotó. - Do vereador
Thiago Martins: - Requerimento s/nº – Requer seja
enviado à Secretaria de Fazenda o ofício em anexo;
- Indicação nº 605/2019 – Solicita ao Sr. Prefeito que
encaminhe à Câmara projeto de lei que dispõe sobre
o diagnóstico e tratamento da dislexia na educação
básica; - Indicação nº 606/2019 – Solicita ao Sr. Prefeito que encaminhe à Câmara projeto de lei que dispõe sobre medidas para a identificação, tratamento e
acompanhamento de educandos com TDAH na rede
municipal de ensino; - Indicação nº 607/2019 – Solicita ao Sr. Prefeito que encaminhe à Câmara projeto
de lei que dispõe sobre o programa mundial de saúde vocal e auditiva dos professores da rede municipal
de ensino; - Indicação nº 608/2019 – Solicita ao Sr.
Prefeito que encaminhe à Câmara projeto de lei que
disponha sobre a obrigatoriedade de avaliação oftalmológica para os alunos da rede municipal de ensino; - Indicação nº 614/2019 – Solicita ao Sr. Prefeito
que encaminhe à Câmara projeto que cria o Composta
Barbacena, Programa de Incentivo à prática de compostagem de resíduos orgânicos domésticos em domicílios, instituições públicas ou privadas e condomínios
residenciais; - Indicação nº 616/2019 – Solicita ao Sr.
Prefeito que encaminhe projeto que dispõe sobre o
registro e a comunicação das pessoas com depressão
nas visitas dos agentes de saúde no âmbito do município de Barbacena. Com a palavra pela ordem o vereador Thiago Martins fez pronunciamento que segue
na íntegra da ata original. - Do vereador José Antônio: - Indicação nº 571/2019 – Solicita calçamento da
Rua Jair Messias Diniz, no Vista Alegre; - Indicação nº
611/2019 – Solicita conclusão de serviço e a reparação
do afundamento de solo na Rua Coronel Abílio no São
José. O vereador José Antônio fez uso da palavra pela
ordem. - Da vereadora Vânia Castro: - Requerimento
nº 140/2019 – Requer ao Sr. Prefeito que seja aplicada no município de Barbacena, as exigências contidas
na portaria 085 de 09/05/2019; - Requerimento nº
143/2019 – Requer moção de aplausos e congratulações ao grupo de balé SESI/Barbacena que participou
do festival competitivo do Circuito Mineiro de Dança
na cidade de Nova Lima; - Indicação nº 261/2019 –
Solicita patrolamento, asfaltamento ou colocação de
bloquete, capina e limpeza da Rua Maria Dias de Medeiros no Vale das Rosas; - Indicação nº 262/2019
– Solicita recuperação asfáltica na Rua Lima Duarte,
Centro; - Indicação nº 263/2019 – Solicita recupera-

ção asfáltica na Rua Dr. Joaquim Murtinho, Andaraí;
- Indicação nº 264/2019 – Solicita recuperação asfáltica e do calçamento, capina e limpeza nas Ruas: Luiz
Gava e Dr. Cruz Machado no São Pedro; - Indicação nº
305/2019 – Solicita capitação de águas pluviais, patrolamento, asfaltamento ou colocação de bloquete, capina e limpeza da Rua João Lourenço Pinto, bairro Santa
Maria; - Indicação nº 306/2019 – Solicita recuperação
asfáltica, capina e limpeza nas Ruas: Praça ao lado da
Rua Lucindo Rodrigues de Paula, José Primo Teixeira,
Sofia Estegine Morais, Paulo de Oliveira Costa, Carlos
Benote Filho, Francisca Vital Gomes, Jósepi Pissolate
e Marechal Cândido Rondon, todas no Santa Cecília; - Indicação nº 308/2019 – Solicita recuperação
asfáltica e do calçamento, capina e limpeza na Rua
Lino Armond, São Sebastião; - Indicação nº 309/2019
– Solicita recuperação asfáltica e do calçamento, capina e limpeza na travessa Mário Lúcio Costa e José
Francisco, no Monsenhor Mário Quintão; - Indicação
nº 311/2019 – Solicita recuperação asfáltica e do
calçamento, capina e limpeza na Rua Luis Bertolete,
localizada nas divisas dos bairros Monte Mário, Santa Cecília e Monsenhor Mário Quintão; - Indicação nº
420/2019 – Solicita ao Sr. Prefeito que envie projeto
de lei propondo edição de lei que cria o boletim escolar
eletrônico nas escolas da rede municipal de ensino de
Barbacena. - Do vereador Nilton César: - Indicação nº
609/2019 – Solicita a construção de um bueiro no Km
718, entrada da Fazenda da Pedra, Distrito de José
Luiz. O vereador Nilton César fez uso da palavra pela
ordem. O Sr. Presidente, nesse momento, submeteu
aos vereadores o memorial direcionado ao Ministro
das Telecomunicações com o intuito de impedir a privatização da Empresa de Correios e Telégrafos. Da
mesma forma submeteu aos vereadores o memorial
e a ser direcionado ao Ministro do Trabalho para pedir
a permanência do Ministério do Trabalho na cidade.
Com a palavra para discutir o vereador Ewerton disse ser um absurdo que Barbacena esteja perdendo
essa agência do Ministério do Trabalho. O vereador
Edson Rezende fez uso da palavra pela ordem. Nesse
momento, o vereador Ewerton solicitou verificação de
quórum. Solicitação deferida pelo Sr. Presidente. Feita
a verificação de quórum estavam em Plenário os vereadores Amarílio Andrade, Carlos Du, Ewerton Horta,
Flávio Maluf, Glauber Milagres, José Antônio, Milton
Roman, Nilton César, Ovídio Daniel, Thiago Martins e
Vânia Castro. O vereador o vereador Glauber fez uso
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da palavra pela ordem. A vereadora Vânia Castro fez
uso da palavra pela ordem. Com a palavra pela ordem
o vereador Ewerton disse ter assinado o projeto 052
para retornar a pauta, porque gostaria de solicitar destaque em um inciso do projeto. Nesse momento, o Sr.
Presidente interrompeu o vereador para informar que
estava passando para a segunda parte da reunião. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h26
Discussão e Votação de Projetos A vereadora Vânia
fez uso da palavra para direito de resposta. Com a
palavra como líder o vereador Thiago Martins fez pronunciamento que segue na íntegra da ata original. O
vereador Milton Roman fez uso da palavra pela ordem.
O vereador Tanjão fez uso da palavra pela ordem. Com
a palavra pela ordem o vereador Thiago Martins fez
pronunciamento que segue na íntegra da ata original.
O Sr. Presidente deferiu pedido do vereador Thiago e
solicitou que a Procuradoria se manifeste quando ao
pleito feito por ele. O vereador Flávio Maluf fez uso da
palavra pela ordem. REDAÇÃO FINAL – REGIME DE
URGÊNCIA URGENTÍSSIMA Proj. Lei nº. 050/19 – Dispõe sobre a nova estrutura organizacional e as atribuições dos cargos comissionados da Guarda Municipal e
dá outras providências – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 22.08.19 – ULTIMADA A VOTAÇÃO. Nesse
momento, o Sr. Presidente suspendeu a reunião para
deliberação dos vereadores às 21h12. Sessão reaberta
às 21h13. Encerrada a discussão e votação do projeto
o mesmo foi APROVADO COM 10 VOTOS FAVORÁVEIS
E UMA ABSTENÇÃO. O vereador Glauber fez uso da
palavra pela ordem pela segunda vez. Com a palavra
para direito de resposta o vereador Thiago Martins fez
pronunciamento que segue na íntegra da ata original.
Solicitação deferida pelo Sr. Presidente. O vereador
Carlos Du fez uso da palavra como líder. Nesse momento, o Sr. Presidente interrompeu o vereador para
informar à Casa que estava encerrado o período de
discussão e votação de projetos. TERCEIRA PARTE –
ENCERRAMENTO – ORADORES – HORÁRIO: 21h26 O
Sr. Presidente determinou a verificação de quórum e
nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente declarou
encerrada a presente sessão às 21h29 e eu Danielle de Paula Almeida Duarte lavrei a presente ata que
após lida e aprovada será assinada pelo Presidente e
pelo Secretário. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário “ad hoc”: Vereador Ewerton
José Duarte Horta Júnior.
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