BARBACENA, QUINTA-FEIRA, 08 DE JUNHO DE 2017
PODER EXECUTIVO

Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos

DECRETO MUNICIPAL
DECRETO MUNICIPAL Nº 8.167
“Proíbe a exploração de atividades de prestações de
serviços e comércio de atividade de eventual e/ou ambulante, durante o 3º Encontro de Violeiros de Barbacena, dá outras providências”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso
das atribuições de seu cargo, em conformidade com
as leis em vigor, e na forma do inciso I do art. 26 da
Constituição do Município de Barbacena;
DECRETA:
Art. 1º Fica proibida, no período de 09 a 11 de junho
de 2017, num raio de 500m (quinhentos metros) do
campo de futebol da Colônia Rodrigo Silva, a exploração de atividades de prestação de serviços e comércio
eventual e/ou ambulante.
Parágrafo único. Fica assegurado aos prestadores de
serviços e comerciantes regularmente estabelecidos,
em caráter não eventual, no local descrito no artigo
anterior, o exercício das atividades constantes do Alvará de Licença para Localização e Funcionamento, já
expedido pela Prefeitura Municipal de Barbacena.
Art. 2º À Secretaria Municipal de Fazenda é vedada
a concessão de Alvará Provisório para a exploração
de atividades de prestação de serviços e exploração e
comerciais, eventuais e/ou ambulantes, nos trechos e
pelo período previstos no comando do artigo anterior.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 05 de junho de 2017;
175º ano da Revolução Liberal, 87º da Revolução de 30.
Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

Publique-se na forma da lei
Fernanda Dias da Silveira
Secretária Municipal de Governo

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA/SESAPS
– PP 022/2017 – PRC 028/2017. OBJETO: Aquisição
de um veículo de passeio, zero quilômetro para primeiro emplacamento. ABERTURA:26/06/2017 –16:00
hs. Informações 32–3339–2026. licitacao@barbacena.
mg.gov.br. - Barbacena 08/jun/17. Maria Ap. Eugenia
– Gerente de Licitação. Pablo H. Candian – Coord.Aq.
Contratos.

EXTRATO DE ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
Extrato de Ata de Registro de Preços Nº 042/2016.
Contratante: Município de Barbacena, – CNPJ
17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de Saúde e Programas Sociais – SESAPS e do
Fundo Municipal de Saúde Pública – FMS, inscrito
no CNPJ sob o nº 14.675.553/0001-59. Contratada:
JN Diagnostica Ltda – EPP, inscrito no CNPJ sob o nº
13.513.088/0001-97. Processo Licitatório nº 038/2016
– Pregão Presencial nº 022/2016. Objeto: Registro
de Preços para eventual e futura aquisição de filmes
para exames de mamografia, visando atender ao
Centro Ambulatórial Dr. Agostinho Paolucci, conforme
especificações (Anexo VI) do Edital. Valor Total: R$
59.400,00 (cinquenta e nove mil e quatrocentos reais). Data de assinatura: 15/12/2016. Nome das partes que assinam: Antônio Carlos de Andrada (Prefeito
Municipal), José Orleans da Costa (Secretário Municipal de Saúde e Programas Sociais - SESAPS) e JN
Diagnostica Ltda - EPP (Empresa).

EXTRATO DE TERMOS
ADITIVOS
Extrato Primeiro Termo Aditivo ao Contrato
Nº
9912275360. Contratante: Município de Barbacena –
CNPJ Nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria
Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAN. Contratado: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,
inscrito no CNPJ sob o nº 34.028.316/0015-09. Processo Licitatório Nº 012/2016 – Inexigibilidade Licitatória Nº 004/2016. Objeto: Prorrogar a vigência do
Contrato Original por mais 12 (doze) meses a partir de
30/04/2017. Valor: R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais). Data de assinatura: 12/05/2017. Nome
das partes que assinam: Luís Álvaro Abrantes Campos
(Prefeito Municipal), Juarez Pinheiro Coelho Junior e
Ana Alice Bastos de Souza (Contratado).
Extrato Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Programa Nº 001/2016. Contratante: Município de Barbacena – CNPJ Nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de Obras Púbicas- SEMOP. Contratado:
Consórcio Público Intermunicipal de Tratamento de
Resíduos Sólidos - ECOTRES, inscrito no CNPJ sob o
n.º 07.975.391/0001-09, com interveniência da ECOVIA Valorização de Resíduos Ltda, inscrito no CNPJ sob
o nº 20.307.234/0001-93. Objeto: Do Prazo: Prorrogar
por mais 12 (doze) meses; Dos Recursos Financeiros:
O Município repassará ao Ecotres, recursos financeiros
no valor total de R$ 2.401.054,50 (dois milhões quatrocentos e um mil cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos). Data de assinatura: 14/03/2017. Nome
das partes que assinam: Luís Álvaro Abrantes Campos
(Prefeito Municipal), Hélio Márcio Campos (Presidente
do Ecotres), Luiz Claudio Grossi (Secretário Executivo
do Ecotres), Domênico Barreto Granata (Representante da Ecovia) e Alan Pierre de Espíndula Vieira (Representante da Ecovia).
Extrato Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação
de Serviços Nº 023/2013. Contratante: Município de
Barbacena – CNPJ Nº 17.095.043/0001-09, através da
Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura – SEDEC. Contratado: All Safe Alarmes Ltda, empresa inscrita no CNPJ sob o n.º 08.610.027/0001-08.
Processo Licitatório Nº 012/2012 – P.P. Nº 014/2012.
Objeto: Prorrogar o prazo constante na ‘’Cláusula
Nona – Do Prazo de Vigência’’ do instrumento originário por mais 12 (doze) meses.. Data de assinatura:
19/05/2017. Nome das partes que assinam: Luís Álvaro Abrantes Campos (Prefeito Municipal), Luiz Carlos
Rocha de Paula (Secretário Municipal de Educação,
Desporto e Cultura – SEDEC) e Otávio Raimundo de
Assis Mazzoni (Contratada).
Publique-se na forma da lei
Fernanda Dias da Silveira
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 06/SAS/2017 - Órgão Gerenciador: Serviço de Água e Saneamento SAS. Fornecedor: PNEUMASTER LTDA – ME - CNPJ
23.168.958/0001-91. Objeto: RP para futura e eventual aquisição de pneumáticos para suprir a demanda
estimada dos veículos de carga, automóveis, máquinas
e motocicletas do SAS. Origem: Processo Nº 009/2017
– Pregão Presencial Nº 006/2017. Gestor (a): Sérgio
Adriano F. Rodrigues. Valor estimado: R$104.553,00
(cento e quatro mil, quinhentos e cinquenta e três reais). Vigência: 12 meses a contar da assinatura. Data
da Assinatura: 15 de maio de 2017.
Ata de Registro de Preços Nº 07/SAS/2017 - Órgão
Gerenciador: Serviço de Água e Saneamento – SAS.
Fornecedor: PAVEL PAVIMENTADORA VERTENTES
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LTDA - CNPJ 05.401.407/0001-44. Objeto: RP para
futura e eventual contratação de empresa especializada para aquisição e aplicação de Massa Asfáltica
CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente para
recomposição de asfalto em diversas ruas do Município devido às escavações realizadas pelo SAS na construção e substituição de redes de água e de esgoto.
Origem: Processo Nº 003/2017 – Pregão Presencial Nº
004/2017. Gestor (a): Josiane de Carvalho Barbosa.
Valor estimado: R$660.000,00 (seiscentos e sessenta
mil reais). Vigência: 12 meses a contar da assinatura.
Data da Assinatura: 16 de maio de 2017.

EXTRATO DE CONTRATOS
Contrato Administrativo Nº 08/SAS/2017 - credenciamento de farmácias. Contratante: SAS - Serviço
de Água e Saneamento. Contratada: S. M. DROGAS
LTDA. - CNPJ 21.263.595/0001-48. Objeto: fornecimento de medicamentos genérico, éticos e similares,
destinados ao tratamento de saúde dos servidores
do Serviço de Água e Saneamento – SAS e de seus
dependentes, decorrente do Processo Licitatório nº
004/2017 – Inexigibilidade Licitatória nº 001/2017.
Origem: Processo Licitatório nº 004/2017 – credenciamento de farmácias. Vigência: 12 meses a contar
da assinatura. Valor: R$0,00. Gestor (a): Eliane Maria
Rios. Data da Assinatura: 09 de maio de 2017.
Contrato Administrativo Nº 09/SAS/2017 - credenciamento de farmácias. Contratante: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Contratada: FARMÁCIA HOMEOPÁTICA OPÇÃO NATURAL LTDA - CNPJ
06.326.228/0001-52. Objeto: fornecimento de medicamentos genérico, éticos e similares, destinados ao
tratamento de saúde dos servidores do Serviço de
Água e Saneamento – SAS e de seus dependentes,
decorrente do Processo Licitatório nº 004/2017 – Inexigibilidade Licitatória nº 001/2017. Origem: Processo
Licitatório nº 004/2017 – credenciamento de farmácias. Vigência: 12 meses a contar da assinatura. Valor:
R$0,00. Gestor (a): Eliane Maria Rios. Data da Assinatura: 09 de maio de 2017.
Contrato Administrativo Nº 10/SAS/2017. Contratante: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Fornecedor:
PNEUMASTER LTDA – ME - CNPJ 23.168.958/0001-91
Objeto: aquisição de pneumáticos para suprir a demanda estimada dos veículos de carga, automóveis,
máquinas e motocicletas do SAS. Origem: Processo
Nº 009/2017 – Pregão Presencial Nº 006/2017. Gestor (a): Sérgio Adriano F. Rodrigues. Valor estimado:
R$104.553,00 (cento e quatro mil, quinhentos e cinquenta e três reais). Vigência: 12 meses a contar da
assinatura. Data da Assinatura: 15 de maio de 2017.
Contrato Administrativo Nº 11/SAS/2017. Contratante: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Fornecedor:
PAVEL PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA - CNPJ
05.401.407/0001-44. Objeto: contratação de empresa
especializada para aquisição e aplicação de Massa Asfáltica CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente para recomposição de asfalto em diversas ruas do
Município devido às escavações realizadas pelo SAS
na construção e substituição de redes de água e de
esgoto. Origem: Processo Nº 003/2017 – Pregão Presencial Nº 004/2017. Gestor (a): Josiane de Carvalho
Barbosa. Valor estimado: R$660.000,00 (seiscentos e
sessenta mil reais). Vigência: 12 meses a contar da
assinatura. Data da Assinatura: 16 de maio de 2017.

EXTRATO DE CONVÊNIO
CONVÊNIO Nº 017/2017 - Primeiro Convenente - Cessionário: Município de Barbacena. Segundo Convenente - Cedente: Serviço de Água e Saneamento – SAS.
Objeto: O presente Convênio tem por objeto a cooperação mútua entre os partícipes, consubstanciada pela
autorização de disposição de servidor público efetivo
no Serviço de Água e Saneamento José Jorge Emídio,
matrícula 225, servente, para exercer suas funções na
Secretaria de Agricultura do Município de Barbacena
Dotação orçamentária: 338 - Código Único 341- Códi-
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go Patronal Fonte - 100. 04 122 0011 2302. Pessoal,
encargos sociais da SEPLAN. 31 90 11 Vencimentos e
Vantagens fixas – Pessoal Civil. 31 91 13 Obrigações
Patronais. Vigência: 12 (doze) meses a contar da assinatura. Data Assinatura: 01.06.2017.

AQUISIÇÕES DIRETAS (ART. 24, II C/C ART. 62, AMBOS DA LEI Nº
8.666/93)
AQUISIÇÕES DIRETAS (art. 24,
II c/c art. 62, ambos da Lei nº 8.666/93)
Mês

EXTRATO DE TERMOS
ADITIVOS
Segundo Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N°
026/SAS/2015. Contratante: Serviço de Água e Saneamento – SAS. Contratada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CNPJ 00.360.305/0001-04. Objetos: Prorrogação de prazo contratual em 12 (doze) meses, a contar
de 18.05.2017. Reajuste dos valores das tarifas no
percentual de 4,5689% conforme cláusula 3ª do contrato original, Parecer nº 004/2017 da Comissão de
Reajuste de Preços e Parecer nº 061/2017 da Assessoria Jurídica do SAS. Da dotação Orçamentária: 04 122
0011 2183 Manter as atividades administrativas do
SAS. 33 90 39 Outros Serviços de Terceiros – PJ. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e alterações posteriores.
Valor: Para documento recebido por débito automático
em conta corrente: R$0,34; Para documento recebido
via internet: R$1,15; Para documento recebido em
Terminais de autoatendimento: R$1,43; Para documento recebido nas agências lotéricas: R$1,49; Para
documento recebido por Banco Postal e equivalentes:
R$1,75; Para documento recebido direto no caixa:
R$1,97. Data da Assinatura: 09 de maio de 2017.
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N°
025/SAS/2015. Contratante: Serviço de Água e Saneamento – SAS. Contratada: BANCO DO BRASIL S.A
- CNPJ 00.000.000/0062-03. Objetos: Prorrogação
de prazo contratual em 12 (doze) meses, a contar de
18.05.2017. Reajuste dos valores das tarifas no percentual de 4,5689% conforme cláusula 3ª do contrato
original, Parecer nº 004/2017 da Comissão de Reajuste de Preços e Parecer nº 060/2017 da Assessoria Jurídica do SAS. Da dotação Orçamentária: 04 122 0011
2183 Manter as atividades administrativas do SAS. 33
90 39 Outros Serviços de Terceiros – PJ. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e alterações posteriores. Valor:
Para documento recebido via internet: R$1,15; Para
documento recebido por débito automático em conta corrente e terminais de autoatendimento: R$1,43;
Para documento recebido por Banco Postal e equivalentes: R$1,75. Data da Assinatura: 09 de maio de
2017.
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N°
017/SAS/2016. Contratante: Serviço de Água e Saneamento – SAS. Contratada: OI MÓVEL S.A - CNPJ
05.423.963/0001-11. Objetos: prorrogação do prazo
de vigência contratual em 12 (doze) meses, conforme solicitação do gestor através do Memorando nº
111/2017 e Memorando nº 119/2017, ambos oriundos
da Superintendência Administrativa do SAS. Da dotação Orçamentária: 04 122 0011 2183 Manter as atividades administrativas do SAS. 33 90 39 Outros Serviços de Terceiros – PJ. Fundamento Legal: Lei 8666/93
e alterações posteriores. Valor: R$30.000,00 (trinta
mil reais). Data da Assinatura: 18 de maio de 2017.
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N°
018/SAS/2016. Contratante: Serviço de Água e Saneamento – SAS. Contratada: PANIFICADORA LAGUARDIA LTDA.- ME - CNPJ 17.367.467/0001-77. Objeto:
prorrogação do prazo de vigência contratual em 90
(noventa) dias, conforme solicitação do gestor através do Memorando nº 117/2017, da Superintendência
Administrativa do SAS. Da dotação Orçamentária: 04
122 0011 2183 Manter as atividades administrativas
do SAS. 33 90 39 Outros Serviços de Terceiros – PJ.
Fundamento Legal: Lei 8666/93 e alterações posteriores. Valor: R$5.212,63 (cinco mil, duzentos e doze
reais e sessenta e três centavos). Data da Assinatura:
22 de maio de 2017.

Nº

Objeto

Data

Fornecedor

Valor Total

CD 31/17

Materiais galvanizados(curvas, buchas, tubo e uniao)
para serem utilizados na instalação de um filtro no
poço do Dsitrito de Senhora das Dores.

04/05/17

Casa Paes Ltda - EPP

517,72

CD 32/17

Peças para as motocicletas Honda CG 125 FAN KS,
que atendem os Setores de Abastecimento de Água
e Administração do SAS

08/05/17

Ednaldo Santos Abreu - ME (cancelado)

1.319,00

CD 33/17

Ferramentas(pás e picaretas) para os Setores de
Construção e Manutenção de Redes de Água e
Efluentes.

18/05/17

Madereira Paraguá Ltda - EPP

1.999,00

CD 34/17

Para brisa instalado, para substituição no veiculo VW
UP, que atende o setor Administrativo do SAS

24/05/17

Luis Carlos Ribeiro Junior

450,00

CD 35/17

Materiais (eletrodo combinado) para uso no
laboratório da ETA II

29/05/17

SP Labor Comercio de Produtos para
Laboratórios Ltda

743,00

1.260,00

Maio

Materiais(resistências e coluna para troca iônica)
para uso no laboratório da ETA II

29/05/17

AG Comércio de Prod. Para Laboratório Eirelli
EPP

CD 37/17

Materiais (balança eletrônica semi analítica) para uso
no laboratório da ETA II

29/05/17

PH Cientifica Aparelhos Científicos
Ltda EPP

2.680,00

CD 38/17

Prestação de serviços de recuoperação de um motor
de 15HP da bomba de retrolavagem dos filtros da
ETA II.

29/05/17

Joaquim Afonso de Souza 6053603916

1.700,00

CD 39/17

Aquisição de 11(onze) conjuntos impermeaveis para
motoqueiro.

29/05/17

Carlos Batista da Silva

691,90

CD 41/17

Kit motor deslizante para automatização do portao de
entrada do SAS

31/05/17

Carlos Eduardo Siqueira

965,00

CD 36/17

Publique-se na forma da lei
Fernanda Dias da Silveira
Secretária Municipal de Governo

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
Presidente: Odair José Ferreira

EXTRATO DE PORTARIAS
199 - NOMEANDO ÉDER FELIPE GONZAGA AGUIAR para exercer o cargo em comissão de Assessor Parlamentar,
Símbolo CLC-2, do Quadro de Servidores da Câmara, lotado no Gabinete do Vereador José Newton de Faria,
de acordo com a Lei Municipal nº. 4169/09, devidamente modificada pela Lei 4467/13, em decorrência da
exoneração de Débora Karla Tonussi de Carvalho, a partir de 01 de junho - VEREADOR ODAIR JOSÉ FERREIRA
(Rede) – PRESIDENTE.
200 – EXONERANDO FABRÍCIO GUEDES DE OLIVEIRA MALVAR do cargo em comissão de Agente de Gabinete
Parlamentar, Símbolo CLC-1, do Quadro de Servidores da Câmara, lotado no Gabinete do Vereador José Jorge
Emídio, de acordo com a Lei Municipal nº. 4169/09, devidamente modificada pela Lei 4467/13, a partir de 01 de
junho - VEREADOR ODAIR JOSÉ FERREIRA (Rede) – PRESIDENTE.
SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SAS

201 - EXONERANDO
JOSÉ
FERNANDO
NASCIMENTO
do cargo
em comissão
de Agente
de Gabinete ParlaAvenida
Governador
BeneditoDO
Valadares,
181 - Padre Cunha
– CEP: 36.202-328
– Barbacena
– MG.
(32) 3339-6800 – Fax: (32) 3339-6805
mentar, Símbolo CLC-1, do Quadro de Tel.:
Servidores
da Câmara, lotado no Gabinete do Vereador José Jorge Emídio,
de acordo com a Lei Municipal nº. 4169/09, devidamente modificada pela Lei 4467/13, a partir de 01 de junho
- VEREADOR ODAIR JOSÉ FERREIRA (Rede) – PRESIDENTE.
202 - EXONERAANDO ANDERSON LUIS SENA SILVA do cargo em comissão de Assessor Parlamentar, Símbolo
CLC-2, do Quadro de Servidores da Câmara, lotado no Gabinete do Vereador José Jorge Emídio, de acordo com
a Lei Municipal nº. 4169/09, devidamente modificada pela Lei 4467/13, a partir de 01 de junho - VEREADOR
ODAIR JOSÉ FERREIRA (Rede) – PRESIDENTE.
203 – NOMEANDO JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO para exercer o cargo em comissão de Assessor Parlamentar, Símbolo CLC-2, do Quadro de Servidores da Câmara, lotado no Gabinete do Vereador José Jorge Emídio,
de acordo com a Lei Municipal nº. 4169/09, devidamente modificada pela Lei 4467/13, em decorrência da
exoneração de Anderson Luis Sena Silva, a partir de 01 de junho - VEREADOR ODAIR JOSÉ FERREIRA (Rede)
– PRESIDENTE.
204 - NOMEANDO, ELIANE APARECIDA DE MELO para exercer o cargo em comissão de Agente de Gabinete
Parlamentar, Símbolo CLC-1, do Quadro de Servidores da Câmara, lotada no Gabinete do Vereador José Jorge
Emídio, de acordo com a Lei Municipal nº. 4169/09, devidamente modificada pela Lei 4467/13, em decorrência
da exoneração de Fabrício Guedes de Oliveira, a partir de 01 de junho - VEREADOR ODAIR JOSÉ FERREIRA
(Rede) – PRESIDENTE.
205 - NOMEANDO MARCO TÚLIO DOS SANTOS CARVALHO para exercer o cargo em comissão de Coordenador
de Gabinete de Vereador, Símbolo CLC-4, do Quadro de Servidores da Câmara, lotado no Gabinete do Vereador
Nilton Cézar de Almeida, de acordo com a Lei Municipal nº. 4169/09, devidamente modificada pela Lei 4467/13,
a partir de 01 de junho - VEREADOR ODAIR JOSÉ FERREIRA (Rede) – PRESIDENTE.
206 - EXONERANDO GLEISSON DA COSTA TEIXEIRA do cargo em comissão de Agente de Gabinete Parlamentar,
Símbolo CLC-1, do Quadro de Servidores da Câmara, lotado no Gabinete do Vereador Nilton Cézar de Almeida,
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de acordo com a Lei Municipal nº. 4169/09, devidamente modificada pela Lei 4467/13 a partir de 01 de
junho - VEREADOR ODAIR JOSÉ FERREIRA (Rede) –
PRESIDENTE.
207 - EXONERANDO GABRIEL AUGUSTO MILAGRES
MELO do cargo em comissão de Assessor Parlamentar, Símbolo CLC-2, do Quadro de Servidores da Câmara, lotado no Gabinete do Vereador Nilton Cézar de
Almeida, de acordo com a Lei Municipal nº. 4169/09,
devidamente modificada pela Lei 4467/13, a partir
de 01 de junho - VEREADOR ODAIR JOSÉ FERREIRA
(Rede) – PRESIDENTE.
208 - NOMEANDO GLEISSON DA COSTA TEIXEIRA
para exercer o cargo em comissão de Assessor Parlamentar, Símbolo CLC-2, do Quadro de Servidores
da Câmara, lotado no Gabinete do Vereador Nilton
Cézar de Almeida, de acordo com a Lei Municipal nº.
4169/09, devidamente modificada pela Lei 4467/13,
em decorrência da exoneração Gabriel Augusto Milagres Melo, a partir de 01 de junho - VEREADOR ODAIR
JOSÉ FERREIRA (Rede) – PRESIDENTE.
209 - NOMEANDO JOSIANE LÚCIO PACHECO TOLEDO
DE PAIVA para exerce o cargo em comissão de Agente
de Gabinete Parlamentar, Símbolo CLC-1, do Quadro
de Servidores da Câmara, lotada no Gabinete do Vereador Nilton Cézar de Almeida, de acordo com a Lei Municipal nº. 4169/09, devidamente modificada pela Lei
4467/13, em decorrência da exoneração de Gleisson
da Costa Teixeira, a partir de 01 de junho - VEREADOR
ODAIR JOSÉ FERREIRA (Rede) – PRESIDENTE.
210 - NOMEANDO VILMA VALOIS CARNEIRO para
exercer o cargo em comissão de Agente de Gabinete
Parlamentar, Símbolo CLC-1, do Quadro de Servidores
da Câmara, lotada no Gabinete do Vereador José Jorge Emídio, de acordo com a Lei Municipal nº. 4169/09,
devidamente modificada pela Lei 4467/13, em decorrência da exoneração de José Fernando do Nascimento, a partir de 01 de junho - VEREADOR ODAIR JOSÉ
FERREIRA (Rede) – PRESIDENTE.

RESUMO DE ATAS
ATA 015/2017 - 011ª Sessão Ordinária – 16.03.17 – 1º
Período – 1º Ano da Legislatura. Presidente: Vereador
Odair José Ferreira. Secretário: Vereador Nilton Cézar
de Almeida. Vereadores Presentes: Conforme registro
em livro próprio. Sr. Presidente: “Havendo número regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo
de Barbacena, declaro aberta a presente sessão, às
dezenove horas e vinte e oito minutos vereador José
Newton de Faria para que faça a leitura de um versículo bíblico, por gentileza”. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h28 Vereador José Newton:
“Recomendo-o pois febre nossa irmã a qual serve na
Igreja que está em Crimeia para que a recebeis no
Senhor como convém aos Santos e a Judies qualquer
coisa de vós necessitar, porque tendo hospedado a
muitos como a mim mesma. Palavra do Senhor Jesus.”
Sr. Presidente: “Louvado seja Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. Primeira Parte, Expediente
Sessão Ordinária, número 11, ata número 15. Senhor
secretário leitura e discussão da ata”. Vereador Nilton
Cézar de Almeida: “Não há atas Senhor Presidente”. I
- Leitura e Discussão das Atas: - Não houve. II – Leitura da Correspondência e Comunicações. Vereador
Nilton Cézar de Almeida: “Não há correspondência e
comunicações”. Sr. Presidente: “Passamos à segunda
parte, ordem do dia, às dezenove horas e vinte e nove
minutos Discussão e votação de projetos. Pela ordem
vereador José Jorge Emídio. Vossa Excelência tem cinco minutos, por gentileza”. SEGUNDA PARTE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE PROJETOS. Vereador José Jorge
Emídio: “Senhor Presidente, senhores vereadores, visitantes. Senhor presidente vou apresentar aqui um
requerimento para que os vereadores possam me
acompanhar, vereador Amarílio e demais companheiros para nós encaminharmos para Brasília, para os
senhores vereadores, o Paulo Paim é o Presidente da
Comissão das Reforma Previdenciária, no Senado e

vamos encaminhar também para o Zezé Perrella e vários outros senadores pedindo a eles apoio junto
àquelas comissões pra que não deixe ser aprovado
essa reforma maluca que está ai sendo imposta pelo
Presidente Michel Temer e sua turma. Então eu deixo
aqui o requerimento agora a vossas mãos para que os
senhores possam me encaminhar para eu possa enviar a Brasília esse requerimento amanhã. E também,
Senhor Presidente, senhores vereadores, eu quero
fazer aqui a cobrança da Lei de 4.060, que autoriza
aqueles panfletos informativos de quando a pessoa
falece e é bom que seja afixado nas paredes pelo Centro e por todos os lugares, porque muitas das vezes
acontece que morre um conhecido e a gente só fica
sabendo depois. Nós temos uma Lei já que, vereador
Cadu e Pastor Ewerton, me parece que essa Lei é até
do Pastor Johnson, não é do Amarílio, é a Lei
4.377/2011 é permitido a divulgação de anúncios públicos, panfletos publicitários, distribuído manualmente ou através de afixação em imóveis públicos ou privados transitoriamente com conteúdo educativo e
informativo e de orientação social. Essa Lei foi sancionada pelo ex-prefeito Toninho Andrada, e eu estou
fazendo uma cobrança porque é muita gente que vem
pedindo a afixação desses folhetos e é muito importante isso ai. Outro assunto, que euro fazer uma lida
rapidinho desse boleto aqui é a desvinculação da Receita da União, que é a ADRU. Então aqui é o seguinte
quando eles falam que a Previdência Social está quebrando ou está quebrada é uma tremenda mentira.
Orçamento da seguridade social, o montante arrecado
em 2007, mais de 75 bilhões, em 2008 mais de 64
milhões, 2015 mais de 20 bilhões, como o déficit é
fabricado em 1994 foi aprovado um mecanismo que
possibilitou que parte do mecanismo das receitas da
seguridade social passasse a ser utilizada para pagar
outras despesas anteriormente e quando os números
da seguridade são colocados sobre a mesa, eles revelam exatamente o contrário como mostra a tabela
abaixo. Então quer dizer depois da desvinculação da
Receita da União ADRU, que permite desviar 30% do
caixa da seguridade social para outras finalidades. É
por isso que supostamente a conta não fecha, mais
uma vez a prova é dada pela Associação Nacional dos
Auditores Fiscais da Receita da Federal do Brasil. Tem
gente que troce contra a gente né, mas não adianta.
A análise da seguridade social confira ao lado quanto
o governo desviou, entre os anos de 2012 e 2014.
2014, 63 bilhões Então quer dizer que não precisa que
seja mexido na Previdência só fazer uns ajustizinhos
lá. Quais os ajustes que eu sugiro, 35 anos de serviço,
55 anos de idade pra que todos possa contribuir, tem
remédio para isso. Amanhã estaremos juntos no Pontilhão, porque eu também sou contra essa reforma da
Previdência. Estamos prestes a um causo no país com
essa reforma, isso virará uma guerra civil, porque o
trabalhador não aceita. Vamos trabalhar com essa
casa, porque nossa voz vai chegar até Brasília. Muito
obrigado Presidente”. Vereador Nilton Cézar de Almeida: “Senhor Presidente tendo em vista o fato deu fazer
parte da Mesa, eu gostaria que o senhor providenciasse a minha substituição na comissão do pedágio e que
fosse nomeado um novo membro, por fazer parte da
mesa, eu estou renunciando ao cargo da comissão”.
Sr. Presidente: “Deferida a solicitação de Vossa Excelência e nós estamos nomeando o vereador José Newton Faria, do PSL para integrar a comissão do pedágio
de Correia de Almeida. Pela ordem o vereador Milton
Roman”. Vereador Milton Roman: “Senhor Presidente,
senhores vereadores estou trazendo uma situação
para o plenário que com as nomeações das comissões,
um ato correto da Mesa que deveria ser feito e está
certo, só que eu fui nomeado para ser presidente de
uma comissão. Eu fui olhar aqui as comissões mais a
fundo e estou vendo que há uma contradição nas comissões. Eu presido uma comissão onde está a saúde
e o meio-ambiente e o ilustre vereador Edson Resende
também numa comissão de saúde e meio ambiente. A
parte tributária também está em duas comissões. Então não tem como trabalhar, se eu montar a minha
comissão e for fazer o trabalho na saúde, o dr. Edson
Resende vai fazer também, então nós vamos fazer em
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duas comissões, a hora que chegar aqui para fazer um
parecer, quem que vai fazer o parecer? Eu ou o Edson
Resende? Então eu sugiro que hoje são 9 comissões,
tem comissão que tão com 27 artigos. Então a minha
sugestão é que a gente desmembrasse, adequasse,
criasse 13 comissões, haja vista que o presidente e o
secretário não podem participar de comissão, então
cada vereador presidisse uma comissão, ficaria justo
cada um presidindo uma e eu sugiro que isso seja
feito com todas as lideranças, porque o vereador Milton Roman não pode fazer isso sozinho, isso é um
trabalho de todos os vereadores. Então a minha sugestão é essa. Por exemplo o vereador José Newton
não pode ficar de fora da comissão de constituição e
justiça, ele tem ser o presidente ou secretário, pelo
seu notório saber. Dr. Edson é médico como que ele
fica fora da saúde? Vânia Castro na parte ambiental,
um dos seus trabalhos. Eu entendo dessa forma, a
gente vai refazer e ai vamos ver, viu Senhor Presidente, sem querer tirar seu mérito, seu trabalho brilhante,
mas poderíamos rever o trabalho dessas comissões,
para não haver conflito. Obrigado presidente”. Vereador Ilson Guilherme Sá: “Boa Noite Senhor Presidente,
senhores e senhoras vereadoras, público presente e
ouvintes. O meu motivo aqui é rápido, estivemos hoje
reunidos com o prefeito, aonde eu trouxe algumas
pessoas da zona rural, Palmital, sítio Capelinha, Pombal, Silva, três moradores de Barbacena, um casal de
São Pedro e um amigo da Colônia. Presidente lá nós
viemos para pedir um apoio para a Zona Rural, que o
prefeito crie um conselho rural para que e essas pessoas que vieram junto comigo propuseram ao prefeito
ajudar, fazer uma parceria onde eles entram também
com algumas coisas de seus recursos, entendendo
pelo exposto do prefeito a dificuldade que se encontra
a prefeitura, que está com dificuldade com máquina,
petróleo, porque tá tudo sucateado e a Zona Rural não
pode esperar, porque é aonde traz para Barbacena,
não só Barbacena, mas Belo Horizonte, Juiz de Fora
que vem trazer seus produtos, o fruto de seus trabalhos. Então nós estamos precisando, igual Torres, Palmital, tem uma ponte improvisada, precisamos fazer
uma ponte pra aguentar, porque o escoamento é pesado, então a gente precisa pedir ao prefeito e propor
também a nossa ajuda ao prefeito para solucionar alguns nos problemas. E nos bairro também falar sobre
os buracos pedindo solução a médio ou curto prazo.
Pedimos também para criar esse conselho e encontrar
de dois meses ou três para levar os problemas. E também falar sobre o colégio que iria fechar em Palmital,
no Torres, sendo que no Palmital tem muito mais alunos que nos Torres, mas o prefeito falou que nada
disso chegou até ele, foi só boatos. Eu encontrei também com o Secretário de Educação, ele falou também
que são só boatos. Pedi também ao prefeito algumas
reivindicações em obras em manutenções. Ele pediu
Presidente, que a gente aguarde que a situação não
está fácil, que ele está com muito problemas financeiro, com muita conta pra pagar, coisa que ele não sabia, apareceu muitas contas e a gente entende que o
prefeito está com muita boa vontade. Quero dizer aqui
que esse conselho não é meu, a gente marca vê se a
gente entende e leva lá, pra gente poder ajudar a população e a área rural. Muito obrigado Presidente”. Sr.
Presidente: “Só para esclarecer o vereador Milton Roman que durante a semana nós estaremos nomeando
comissão para a questão das alterações do regimento
da Casa”. Vereador Carlos Du: “Boa noite Presidente,
Mesa, público, primeiramente justificar a ausência do
vereador Thiago Martins tanto nessa sessão como na
anterior, ele está fazendo curso e por isso não está
comparecendo. A segunda questão é que eu gostaria
de tirar que arquivasse o requerimento 023/17, que é
o requerimento idêntico ao que a Joanna Bias Fortes
apresentou aqui na última sessão que pede a receita
referida mensalmente desde o início do pedágio e qual
o ISS colhido pela concessionária. Esse pedido foi para
contribuir com a comissão que foi instaurada e pra
apurar de fato o que tem, o que a empresa está recolhendo e está passando para o município, isto a gente
precisa olhar com bastante atenção essa empresa que
ganhou a licitação, três grupos que fazem parte da
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empresa, além da construtora que estão sendo julgados na Lava- jato e a gente tem que dar um pouquinho de atenção, eu sei que os vereadores que estão
dentro da comissão são mais que capacitados par poder fazer essa análise, mas esse requerimento da Joanna vai ajudar bastante. Uma outra questão é agradecer a toda a diretoria do SAS, que até o vereador
Thiago Martins apresentou aqui também numa sessão
anterior, um problema que está acontecendo no Monte
Mário, naquela região ali de um esgoto que esteva
sendo lançando em algumas nascentes num ribeirão
que tinha ali. E ai nós estivemos no SAS, com a diretoria e eles foram conosco em toda a extensão do bairro
e já apresentaram uma solução. Então eu gostaria de
agradecer a Marcela e toda a direção do SAS, esteve
também presente em São Sebastião dos Torres onde
havia também um problema com esgoto e eles foram
lá também e apresentaram soluções. Agradeço também ao subsecretário de trânsito, Ailton Ramos, que
atendeu uma solicitação antiga da Escola Maria do
Rosário. Os pais haviam ali um dilema muito grande
com o ônibus que passa bem distante do Colégio e
alguns pais precisavam carregar os filhos até a escola,
um extensão bem grande na rua. A escola tinha feito
uma solicitação junto a empresa, depois à Secretaria e
nós interviemos e agora o Ailton já sinalizou que é
possível modificar e atender pais e crianças. Outra
questão é em relação aos companheiros de farda do
sistema prisional que estão preocupados com a remoção, alguns problemas referentes a locais e de aonde
serão alocados, nós tivemos algumas conversas com o
Diretor, Dr. Leonardo da 13ª Região e já estamos alinhando uma solução para esse problema, ele já sinalizou uma conversa com toda a classe com todos os
agentes e foram já nomeados para a cidade de Barbacena e na próxima semana provavelmente estaremos
conversando. Desde já quero solicitar ao Presidente,
eu vou fazer ofício, mas se seria possível utilizarmos a
Câmara na parte da tarde pra poder realizar esta reunião com os agentes, para discutir essa questão que é
um drama que eles estão enfrentando e eu como
membro da classe não posso deixar de atendê-los.
Muito obrigada”. Vereador Amarílio Andrade: “Senhor
presidente, apenas para destacar o requerimento
014/2017 da ilustre vereadora Joanna Bias Fortes, o
requerimento 22/17 do ilustre vereador Ewerton,
16/17 do ilustre vereador Edson, o 13/17 também do
ilustre Edson Resende e o requerimento 15/17 da ilustre vereadora Joanna. E dizer o seguinte presidente,
entendemos a posição do vereador Milton Roman, que
tem plena razão em querer melhorar, mas até então
Presidente até medidas sejam tomadas, isso provavelmente terá que passar pelo Plenário. Eu estou convocando para amanhã às 14:30, a Comissão de Constituição e Justiça, peço também a presença dos
suplentes para que possamos decidir o corrente ano.
Enquanto eu estiver na presidência eu nós vamos trabalhar desta maneira. Vereador Ewerton Horta: “Presidente boa noite, vereadores e público presente, só
pontuando esta questão da revisão regimento interno,
inclusive da lei orgânica, eu coloco meu nome à disposição para participar dessa comissão, uma vez que eu
trabalhei aqui na casa interinamente com o regimento
interno e a lei orgânica, então eu tenho um pouco de
experiência assim como o doutor Ernesto Romam que
pode nos ajudar com isso também. Eu até apresentei
um projeto aqui na Casa sobre a mudança no Regimento Interno e na Lei orgânica, fala sobre a competência de legislar sobre tributos. Então coloco meu
nome se os nobres pares aprovarem, pois o nosso regimento já está bem ultrapassado”. Vereador Edson
Resende: “Presidente, vereadores boa noite. O Brasil
está passando por um momento delicado, porque depois de muitos anos e décadas e lutas do povo brasileiro para as conquistas mínimas para os trabalhadores no geral, temos pela frente um absurdo que é o
projeto 287 da Reforma da Previdência Social. Primeiro porque o déficit é uma mentira, não existe, a Constituição deu clareza no sistema de seguridade social,
quando os recursos cai na conta para atender a saúde,
a previdência social, pois bem, esse conjunto de tributos e também da contribuição previdenciária torna

essa contra superavitária que de 2015 à 2015 foram
retirados através da ADRU, mais de 650 bilhões de
reais para a dívida pública, tiraram para pagamento da
dívida pública da saúde, da previdência social e da
assistência social. A previdência é um grande projeto
nacional de distribuição de renda, no interior nos pequenos mercados, se não fosse os aposentados o dinheiro não circulava. Imagina o homem do campo
trabalhar 49 anos, pra mulher já pensou igualar esse
trabalho, a mulher que tem tripla jornada que chegam
em casa tem que trabalhar, os professores, são os que
mais vão ao médico que mais afastam, pois eles têm
40 meninos em sala de aula e não é fácil, por isso que
há essa aposentadoria especial para os professores,
eles adoecem mais cedo. E no rural é pior, antes eles
precisavam comprovar que trabalhavam agora tem
que pagar e já ganham tão pouco. Países muito mais
desenvolvidos que já venceram a questão da miséria,
do analfabetismo, a Inglaterra tem o tempo mínimo de
contribuição de 25 anos, idade mínima 50 anos. Chile
tempo mínimo 20 anos, idade 55 anos, Itália 33 anos,
idade 55 anos. Brasil na proposta do Temer, tempo de
contribuição mínima 49 anos, idade mínima 65 anos. É
por isso que amanhã nós estaremos nas ruas e eu
convoco a todos. Imagina se alguém fica 5 anos desempregado pra onde vai? 10 anos desempregado?
Com essa crise, ninguém conseguirá chegar 49 anos
sem interromper. Não podemos permitir isso.” Vereador José Newton: “Presidente, pares boa noite. Já que
o assunto é previdência, e eu sou funcionário da previdência, trabalhei lá por mais de 10 anos e tem algumas questões do dr. Edson que respeito muito. Quando você busca debater sobre qualquer questão você
tem que buscar a finalidade, seguridade social é uma
coisa e previdência social é bem diferente. Bem, previdência social tem por finalidade assistir o segurado no
momento de infortúnio, começa com a gestante quando sai de licença, passa pelo trabalhador quando está
doente, com o auxílio doença e chega no trabalhador
com idade avançada quando não tem mais força para
trabalhar. No Brasil foram diminuindo a idade, a burguesia perfumada reduziu essa idade. Dr. Amarílio trabalha de seis da manhã até às 22horas da noite. Eu fiz
50 anos, vocês acham justo eu me aposentar? Isso é
um erro grave quebra qualquer sistema. Governo Temer gente pra começar é o presidente eleito pelo partido do dr. Edson Resende, ora se elege a chapa. E
outra coisa vereador Edson, a maior covardia foi tirar
a pensão por morte e o governo Dilma que tirou isso.
Dr. Edson quando senhor fala que é golpe, isso não é
golpe não. E o Ministro Antônio Dias Tófoli, disse que
não foi golpe. O processo foi correto e a AGU exerceu
a defesa da presidência e da presidente. Agora fechar
os olhos para ter um discurso para ter aplausos eu não
posso admitir isso. Eu faço parte de uma instituição
que defende a presidência. E outra coisa a previdência
social do Brasil é a maior autarquia da América Latina
e não está tirando benefício de ninguém, quem tem
benefício recebe. E mais essa reforma foi estudada no
Governo Dilma, fizeram a reforma no caso de morte e
isso veio de lá viu. Muito obrigado”. Vereador Edson
Resende: “Vereador José Newton não é porque o senhor é advogado da AGU que tem toda a verdade, nas
suas palavras e no seu raciocínio, não é por isso. Todos nós somos agentes políticos e toda a sociedade
pensam e elaboram sobre o que lhe doí. Se existe desvirtuamento nós temos que ataca-lo. Se o senhor se
diz que não poderia passar os recursos para essas três
políticas, se não pode fazer isso, o governo pode então
tirar de tudo isso mais de 600 bilhões em 10 anos, isso
pode. Então o que a burguesia perfumada fez, é exatamente isso. E ela está vindo pior ainda, o sistema
financeiro. Esse interesse financeiro para que os bancos ganhem com a previdência privada é isso, o governo está a serviço disso. E ela irá quebrar, sabe porque
vereador, se eu como contribuinte vejo que é em vão
que não vou aposentar, vou parar de contribuir. Então
a coosa não é simples, porque não debate com a comunidade, mostrar os cálculos atuariais, não querem
a comissão de CPI do senador Paulo Paiem. É a vida
das pessoas que está em jogo. Em relação ao golpe, a
pedalada fiscal serviu para tirar a Dilma, não foi? Por-
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que foi essa a desculpa. E o Temer assumiu tendo
feito pedalada fiscal. Um jogo midiático, principalmente a Tv Globo que domina a mente dos brasileiros.
Então se formos para um debate vamos tocar no Tribunal de Contas, nos militares e nos deputados, procuradores, mas dos trabalhadores vamos tirar, dos
assalariados, que não têm um plano de saúde, uma
segurança e agora vamos passa-los para 70 anos, porque você vai morrer antes e não será preciso lhe pagar. E o povo vai assistir a isso calado? É agora ou
nunca, sem falar na Reforma Trabalhista que está vindo por ai, acabar com 13º salário e por ai vai”. Vereador José Newton: “Primeiramente vereador Edson,
parabéns pela coragem. Eu só quero esclarecer o seguinte, não é que eu sou contra a Reforma não, nem
a favor, o negócio é o seguinte, eu acho que tem ter
debate, esclarecer. Dr. Edson falou do LOAS, nele o
benefício de prestação continuado é concedido pela
Assistência Social, o INSS só gerencia. Não tem nada
de Previdência Social, o recurso é outro, e mais aposentadoria do trabalhar rural por idade foi concedida
no governo do João Batista Figueiredo, foi ele no governo militar que a aposentadoria rural por idade. Então quando você fala em modificação e quando não se
dá transparência dr. Edson, o governo do seu partido
e eu integro o governo como técnico e não como político, mas o governo do Partidos dos Trabalhadores,
ficou ai 3 governos, ia para o 4º e não deu a transparência que Vossa Excelência pediu, porque não fizeram, criticam e criticam mão não fizeram, tiveram todo
esse tempo e nada. Mudaram a pensão por morte e eu
acho que foi equívoco. Meu pai trabalhou de trabalhar
na roça esse ano, porque teve um AVC, meu sogro
parou tem um ano e meio. Minha família sempre trabalhou e trabalha até hoje. Eu acho um absurdo um
monte de gente com 50 anos aposentada, levanta faz
uma caminhada e acabou. O Brasil tem ser repensado,
a mudança tem que partir de consciência e de pessoas
esclarecidas. Muita gente tá falando se ler, se entender. O cara fala em PEC pega uma placa, mas não falar
o que é PEC, não sabe Projeto de Emenda Constitucional, mas ele ta segurando uma placa. Essas manifestações que são feitas muitos dos participantes são remunerados, são bancados por partidos e sindicados,
todo mundo sabe. No Brasil a gente faz que não sabe.
No Brasil, o servidor público tem que se qualificar, todos os funcionários. Eu estive em Carandaí, a convite
do Sindicato Rural, e proferi palestra e entreguei um
documento a um deputado que estava lá para manter
a aposentadoria do trabalhador rural. Mas 60 anos, 55
anos é uma idade boa, basta andar por ai, e o trabalhador rural vive 70, 80 anos. A questão aqui é nós
encararmos a realidade sim, participar sim, participei
com o sindicato, não participei da que o senhor convidou, porque não tive tempo, mas eu teria a honra de
ir lá. Ontem eu reuni com o prefeito pra debater a
questão do instituto de previdência do município e
sem dinheiro para pagar os benefícios, as aposentadorias que Vossa Excelência foi vice prefeito e saber da
realidade”. Sr. Presidente: “O vereador Flávio Maluf
levantou aqui numa sessão anterior uma explicação
sobre o não pagamento da verba indenizatória de Vossa Excelência. Então nós encaminhados pra Procuradoria da casa e o vereador Milton Roman que é o tesoureiro da casa vai dar as explicações à Vossa
Excelência”. Vereador Milton Roman: “Senhor Presidente, vereadores boa noite. Nós vamos tá trazendo
aqui uma resposta ao ilustre vereador Flávio Maluf
sobre o não pagamento da verba indenizatória da verba de gabinete. Antes eu queria explicar que umas das
questões na minha campanha que eu coloquei, foi justamente essa. Uma vez estando dentro dessa Câmara
e eleito era questão da transparência, mostrarmos
para o povo de Barbacena e região como que funciona
a Casa, quanto nós recebemos, ontem mesmo eu tive
uma e reunião no Santo Antônio e ali eu falei com eles
lá, vereador tá ganhando em torno R$ 6.100,00 reais,
tem 7 a 8 assessores, R$ 2.500,00 de verba de gabinete, paga imposto de renda, paga tudo. Nós temos
direito a diária, carro oficial, o povo tem que saber. É
coisa que eu que trabalhava a 18 anos na prefeitura
não sabia quanto ganhava um vereador, quantos as-
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sessor tinha. E nós vamos exigir do prefeito que ele
faça isso também lá na prefeitura, nós queremos
transparência. Fiz questão de ser o tesoureiro desta
Casa, justamente para conhecer, para poder estar junto com a mesa diretora, já conversei com o contador,
já falei com ele que ele só assina cheque se eu autorizar, não concordo dele vir assinar o cheque sem eu
estar sabendo, uma vez que eu sou o tesoureiro e ele
está de comum acordo com isso. Eu acho que ele até
hoje assinou nesses três meses uns 3 cheques só, o
restante sou eu que assino, eu tomei essa responsabilidade e estou cumprindo meu papel, praticamente
todo dia estou nessa casa, no mês de janeiro que era
recesso, a mesa diretora trabalhou todos os dias, tirei
recesso só no carnaval. Então gente eu olho cheque
por cheque, fatura por fatura, o parecer da controladora e se eu tiver alguma dúvida eu aviso o ilustre
presidente e ele pede parecer ou da controladora ou
da procuradora. E nós temos esse privilégio de ter
uma controladora e uma procuradora que são pagas
justamente para dar parecer para nós. Em fevereiro,
no dia 03 de fevereiro de 2017, veio a fatura do ilustre
vereador Flávio Maluf e eu constatei que havia uma
nota onde não havia especificação dos materiais que
foi comprado. Entendendo no meu ponto vista que
não seria correto eu estar pagando, eu solicitei ao presidente que pedisse um parecer, pois não estava especificado. Nesse mesmo momento, tinha um problema
também com a ilustre vereadora Vânia Castro. Eu vou
ler o parecer todo, por cito seu nome vereadora, que
era a questão da consultoria que nós chegamos à consenso que a resolução fala que pode consultar consultoria desde que não seja permanente para que não se
torne salário, tem o parecer da consultora e da procuradora no mesmo momento foi pago a verba de gabinete da ilustre vereadora. Eu fazer a leitura da resolução até para que conste em ata para futuros
questionamentos. Barbacena, 12 de fevereiro de
2017, parecer 07/2017. Procedência controladoria e
Presidência da Câmara Municipal de Barbacena. Objeto pagamentos verbas indenizatórias de gabinete de
vereador. A procuradoria desta Casa, representada
pela advogada infra assinada vem por meio deste em
atendimento a solicitação do Presidente, vereador
Odair José Ferreira, em função do requerimento encaminhado pela controladoria interna em 08/02/2017,
recomendar providências quanto ao pagamento da
nota fiscal eletrônica número 000003, emitida em
31/01/2017, pelo fornecedor Vidal Comércio Ltda, no
valor de R$900,00 e apresentada ao setor de contabilidade desta Casa Legislativa como prestação de contas do gabinete do vereador Flávio Maluf, no mês de
janeiro de 2017, requerendo o pagamento da mesma
a título de verba indenizatória. Ocorre que a Câmara
Legislativa ao regulamentar a matéria, via resolução
334/2011 e seu item 2 do anexo 1 não exige expressamente a necessidade de discrição de cada item,
desta forma entende essa Procuradoria que é necessário a Presidência desta Casa Legislativa, via portaria
ou ofício recomende expressamente que a partir de
fevereiro de 2017 cada gabinete apresente nas notas
fiscais encaminhadas à prestação de contas e a controladoria, para afins de recebimento de verba indenizatória cada item descrito detalhadamente de forma
transparente. Recomenda-se somente neste caso concreto o pagamento da nota fiscal 00003/2017 desde
que anexado a mesma a descrição dos itens, feita pelo
comércio Vidal Ltda. No mesmo requerimento no item
2, a controladoria interna da casa questiona a nota
fiscal avulsa número 00001, emitida em 06/01/17, no
valor de R$ 1.000,00, referente a prestação de serviço
de assessoria do gabinete da vereadora Vânia Castro.
Recomenda-se desta forma o pagamento da forma
por estar regulamentado na resolução 334/2011, a
referida resolução não foi revogada embora exista entre os vereadores um acordo verbal e o presidente da
Casa, na legislatura anterior, no sentindo de que nenhum vereador faria consulta jurídica utilizando-se de
verba indenizatória, que deve prevalecer o cumprimento da ordem legislativa e caso ela não tem sido
formalmente e expressamente revogada, não há que
se falar em revogação, informal ou verbal. Recomen-

da-se da mesma forma, como no item anterior, o pagamento da verba indenizatória debatida ressaltando
que há ilegalidade de se utilizar a permanente consulta. Então foi pago a verba da vereadora Vânia Castro.
Então a presidência já soltou o ofício, número
002/2017 que tá regulamentando a partir de 10 de
março 2017. Prezado vereador comunicamos que na
verba indenizatória as notas fiscais apresentadas terão
que conter a descriminação detalhada dos itens adquiridos pelos vereadores, visando o atendimento da portaria 448/2002, da STM. A portaria 448 de setembro
de 2012, ela é do Ministério da Fazenda, da Secretária
do Tesouro Nacional, ela é extensa e eu vou ler o item
que fala de gêneros de alimentação. Registro de valor
as despesas alimentícias com gênero de natural, beneficiados ou conservados tais como: açúcar, adoçante,
bebida, água, café, carnes em geral, cerais, chás, condimentos, frutas, legumes e afins. Então essa é uma
lei federal, que foi embasada a nossa portaria. Então
como tesoureiro é esse, eu não posso ir assinado qualquer cheque que me for apresentado. Como a questão
de uma diária, que eu também não concordei e já pedi
ao nosso ilustre presidente que solicite parecer da
nossa procuradora. Se a procuradora falar que está
correto eu vou pagar, se ela falar que não está correto,
eu não assino. No Fantástico domingo mostrou que
foram presos mais 13 vereadores. É isso que temos
que fazer, o vereador não está isento. Não tenho problema com nenhum vereador aqui não, converso com
todos. Já falei com o presidente, se houver algum problema seu, em diária sua e na prestação de contas, eu
não vou assinar e vou questionar. Então que fique bem
claro, não tem nada pessoal é meu trabalho como vereador. Muito obrigado”. Vereador Flávio Maluf: “Senhor presidente, senhor e senhoras vereadoras, visitantes é sempre bom ver o plenário cheio, ao menos
com o público maior que Legislaturas passadas, por
que o público realmente tem que participar. Presidente, eu ouvi atentamente o debate do vereador que me
antecedeu, eu acredito que as interpretações de tudo
que acontece aqui na Casa nunca poderá ser de acordo com achismo, porque ai não vamos chegar a lugar
nenhum, se a gente não for seguir o regimento interno, resoluções, portarias essa cada vai virar anarquista. Nós temos que seguir sim, tudo aquilo que eles
preveem, na hora que a gente fala em verba indenizatória, nós hoje recebemos uma alteração da resolução,
mas até então vereadores estava de acordo com a
resolução porque ela não fala de quantidade, acredito
até que essa polêmica ela foi boa pra essa reorganização, mas é inadmissível senhor presidente e vereadores que qualquer vereador independente do cargo que
ocupe na mesa ele possa interpretar seus atos apenas
na sua leitura e no seu umbigo, porque senão presidentes e vereadores para que que vai servir o regimento interno? Pra que que vai servir as resoluções
que Vossa Excelência junto com a Mesa, regimentalmente com as portarias daqui pra frente. Então gostaria Presidente e vereadores que Vossa Excelência e a
mesa não fizesse mais portarias até o final do mandato ou da gestão, porque elas não podem ser seguidas.
Nós temos que ter uma interpretação que a pessoa
quer, não sei se lê ou não lê, pera ai senhores vereadores, a mesa aqui representada, nós somos aqui 15
vereadores e essa Mesa representa os 15 vereadores.
É inadmissível que qualquer vereador entre com qualquer questionamento verbal, com grosseria, com assédio moral nessa Casa, sem antes saber o que realmente, como realmente funciona essa Casa, agora na
hora que se fala, vou abrir a caixa de marimbondo,
tem que abrir nada não, porque tudo sempre foi transparente, divulgado. As coisas nessa Casa não foram
publicados em janeiro de 2017 não senhores vereadores, foram publicados deste que a Lei da transparência
está em vigência, talvez não tinha tido tempo de certo
vereadores ir lá e ler. Agora taxar legislaturas passadas
como equivocadas pra não dizer o contrário. Tem o
Tribunal de Contas que tão ai julgando, todo pagamento e toda ação da Casa. Vereador Amarílio nosso
decano esteve ai em Belo Horizonte para avaliar suas
contas de 2013 e 2014, porque o tempo todo nós somos fiscalizados. Agora senhor presidente e vereado-

5

res, se for pra gente partir do princípio do achismos
em poder interpretar sem poder ler, pra que Vossa
Excelência entregou mais uma resolução, pra não valer pra nada? Pra que que Vossa Excelência junto com
a Mesa faz portarias se não serve pra nada? Pra que
entregou o regimento interno se não vale de nada. É
inadmissível quando um vereador sai em missão com
relatório posto e antes de saber qual é a missão acontece um assédio moral nesta Casa. Uma das últimas
vez que eu subi aqui nessa Tribuna, eu lembrei de alguns embates que tive nessa Casa, mas não tinha
essa discussão de pessoas, porque aqui na Casa hoje,
o que a gente percebe é uma das Casas de todos os
tempos e de maior desarmonia entre vereadores, vereadores e servidores e onde é que isso vai chegar? Na
população, porque no final o maior prejudicado é a
população, porque essa Casa insiste em não bater
ideias, insiste em não debater projetos, essa casa insiste em debater pessoas, senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras e Mesa principalmente, em
não seguir regimento, em não seguir resolução, em
não seguir portaria. Então, não entendo porque recebemos mais resolução se não é para ser seguida. Nessa casa tudo sempre foi publicado, todo ato, toda lei e
toda despesa. Pra terminar Presidente, é lamentável
que a população tenha que abrir seus ouvidos pra tanta discussão e pouca produção. Muito obrigado Presidente e caros vereadores”. Sr. Presidente: “Vereador
Flávio Maluf só para esclarecer Vossa Excelência, em
momento algum a Mesa Diretora fez aqui o juízo de
valor de legislaturas anteriores, uma vez que nós sempre defendemos aqui o parlamento. Pessoas nunca
foram, pela Mesa, afetadas, a integridade, a moral,
muito pelo contrário, as portas do gabinete da presidência sempre estão e vão estar abertas pra todos os
vereadores. Quando Vossa Excelência compra qualquer produto, esse produto deve ser discriminado sim,
o senhor está equivocado. Se Vossa Excelência comprar um veículo, aquele produto, marca, veículo tem
que estar discriminado sim. O que na realidade a Mesa
Diretora está solicitando a Vossa Excelência, o que
está sendo pago na nota fiscal, é só isso, não tem
ninguém aqui que tem nada contra ninguém. Muito
pelo contrário. Vossa Excelência desde o início da nossa legislatura tem feito questionamentos, levantado
questão de ordem, não sei por qual motivo, não sei se
é partidário, não sei se é político, não sei se é pessoal,
mas nós temos respeitado Vossa Excelência e Vossa
Excelência também que solicitou da Mesa Diretora
uma resposta, parecer em Plenário. E nós fizemos isso
em respeito a Vossa Excelência. Quando Vossa Excelência diz que nós estamos discutindo pessoas, nós
não estamos discutindo pessoas não. Hoje eu presenciei aqui uma situação que, uma senhora que veio me
fazer um pedido, quando ela saiu ela disse: senhor
presidente, o senhor não se importa que eu leve esses
biscoitos pra casa, pra tomar o café amanhã não? E eu
disse pode levar o potinho. E Vossa Excelência apresenta uma nota de R$ 900,00 sem discriminar o que
Vossa Excelência está pagando. É isto que a Mesa Diretora está questionando, nós queremos saber o Vossa Excelência está pagando, comprando. Agora, se lá
na frente eu vou entrar num mercado e comprar um
produto e a pessoas vai me dar uma nota fiscal independente do valor, eu tenho que saber o produto. Então eu pediria a Vossa Excelência em nome da Mesa
Diretora da Câmara, em nome da moralidade, da ética
do Poder Legislativo, que Vossa Excelência analisasse
com muito carinho que não estamos aqui para prejudicar ninguém, principalmente o senhor que é um vereador reeleito, que tem um amplo trabalho respeitado na cidade e nós não estamos aqui pra prejudicar
ninguém não. Sobre a questão da legislatura anterior,
existe hoje a Lei da Transparência e de acesso à Informação, o contador, o controlador fecha o pagamento
de um mês, isso imediatamente é comunicado para
que preste conta, caso contrário paga 7 mil de contas.
Por exemplo, a legislatura anterior não fixou o salário
atual e o Tribunal está de cima, pedindo porque que os
vereadores não fixaram o salário mínimo, pedindo documento. Então estamos fazendo isso dentro da transparência. A minha vida é um livro aberto, meu imposto
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de renda, prestação de contas. Barbacena conhece
minhas raízes e origens, de filho de feirante que acorda às 5 da manhã. Quando meu pai vai fazer uma
compra vem no cupom goiaba, rapadura, porque Vossa Excelência não pode fazer isso? Será que o problema é da Mesa? Vereador Flávio Maluf, minha vida é um
livro aberto e se eu não andasse direito eu não estraria
assentado nessa cadeira. O que vale não são nossas
palavras e sim nossas atitudes. Para pela ordem Vossa
Excelência”. Vereador Flávio Maluf: “Presidente talvez
a carapuça tem que servir pra quem couber. Se coube
pra Vossa Excelência não posso fazer nada. Então Vossa Excelência está me dizendo que a Lei Transparência
é de janeiro pra cá, ela não houve em legislaturas passadas. Vossa Excelência está equivocada, desde muito
tempo que ela existe. Segundo, Vossa Excelência está
me afirmando que o ambiente hoje aqui é bom, então
Vossa Excelência tem que rever seus conceitos, porque o ambiente entre os vereadores não é muito bom
não. Vossa Excelência está me afirmando que o ambiente entre os servidores é bom? Não é o que eu escuto por ai não. O meu questionamento Presidente, é
que a resolução funcionava de um jeito e agora de
outro, porque ela não fala, nós estamos discutindo
agora quantidade, ela não fala em quantidade, me
mostre aonde fala quantidade Agora não sei porque
Vossa Excelência se sentiu tão ofendido, estou até
preocupado, eu não citei Vossa Excelência”. Sr. Presidente: “Vossa Excelência citou a mesa e eu sou presidente e Vossa Excelência tem que respeitar a mesa”.
Vereador Flávio Maluf: “Não citei a mesa. Eu disse
apenas que a resolução não está sendo cumprida, tem
que mudar mais tem que seguir. Está sendo seguida
Presidente? Meu questionamento é esse. Vossa Excelência pode me afirmar se está sendo seguida? Meu
questionamento é esse. Eu não questionei o nome do
senhor. Olha senhor presidente, eu não quero me indispor com Vossa Excelência, mas ao mesmo tempo
Vossa Excelência tem sim que rever vossos conceitos,
no comando da casa. Eu não estou dizendo que Vossa
Excelência está equivocado não, que de repente eu
estou equivocado, mas o diálogo tem que ser muito
importante e aqui não acontece o diálogo muitas vezes de Mesa e vereadores, por alguns atos, a gente
tem que procurar informação porque elas acontecem
e ninguém fala nada, se eu não tivesse provocado, nós
estaríamos agora em 2020 e ninguém fala nada, não.
Porque toda vez que você protocola um documento,
ele tem que vir uma resposta, tem que vir os porquês.
No dia que eu provoquei o Plenário, para dar a resposta, eu provoquei porque já tinha 50 dias e ninguém
falava nada, simplesmente todo mundo com cara de
paisagem. Agora eu ainda acho que o melhor caminho
é o diálogo. Não sei porque Vossa Excelência fiou tão
alterado em relação a isso, porque que tem que ficar
chateado aqui é o vereador que está falando por não
ter tido nenhuma explicação, nenhuma resposta. Não
se pode chegar no vereador e ver o que está acontecendo? Então Presidente, o maior equivoco que está
acontecendo aqui e agora eu me dirijo a Vossa Excelência, já que se comportou dessa forma, eu não estava no meu questionamento eu estava discutindo o
funcionamento da Casa como um todo, a Casa precisa
a partir do momento que você protocola um documento, um requerimento, que quer que seja, ela precisa
responder por ofício. Eu só gostaria que a interpretação seguisse o regimento e as resoluções, com uma
ressalva, o Plenário é soberano. Muito Obrigado”. Vereador José Newton: “Senhor Presidente, pares, boa
noite. Eu discordo da situação de falar que a Câmara é
um ambiente tão ruim. Primeiro Tem colocado na minha conta coisas que eu nunca fiz, eu e o vereador
Milton Roman, estivemos no Ministério Público sim,
para tratar a respeito de um terreno, de uma transação que nós entendemos que era ilegal, da empresa
VM para a empresa WR, nós comunicamos uma coisa,
foi registrado outra e depois disso o vice-presidente
falou pra mim que chegou ao conhecimento dele, que
fui eu que fui lá representar a respeito de diárias. Pois
bem gente, como o Odair falou da mesma forma que
Vossa Excelência tem feito um belo trabalho e tem
meu apoio. Então o negócio é o seguinte, ninguém

estar aqui por acaso, o ambiente pode estar truncado,
pode estar fluindo como todo mundo quer, mas que
existe diálogo, que existe conversação, isso tem sim,
mas agora tem coisas que a gente tem que discordar
e quando fizeram uma representação contra foi mim,
foi apócrifa, que o Gilmar Mendes diz que é covardia
inconstitucional, a pessoas agi sem assinar, quando eu
fui no Ministério Público eu fui falar de terreno, nunca
contra ninguém. Agora que existe a necessidade de
regulamentar, eu não tenho a menor dúvida, tanto a
diária quanto a prestação de contas, isso tem que ficar
claro. A questão da representação, se fizer uma portaria ela tem que ser compatível com a constituição federal e interpretar. Tudo o que a gente faz aqui de
trabalho, igual esse do nepotismo, vai ser ótimo porque o Supremo vai pacificar a questão ou é ou não é.
Se o Executivo vai poder, o Legislativo também pode,
se um não poder, temos que acabar com o outro também, porque lá nomeia, porque aqui não pode? São
questões que a gente tem que parar pra pensar, eu
não tenho raiva de ninguém, só acho que chegar e
falar só não, aponta o dedo e fala. Covardia não, Te
parabenizo Flávio pela coragem, parabenizo a mesa,
na figura de seu Presidente, o qual eu tive o prazer de
renunciar a minha candidatura em prol da sua e teria
feito tudo de novo, porque seu trabalho está sendo
brilhante. Muito Obrigado”. Vereador Edson Resende:
“Aproveito para convidar a todos, o deputado Patrus
Ananias, até solicitou este espaço aqui, vai estar aqui
amanhã para debater as propostas da Reforma da
Previdência. Então eu convido a todos, amanhã às
18h30. Estão todos convidados e conto com todos”. Sr.
Presidente: “Eu lembro a todos, amanhã às 10h da
manhã nós temos um encontro no Corpo de Bombeiros. O novo comandante, Major Finamour estará vindo
de Juiz de Fora só para nos receber. A Câmara tem
visitado todos os órgãos e tem sido muito importante.
E também confirmando amanhã 13 horas a passeata
vindo do Pontilhão contra a Reforma e agora o convite
do deputado Patrus, aqui na Câmara. Chamada final”.
TERCEIRA PARTE ENCERRAMENTO Secretário Vereador Nilton César de Almeida: “Vereador Amarílio de
Andrada (presente); Vereador Carlos Augusto Soares
do Nascimento (presente); Vereador Edson Resende
de Moraes (presente); Vereador Ewerton José Horta
Júnior (presente); Vereador Flávio Maluf Caldas (presente); Vereador Ilson Guilherme de Sá (presente);
Vereadora Joanna Bias Fortes Carneiro (justificado);
Vereador José Antônio Nunes Magri (presente); Vereador José Jorge Emídio (presente); Vereador José
Newton de Faria (presente); Vereador Milton Roman
(presente); Vereador Nilton Cézar de Almeida (presente); Vereador Odair José Ferreira (presente); Vereador
Thiago Campos Martins (justificado); Vereadora Vânia
Maria de Castro (presente)”. Sr. Presidente: “Senhoras
e senhores vereadores, agradeço a presença de todos.
Tenham todos um boa noite e declaro encerrada a
presente sessão”. Nada mais havendo a tratar o Sr.
Presidente declarou encerrada a presente sessão às
21h25 e eu, Helen Caroline de Oliveira, Redatora 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. Secretário: Vereador Nilton Cézar de Almeida.
ATA 016/2017 - 012ª Sessão Ordinária – 04.04.17 – 1º
Período – 1º Ano da Legislatura. Presidente: Vereador
Odair José Ferreira. Secretário: Vereador Nilton Cézar
de Almeida. Vereadores Presentes: Conforme registro
em livro próprio. Sr. Presidente: “Havendo número regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo
de Barbacena, declaro aberta a presente sessão, às
dezenove horas e vinte e nove minutos. Eu convido o
vereador Milton Roman do PHS para que faça a leitura
de um versículo bíblico, por gentileza”. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h29. Vereador Milton Roman: “Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito para que toda
aquele que Nele crê, não pereça mais tenha vida eterna”. Sr. Presidente: “Primeira Parte, Expediente Sessão
Ordinária, número 12, ata número 16. Senhor secretá-
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rio leitura e discussão da ata”. I - Leitura e Discussão
das Atas: Vereador Nilton Cézar de Almeida: “8ª Sessão ordinária. Ata 008/2017” – Aprovada por unanimidade. II – Leitura da Correspondência e Comunicações: Secretário Vereador Nilton Cézar de Almeida:
“Correspondências do dia 21/03/17, Ofício nº
054/2017, Secretaria da Fazenda PMB – Encaminhando demonstrativo de receita base de cálculo, para
transferência do Poder Legislativo, do exercício de
2016. Ofício nº 043/2017 – gabinete da vereadora Vânia Castro – Indicação para liderança do PMDB. Ministério da Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação de 06.03,17 – Comunicado nº
18660/17 – comunicado liberação de recursos para
alimentação escolar da rede municipal para as seguintes escolas e PNATE: - Alimentação escolar EJA; Alimentação escolar – Ensino Fundamental; Alimentação
Escolar – Creche; Alimentação escolar – AEE; Alimentação escolar – Quilombola; Alimentação escolar – Pré
-escola; PNATE. Comunicado nº001/17 – Gabinete do
vereador Thiago Martins – Justificando sua ausência
nas sessões que ocorreram nos dias 14 e 16 de março
– cursando conteúdo sobre meio ambiente. Portaria
nº156/2017. O Presidente da Câmara Municipal de
Barbacena, vereador Odair José Ferreira, de acordo
com que dispõem os artigos 63, § 1º., inciso I e 65 do
Regimento Interno da Casa e tendo em vista a aprovação do requerimento s/nº., Nomeia uma Comissão
Especial composta pelos vereadores Amarílio Augusto
de Andrade (PSC), Edson Rezende de Morais (PT),
Ewerton José Horta Júnior (PMDB), Flávio Maluf Caldas (PV) e José Newton de Faria (PSL), com a finalidade de elaboração do Regimento Interno e da Lei Orgânica do Município de Barbacena. A referida Comissão
tem o prazo de 90 dias para apresentação de novo
Regimento e Lei Orgânica do Município em Plenário.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal,
Barbacena/ MG, ao vigésimo primeiro dia do mês de
março de 2017. Vereador Odair José Ferreira, Presidente. Tornou-se pública por afixação no saguão da
Câmara em 21/03/2017. Maria Aparecida Elias de Paula, secretária geral. Sr. Presidente: “Solicito ao secretário que fala a leitura da Portaria 156/2017”. Secretário
Vereador Nilton Cézar de Almeida: “O Presidente da
Câmara Municipal de Barbacena, Vereador Odair José
Ferreira, de acordo com que dispõe os artigos 63, §
1o., inciso I e 65 do Regimento Interno da Casa e
tendo em vista a aprovação do Requerimento s/no.,
NOMEIA uma Comissão Especial composta pelos Vereadores Amarílio Augusto de Andrade (PSC), Edson
Rezende Morais (PT), Ewerton José Horta Júnior
(PMDB), Flávio Maluf Caldas (PV) e José Newton de
Faria (PSL), com a finalidade de elaboração do Regimento Interno e da Lei Orgânica do Município de Barbacena. A referida Comissão tem o prazo de 90 (noventa) dias, para apresentação de novo Regimento e
Lei Orgânica do Município em Plenário. Gabinete do
Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/
MG, ao vigésimo primeiro dia do mês de março de
2017. Vereador Odair José Ferreira Presidente. Tornou-se pública por afixação no saguão da Câmara em
21.03.17. Maria Aparecida Elias de Paula. Secretária
Geral”. Secretário Vereador Nilton Cézar de Almeida:
“Apresentação de proposições, vereador Amarílio Andrade”. Vereador Amarílio Andrade: “Boa noite presidente e vereadores e barbacenenses. Estou trazendo
requerimento de 23 de fevereiro de 2017, solicitando
que ao deputado estadual Arlen Santiago, seja conferida a medalha de ordem do mérito legislativo pelo
grande mérito e por esse deputado preside hoje a comissão de saúde da Assembleia Legislativo e este deputado tem estado frequentemente em Barbacena
acompanhando de perto, pela primeira vez na história
da Assembleia Legislativa, a não ser o período que o
ilustre vereador Edson Resende por lá esteve, pois era
da terra e estava sempre aqui, mas o deputado Arlen
Santiago é uma peça i8mportante em nossa cidade, a
para que possamos alavancar o importante trabalho
que o dr. Orleans vem fazendo, mais ainda tem muito
por fazer. Igualmente entramos com a indicação 283,
solicitando asfaltamento da rua Paulo Roberto de
Melo. Iluminação na região do caieiro, atendendo um

BARBACENA, QUINTA-FEIRA, 08 DE JUNHO DE 2017
pleito daquela comunidade. Muito obrigado”. Vereador
Carlos Du: “Boa noite a todos. Requerimento 024/17,
solicita a SEFAZ que nos encaminhe as seguintes solicitações relação dos médicos lotados no 25 postos de
saúde de Barbacena, relacionando dia e hora trabalhados, bem como número de pacientes atendidos por
dia em cada UBS. Informar qual o número de enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes de saúde
que estão lotados em cada UBS. Informar qual área de
atuação em cada UBS, bairros e a unidade que atua.
Essa solicitação a gente encaminha por uma reivindicação dos moradores quanto a ir nos postos e não
conseguir atendimento, o número muito reduzido de
fichas nos postos. Pedimos então que essas informações sejam nos encaminhadas o mais breve possível.
Aproveitando o momento quero falar que amanhã entraremos com requerimento do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barbacena, na pessoa do Márcio,
solicitando que a comissão competente convoque uma
audiência pública aqui no município de Barbacena
para que se possa discutir quanto a reforma da Previdência. É um assunto que tem sido alvo de debates e
eu acredito que essa casa tem que se posicionar. Muito obrigado”. Vereador José Jorge Emídio: “Boa noite
a todos, quem nos assiste através da Tv Câmara. Requerimento número 30, solicita uma moção de congratulação para a senhora Giovana Zappa Barbosa,
por ser a primeira mulher a assumi a Secretaria de
Obras Públicas e Mobilidade Urbana. Indicação 329,
solicita que seja encaminhado0 para essa casa denominando a rua H, no residencial Campo Belo, no Monte Mário, com o nome do saudoso Walter de Almeida.
Waltinho do União das Cores. Indicação 327 solicita
providência junto a Secretaria de Educação para afixar
placas em todas as aulas de ensino disque direitos
humanos. Indicação 328 que seja encaminhado ao
setor competente disponibilizar cadeiras de rodas em
todos os cemitérios públicos e privados localizados no
município. Aproveitando o momento quero fazer uma
reclamação da nossa Sutrans. Acredito que os guardas
não tem culpa, estão sendo mandados. Eles estão
multando os ônibus, a vezes o ônibus para um porquinho fora do ponto por causa de algum carro estacionado e eles vem e multam o ônibus, mas porque então
que não olha o transporte clandestino. Então agora eu
cobro essa informação do secretário da Sutrans para
que nos dê uma explicação. Na próxima semana apresentarei um requerimento sobre os panfletos anexados sobre as pessoas que já faleceram e vou convidar
os donos das funerárias perguntando porque não estão cumprindo a lei que já foi aprovada nessa casa,
uma vez que as funerárias ganham muito dinheiro e
podem bancar esses panfletos. Em relação a comissão
da Escola Maria do Rosário, ainda não fechamos porque estou aguardando uma resposta do subsecretário
da Educação do Estado que todos os momentos, todas
as vezes que a nossa assessoria liga para Belo Horizonte o homem está em reunião e não pode atender
uma coisa tão importante, até apelei pro Dr. Edson
que o subsecretário é do partido dele PT, para que ele
nos atenda e nós possamos resolver esse problema da
Escola Maria do Rosário e agradeço a Vossa Excelência. Amanhã vou encaminhar o requerimento para o
deputado Paulo Paim, sobre o requerimento da Reforma da Previdência que é um absurdo que eu não concordo também, amanhã irei encaminhar e vamos trabalhar nisso. Estamos lutando pelos nossos jovens que
precisam se aposentar. Muito obrigado”. Vereador Terere: “Boa noite a todos, mesa e público presente. O
que me traz a essa tribuna é um assunto que é o relator Vicente de São Paulo do PT, ele falava que irão fazer junto com Presidente da Câmara, a reforma política com a lista fechada. O relator está trabalhando pra
isso, tem apoio do Gilmar Mendes do STF e o presidente da Casa, por isso temos que mandar outro memorial pra Brasília, porque senão esse país fica uma
bagunça, os deputados estão apertados com a Lava
Jato e eles agora querem criar essa lei, eu tenho
acompanhando e visto o debates entre juristas e jornalistas e quem irá se beneficiar são eles, porque eles

fazem as leis escondido porque esse julgamento da
lava jato vai levar 2022, 2023, pelo tanto de gente que
tem eles irão ficar ali escondido na lista, porque a gente vota no partido e eles não querem que votam nas
pessoas, olha que absurdo. Nós vamos ter que ir para
as ruas de novo, fazer marcha e como vai ficar. Eles
irão botar quem eles quiserem nas primeiras chamadas e o povo vai votar no partido. Isso não podia nem
ser discutido pelos deputados. Falar que isso tem nos
Estados Unidos e em outros países, mas lá não tem
essa roubalheira que tem aqui não. É um absurdo. Nós
temos que ouvir as ruas, não são eles, vão tirar o direito do eleitor votar nas pessoas. Nós temos que conclamar todos os vereadores e fazer uma marcha a
Brasília e não deixar aprovar. O sujeito vai comprar
vaga, vai chegar no presidente e negociar seu nome
no primeiro lugar. Absurdo e ai acabou a eleição, não
precisa nem disputar. Um roubo só. O segundo assunto é em relação a comissão do pedágio que nós estamos só esperando. A doutora Ingrid, juíza disse que
dia 15 de maio dará uma decisão, uma resposta. Então a comissão ainda não pode tomar nenhuma decisão, que é uma decisão da justiça federal”. Vereador
Thiago Martins: “Boa noite a todos. Terere eu queria
falar que apesar do sujeito ser do meu partido, eu não
comungo da mesma ideia. Vivemos num país cheios
de absurdos. Indicação 313/2017, pavimentação asfáltica nas ruas José Pisolatti e Alberto Abraão, no
bairro Valentim Prenassi. Indicação 314/2017, pavimentação asfáltica na rua Rodolfo de Abreu, bairro
Padre Cunha. Indicação 315/2017, pavimentação asfáltica na rua Celso Lobato Cunha, bairro Nova Suiça.
Indicação 316/2017, inclusão da rua Nelson Felício
Pereira no bairro Monte Mário, ao Código de Endereço
Postal (CEP). Indicação 317/2017, capina e limpeza da
avenida 14 de Agosto, do bairro Floresta. Indicação
318/2017, pavimentação asfáltica na rua José Marteleto, bairro Santa Tereza 1. Indicação 319/2017, pavimentação asfáltica e capacitação de águas pluviais na
rua Hernani Silva, no bairro Santa Tereza 1. Indicação
320/2017, capina e limpeza nas ruas Hernani Silva e
José Marteleto, no bairro Santa Tereza 1. Indicação
321/2017, instalação de poste de iluminação na rua
Hernani Silva, bairro Santa Tereza 1. Indicação
322/2017, reparo em poste na rua Tenente Aloir Amaral. Indicação 323/2017, informe detalhado sobre os
gastos acerca do projeto de pavimentação urbana
executado no passado recente. Muito obrigado”. Vereador Edson Resende: “Senhor Presidente, senhores
vereadores, visitantes. Saudação especial aos alunos
do Ifet. Primeira proposição de número 029/2017,
pede a criação da comissão especial para estudar o
PPA, Plano Plurianual Participativo. Indicação
030/2017 moção de aplausos a Creche São Paulo da
Cruz, pelos seus 19 anos. Vereadora Vânia Castro:
“Senhor Presidente boa noite. Indicações para recuperação asfáltica. Indicação 029, rua Demétrio Ribeiro,
Santo Antônio. Indicação 030, rua Elias Bedran, Santo
Antônio. Indicação 032/2017, avenida Pereira Teixeira
com Avenida Sanitária, Centro. Indicação 033/2017,
rua Santa Luzia, bairro Santa Efigênia. Indicação
034/2017, rua São Vicente de Paula, Andaraí. Indicação 035/2017, Avenida Amazonas, bairro Caiçaras.
Indicação 036/2017, Avenida do Contorno, bairro do
Carmo. Indicação 038/2017, rua Baeté, Caiçaras. Indicação 039/2017, Alameda Jorge Bernanos, Boa Vista.
Indicação 040/2017, rua Alberto Abraão, Santa Cecília.
Indicação 041/2017, rua Antônio Varandas, Vilela. Indicação 042/2017, rua Araguaia, Caiçaras. Indicação
043/2017, rua Jairo Pereira da Silva, Santa Cecília. Indicação 037/2017, capina e limpeza do ponto de ônibus, da Praça Luiza Copatti Mazonni, Boa Vista. Indicação 031/2017, reforma do bueiro da Avenida
Sanitária com Avenida Pereira Teixeira”. Vereador
Thiago Martins: “Senhor Presidente eu gostaria de
compartilhar uma visita técnica que eu fiz, para quem
não sabe eu sou técnico em Meio Ambiente e cursando o curso de Biologoia. Eu estive no município de
Ibertioga, acompanhando do vice-prefeito e visitamos
a usina de compostagem para ver como que é o pro7

cesso. Visitamos onde se faz a compostagem do lixo
orgânico e achei muito interessante. Lá é um sistema
todo integrado. O lixo chega e faz uma compostagem
em uma alheia, o chorume escorre e vai para um local
onde é feito o tratamento desse chorume, logo em
seguida tem os viveiros de planta, logo em seguida
que você utiliza esse composto orgânico que é doado
a população. Eu achei fantástico o trabalho deles. Eu
fui lá ver se é possível implantar esse sistema em Barbacena. O lixão de Barbacena é interditado. Eu não
consigo nem chamar aquilo de aterro, pra mim é lixão,
é uma situação precária. No ano passado eu fui lá fazer umas fotos e me assustou que eu achei até lixo
hospitalar lá espalhado. A questão do vazamento de
chorume é uma questão extremamente séria. Não sei
se os senhores sabem, mas logo abaixo tem um ribeirão, onde famílias consomem aquela água, chorume
tem cádio e uma sério de outros agentes. O município
até pouco tempo pagava multa por essa situação. Barbacena em 2011, são 70 toneladas de lixão dia, 1800
toneladas e mês e aqui no cumpri a lei de resíduos
sólidos. Em 2014 uma empresa fazia o descarte do
lixo, o resíduo para Lafaiete e esse contrato expirou
este mês e é bom lembrar que o não cumprimento faz
com que o município possa ter que pagar de multa 2
milhões de reais e o gestor pode ser preso. A questão
é muito séria. Nós temo que achar uma solução, um
horizonte para acabarmos de vez com o problema.
Muito obrigado”. Vereador Nilton Cézar de Almeida:
“Projeto de Resolução nº 006/2017, modifica e revoga
dispositivos ao Regimento Interno da Câmara Municipal de Barbacena e dá outras providências. Vereador
Ewerton José Horta Júnior. SEGUNDA PARTE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE PROJETOS – 20:25H. A) S E GUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA. Vereador Nilton Cézar de
Almeida: “Projeto de Lei nº 071/2016 – Altera a composição do Conselho Municipal sobre Drogas – COMAD
– Autoria Executivo, prazo vencido em 10.03.17 –
aprovado unânime – redação final aprovado por unanimidade. B) VETO DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA –
Vereador Nilton Cézar de Almeida: “Veto Parcial
Projeto de Lei nº 074/16 – Dispõe sobre padrões de
qualidade nutricional, a serem observados por lanchonetes e similares, instaladas nas escolas da rede pública e provada no município de Barbacena. Autoria Executivo – Prazo Vencido em 18.03.17 – aprovado por
unanimidade – mantido o veto. Vereador Nilton Cézar
de Almeida: “Veto Total Projeto de Lei nº 079/16 –
Dispõe sobre a introdução de texto explicativo nos
carnês de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano)
sobre o direito de isenção total ou parcial, nos casos
previstos em Lei nº 4734/15 e dá outras providências
– Autoria Executivo – Prazo vencido em 18.03.16 –
PARACER CONTRÁRIO DA COMISSÃO – REJEITADO O
VETO POR UNANIMIDADE. Vereador Nilton Cézar de
Almeida: “Veto Parcial Projeto de Lei nº 092/16 – Estima a receita fixa a despesa do Orçamento Fiscal e da
Seguridade Social do Município de Barbacena para o
exercício de 2017 e dá outras providências – Autoria
do Executivo – Prazo vencido em 18.03.17. REJEITADO O VETO – 12 VOTOS CONTRA E 1 ABSTENÇÃO.
Vereador Nilton Cézar de Almeida: “Veto Total Projeto
de Lei nº 039/16 – Modifica o artigo 6º da Lei Municipal nº 3855/2005 e dá outras providências – Autoria
do Executivo – PRAZO VENCIDO EM 18.03.17 – Vista
Vereador Ilson Guilherme de Sá. Sr. Presidente: “Concedo vistas ao vereador Ilson Sá Terere e como o projeto está com prazo vencido declaro encerrada a presente sessão”. Nada mais havendo a tratar o Sr.
Presidente declarou encerrada a presente sessão às
21h10 e eu, Helen Caroline de Oliveira, Redatora 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. Secretário: Vereador Nilton Cézar de Almeida.
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