BARBACENA, QUARTA-FEIRA, 06 DE SETEMBRO DE 2017
PODER EXECUTIVO

Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos

DECRETO MUNICIPAL
DECRETO MUNICIPAL Nº 8.197
“Fixa preço das passagens nos transportes coletivos
urbanos e rurais”.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARBACENA, no uso
das atribuições de seu cargo, em conformidade com
as leis em vigor, em especial com o disposto nos artigos 93, IX e 270 e seus parágrafos, da Constituição do
Município de Barbacena;
Considerando o último reajuste concedido em outubro
de 2016;
Considerando o Contrato de Concessão do Serviço Público de Transporte Coletivo decorrente do processo licitatório n.º 062/2016, que culminou na Concorrência
Pública n.º 001/2013;
Considerando o Parecer Técnico SEPLAN n.º 002/2017,
datado de 04/09/2017, fundamentado na Cláusula décima primeira, §§ 5.º e 6.º, do Contrato n.º 055/2014;
E considerando a regulamentação de arredondamento
de casas decimais pela Norma ABNT NBR 5891;
DECRETA:
Art. 1º Fica fixado em R$ 3,05 (três reais e cinco centavos) o preço das passagens nos transportes coletivos urbanos e rurais de Barbacena.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 07 de
setembro de 2017.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 06 dias de setembro de 2017;
175º ano da Revolução Liberal, 87º da Revolução de 30.
Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

Publique-se na forma da lei
Cacilda de Araújo Silva
Secretária Municipal de Governo

SERVIÇO DE ÁGUA E
SANEAMENTO - SAS
Diretora: Marcela Campos Zaidan Fernandes

EXTRATO DE ATAS DE
REGISTROS DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços Nº 018/SAS/2017 - Órgão
Gerenciador: Serviço de Água e Saneamento - SAS.
Fornecedor: NETO DISTRIBUIÇÃO EIRELI – ME CNPJ:
05.844.952/0001-005. Objeto: RP para futura e eventual aquisição de materiais para obras de reforma e
manutenção internas e externas do SAS. Origem: Processo Nº 010/2017 – Pregão Presencial Nº 014/2017.
Gestor (a): Josiane de Carvalho Barbosa. Valor estimado: R$487.790,90 (quatrocentos e oitenta e sete
mil, setecentos e noventa reais e noventa centavos).
Vigência: 12 meses a contar da assinatura. Data da
Assinatura: 24 de agosto de 2017.
Ata de Registro de Preços Nº 019/SAS/2017 - Órgão
Gerenciador: Serviço de Água e Saneamento - SAS.
Fornecedor: COELHO E SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP CNPJ: 10.282.328/0001-00. Objeto:
RP para futura e eventual aquisição de materiais para
obras de reforma e manutenção internas e externas
do SAS. Origem: Processo Nº 010/2017 – Pregão Presencial Nº 014/2017. Gestor (a): Josiane de Carvalho
Barbosa. Valor estimado: R$5.711,17 (cinco mil, setecentos e onze reais e dezessete centavos). Vigência:
12 meses a contar da assinatura. Data da Assinatura:
24 de agosto de 2017.
Ata de Registro de Preços Nº 020/SAS/2017 - Órgão
Gerenciador: Serviço de Água e Saneamento - SAS.
Fornecedor: DANI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
– ME CNPJ: 27.589.503/0001-09. Objeto: RP para futura e eventual aquisição de materiais para obras de
reforma e manutenção internas e externas do SAS.
Origem: Processo Nº 010/2017 – Pregão Presencial Nº

014/2017. Gestor (a): Josiane de Carvalho Barbosa.
Valor estimado: R$1.131,00 (um mil, cento e trinta e
um reais). Vigência: 12 meses a contar da assinatura.
Data da Assinatura: 24 de agosto de 2017.
Ata de Registro de Preços Nº 020/SAS/2017 - Órgão Gerenciador: Serviço de Água e Saneamento
- SAS. Fornecedor: AÇO SALES LTDA – EPP CNPJ:
71.066.427/0001-30. Objeto: RP para futura e eventual aquisição de materiais para obras de reforma e
manutenção internas e externas do SAS. Origem: Processo Nº 010/2017 – Pregão Presencial Nº 014/2017.
Gestor (a): Josiane de Carvalho Barbosa. Valor estimado: R$440,75 (quatrocentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos). Vigência: 12 meses a contar da
assinatura. Data da Assinatura: 24 de agosto de 2017.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Administrativo Nº 23/SAS/2017. Contratante: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Fornecedor: GISELE MIRANDA GOMES REIS ME - CNPJ
12.210.173/0001-13. Objeto: aquisição de copos e
selos para envase de água potável e também caixas
de papelão para atender o SAS nas solenidades oficiais
do mesmo e do município durante o exercício de 2017.
Origem: Processo nº 017/2017 – Pregão Presencial nº
016/2017. Gestor (a): Consuelo M. G. Mrad Marteleto. Valor estimado: R$6.760,00 (seis mil, setecentos
e sessenta reais). Vigência: 12 meses a contar da assinatura. Data da Assinatura: 25 de agosto de 2017.

EXTRATO DE CONVÊNIO
Convênio Nº 19/SAS/2017 - Primeiro Convenente:
SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR - SIMPAS. Segundo Convenente:
Serviço de Água e Saneamento - SAS. Interveniente
Anuente: Município de Barbacena. Objeto: a cooperação mútua entre os partícipes, consubstanciada pelo
repasse da diferença oriunda do pagamento do parcelamento 096/2010, no valor total de R$315.214,36
(trezentos e quinze mil, duzentos e quatorze reais e trinta e seis centavos). Origem: Parcelamento
096/2010. Vigência: 05 meses a contar da assinatura.
Data da Assinatura: 22 de agosto de 2017.

AQUISIÇÕES DIRETAS (ART.
24, II C/C ART. 62, AMBOS DA
LEI Nº 8.666/93)
Data

Fornecedor

CD 58/17

Nº

Aquisição de materiais(cone de sedimentação)
par uso no laboratório da ETA II.

01/08/2017

SOS Laboratório Ltda - EPP

692,00

CD 59/17

Estimativa: contratação de empresa para
prestação de serviços de conserto de pneus.

09/08/2017

Jucão Pneus Ltda

1.559,00

CD 60/17

Serviço de recuperação de uma motobomba
Schneider, que faz o bombeamento de água da
parte alta do Bairro Caiçaras.

18/08/2017

Minas Motores Elétricos Ltda - ME

1.200,00

CD 61/17

Adaptadores de compressão para o Setor de
Construção de Manutenção de redes de Água

22/08/2017

Hidrosan BH

1.375,00

CD 62/17

Prestação de serviços de recuperação em bico
injetor, no caminhão Iveco Vertis, placas PUJ
8239, que atende o Setor de Efluentes
Domésticos do SAS.
Aquisição de adesivos plásticos para canos,
para atender os Setores de Construção e
Manutenção de Redes de Água e Efluentes
Domésticos.

24/08/2017

Giancarlo de Paula Sclafani - ME

1.308,80

30/08/2017

Predapi Industria e Comércio Ltda

2.600,00

CD 63/17

Objeto

Valor Total

Publique-se na forma da lei
Cacilda de Araújo Silva
Secretária Municipal de Governo

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE
BARBACENA
Presidente: Odair José Ferreira

RESUMO DE ATA
ATA 058/2017 - 49ª Sessão Ordinária - 24.08.2017 2º Período - 1º Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Odair José Ferreira (REDE). Secretário: Vereador
Nilton Cézar de Almeida (PSB). Vereadores Presentes:
Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA PARTE
– EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19:24 “Os que confiam no
Senhor São como os montes de Sião Que não se abalam. Mas permanecem para sempre.” (Salmo 125, 1) I
SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SAS
- Leitura e Discussão das Atas: - Não houve. II - LeituAvenida Governador Benedito Valadares, 181 - Padre Cunha – CEP: 36.202-328 – Barbacena – MG.
Tel.: (32) 3339-6800 – Fax: (32) 3339-6805
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ra da Correspondência e Comunicações: - Atestado
médico do vereador Amarílio Andrade justificando ausência na reunião. III - PROJETOS PROTOCOLADOS
NA CASA - Proj. Lei nº 098/17 - Dispõe sobre a livre
manifestação artística nos logradouros públicos abertos e dá outras providências. - Aut. Ver. Thiago Campos Martins. Senhor Presidente Odair Ferreira (REDE):
“Os vereadores estão na pauta com o Projeto de Lei nº
100. Hoje recebemos um telefonema de sua Excelência o Senhor Prefeito Luiz Álvaro solicitando uma urgência na questão deste programa de Recuperação
Fiscal REFIS/2017, em que o Poder Judiciário está fazendo um acordo com o município no sentido de que
o Dr. Marcos Alves vai atender a 120 contribuintes que
estão com este problema jurídico, de Dívida Ativa que
vai para a justiça, no sentido de sanar este problema.
Como não protocolou o projeto até às 18h, ele não vai
entrar hoje na pauta e sim na próxima terça-feira”.
SEGUNDA PARTE - ORDEM DO DIA - HORÁRIO: 19h28
Discussão e Votação de Projetos Senhor Presidente
convidou a bancada para uma conversa rápida sobre o
acordo fechado sobre a tribuna livre, que ao entendimento da Mesa Diretora, o momento propício seria
hoje. Então o presidente suspendeu a sessão às
19h30. Registrou a presença dos maçons na Câmara
Municipal e convidou o Coronel José Eduardo para utilizar a Tribuna da Câmara. O Senhor presidente reabriu a Sessão às 19h40. REDAÇÕ FINAL - REGIME DE
URGÊNCIA URGENTÍSSIMA - Proj. Lei nº 078/17 - Regulamenta a concessão dos benefícios eventuais de
que trata o art. 22 da Lei Federal no. 8.742, de 1993,
com as modificações introduzidas pela Lei Federal no.
12.435, de 2011 e dá outras providências - Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 23.08.17. APROVADO
POR UNANIMIDADE. Com a palavra pela ordem vereadora Vânia Castro (PMDB): “Venho aqui hoje, Senhor
Presidente, solicitar de Vossa Excelência que eu, a
exatamente 76 dias e protocolei nesta Casa o Requerimento 058 que era um pedido que eu iria encaminhar ao TCE sobre a pavimentação asfáltica relacionadas aos anos de 2014/2015, porque ter pesquisado e
encontrando algumas inconsistências no que aconteceu em Barbacena. A pavimentação asfáltica desses
anos nós fizemos diversas comparações com cidades
do Brasil e Barbacena está pagando três, quatro, cinco vezes pela pavimentação asfáltica e retornei em
todas as ruas onde foram feitas e a maioria já estão
em estado deprimente. Isso foi colocado aqui há 76
dias. O meu requerimento ficou na pauta por oito sessões. Um vereador desta Casa pediu que encaminhasse à Secretaria de Obras porque era um absurdo eu
entrar direto no Tribunal de Contas, sendo que não
tínhamos ainda escutado a Secretaria de Obra que não
nos deu explicação. Eu e minha bancada abrimos mão
e passamos para que a Secretaria de Obras nos respondesse sendo que já tem 76 dias, sendo que o prazo é de apenas 15 dias. Estou comunicando que como
não chegou até hoje, o prazo finda agora. Se não tem
nenhum documento da Secretaria de Obras para dar
uma explicação do valor da pavimentação asfáltica em
nosso cidade, estou avisando que na semana que vem
estarei entrando no Tribunal de Contas do Estado. Não
espero mais um momento”. Senhor Presidente: “Esclarecendo a ilustre vereadora Vânia Castro que no dia 13
de junho de 2017 encaminhamos para a secretária de
Obras Públicas, Geovana Zarpa Barbosa a solicitação
encaminhando o pedido de Vossa Excelência. Deparamos com aquilo que pede e Lei Orgânica do Nosso
Município de que o Secretário, o Executivo tem 15
dias, prorrogados por mais 15 dias para que respondam”. Com a palavra vereador Carlos Ewerton Horta
(PMDB): “Senhor Presidente, com relação a esses requerimentos que a vereadora falou, eu também venho
solicitar um requerimento de um projeto de minha
autoria com relação a tributos. Nós estamos com uma
Comissão Especial do Regimento Interno e da Lei Orgânica para alterar algumas coisas que estão ultrapassadas. Algumas coisas que estamos vendo para ajudar
os trabalhos dos vereadores. Com tudo estamos vendo que a demanda é grande, o vereador José Newton,
que aqui não está, é o relator e estamos trabalhando
encima disso e ainda não chegamos na parte para
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abrir opinião dos demais vereadores, para que quando
assim chegar no plenários seja votado de primeira. Eu
apresentei um projeto com relação aos tributos que
garanta a competência com relação ao nosso trabalho
falar sobre tribunos na Câmara Municipal. Coloquei
esta notícia também no jornal que ai coincidir com
esta questão do IPTU, do aumento do imóveis com
relação ao IPTU. Que ele pode ser discutir sim quando
for uma aumento real, ou seja, o aumento é de competência do Senhor Prefeito, mas tendo um aumento
real, quem muitos estudiosos que conversaram que
em 2015 e 2016 acontecerá. Esta discussão tem que
ser feita, passar aqui pelo nosso parlamento. Tendo
dito isso todos a de vir comigo que é necessária a
avaliação deste projeto que apresentei e que se dá
encima da Lei Orgânica. Eu como presidente da Comissão do Regimento Interno digo que não vai atrapalhar a nossa aprovação deste projeto. Solicito ao Senhor Presidente que colocasse eles projeto em pauta
para que os vereadores pudessem começar a avaliar.
Aproveitando também este momento, com a presença
dos nossos maçons, estou encaminhando também à
Câmara Municipal sugestão da Controladoria Geral da
União com relação à lei anti corrupção. É um decreto
federal que temos e a Procuradoria Geral da União
envia para os municípios tais decretos para que possa
regulamentar uma lei anti corrupção. Não é competência do legislativo, mas do executivo para que eles
possam sancionar este decreto em nossa cidade. Estou enviando esta Lei anti corrupção para o Senhor
Prefeito para que ele possa baixar o decreto para se
evitar qualquer tipo de corrupção. Com relação à Lei
8666 que é a lei de licitação, com relação a qualquer
demanda da administração pública. Por isso já declaro
que apresento esta indicação que será muito bom
para o município para a demanda que ora foi solicitada”. Com a palavra pela ordem vereador Carlos Dú
(PMDB): “Gostaria de pegar carona na fala da nobre
vereadora Vânia Castro, uma vez que tem vários requerimentos que foram protocolados na Casa que não
foram respondidos nos prazo. E aqueles que foram
respondidos não obedeceram o prazo regimento. Sei
que é um prazo presente na Lei Orgânica do Município, então gostaria que fizesse uma revisão nos requerimentos que foram enviados para ver se está dentro
do prazo, uma vez que existe um prazo. Esses requerimentos não são somente para atender a nossa vontade, mas para atender a necessidade da população.
Uma vez que somos representantes da população.
Quando esses requerimentos não são respondidos
dentro do prazo, são os anseios da população que não
são bem atendidos”. Senhor Presidente: “Só para esclarecer a vereadora Vânia Castro, a Lei Orgânica do
Municipal de Barbacena em no artigo 30, parágrafo
segundo é fixado em quinze dias, prorrogado por igual
período desde que solicitado e devidamente justificado o prazo para que os responsáveis pelos órgãos da
administração pública direta ou indireta presta as informações e encaminhe os documentos solicitados
pelo poder legislativo. Parágrafo terceiro, o não atendimento do prazo estipulado no parágrafo anterior faculta o presidente da Câmara recorrer ao Poder Judiciário para fazer cumprir a legislação, além de constituir
crime de responsabilidade do prefeito ou secretário
municipal. Vou ligar amanhã cordialmente, como somos poderes independentes, mas harmoniosos para a
ilustre secretária e se ela não cumprir vamos para os
meios jurídicos de acordo com a Lei Orgânica da
Casa”. Com a palavra vereador Milton Roman (PHS):
“O primeiro assunto é sobre a Audiência Pública que
vamos fazer, autoria do vereador Edson Rezende. Eu
estive com o presidente do Sindicato Rural, Renato
Laguardia e a audiência vai ser no Sindicato Rural, dia
4 de setembro, às 14h. Audiência pública para discutir
sobre o transporte público em Barbacena, uma vez
que chegou para nós que a empresa que hoje detém
o transporte coletivo querendo dar um aumento de R$
0,80, passando a passagem de Barbacena para R$
3,90. E isso ao nosso ver é um absurdo e não podemos deixar que aconteça. Deixar bem claro que não é
prerrogativa da Câmara vetar ou dar aumento. Há
uma comissão na prefeitura que avalia e é poder do

prefeito o aumento. Estamos chamando várias entidades para estar conosco, pois temos que tomar alguma
atitude. E uma dela, já coloco aqui, é rever esta licitação, se realmente está sendo cumprida e como está
sendo feita. Peço ao Senhor Prefeito que não faça isso
com os nossos usuários. Vários vereadores já enviaram ofícios da empresa e não deu nenhuma resposta.
Concordo plenamente com a colocação da ilustre vereadora Vânia Castro. No dia que falou que iria fazer a
denúncia eu mesmo pedi que não fizesse antes de dar
o direito do Executivo se pronunciar. Se o Executivo
não se pronunciou até hoje, entendo que a ilustre vereadora está correta e sugiro que a mesma faça um
requerimento para que outros vereadores possam lhe
acompanhar e ter uma presença maior de vereadores.
Colocar sobre a comunidade dos Sfredos, uma reivindicação antiga, pois não têm água potável e agora nos
próximos dias, início de setembro vai estar colocando
a água na comunidade dos Sfredos, na Colônia Rodrigo Silva. Para a construção da ponte na comunidade
da Lavrinha, já está sendo providenciada a madeira.
Coronel José Eduardo, muito bem colocado a questão
da maçonaria. E passo para os maçons o que estamos
fazendo nesta Casa. A Mesa Diretora, desde que assumiu está colocando uma transparência dentro desta
Casa, haja vista que está sendo transmitido em tempo
real. Palavra como líder, Senhor Presidente – temos o
nosso site tudo sobre o vereador. Hoje não temos
medo de falar que um vereador ganha líquido R$
6.100,00, tem R$ 2.500,00 de verba de gabinete para
mantê-lo e temos direito a dez assessores, e hoje temos nove. Consegui com os pares eleger a Mesa e ser
o tesoureiro. Podem ter certeza, aqui dentro não aceitamos corrupção. Sou militar de formação, 18 anos de
prefeitura e 35 anos de militar . Estamos economizando. Vamos licitar um novo carro, computadores para
os gabinetes dos vereadores, conseguimos dar as perdas salariais para os nosso funcionários. Um exemplo
prático do que estamos fazendo. Só em dezembro do
ano passado, na outra legislatura, foram mais de R$
43 mil gastos em diárias. Em sete meses desta legislatura não gastamos R$ 17 mil. O vereador tem o direito à viagem à diária, mas quando realmente for
buscar subsídios para a cidade. Temos um carro oficial
para as viagens, mas quando for a serviço. Mesmo não
sendo tesoureiro, enquanto eu estiver nesta Casa não
aceitamos corrupção. O senhor colocou muito bem a
questão da fiscalização e temos que fiscalizar aqui
dentro primeiro, o executivo, e depois lá fora. Se não
dermos o exemplo, como vamos fiscalizar. Estamos
mostrando que realmente tem transparência e que
estamos trabalhando em prol de Barbacena. Eu estou
do lado do povo e tenho a tranquilidade porque tenho
um mandato meu, sem dever a políticos e empresários. Devo à minha família, meus amigos e a quem
votou em mim. Vou deixar bem claro Vânia, vou assinar o requerimento com você. Tenho certeza que nesta Casa não tem corrupção e se tiver, por favor, denuncie”. Com a palavra pela ordem vereador Ilson de Sá
(PRB): “Vendo a explanação de meus amigos sobre
alguns temas, quero dizer pela colocação do último
vereador; eu fui reeleito. Quero dizer que na minha
legislatura passada não devo ter tirado cinco diárias.
Este anos, já temos seis meses e não peguei nenhuma
diária. Com relação às minhas verbas indenizatória
gasto o que ganho. Fui reeleito em uma comunidade
que tinha 12 candidatos a vereadores. Sempre estou
andando pela cidade, encontrei com uma amigo ontem que falou de um problema no ponto de ônibus,
tirei fotos para enviar para a secretária de Obras, pois
os ônibus nem conseguem encostar mais por causa
dos problemas. Nestas andanças, o pessoa esta me
cobrando sobre a passagem dos ônibus e disse que
infelizmente esta matéria não passa pela Casa, pois é
de responsabilidade do Executivo. Não acredito que o
governo vai conceder este aumento. O governo tem
que entender que o povo esta cidade é uma classe de
operários. Palavra como líder, Senhor Presidente – O
governo federal querendo privatizar. Temos a BR 040
que falaram que ia duplicar, fazer melhorias e nada.
Nossos irmãos morrendo pelas estradas. O que nos
aflige com nesta privatizações é o não cumprimento
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do contrato. Falam que os pedágios estão dando prejuízo. Eu para vir a Barbacena pago R$ 10,60 e ficam
24horas cobrando. Só ganham e não fazem nada, não
tem fiscalização do governo. Preocupa-se porque ele
quer privatizar a nossa CEMIG. O povo brasileiro trabalhou muito e agora vem um governo e começa a
vender as coisas do país. Quem paga a conta de tudo
isso é o brasileiro. O empresário só vive de lucro e
muito alto. Encima do trabalhador o jogo é muito pesado. Agora um deputado relator pedir meio por cento
da união para custear a campanha de deputados, uma
brincadeira. Que no ano que vem entre governantes
que olhem para o povo”. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - REGIME DE URGÊNCIA - Proj. Lei no. 075/17
– Dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de
Defesa do Consumidor - SMDC, institui o Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - CONDECON, O Fundo Municipal de Proteção e Defesa do
Consumidor - FMDC e dá outras providências - Aut.
Executivo - PRAZO VENCE EM 27.08.17. VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR CARLOS DÚ REDAÇÃO FINAL
– PROJETO DE LEI - Proj. Lei no. 036/17 – Cria mecanismo de incentivo à adoção de creches e escolas municipais pelas empresas na cidade de Barbacena e dá
outras providências - Aut. Vereadora Vânia Maria de
Castro. APROVADO POR UNANIMIDADE. SEGUNDA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI - Proj. Lei
no. 099/17 - Altera os artigos 1o. e 2o. da Lei Municipal no. 4824/2017, que autoriza a recomposição das
perdas salariais aos servidores efetivos da Câmara Municipal de Barbacena relativo aos exercícios de 2012 e
2013 e dá outras providências - Aut. Mesa da Câmara.
APROVADO PRO UNANIMIDADE. Neste momento o
vereador solicitou ao Senhor Presidente que colocasse
em redação final para aprovação o Projeto nº 099/17.
- Neste momento o Senhor Presidente colocou em votação do Requerimento verbal do vereador Milton Roman para votar redação final do Proj. Lei nº 099/17.
APROVADO POR UNANIMIDADE. - Proj. Lei nº 099/17
- APROVADO POR UNANIMIDADE EM REDAÇÃO FINAL. Com a palavra pela ordem vereador Thiago Martins (PT): “A questão do transporte público é muito
simples, pois se o prefeito der o aumento mostra claramente o compromisso dele. Se ele vetar, mostra que
é digno do cargo que ocupa. Se você for fazer um estudo do quanto as pessoas ganham em Barbacena,
perceberá que valor R$ 3,10 é abusivo. A infraestrutura não justifica o aumento da passagem. Em uma sessão aqui apontei todas as falhas, pois li o contrato firmado com a empresa. Encaminhei isso ao executivo e
estou aguardando uma resposta do Senhor Prefeito.
Porque estas várias irregularidades têm sido feitas durante anos e até agora o executivo não se pronunciou
diante disso. Vereadora Vânia, você saber que por
mim 72 dias é mais do que necessário para poder ter
dado explicação a esta Casa. No dia falei que era favorável que mandasse direto ao TSE, porque não deve
não teme. Acho que temos que mandar também da
mobilidade urbana que foram gastos mais de R$ 5 milhões, e não conseguiram ainda resolver problema de
dois sinais. É um pedido meu que entremos no TCE
sobre a mobilidade urbana. Por último, gostaria muito
que a Secretária atendesse ao nosso pedido, porque
muitos dos requerimentos que nos responderam dizem que não tem recursos mas que podem se fechar
parcerias com a população. Acho que o Executivo está
colocando a responsabilidade que é dele na população. Palavra como líder Senhor Presidente – Já que a
Senhora Secretária colocou esta situação, espero que
esta transparência seja colocada mais clara para nós”.
Com a palavra pela ordem vereador Nilton Cézar
(PSB): “Minha vinda até à tribuna é porque foi colocado alguns pontos e eu não poderia deixar de contribuir. Tenho certeza nobre vereadora Vânia Castro, que
o Executivo, através do prefeito Luiz Álvaro, vai atender a vossa solicitação, o seu requerimento, porque
em conversa que vereadores tiveram com o prefeito
Luiz Álvaro no começo do mandato e todas as vezes
junto ao Ministério Público, a intenção do prefeito é
esclarecer qualquer ponto de dúvida. Amanhã vou fazer questão de ir pessoalmente até a Secretaria de
Obras conversar com a Secretária Geovana, que esta
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fazendo um planejamento de estruturação de nossa
cidade e deixar claro que está fazendo isso sem recursos. Ela vem pedir uma parceria. Vou dar um exemplo.
Muitos temos o conhecimento que através da comunidade, prefeitura, Polícia Militar, Poder Legislativo, para
revitalizar a Praça da Penha e construir novamente o
Posto Policial. Sem esta parceria não seria possível,
como foi feito na Praça da Rua Bahia, como vai ser
feito no centro da cidade. Na hora que o Executivo
solicita esta parceria, no momento de crise em que o
país está passando, o executivo não tem todo o suporte financeiro para resolver todo o problema sozinho,
quando pede esta parceria. O prefeito pede a compreensão neste primeiro momento. O que o prefeito está
fazendo neste primeiro momento é valorizar o funcionário público, resgatando a máquina pública. E vemos
que está fazendo isso com grande habilidade. Ele está
trazendo novamente o serviço de coleta de lixo para o
município o que terá uma grande economia para a cidade; o estacionamento rotativo terceirizado que não
deu certo e o prefeito colocará para ser administrado
pela própria prefeitura. Tenho certeza que o prefeito
Luiz Álvaro tem a intenção, o planejamento e ele esta
tomando as medidas necessárias para colocar Barbacena na rota do desenvolvimento e do crescimento”.
TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO - HORÁRIO
20h34 Com a palavra pela ordem vereador Edson Rezende (PT): “Saudar os maçon, na pessoa do Coronel
José Eduardo, que se transformaram nos pedreiros da
Idade Média. Um grupo altamente capaz de atuar na
sociedade. Nós que vivemos hoje uma situação em
que o individualismo está sobrepondo o coletivo nada
mais consolador assistir um grupamento vir aqui nesta
Casa e propor ações tão importantes como estas que
vocês apresentaram. Somos parceiros e estou muito

feliz por vocês estarem aqui nesta Casa. Parabéns pela
atitude, porque a questão da fiscalização é um dos
pontos mais importantes. A contribuição é quase que
única, ela pode aumentar ou diminuir, mas os gastos
que vão fazer com que as políticas públicas tenham de
fato prioridade, qualidade ou abrangência de acordo
com as fiscalizações, os acompanhamentos das ações
do executivo e do legislativo. Colocar três pontos: primeira a questão do transporte público que vai falar
não somente d passagem, que é a mais alta da nossa
macrorregião. E a proposta da empresa é passar para
R$ 3,90. Se fizer um cálculo de quem vai e volta duas
vezes ao dia, tira um terço do salário do trabalhador.
Imagina o nosso trabalhador do comércio que vem
todos os dias e volta e no final do mês quanto que no
sai do seu bolso. Somos de uma região de média salarial baixa. Vamos discutir a questão da qualidade deste
transporte, do serviço de táxi, o serviço de transporte
escolar e do moto taxista. Convidar a todos para participar da audiência pública. O aumento da passagem
interessa a todos nós Se tivermos força suficiente da
população, nós ganhamos. Segundo ponto que coloco
é sobre o Memorial que esta Casa aprovou contra a
privatização da CEMIG, pois 50% tanto das usinas
quanto do espelho d´água pode estar sendo entregue
ao poder privado. Uma coisa que é de segurança nacional. Quem comprar estas usinas por R$ 11 bilhões,
quem vai página esta conta somos nós. Imagina isso
para as empresas, as indústrias de Minas Gerais, para
todos nós, para os desempregados. Portugal privatizou e o aumento foi de 40% na energia do consumidor. Neste últimos 30 anos nós já pagamos a construção dessas usinas com a nossa conta de luz. E como
pode o Governo Federal falar que vai vender algo que
é do patrimônio mineiro. Não podemos permitir. Pode
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estar certo que nossa tarifa vai aumentar muito. E um
outro ponto é que estamos construindo, esta Casa,
junto com o governo municipal O PPA Participativo.
Conseguimos fechar o cronograma hoje e apresentei
para a Comissão para uma discussão. Será um Plano
para quatro anos. Quando falamos de participação popular para que digam em reunião do que precisam. E
no momento que construímos um Plano baseado naquilo que a população diz que precisamos, completamos o processo de planejamento. O modelo que construímos é um modelo conjunto, contratamos uma
profissional que conhece muito de orçamento. Este
processo de planejamento já esta pronto no ponto de
vista da conversação, do diálogo. Está pronto para
sentarmos com a Comissão e estabelecermos o passo
a passo da aplicação desse PPA e gostaríamos que
todos participassem conosco. Para que possamos fazer dos próximos quatro anos o melhor dos últimos
anos”. I - Oradores inscritos: - Não houve. II - Comunicações: Senhor presidente informou que dentro do
Programa Conheça o Poder Legislativo, teve a presença de 100 acadêmicos dos cursos de Pedagogia e Ciências Sociais da UEMG. E à tarde, cerca de 20 crianças conhecendo qual o verdadeiro papel do poder
legislativo. E que desde o início o programa já foi recebido cerca de 1500 estudantes. Não havendo oradores
inscritos e nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente
declarou encerrada a presente sessão às 20h48. Eu,
Márcio Cleber da Silva Costa, Redator de Atas em
exercício, lavrei a presente ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor
Secretário. Presidente: Vereador Odair José Ferreira
(REDE). Secretário: Vereador Nilton Cézar de Almeida
(PSB).
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