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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos

LEI MUNICIPAL
LEI Nº 4.823

“Institui o incentivo à criação de “ECOPONTOS” para 
descarte de material reciclável no Município de Barba-
cena e dá outras providências.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus re-
presentantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono 
a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica instituído o estímulo à criação de “ECO-
PONTOS”, a fim de que se possa ser disponibilizados 
espaços adequados para o depósito de materiais reci-
cláveis sólidos.
Parágrafo único. Os Ecopontos a serem implementa-
dos poderão ser utilizados de forma compartilhada por 
Ongs, associações de bairros, empresas ou grupos lo-
cais que desenvolvam ações de coleta seletiva de lixo 
seco reciclável.
Art. 2º  Constituem diretrizes do Programa de Incenti-
vo ao Tratamento e à Reciclagem de lixo seco:
I - a discussão, o desenvolvimento, a adoção e a exe-
cução de ações, projetos e programas que atendam 
aos objetivos desta Lei, para a adoção de ações que 
desenvolvam ações de coleta seletiva de lixo seco, 
reciclável, volumes de entulho (até 1m³), grandes 
objetos (poda de árvores, sofás, armários, cadeiras, 
camas, colchões), coleta de resíduos de plástico, bor-
racha, espuma entre outros reconhecendo-se como 
fundamentais para o bom funcionamento da limpeza 
da cidade, bem como para a preservação dos manan-
ciais hídricos do Município;
II - a discussão, o desenvolvimento, a adoção e a exe-
cução de ações, projetos e programas que atendam 
aos objetivos desta Lei, para a adoção de ações que 
desenvolvam ações de coleta seletiva de lixo seco re-
ciclável de equipamentos de informática como note-
books, computadores, impressoras, cartuchos, perifé-
ricos e demais eletrônicos; coleta de pilhas e baterias 
de celulares e de autos; lâmpadas; lâmpadas fluores-
centes; remédios vencidos; coleta de maquinários no 
geral, para não provocar a contaminação e poluição 
do meio ambiente;
III - a busca e o incentivo à cooperação entre União, 
Estado, Município, empresas e organizações sociais;
IV - o estímulo ao desenvolvimento das Associações 
de Catadores de produtos recicláveis e do coopera-
tivismo;
V - o fortalecimento e a impressão de espaços de 
coleta de recicláveis nominados “ECOPONTOS” para 
triagem no Município;
VI - o estímulo à participação dos consumidores e da 
sociedade, por seus representantes, nas discussões 
que antecedam o planejamento e a implementação do 
Programa de que trata esta Lei;
VII - o estímulo e apoio às iniciativas não governa-
mentais voltadas à reciclagem, bem como a outras 
ações ligadas às diretrizes de política ambiental de 
que trata esta Lei; e
VIII - a promoção de campanhas de conscientização 
de opinião pública, inclusive usuários domésticos, vi-
sando à solidariedade e à união de esforços em prol da 
preservação do meio ambiente e do desenvolvimento 
de políticas de reciclagem dos resíduos sólidos.
Art. 3º  O Programa de incentivo à criação de espaços 
de coleta de recicláveis denominados “ECOPONTOS” 
constitui-se de medidas educativas e de incentivos 
que objetivem práticas de preservação do meio am-
biente e de geração de emprego e renda.
§ 1º  As medidas educativas visam a:
I - informar a população quanto aos riscos ambientais 
causados pelos resíduos sólidos nas redes de captação 
de águas pluviais e redes de esgotos;
II - informar as vantagens econômicas e ecológicas 
dos processos de reciclagem de resíduos de lixo seco; 
e
III - conscientizar e motivar a população, os setores 
comerciais, industriais e prestadores de serviços acer-
ca da importância de sua participação na reciclagem e 

destinação final dos produtos descartáveis.
§ 2º  As medidas de incentivo visam a:
I - estimular a prática de reciclagem de lixo seco de 
uso doméstico, comercial, industrial e de empresas 
prestadoras de serviços, mediante capacitação de 
servidores, agentes comunitários, catadores e coope-
rativas;
II - estimular, mediante benefícios fiscais ou conces-
são de linhas de crédito;
III - a exploração econômica da revenda de produtos 
oriundos da reciclagem dos resíduos sólidos;
IV - a incentivar os galpões de triagem do Município à 
incorporarem a reciclagem dos resíduos sólidos.
Art. 4º  Para o desenvolvimento do Programa Incen-
tivo ao tratamento de resíduo  sólido  seco,  serão  
desenvolvidas  políticas  públicas  para  a  otimização 
de ações governamentais e não-governamentais, que 
visem à participação do empresariado e das organi-
zações sociais.
Art. 5º  Os projetos e as ações voltadas ao cumpri-
mento desta Lei serão amplamente divulgados, de 
forma a propiciar a efetiva participação da sociedade 
civil.
Art. 6º  O Executivo Municipal, nos termos da regula-
mentação, indicará a quantidade necessária de postos 
de coleta de resíduos sólidos secos bem como a loca-
lização destes no âmbito do Município.
Art. 7º  Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 31 de julho de 2017; 
175º ano da Revolução Liberal, 87º da Revolução de 30.  

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

(Projeto de Lei nº 019/2017 – Autoria do Vereador Carlos Augusto 
Soares do Nascimento)

Publique-se na forma da lei
Cacilda de Araújo Silva

Secretária Municipal de Governo

DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO MUNICIPAL Nº 8.164

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições do seu cargo, em conformidade com 
a Lei Municipal nº 4.800, de 18 de janeiro de 2017, e 
artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64;

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no corrente exercício Crédito Suple-
mentar no valor de    R$100.000,00 (cem mil reais) à 
seguinte dotação orçamentária:
01 – Serviço de Água e Saneamento – SAS
01.01 – SAS
01.01.17.512.0034.2.186 – Manter as Atividades do 
Sistema de Esgotamento                                             Sa-
nitário do SAS
3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros 
– Pessoa Jurídica......    100.000,00
Total de Créditos....................................100.000,00
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito 
de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial de 
dotação orçamentária:
01 – Serviço de Água e Saneamento – SAS
01.01 – SAS
01.01.17.512.0018.1.143 – Construir, Equipar, Ampliar 
e Reformar o Sistema                                             de 
Coleta de Lixo
4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instala-
ções................... 100.000,00
Total de Recursos.................................. 100.000,00
Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 01 dias de junho de 2017;
175º ano da Revolução Liberal, 87º da Revolução de 30.

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 8.182

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições do seu cargo, em conformidade com 
a Lei Municipal nº 4.800, de 18 de janeiro de 2017, e 

artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64;
DECRETA:

Art. 1º  Fica aberto no corrente exercício Crédito Su-
plementar no valor de    R$1.650.000,00 (um milhão 
seiscentos e cinquenta mil reais) às seguintes dota-
ções orçamentárias:
01 – Serviço de Água e Saneamento – SAS
01.01 – SAS
01.01.17.512.0018.1.142 – Construir, Equipar, Ampliar 
e Reformar o Sistema de Abastecimento            
4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Per-
manente....................     340.000,00
01.01.17.512.0018.1.143 – Construir, Equipar, Ampliar 
e Reformar o Sistema de Coleta
4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Per-
manente....................     510.000,00
01.01.04.122.0011.2.183 – Manter as Atividades Ad-
ministrativas do SAS
3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros 
– Pessoa Jurídica....      100.000,00
01.01.17.512.0034.2.186 – Manter as Atividades do 
Sistema de Esgotamento Sanitário
3.1.90.11.00.00.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fi-
xas – Pessoal Civil....      700.000,00
Total de Créditos................................. 1.650.000,00
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito 
de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial de 
dotações orçamentárias:
01 – Serviço de Água e Saneamento – SAS
01.01 – SAS
01.01.17.512.0018.1.142 – Construir, Equipar, Ampliar 
e Reformar o Sistema de Abastecimento
4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instala-
ções.................. 850.000,00
01.01.17.512.0034.2.185 – Manter as Atividades do 
Sistema de Abastecimento de Água
3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros 
– Pessoa Jurídica.....     100.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 – Vencimentos  e Vantagens 
Fixas – Pessoal Civil.... 700.000,00
Total de Recursos................................ 1.650.000,00
Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 19 dias de julho 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

EXTRATO DE PORTARIAS
ASSINADAS PELO EXMO SR 

PREFEITO MUNICIPAL
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, e na forma do art. 26, II, da Consti-
tuição do Município de Barbacena; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 18.895 - 1 – PRORROGAR, por 180 
(cento e oitenta) dias, o prazo para conclusão dos tra-
balhos pela Comissão Especial instituída pela Portaria 
nº 18.575/2017. 2 – DISPOR que a presente Portaria 
entre em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 22.04.2017.Barbacena, 07 de agosto de 
2017. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor e na forma do art. 26, inciso II, da 
Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº18.896 -  CONCEDER aposentadoria por 
invalidez permanente, com proventos integrais, nos 
termos do art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Fede-
ral, com a redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 70/2012, à servidora Maria da Glória de Souza, Ma-
trícula nº 19.397/01, CPF nº 254.295.906-49, no Car-
go de Auxiliar de Enfermagem, nível C-29, conforme 
Parecer nº 797/2017, exarado pela Consultoria Geral 
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do Município, com efeito retroativo a 07.04.2017.Bar-
bacena, 07 de agosto de 2017.

PORTARIA Nº18.897 - CONCEDER Abono Permanên-
cia, nos termos do art. 2º, § 5º, da Emenda Consti-
tucional nº 41/2003, ao servidor Sérgio Venâncio da 
Silva, Matrícula nº 2471/01, ocupante do cargo de 
Motorista, conforme Parecer nº 779/2017, exarado 
pela Consultoria Geral do Município, às fls. 188/189 do 
Processo Funcional nº 1459/80, com efeito retroativo 
a 06.07.2017.Barbacena, 08 de agosto de 2017.

PORTARIA Nº  18.899 - CONCEDER aposentadoria 
por tempo de contribuição, com proventos integrais, 
nos termos do art. 6º, da Emenda Constitucional nº 
41/2003, combinado com o § 5º do art. 40 da Cons-
tituição Federal, à servidora Sandra Maria da Costa 
Toledo, Matrícula nº 3825/01, CPF nº 673.645.437-91, 
no Cargo de Professora, nível P-5, conforme Parecer 
nº 814/2017, exarado pela Consultoria Geral do Mu-
nicípio, com efeito retroativo a 29.06.2017.Barbacena, 
10 de agosto de 2017.

Publique-se na forma da lei
Cacilda de Araújo Silva

Secretária Municipal de Governo

Secretária: Cacilda de Araújo Silva

SECRETARIA MUNICIPAL DE
GOVERNO - SEGOV

EXTRATO DE NOTIFICAÇÕES
NOTIFICAÇÃO DE ACOLHIMENTO DE DEFESA DA 

AUTUAÇÃO
Julgamento 006/17

Em face ao recebimento das Defesas da Autuação, 
com fulcro na Resolução 619/16 do CONTRAN, em 
seu Art. 9º, ficam os proprietários dos veículos abaixo 
notificados, que por força de Acolhimento das razões 
de Defesa apresentada, os seguintes  autos foram 
cancelados e seus registros arquivados.

AIT PLACA DATA DA 
INFRAÇÃO

PROTO-
C O L O /
DEFESA

E100007744 HEK9495 26/04/2017 4 0 2 - 4 
2017

AG02095471 OPB8441 25/04/2017 4 1 5 - 0 
2017

AG02097624 OPB8441 03/05/2017 4 1 6 - 9 
2017

E100006732 OPB8441 24/04/2017 4 1 7 - 7 
2017

AG02094074 PUT1265 17/02/2017 6 - 0 
2017

AG02097325 GWO3041 29/03/2017 2 7 6 - 6 
2017

AG02098325 JPQ3669 20/04/2017 4 4 6 - 4 
2017

AG02097343 HFU8680 20/04/2017 4 7 9 - 4 
2017

E100019393 OME7697 07/05/2017 5 3 4 - 8 
2017

E100023386 PUG9622 10/05/2017 5 4 5 - 8 
2017

AG02098405 DDE8444 18/05/2017 5 3 3 - 0 
2017

E100020438 GOW7987 07/05/2017 5 3 7 - 2 
2017

AG02097374 OPY8860 24/05/2017 5 3 8 - 0 
2017

E100023177 OPA7017 10/05/2017 5 4 0 - 7 
2017

AG02098613 HEP4515 15/05/2017 6 1 1 - 1 
2017

AG02098793 KXZ2748 13/06/2017 6 1 9 - 7 
2017

AG02097983 HNB2870 18/05/2017 5 6 0 - 0 
2017

AG02099850 GKS7595 05/06/2017 5 6 2 - 7 
2017

E100014619 OPF2252 03/05/2017 4 4 8 - 0 
2017

AG02097619 OWP6935 02/05/2017 4 6 6 - 8 
2017

AG02097615 HBJ0157 29/04/2017 4 7 5 - 1 
2017

AG02097571 HNN1094 22/04/2017 4 7 8 - 6 
2017

AG02097157 ORC1141 20/04/2017 4 8 3 - 7 
2017

AG02099805 HBJ2605 26/05/2017 5 9 7 - 3 
2017

AG02099826 HDL9378 31/05/2017 5 9 9 - 0 
2017

AG02097204 OQV7963 30/05/2017 5 3 0 - 5 
2017

AG02096762 EKK7752 03/05/2017 4 6 3 - 3 
2017

E100029140 PYT0187 15/05/2017 5 6 1 - 9 
2017

AG02099840 HEP4515 02/06/2017 6 1 6 - 2 
2017

E100007084 OLR3632 25/04/2017 4 7 2 - 7 
2017

AG02097568 HEQ4737 22/04/2017 4 8 2 - 9 
2017

AG02098403 OLX9103 18/05/2017 5 6 8 - 6 
2017

AG02098701 LCY1540 18/05/2017 5 7 5 - 3 
2017

E100010780 GTQ9745 29/04/2017 5 1 6 - 0 
2017

E100012122 GRG2417 30/04/2017 5 2 1 - 1 
2017

AG02097194 MSS2566 29/05/2017 5 5 4 - 1 
2017

E100032880 OQM9216 17/05/2017 5 8 1 - 2 
2017

E100030250 PUE8777 16/05/2017 5 4 8 - 2 
2017

E100030448 OXA9223 16/05/2017 5 7 3 - 7 
2017

AG02098383 PUJ8246 08/05/2017 6 2 0 - 5 
2017

AG02099815 HEP4515 30/05/2017 6 2 1 - 3 
2017

AG02097231 PXB2251 09/06/2017 6 3 5 - 8 
2017

AG02098707 HLT8754 23/05/2017 6 3 6 - 6 
2017

Barbacena, 01 de Agosto de 2017
Ailton Ramos Vidal Filho

Autoridade Municipal de Trânsito

NOTIFICAÇÃO DE NÃO ACOLHIMENTO DE DEFESA 
DA AUTUAÇÃO

 Julgamento 006/17

Em face ao recebimento das Defesas da Autuação, 
com fulcro na Resolução 619/16 do CONTRAN, em 
seu Art. 9º, ficam os proprietários dos veículos abai-
xo notificados, que por força de não acolhimento das 
razões de Defesa apresentada, os seguintes  autos 
foram convertidos em penalidade.

AIT PLACA DATA DA 
INFRAÇÃO

PROTO-
C O L O /
DEFESA

AG02096149 PYX2721 08/05/2017 4 9 2 - 0 
2017

AG02096591 OQC6442 24/04/2017 4 6 5 - 0 
2017

E100034133 GRY9607 18/05/2017 4 4 2 - 1 
2017

AG02095477 GKS5374 26/04/2017 4 4 3 - 0 
2017

AG02095476 GYI2109 26/04/2017 4 5 7 - 4 
2017

E100037500 GRG1250 21/05/2017 5 2 8 - 9 
2017

AG02096150 HNN9937 09/05/2017 5 2 9 - 7 
2017

AG02097974 LJA2025 15/05/2017 5 8 5 - 5 
2017

AG02097631 HAZ2723 03/05/2017 4 6 8 - 4 
2017

AG02098332 PVZ4287 21/04/2017 4 7 0 - 0 
2017

AG02098334 GZK5792 21/04/2017 4 7 1 - 9 
2017

AG02097551 HBJ1677 19/04/2017 4 7 7 - 8 
2017

AG02096135 HFU8680 20/04/2017 4 8 0 - 2 
2017

E100005291 HFU8680 21/04/2017 4 8 1 - 0 
2017

E100016027 HCO6587 04/05/2017 5 2 4 - 6 
2017

AG02096839 KLA4023 16/05/2017 5 3 5 - 6 
2017

AG02099824 HRU9464 30/05/2017 5 4 1 - 5 
2017

AG02099818 GRX7094 30/05/2017 5 4 3 - 1 
2017

AG02096160 PUD5080 17/05/2017 5 9 0 - 6 
2017

AG02097669 PUL5353 09/05/2017 5 9 1 - 4 
2017

AG02098393 PYC2481 08/05/2017 5 9 4 - 9 
2017

AG02098685 HMQ7879 25/05/2017 5 9 5 - 7 
2017

AG02096140 GKS8971 30/04/2017 5 0 7 - 7 
2017

E100015280 HLD4604 03/05/2017 5 0 8 - 5 
2017

AG02097368 OOY1177 23/05/2017 5 0 9 - 3 
2017

AG02097961 OPO2191 06/05/2017 5 1 1 - 0 
2017

E100017644 PWY2678 05/05/2017 5 1 2 - 8 
2017

AG02096776 GKR1103 06/05/2017 5 2 7 - 0 
2017
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AG02096154 HIJ6174 14/05/2017 5 3 1 - 3 
2017

AG02097763 GMS3366 15/05/2017 5 3 2 - 1 
2017

AG02097981 MSQ7724 16/05/2017 5 3 6 - 4 
2017

AG02096607 HBJ0385 11/05/2017 5 3 9 - 9 
2017

AG02096161 OLS3430 23/05/2017 5 4 4 - 0 
2017

AG02099804 JHT0770 26/05/2017 5 4 6 - 6 
2017

E100029172 PWA8035 15/05/2017 5 6 5 - 1 
2017

AG02098691 PYL9270 25/05/2017 5 8 6 - 3 
2017

AG02098744 KXV6812 30/05/2017 5 8 7 - 1 
2017

AG02098693 OQA1217 25/05/2017 6 0 0 - 1 
2017

AG02096169 HLO2523 26/05/2017 6 0 1 - 0 
2017

AG02097173 GKS8741 23/05/2017 6 0 4 - 4 
2017

AG02096890 GQU0283 26/05/2017 6 0 7 - 9 
2017

AG02096800 GKS8741 09/05/2017 6 0 8 - 7 
2017

AG02096834 GKS8741 15/05/2017 6 0 9 - 5 
2017

AG02098682 HHL0835 24/05/2017 6 1 2 - 0 
2017

AG02097648 KLA4023 05/05/2017 6 1 4 - 6 
2017

E100039545 EDV8999 27/05/2017 6 1 5 - 4 
2017

AG02097967 HNH9528 12/05/2017 6 1 7 - 0 
2017

AG02097776 GKS9448 24/05/2017 6 1 8 - 9 
2017

E100031339 HNY7438 16/05/2017 5 5 9 - 2 
2017

AG02098510 OPX8356 31/05/2017 5 6 3 - 5 
2017

AG02098411 EYJ5534 18/05/2017 5 6 4 - 3 
2017

AG02097561 OPG2113 20/04/2017 4 3 9 - 7 
2017

AG02096363 OPM0969 22/04/2017 4 4 0 - 5 
2017

AG02096354 GYW6804 20/04/2017 4 4 5 - 6 
2017

AG02096347 GYW6804 19/04/2017 4 4 7 - 2 
2017

AG02098335 GZK5792 21/04/2017 4 6 7 - 6 
2017

AG02098331 PVS6955 21/04/2017 4 6 9 - 2 
2017

AG02098346 GKS5205 23/04/2017 4 7 3 - 5 
2017

AG02095467 HNN1094 25/04/2017 4 7 6 - 0 
2017

AG02097734 HJC5073 25/04/2017 4 8 5 - 3 
2017

E100038005 GMG8767 21/05/2017 5 1 7 - 9 
2017

E100017435 CEQ2403 05/05/2017 5 1 9 - 5 
2017

AG02097659 OWI0909 05/05/2017 5 2 3 - 8 
2017

E100013332 KQJ8510 01/05/2017 5 2 5 - 4 
2017

E100020405 GKS8245 07/05/2017 5 4 9 - 0 
2017

AG02098687 KLA4023 25/05/2017 5 5 8 - 4 
2017

AG02097690 DAR3149 12/05/2017 5 8 8 - 0 
2017

AG02096867 PUT5870 18/05/2017 5 8 9 - 8 
2017

AG02096898 HNY7173 26/05/2017 5 9 3 - 0 
2017

AG02098673 HOA7801 23/05/2017 5 9 6 - 5 
2017

AG02097582 OQF2580 24/04/2017 4 4 1 - 3 
2017

AG02096145 HDH3950 30/04/2017 4 9 8 - 0 
2017

AG02098302 OQV3373 10/04/2017 4 9 9 - 8 
2017

AG02094442 KXN3551 01/02/2017 5 0 0 - 0 
2017

AG02095248 GSM7928 23/03/2017 5 0 1 - 8 
2017

AG02096527 GSM7928 04/04/2017 5 0 2 - 6 
2017

AG02097155 HLP8528 20/04/2017 5 0 6 - 9 
2017

E100011231 HAZ9189 29/04/2017 5 1 0 - 1 
2017

AG02098711 PYN3779 23/05/2017 5 2 6 - 2 
2017

E100010197 HEJ2936 19/04/2017 4 6 2 - 5 
2017

E100021879 HKS5773 08/05/2017 5 5 3 - 3 
2017

AG02098379 HBJ1086 08/05/2017 5 9 2 - 2 
2017

AG02098667 HBL3709 22/05/2017 5 9 8 - 1 
2017

E100023331 EHR2229 10/05/2017 6 0 2 - 8 
2017

AG02098637 OXG7310 18/05/2017 6 0 3 - 6 
2017

AG02096792 PXZ0725 09/05/2017 6 0 5 - 2 
2017

AG02096808 PXZ0725 11/05/2017 6 0 6 - 0 
2017

AG02095938 PYO7163 26/05/2017 6 1 0 - 3 
2017

AG02097192 GKS4924 29/05/2017 6 1 3 - 8 
2017

E100007568 OQA1217 25/04/2017 4 7 4 - 3 
2017

AG02098608 HCE1273 15/05/2017 5 5 1 - 7 
2017

E100036916 GKS8245 20/05/2017 5 6 6 - 0 
2017

AG02096211 HJH1936 07/06/2017 5 6 7 - 8 
2017

E100025168 OME9728 11/05/2017 5 6 9 - 4 
2017

AG02097375 OPY8860 24/05/2017 5 7 0 - 2 
2017

AG02097997 HLJ3766 27/05/2017 5 7 1 - 0 
2017

AG02098770 HLT5089 01/06/2017 5 7 2 - 9 
2017

AG02096225 PZJ7267 07/06/2017 5 7 6 - 1 
2017

AG02098808 PWD5899 25/05/2017 5 7 7 - 0 
2017

E100025025 KXG3944 11/05/2017 5 7 9 - 6 
2017

AG02096177 GYV5955 29/05/2017 5 8 2 - 0 
2017

AG02097616 GUE1166 29/04/2017 4 9 6 - 3 
2017

E100015191 GRG2859 03/05/2017 5 1 4 - 4 
2017

E100013090 GRG2859 01/05/2017 5 1 5 - 2 
2017

E100011297 HAO5544 29/04/2017 5 1 8 - 7 
2017

E100014487 GKS2303 02/05/2017 5 2 0 - 3 
2017

AG02095478 GRX7229 26/04/2017 5 2 2 - 0 
2017

E100027731 HBJ0907 14/05/2017 5 5 5 - 0 
2017

E100013410 GZD3388 01/05/2017 5 5 6 - 8 
2017

E100020669 HBG0609 07/05/2017 5 5 7 - 6 
2017

E100036971 PXY3425 20/05/2017 5 7 8 - 8 
2017

AG02098376 PUV2281 08/05/2017 5 8 0 - 4 
2017

AG02098807 PVJ3636 23/05/2017 5 8 3 - 9 
2017

AG02097366 HAV6738 20/05/2017 5 8 4 - 7 
2017

AG02097607 GKS4924 28/04/2017 4 4 4 - 8 
2017

E100033022 GRE8663 17/05/2017 5 4 7 - 4 
2017

AG02096787 MVH0025 08/05/2017 5 5 0 - 9 
2017

AG02097380 HBJ0915 26/05/2017 5 7 4 - 5 
2017

AG02096878 HLT9819 23/05/2017 6 3 7 - 4 
2017

AG02096788 HLO4146 08/05/2017 6 2 9 - 9 
2017

AG02096151 HLT3224 09/05/2017 6 3 0 - 7 
2017
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EXTRATO DE PORTARIAS

EXTRATO DE RESOLUÇÃO

Publique-se na forma da lei
Cacilda de Araújo Silva

Secretária Municipal de Governo

Diretora: Marcela Campos Zaidan Fernandes

SERVIÇO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO - SAS

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE 
BARBACENA

Presidente: Odair José Ferreira

RESUMO DE ATA

A Diretora-Geral do Serviço de Água e Saneamen-
to (SAS), no uso das atribuições de seu cargo, nos 
termos dos artigos 157 e 163, II todos da Lei nº 
3.245/95. RESOLVE:

PORTARIA Nº 156 - Art. 1º. Instaurar, a partir desta 
data, Processo Administrativo Disciplinar para apurar 
as possíveis irregularidades referentes aos atos e fa-
tos que constam do processo administrativo nº 018/
CPIA/2017, bem como as demais infrações conexas 
que emergirem no decorrer dos trabalhos. Art. 2º. O 
Processo será conduzido pela Comissão Permanente 
de Inquérito Administrativo instituída pela Portaria nº 
109 de 25 de agosto de 2011, com alteração dada pela 
Portaria nº 116 de 09 de maio de 2017. Art.  3º.  Esta 
Portaria entra em vigor nesta data. Barbacena, 17 de 
agosto de 2017. Marcela Campos Zaidan Fernandes - 
DIRETORA GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº 157 - Art. 1º. Instaurar, a partir desta 
data, Processo Administrativo Disciplinar para apurar 
as possíveis irregularidades referentes aos atos e fa-
tos que constam do processo administrativo nº 019/
CPIA/2017, bem como as demais infrações conexas 
que emergirem no decorrer dos trabalhos. Art. 2º. O 
Processo será conduzido pela Comissão Permanente 
de Inquérito Administrativo instituída pela Portaria nº 
109 de 25 de agosto de 2011, com alteração dada pela 
Portaria nº 116 de 09 de maio de 2017. Art.  3º.  Esta 
Portaria entra em vigor nesta data. Barbacena, 17 de 
agosto de 2017. Marcela Campos Zaidan Fernandes - 
DIRETORA GERAL DO SAS.

A Diretora-Geral do Serviço de Água e Saneamen-
to (SAS), no uso das atribuições do seu cargo, nos 
termos do art. 17, III, da Lei Municipal nº 2.828, de 
22/12/1992, e considerando as indicações que lhe fo-
ram feitas, RESOLVE:

Art. 1º. Designar o servidor Paulo Roberto Pedrosa, 
matrícula nº 271, para gerenciar o adiantamento de 
numerário, para fazer face às despesas de pronto pa-
gamento de materiais adquiridos para o Serviço de 
Água e Saneamento (SAS), de acordo com Decreto nº. 
6.728. Art. 2º. O prazo para prestação de contas do 

ATA 051 /2017 - 044ª Sessão Ordinária - 08.08.2017 
- 2º Período - 1º Ano da Legislatura. Presidente: Vere-
ador Odair José Ferreira (REDE). Secretário: Vereador 
Nilton Cézar do Nascimento (PSB). Vereadores Presen-
tes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA 
PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 20h29 “Qualquer, 
pois, que violar um destes menores mandamentos e 
assim ensinar aos homens será chamado o menor no 
Reino dos Céus; aquele, porém, que os cumprir e en-
sinar será chamado grande no Reino dos Céus”. (Deu-
teronômio 12:32) I - Leitura e Discussão das Atas: - 
Ata 048 - APROVADA POR UNANIMIDADE. - Ata 049 
- APROVADA POR UNANIMIDADE. II – Leitura da Cor-
respondência e Comunicações: - Não houve. III- Apre-
sentação de proposições: - Do Vereador Amarílio An-
drade (PSC): - Requerimento nº 093/17 - Requer que 
seja consignado um voto de congratulações aos depu-
tado estadual Lafayete Luiz Doorgal de Andrada pela 
sua luta em busca de recursos pra a saúde; - Requeri-
mento nº 094/17 - Requer que seja consignado um 
voto de congratulações à Santa Casa de Misericórdia 
pelos 165 anos de fundação e salvando vidas e ameni-
zando sofrimentos. E faço isso de coração, porque na 
década de 50, estive internado por alguns anos na 
Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro e passei 
a ter um profundo respeito, um profundo agradeci-
mento que esta entidade vem prestando um serviço à 
área de saúde no caso aqui de Barbacena, mas pode-
mos citar também Minas, e no caso do Brasil. Estes 
são os motivos pelo quando queremos este voto. Com 
a palavra como líder o vereador Amarílio Andrade 
(PSC): “Senhores vereadores e vereadoras, na vida 
uma das coisas mais importantes de qualquer cidadão 
deve prezar é a gratidão. E esta tem sido as nossas 
virtudes através dos tempos. Nós jamais relegamos 
aqueles que nos deram a mão ou deram as mãos a um 
projeto que não é para nós, mas um projeto para 
atender a região. Mas ontem, Senhor Presidente, nós 
tivemos a grata alegria de receber das mãos do Se-
nhor Governador de Minas um veículo Dàblo, para sete 
passageiros, para conduzir os portadores de câncer 
que não dependem de uma maca. Nós temos duas 
ambulâncias muito rodadas. Uma com 300 e poucos 
mil quilômetros rodados e outras com 185. E realmen-
te elas começaram a dar problemas e graças a um 
empenho pessoal de um deputado que visitou a nossa 
obras, que na época presidia a Comissão de Saúde da 
Assembleia, o deputado Arlesy Santiago. Da sua verba 
pessoa, da sua emenda parlamentar, nós recebemos 
este veículo. O veículo se encontra no Centro de Aten-
dimento aos Portadores de Câncer para quem quiser 
visitá-lo. Recebemos ontem das mãos do governador. 
E tivemos também a oportunidade, Senhor Presidente, 
quebrando o protocolo e temos que fazê-lo porque 
não é sempre que se tem a oportunidade de ter o 
Governador lhe entregando a chave, de lembrá-lo de 
que ele ainda nos deve R$ 1milhão 530 mil para a 
conclusão do segundo módulo. Mas ao mesmo tempo, 
meu caro Tererê, convidá-lo para muito breve estar 
conosco aqui para inaugurar o primeiro módulo do 
Hospital do Câncer ou do Centro de Atendimento aos 
Portadores de Câncer de Barbacena, que terá denomi-
nação de Santa Terezinha em homenagem à Santa 
Terezinha do Menino Jesus e a homenagem a dona 
Terezinha, esposa e mãe dos doadores, que enfrentou 
o câncer por 18 anos e foram os familiares dela que 
nos doaram aquela área. Então, Senhor Presidente, 
queremos deixar registrado o nosso agradecimento ao 
deputado Arley Santiago, lá de Montes Claros, inclusi-
ve ele é médico oncologista e ele sabe muito bem o 
sofrimento que está passando os pacientes, aqueles 
que enfrenta esta terrível doença. Então, Senhor Pre-
sidente, queremos deixar aqui os nossos eternos agra-

AG02098709 HLT3224 23/05/2017 6 3 1 - 5 
2017

AG02099825 OQL6833 31/05/2017 6 3 2 - 3 
2017

AG02098375 HMU4317 08/05/2017 6 2 2 - 1 
2017

AG02097664 OLO4309 08/05/2017 6 2 3 - 0 
2017

AG02098396 HLH1077 11/05/2017 6 2 4 - 8 
2017

AG02098726 PUD4154 26/05/2017 6 2 5 - 6 
2017

AG02098666 HLO9290 22/05/2017 6 2 7 - 2 
2017

AG02098718 HIJ6065 26/05/2017 6 2 6 - 4 
2017

AG02098747 OQH6998 30/05/2017 6 6 0 - 2 
2017

Barbacena, 01 de Agosto de 2017
Ailton Ramos Vidal Filho

Autoridade Municipal de Trânsito

Publique-se na forma da lei
Cacilda de Araújo Silva

Secretária Municipal de Governo

valor liberado é de 60 (sessenta) dias a partir da data 
do recebimento do mesmo. Art. 3º. Esta Portaria entra 
em vigor nesta data e revoga as disposições contra-
rias. Barbacena 17 de agosto de 2017. Marcela Cam-
pos Zaidan Fernandes - DIRETORA GERAL DO SAS.
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dências - Aut. Vereadora Jonna Bias Fortes. SEGUNDA 
PARTE - ORDEM DO DIA - HORÁRIO 20h14 Discussão 
e Votação de Projetos PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTA-
ÇÃO - REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA - Proj. 
Lei nº. 078/17 - Regulamenta a concessão dos bene-
fícios 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 provi-
dências - Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 23.08.17. 
VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR EWERTON HORTA.  
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - REGIME DE UR-
GÊNCIA - Proj. Lei no. 075/17 - Dispõe sobre a organi-
zação do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor
- SMDC, institui o Conselho Municipal de Proteção e 
Defesa do Consumidor - CONDECON, O Fundo Munici-
pal de Proteção e Defesa do Consumidor - FMDC e dá 
outras providências - Aut. Executivo - PRAZO VENCE 
EM 27.08.17. VISTA CONCEDIDA À VEREADORA JOA-
NA BIAS FORTES. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
– PROJETO DE LEI  - Proj. Lei no. 060/17 - Dispõe 
sobre a criação, gestão e manejo de reserva particular 
do patrimônio natural municipal -RPPNM e dá outras 
providências - Aut. Vereador Thiago Campos Martins. 
Com a palavra para discutir vereador Thiago Martins 
(PT): ‘As RPPNN são reservas particulares do patrimô-
nio natural. É um dos tipos de unidades de conserva-
ção que tem um diferencial de todas as outras do Sis-
tema Nacional de Conservação. O seu diferencial é 
que ela é de domínio privado ou seja, esclarecendo 
uma dúvida que um produtor me fez a pergunta, se 
acaso ele aderir, o que acontece. Ainda sim a terra 
continua sendo dele. Não existe ceder esta área para 
o governo. Pode-se pedir isenção de ITR, ter maior 
facilidade para obter maior obtenção de crédito agrí-
cola, pode receber financiamento de entidades inter-
nacionais para proteção e conservação; pode-se gerar 
renda por questão e ecoturismo, pesquisa científica, 
atividades recreativas. É um projeto que foi construído 
em conjunto. Devo muito ao Jaime Luciano que é do 
grupo Brasil Verde junto ao Grupo de Estudos de Áreas 
Naturais protegidas do Instituto Federal, pois  a gente 
conseguiu acertar este projeto. Olhamos outros mode-
los onde foram feitos outros projetos parecidos de 
outros municípios e esta dando muito certo. São mais 
de duas mil RPPNN criadas por entes municipais. Gos-
taria muito que todos pudessem votar favorável a esta 
matéria”. - Proj. Lei nº. 060/17 - APROVADO POR 
UNANIMIDADE. Com a palavra vereador Thiago Mar-
tins: “Senhor presidente gostaria que colocasse o pro-
jeto em votação de redação final.  Senhor Presidente: 
“Coloco em votação a solicitação do vereador Thiago 
Martins em colocar em redação final o Proj. Lei nº 
060/17”. Solicitação aprovada por unanimidade. - Proj. 
Lei nº. 060/17.REDAÇÃO FINAL – APROVADO POR 
UNANIMIDADE. Com a palavra pela ordem vereador 
José Newton (PSL): “Inicialmente venho à tribuna 
para agradecer ao SAS pela recuperação asfáltica do 
Distrito de Padre Brito. Estive visitando o distrito al-
guns meses atrás e foi uma solicitação. Voltei agora na 
quinta-feira junto com o vereador Milton Roman e o 
serviço já foi concluído em todo o distrito. Agradeci-
mento à Secretária Marcela e o sub secretário Bruno 
pela atenção dispensada ao distrito de Padre Brito. 
Foi-me encaminhado um ofício dirigido ao presidente 
da Câmara relativo à questão da sessão da última ter-
ça-feira, quando foi feita a leitura de uma carta anôni-
ma suspeitando da doação de patrimônio público à 
empresa Nogueira Rivelli. Vou fazer a leitura do ofício, 
que é um documento oficial que culmina com o convi-
te da Câmara Municipal comparecer à empresa No-
gueira Rivelli para conhecer o projeto de expansão e a 
transparência que a empresa sempre praticou no em-
penho de suas atividades. E sempre estando ao lado 
do município de Barbacena, seja no trabalho social 
com a concessão de empregos, seja estando ao lado 
da administração na correção dos problemas munici-
pais. – Excelentíssimo Senhor Presidente Odair Ferrei-
ra  - No ano de 2014 iniciamos um projeto de inovação 
e desenvolvimento tecnológico da nossa unidade in-
dustrial frigorífica localizada neste município, através 
da obtenção de uma linha de recursos junto à Finep 
(Financiadora de Estudos e Projetos com orçamento 

decimentos ao deputado Arley Santiago; aos senhores 
Governadores de todos os mineiros, Fernando Pimen-
tel; ao Secretário de Estado da Saúde, Sávio de Souza 
Cruz; ao senador Anastasia, que sem ele aquela obra 
jamais sairia; porque as forças que se levantaram 
aqui, senhores vereadores, em Barbacena, contra 
aquela obra foram muitas. Todas as correntes políticas 
procuram o governando, manda o dinheiro para cá, 
para lá. E a todos o governador dizia, eu vou ajudá
-los, mas eu tenho que cumprir o compromisso com o 
Amarílio porque ele apenas nos pediu esta obras, e 
assumi o compromisso na tribuna do Palácio da Revo-
lução Liberal, de onde eu me dirijo aos senhores neste 
momento. Então, rendo aqui as minhas homenagens 
ao senador Anastasia, eu convivi com inúmeros gover-
nadores, é um dos homens mais sérios que este país 
tem. Ele recebeu todo o tipo de pressão, mas honrou 
o compromisso e a obra está lá, não para mim, mas 
para a posteridade Queria dizer também os nossos 
agradecimentos ao Dr. Cláudio Mota que foi quem teve 
esta iniciativa corajosa de abrir mão de um belo patri-
mônio para doar aquela área. E dizer que essas pesso-
as entram para a história como grande bem feitor ao 
lado de outras personalidades, instituições  que abra-
çaram esta causa como a Saint-Gobain; o Dr. Eloi que 
foi um dos nossos fundadores do Núcleo, o desembar-
gador Reynaldo Ximenes Carneiro; o desembargador 
Caetano Levis Lopes; o desembargador Adilson La-
mounier; a promotora Dilma Jane do Couto; Dr. Orle-
ans, nosso Secretário de Saúde, que também está 
envolvido, utilizando tudo que ele pode para adquirir-
mos os equipamentos para colocarmos aquela obra 
em funcionamento; a senhorita ou senhora Tatiane 
Puiatti, subsecretária que também não tem poupado 
esforços em nos ajudar. Agora aqueles que, meu caro 
Milton Roman, que nos cobra que a obra nunca con-
clui; quero dizer aos senhores os seguinte que o recur-
so não é do Amarílio, nós conseguimos o terreno, pa-
gamos todos os projetos, inclusive, o da Dr. Vela Lúcia 
Hoffimann, que custou R$ 35 mil e os outros projetos 
todos foram pagos. Mas o recurso vem do governo e 
se o governo não nos repassa, a obra para. Além de 
um outro lado terrível que nós enfrentamos, a invasão 
do terreno quando as máquinas começaram a traba-
lhar. Mandaram invadir o terreno. Nós tínhamos 39 
metros de frente, terreno no fundo e não tínhamos 
como ter acesso. Ficamos meu caro vereador José 
Newton, dois anos brigando na justiça. O dia que con-
seguimos uma liminar, lá chegou um prefeito de nossa 
terra e disse não, deixa aí, eu vou resolver este proble-
ma com o vereador Amarílio e o problema só teve uma 
solução. Pagamos um advogado, fizemos um acordo, 
foi feito um arquivamento, as garagens estão lá até 
hoje, arrumamos um novo acesso, pagamos um novo 
projeto, e ai sim, a obra pode ter sua sequência. Muito 
dos barbacenenses não sabem que ontem completa-
mos 71 viagens nestes sete anos só para tratar deste 
assunto. Mas em contra partida, meu caro vereador, 
nós atendemos 4.038 pacientes portadores de câncer. 
E muitos estão vivos e salvos porque nós estivemos 
tempo de chegar no diagnóstico rápido, por dentro de 
um carro, às vezes ficar dentro do meu apartamento 
em Belo Horizonte e receber um tratamento digno do 
Instituto Mário Penna, com quem nós estamos conve-
niados há 18 anos. Então senhores vereadores e vere-
adoras, eram colocações que eu gostaria de fazer para 
os senhores refletirem e dizer da minha grande ale-
gria, de que, apesar de todas as dificuldade, em nossa 
terra fazer qualquer coisa, sabe o Dr. Edson que é mui-
to difícil. Qualquer coisa é muito difícil porque tem 
sempre forças contrárias. Ele que foi deputado passou 
por isso inúmeras vezes. E nós estamos avançando e 
o primeiro módulo está lá e ficaríamos muito honrado 
dos senhores vereadores e vereadoras quiserem visi-
tar. Vão ficar muito feliz, porque vão notar uma coisa, 
aquilo que o vereador Amárilio quando enfrentou um 
câncer não pode ter em termos de conforto, de condi-
ção digna de um lugar mais descente, embora tendo 
um filho médico, e podendo pagar; nós vamos dar, se 
Deus quiser, para os pacientes mais modernos, mais 
pobres, àqueles que vão depender de um tratamento 
do SUS. Então, Senhor Presidente, deixo aí o meu 

muito obrigado à Vossa Excelência, a todos os senho-
res vereadores e o meu muito obrigado ao deputado 
Arley Santiago, que Deus lhe dê vida e saúde para que 
ele possa continuar saindo de Montes Claros e conti-
nuar ajudando Minas Gerais a salvar vidas. Muito obri-
gado, Senhor Presidente”. - Do Vereador Ewerton Hor-
ta (PMDB): - Indicação nº 786/17 - Solicita ao senhor 
prefeito, sugerindo anteprojeto que seja instituído em 
nosso município a semana Pró-vida e o dia municipal 
contra o aborto.  - Da Vereadora Joana Bias Fortes 
(PDT): - Indicação nº 777/17 - Solicita ao senhor pre-
feito para que remeta a ETA Casa Legislativa, projeto 
de lei autorizando o executivo municipal a parcelar, em 
até quatro vezes, sem jutos e correção monetária, os 
valores a serem pagos a título de resgate de afora-
mento de terreno forreiro no município. - Do Vereador 
Edson Rezende (PT): - Indicação nº 714/17 - Solicita 
a colocação de um redutor de velocidade no trecho 
que liga a Igreja Santíssima Trindade, Novo Horizonte, 
até o cruzamento com o Bairro Vista Alegre; - Indica-
ção nº 718/17 - Solicita providências no sentido de 
sanar o problema de uma cratera formada pela enxur-
rada na Rua Moacir Valério Gonzaga, altura do nº Vis-
ta Alegre; - Indicação nº 719/17 - Solicita recapea-
mento asfáltico na Rua Cruz das Almas, Altura do nº 
76, São José; - Indicação nº 720/17 - Solicita opera-
ção tapa buracos na Rua Mário Francisco Borato, San-
ta Tereza II; - Indicação nº 721/17 - Solicita recapea-
mento asfáltico da Rua Humberto Borato, Centro; 
Requerimento - Trata da solicitação da realização de 
audiência pública para discutir a situação do transpor-
te público em Barbacena. Esta solicitação foi a partir 
de um ofício que recebi do Conselho Tutelar de Barba-
cena, do Fórum Municipal do Conselho da Criança e do 
Adolescente, do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, do Conselho Municipal de 
Assistência Social e do Conselho Municipal de Saúde 
para que realizássemos esta audiência pública dizendo 
o seguinte o ofício. ‘Que o transporte público afeta 
fortemente a vida da população e o que tange à mobi-
lidade urbana e ao custo de vida e à saúde. Em conso-
nância com os órgãos acima citados temos recebidos 
inúmeras reclamações dos moradores de Barbacena 
no que tange à qualidade do transporte público, do 
que levar à necessidade da audiência pública para a 
população possa expressar suas demandas e propos-
tas de solução para o problema. - Do Vereador Ilson 
de Sá (PRB): - Indicação nº 778/17 - Solicita operação 
tapa buracos na estrada de acesso à comunidade dos 
Costas; - Indicação nº 779/17 - Solicita cascalhamento 
da estrada que liga Costas ao Distrito de Senhora das 
Dores. - Do Vereador Thiago Martins (PT): - Indicação 
nº 785/17 - Solicita instalação de uma lombada na 
entrada do Distrito de Ponte do Cosme e a colocação 
de uma placa de advertência; - Indicação nº 788/17 - 
Solicita reparos na Ponte da comunidade de Torres 
que dá acesso a Palmital, Mendonça e a Rodovia 040. 
- PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA - Veto Total 
Projeto de Lei nº 047/17 - Institui o Programa Hortas 
Comunitárias Municipais em Barbacena e dá outras 
providências - Aut. Executivo - Proj. Lei nº 052/17 - 
Insere os incisos IV, V e VI ao art. 17, § 2o. Da Lei 
Municipal no. 4293 de 25 de outubro de 2010 - Aut. 
Vers. Amarílio Andrade, Ewerton Horta e Milton Roman
- Proj. Lei nº 084/17 - Denomina Rua Dalva Fernandes 
Sad - Aut. Executivo - Proj. Lei nº 085/17 - Denomi-
na Rua Hely Dani Dias - Aut. Executivo - Proj. Lei nº 
086/17 - Denomina Rua Dr. Fernando Victor de Lima 
Costa - Aut. Executivo - Proj. Lei nº 087/17 - Deno-
mina Rua Dr. Hilton da Paixão Grossi - Aut. Executivo
- Proj. Lei nº 088/17 - Denomina Travessa Helenice 
Ferreira - Aut. Executivo - Proj. Lei nº 089/17 - Deno-
mina Rua Walter de Almeida - Aut. Executivo - Proj. 
Lei nº 090/17 - Denomina Rua Cristina Alves da Sil-
va - Aut. Executivo - Proj. Lei nº 091/17 - Autoriza a 
doação de bem imóvel à Polícia Militar de Minas Gerais 
- PMMG e dá outras providências - Aut. Executivo. - 
Proj. Lei nº 092/17 - Denomina Rua Joaquim Gomes 
de Assis - Aut. Executivo - Proj. Decreto Legislativo nº 
005/17 - Comemora os 70 anos da Escola Estadual 
Adelaide Bias Fortes de Barbacena, com sessão solene 
promovida pelo Poder Legislativo e dá outras provi-
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aproximado de R$ 65 milhões de reais. O projeto de 
inovação prevê um aumento aproximado de produção 
de 65% da atual capacidade instalada, com a geração 
de empregos diretos e indiretos bem como implemen-
to da economia local. Diante da notícia, de desativa-
ção da rede de captação do SAS existente na rodovia 
BR 040, encaminhamos no mês de dezembro de 2014 
ofício ao município de Barbacena, com o fim de avaliar 
a possibilidade de fornecimento de água bruta, uma 
vez que o aumento da produção implicará, conse-
quentemente na demanda dos insumos, dentre eles, o 
uso de água. Neste ponto, destaca-se que tomamos 
conhecimento a cerca de uma carta anônima discutida 
na 42ª sessão ordinária desta Casa, na qual uma ser-
vidora do SAS denuncia suposta doação de bens pelo 
município à nossa empresa, o que, entretanto, não 
representa à realidade fática, mesmo porque, em ne-
nhum momento requeremos qualquer doação de bens 
a este município. De toda forma, considerando que 
sempre primamos pela transparência em nossas con-
dutas, Diante na nova composição desta Casa Legisla-
tiva, entendemos que como indispensável uma visita 
dos vereadores em nossa sede para que conheçam o 
projeto que está sendo implementado e um pouco da 
história da Rivelli, construída ao longo dos seus mais 
de 30 anos, com ética, e trabalho constante. Assim, na 
pessoa de Vossa Excelência, Presidente da Câmara 
Municipal de Barbacena, temos a honra de convidar os 
integrantes desta Casa para uma visita no nosso em-
preendimento. Em datas e horários a serem definidos 
e que melhor atendam vossa atenda. Sendo do que se 
trata para o momento, reiteramos os protestos de ele-
vada consideração. Com estímulo, aguardando retor-
no para o agendamento da visita proposta. Atenciosa-
mente, assina o sócio administrador Carlos Fábio 
Nogueira Rivelli - Então a Nogueira Rivelli mesmo sen-
do uma indústria, um investimento privado é um patri-
mônio de Barbacena. Quando falei na terça-feira pas-
sada, se confunde com a história recente de 
Barbacena. Então, é dever dos representantes do 
povo conhecer o projeto, cientificar-se de que todas as 
proposições que o Ministério Público fez a respeito do 
direito ambiental foram observados pela empresa”. 
Senhor Presidente Odair Ferreira: ‘Vamos deixar ai o 
convite a todos os vereadores e vereadoras. O Gabine-
te e a Mesa Diretora estaremos agendando uma visita 
oficial do Poder Legislativo nas instalações da Noguei-
ra Rivelli. E assim conhecer um pouco a história da 
empresa”. Com a palavra pela ordem vereador Amarí-
lio Andrade (PSC): “Senhor presidente, gostaria de 
pedir uma cópia da carta que o vereador José Newton 
leu, bem como uma cópia da carta anônima. Estou 
retornando a esta tribuna com uma preocupação, mas 
que não é minha, é uma preocupação dos barbace-
nenses. Vários barbacenenses nos procuraram hoje 
dizendo que o site que tem toda história, as portarias, 
os atos dos presidentes, enfim, tudo que aconteceu 
aqui nesta Casa foi apagado, e só tem de Vossa Exce-
lência. Todos os outros foram apagados e não quero 
entrar no mérito. Se isso aconteceu, é um crime, a 
história está ali. O mundo inteiro pesquisa ali, inclusive 
de fora. Eu recebi uma ligação de fora de Barbacena, 
querendo acessar e não conseguiu. Longe de mim fa-
zer qualquer suposição, mas entendo que Vossa Exce-
lência e os ilustres da Mesa não pode se omitir de uma 
assunto desta gravidade. Ali está a vida do Tererê, 
seus pronunciamentos, suas indicações, seus requeri-
mentos; Flávio Maluf, nossa vereadora Vânia. Enfim, 
ali está a história de Barbacena, dos atos de tudo que 
aconteceu. E se nós não preservamos isso, não somos 
de um mandato. Deixo, aqui, com toda a consideração 
que Vossa Excelência merece que se dedique um pou-
co em saber o que está acontecendo. Pode ser um 
problema qualquer. O fato é que história não se apa-
ga. Este fato que chegou ao meu conhecimento dei-
xou-me muito preocupado. Não tenho outra alternati-
va pela pessoas que me procuraram de trazer este 
assunto ao público, porque os senhores vereadores ao 
de convir comigo que é um assunto de extrema gravi-
dade. Apaga-se tudo e deixa apenas a do atual presi-
dente. Eu quero ter para comigo que é um equívoco. 
Agora se não foi, Senhor Presidente, Vossa Excelência 

tem que apurar. Ou então Vossa Excelência vai ter que 
responder por isso, porque é o gestor da Casa. Deixo 
aqui, com toda a consideração que tenho por Vossa 
Excelência, pelo trabalho que Vossa Excelência mais 
seus colegas vêm desenvolvendo que se atenha a este 
assunto e que dê a este plenário e a Barbacena, acima 
de tudo, uma resposta que espero, a restauração de 
todo aquilo que aconteceu dentro desta Casa”. Senhor 
Presidente Odair Ferreira (REDE): ‘Só para esclarecer 
a Casa, todas as providências já estão sendo tomadas, 
fazendo a migração de tudo. Nós estamos acompa-
nhando de perto. Aliás se esta Casa teve transparên-
cia, vereador Amarílio, começou agora em janeiro e 
com muita competência, com a valorização do Poder 
Legislativo municipal que muitas vezes precisava, aci-
ma de tudo de ter o carinho especial com os cidadãos 
e as cidadãs do lado de fora. Destaco aqui, acima de 
tudo, o trabalho que foi feito pelos ex-presidentes, 
principalmente Vossa Excelência. À medida que vamos 
realizando um trabalho como gestor vamos observan-
do as dificuldades, os problemas. Tudo que se pode 
acontecer, aconteceu em nossa legislatura. Até um 
concurso de 1982 que a candidata foi preterida, por 
ordem judicial tive que nomear, efetivar a servidora 
que está aqui deste sexta-feira. E a Casa, a procurado-
ria, por intermédio do Dr. Erneto Roman, diga-se de 
passagem um dos brilhantes operadores do direito, 
profissional que merece todo o reconhecimento do 
parlamento, pela sua lisura, competência, simplicida-
de, seu equilíbrio e pelo seu conhecimento com a téc-
nica legislativa. Dr. Débora que é a nossa procuradora 
e recorremos o agravo e estamos aguardando a deci-
são da justiça. Estamos percebendo que muitas cosas 
já estão sendo migradas, voltando para o site. Houve 
apenas um erro de digitação. Aquele profissional que 
fez a construção do site já está providenciando tudo 
isso. Se não acontece por parte dele, já estou determi-
nando a Casa vamos levantar todos os documentos e 
vamos colocar no site da Câmara Municipal, como es-
tava. Muitos deles anteriormente não estavam tão 
atualizados como estão hoje. Temos que procurar 
também atualizar, organizar. Aliás, no site passado, ti-
nha vereador que nem estava aqui e constava no site 
e isso é um total desrespeito com a Casa, com o par-
lamento, com os vereadores. Todas as prestações de 
contas  estão sendo feitas rigorosamente dentro da 
lei. O Senhor pediu aqui que tomássemos providências 
sobre o livro e ontem veio o carpinteiro e levou o mo-
delo do móvel e a semana que vem já estará aqui para 
arquivar aquele livro que é história do poder legislati-
vo. E só está ali porque Vossa Excelência fez a restau-
ração do Palácio da Revolução Liberal. Eu, como um 
defensor do parlamento sou muito grato à Vossa Exce-
lência. Acho que o Poder Legislativo poderia, á luz da 
razão, deveria ter tido por exemplo, sua sede própria. 
Encaminhei semana passada para o prefeito a solicita-
ção do terreno para que nós possamos iniciar a cons-
trução da Câmara Municipal de Barbacena. Já coloca-
mos no orçamento. Só para esclarecer aos Senhores e 
às Senhoras que realmente é uma questão séria e que 
realmente chama atenção de todos”. Com a palavra 
vereador Edson Rezende (PT): “Vi a esta tribuna para 
solicitar à Vossa Excelência a cópia desta carta anôni-
ma para todos os vereadores e também a resposta da 
direção da Nogueira Rivelli”. Com a palavra para direi-
to de resposta o vereador Amarílio Andrade (PSC): 
“Realmente Vossa Excelência e os demais membros da 
Mesa estão procurando fazer o melhor para esta Casa. 
Parabenizamos Vossa Excelência e os ilustres mem-
bros da Mesa. E acima de tudo parabenizamos tam-
bém os vereadores que são os fiscais de tudo de Vossa 
Excelência e dos demais membros da Mesa. Aliás, 
Vossa Excelências só fazem parte da mesa porque 
nãos os elegemos. Deixar claro aqui, senhores verea-
dores, que nas 13 vezes que presidi esta Casa, tam-
bém houve transparência. Ontem fui ao Tribunal de 
Contas, e sabe o que fui fazer, ver as contas de 
2013/2014 e deve estar chegando aprovadas. Dos 13 
anos que presidente a Casa, Senhor Presidente, vive 
situações difíceis. Não tinha recurso para nada. Hoje 
somos privilegiados, porque graças a Deus temos um 
orçamento aquém, mas que dá para fazer alguma coi-

sa. Esta tribuna por exemplo, foi feita com dinheiro do 
vereador Amarílio, porque não tinha tribuna esta Casa. 
Mas nós fizemos a nossa parte . Ou nós restauraría-
mos isso aqui, ou este patrimônio ou perderíamos. 
Não tendo condição de construir a sede própria, nós 
fizemos o projeto com muita alegria e entregamos à 
Vossa Excelência. E mais ainda, em negociação com o 
prefeito Toninho Andrada, aquela área onde hoje é o 
transporte, que seria o ideal, e aquela área é nossa. 
Tem um documento assinado, nós permutamos com o 
senhor prefeito, pois abrimos mão de um terreno no 
Diniz  II. Então ali era o ideal, Senhor Presidente. Al-
gumas vezes que o Ministério Público questionou o 
nosso trabalho, ele quebrou a cara, porque ganhamos 
as ações. Foram todas arquivadas. E quanto tentaram 
nos impedir de disputar um mandato porque nós sol-
tamos uma matéria envolvendo o Câncer, nós ganha-
mos no TRE e de disparada. E o promotor ficou com 
tanta vergonha que saiu de Barbacena logo em segui-
da. Digo isso, para dizer à Vossa Excelência que en-
quanto presidir esta Casa nos meus treze anos, além 
de dedicar a minha vida a esta Casa, e não fiz mais do 
que minha obrigação, como vejo que Vossa Excelência 
o faz. Procurei trabalhar com transparência. Não tem 
nenhum documento que não tenha passado pela fun-
cionária competente, concursada, eficiente. Assim 
todo o questionamento e tenho certeza que o Milton 
Roman leva em conta, nós também como gestor, levá-
vamos. Fui transparente e não fiz mais do que minha 
obrigação, cumpri a Lei. Eu tinha muito diálogo com 
todos, não ouvia somente a Mesa, porque as decisões 
da Mesa, elas refletem encima do vereador. Não tenho 
dúvida que acertei. Agora recentemente mandei até 
uma correspondência para o Pastor Jhonson, porque 
meu joelho não permitira subir as escadarias. Coloquei 
tudo isso apenas para deixar claro para todos os bar-
bacenenses que tem me confiados este seguido man-
datos, que eu trabalhei, a história ali está, e seu retra-
to também dentre em breve estará presente. O Senhor 
Presidente, não imagina o trabalho de pesquisa que foi 
para fazer aquela galeria. E esses livros, e agradeço ao 
Senhor Presidente pela preservação, pois ali está toda 
a história de Barbacena. Não adianta trazer um orador 
para falar bonito. Parabenizo também a Vossa Exce-
lência pela iniciativa”. Com a palavra pela ordem vere-
ador Flávio Maluf (PV): “Primeiramente não poderia 
deixar de parabenizar o nosso prefeito Luiz Álvaro, que 
de forma surpreendente está colocando Barbacena 
nos eixos no que se tange à parte financeira, haja vis-
ta que não só Barbacena, mas o Estado e o País, vive 
um momento muito delicado, no qual, gestores, com 
esse tino administrativo, em que a população é acima 
de tudo a conhecedora das necessidades do municí-
pio, é o caminho que ele vem trilhando. Quantas e 
quantas fezes já discutimos aqui a Faixa Azul. Agora 
vai voltar às mãos da prefeitura e acredito que vai ficar 
mais organizado, mais barata e tendo uma relação fi-
nanceira melhor para o município. A hora que imagi-
namos na coleta de lixo, no qual acabou de adquirir 
seis caminhões para fazer a coleta, não tenho dúvida 
que vai ser mais barato, mais eficiente e vai ter a po-
pulação um retorno melhor nos impostos na qual ela 
paga. Quando a gente pensa que ele está adquirindo 
uma usina de asfalto, que é sem sombra de dúvidas 
um sonho para qualquer município,. Se Deus quiser 
termos nossas indicações e a população terá também 
uma pavimentação mais barata, um trecho mais longo 
e uma satisfação maior. Acredito que o prefeito Luiz 
Álvaro será um divisor de águas no qual trará para 
Barbacena um desenvolvimento e o que a população 
tanto almeja que é a cidade mais organizada. Ele tem 
todo o nosso apoio, o nosso crédito e acredito a Câma-
ra Municipal de Barbacena, com vereadores maduros 
que vem se demonstrando irão apoiar e não vai obsta-
cular nada que possa trazer o bem da população e o 
desenvolvimento da nossa cidade. Ouvi atentamente a 
Vossa Excelência e o vereador Amarílio; um terço dos 
mandatos de Vossa Excelência como presidente da 
Casa teve o meu voto. Alias, todas as eleições que o 
Vossa Excelência disputou aqui teve o meu voto. E 
olha que já tivemos divergências. Vossa Excelência já 
encerrou reunião aqui com este vereador que vos fala 



aqui na tribuna e saiu em disparada, porque Vossa 
Excelência achou naquele momento que o vereador 
Flávio Maluf não tinha sido tão elegante. Mas em to-
das as vezes que Vossa Excelência comandou a Casa 
foi com muita lisura e de forma democrática. A atual 
gestão, sim é transparente e quero parabenizar. Ela 
tem se dedicado, se esforçado para poder avançar no 
comanda do Casa. Ser vereador já não é fácil. Coman-
dar a Casa já tem suas dificuldades que lhes serão 
vencidas, reconhecidas, e ficaram para a história. Gos-
taria de chamar atenção do Senhor Presidente e da 
Mesa que é complicado se alto titular que é a mais 
transparente. Meus caros, o melhor é a população que 
julga. O melhor são os vereadores que julgam. É mui-
to indelicado toda vez que a gente se julga melhor que 
alguém. A Mesa é tão transparentes e capaz quanto 
outras que passaram por aqui. Gostaria que nós todos 
calçássemos o chinelo da humildade e através do tra-
balho tivemos o reconhecimento do futuro. Em relação 
à memória da Casa que foi apagada, não quero crer 
que tenha sido apagada. Teve um problema de sofwt 
como disse o Presidente e isso acontece realmente. 
Vou acreditar que em breve estará todo este problema 
sanado e a história de Barbacena sendo muito bem 
revivida”. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PRO-

JETO 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. 
VISTA CONSEDIDAS À VEREADORA JOANA  BIAS 
FORTES. -  Proj. Lei no. 083/17 - Altera a Lei Municipal 
no. 4.820 do dia 20 de julho de 2017 e dá outras pro-
vidências - Aut. Vereador Vânia Maria de Castro. 
APROVADO POR UNANIMIDADE. VOTAR PARCER 
CONTRÁRIO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO - Proj. 
Lei no. 030/17 - Cria o Programa de Prognóstico e 
Diagnóstico de Autismo na rede municipal de ensino e 
dá outras providências - Aut. Vereadora Vânia Maria 
de Castro. VISTA CONSEDIDAS AO VEREADOR FLÁ-
VIO MALUF. - TERCEIRA PARTE - ENCERRAMENTO - 
HORÁRIO - 20h55 I - Oradores Inscritos Não há. II - 
Comunicações: Senhor Presidente informa à Casa que 
amanhã estar a Câmara recebe na parte da tarde os 
alunos da Escola Estadual Adelaide Bias Fortes. E con-
vido a todos os vereadores que possam participar. 
Destacou também o carinho que tem com o vereador 
Amarílio Andrade. Não esqueço quando em 2001 Vos-
sa Excelência esteve naquela casa simples, muito sim-
ples que hoje nem existe, na descida da Igreja da Pe-
nha para me dar um abraço ao lado da ex-prefeita 

Danuza Bias Fortes, pela nossa primeira eleição em 
2000. São coisas na vida que a gente nunca esquece  
Senhor Secretário: “Destacou o carinho que tenho 
com o vereador Amarílio porque Vossa Excelência foi a 
primeira liderança política que convidou este humilde 
vereador para que pudesse ser colocado seu nome a 
candidato a vereador. Naquela ocasião, tivemos três 
reuniões, e decidimos caminhar por lados diferentes. 
Mas lá na frente chegamos à conclusão de que Vossa 
Excelência estava correta e se nós tivéssemos seguin-
do Vossa Excelência, estaríamos no segundo mandato. 
Em momento nenhum queremos ser melhor do quem 
quer que seja. Nosso objetivo aqui é fazer o que é 
melhor para Barbacena e para todos nós. Estamos ob-
servando o desenvolvimento da cidade, tanto na ques-
tão do Executivo quanto do Legislativo. Temos só a 
agradecer o trabalho de tanta dedicação à nossa cida-
de”. Não havendo oradores inscritos e nada mais ha-
vendo a tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a 
presente sessão às 20h259. 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: Vere-
ador Odair José Ferreira (REDE). Secretário: Vereador 
Nilton Cézar de Almeida (PSB).
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