BARBACENA, QUINTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2019

PPREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – P. Eletronico 018/2019 – PRC
045/2019 – RP Aquisição de material de construção. Abertura: 17/09/2019 -14:00
h. Informações licitacao@barbacena.mg.gov.br - www.bll.org.br. Maria Ap. Eugenia.
Gerente de Licitacao.

8) Cópia da 1ª e 2ª folha da Carteira de Trabalho (se tiver);
9) Comprovante de residência (Xerox).
10) Cópia e original do diploma registrado no MEC do curso exigido, para comprovação da escolaridade exigida pelo respectivo cargo ou função;
11) Declaração de encargo de família para fins de Imposto de Renda*;
12) Declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo público*;
13) Ficha cadastral do Servidor*;
14) Declaração de bens e valores (cópia da última declaração de Imposto de Renda), ou, caso não possua bens ou valores, declaração de inexistência de bens e
valores*;
15) Declaração de atendimento ao disposto na Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal*;
16) Declaração de idoneidade para o exercício das atribuições do cargo de provimento em comissão*
17) Exame Médico Pré-admissional (agendar no IMAS – Instituto Municipal de Assistência ao Servidor, que fica no ANGELINA FERREIRA, telefone 3339-2019).
18) Abertura de conta bancária no Banco Itaú (Xerox do cartão ou comprovante do
contrato bancário. Obs.: Pegar carta para abertura de conta no setor de entrega
de documentos – RH);
19) Certidões de bons antecedentes comprovados por meio dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos cinco anos,
das Justiças Federal e Estadual, e folhas de antecedentes emitidas, no máximo, há
seis meses, pela Polícia dos Estados onde tenha residido nos últimos cinco anos;
As Certidões supracitadas poderão ser adquiridas nos seguintes locais:
19.1 - Certidão da Justiça Federal
Via Internet no Endereço: http://www.jfmg.jus.br (Se for de Barbacena, gentileza
selecionar a opção: Subseção Judiciária - São João Del Rei)
19.2 – Certidão da Justiça Estadual
Via internet no Endereço: http://www.tjmg.jus.br
Rua Belisário Pena, 456 – Centro – Fórum Mendes Pimentel – Barbacena/MG - Telefone: 3339-5000
19.3 - Certidão da Polícia Civil
Via Internet no Endereço: https://wwws.pc.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – P. Eletronico 016/2019 – PRC 038/2019
– Aquisição de paletes. Abertura: 18/09/2019 - 14:00 hs. Informações licitacao@
barbacena.mg.gov.br - www.bll.org.br. Maria Ap. Eugenia. Gerente de Licitacao.

ANEXO II
CANDIDATOS CONVOCADOS
CARGO: SERVENTE

PODER EXECUTIVO

Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos

ERRATA
Nas Portarias nºs 20.661 e 20.662, publicadas no e-DOB - Diário Oficial do Município no dia 26.08.2019, onde se lê “Conceder progressão”, leia-se “Conceder
promoção”.
Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes
Secretária Municipal de Governo

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

AVISOS DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – PE 024/2019 – PRC 053/2019 – Aquisição colchões. Abertura: 12/09/2019 às 14:00. Informações: licitacao@barbacena.
mg.gov.br – www.bll.org.br - Maria Ap. Eugenia. Gerente de Licitação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – P. Eletronico 021/2019 – PRC 040/2019
- Aquisição de hortifruti para SESAPS. Abertura: 16/09/2019 -14:00 h. Informações
licitacao@barbacena.mg.gov.br - www.bll.org.br. Maria Ap. Eugenia. Gerente de
Licitacao.

PROCESSOS SELETIVOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 005/2018
O PREFEITO MUNICIPAL DE BARBACENA E O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO
E GESTÃO, no uso de suas atribuições legais, tornam público que, cumprindo as
etapas previstas no Processo Seletivo de excepcional interesse público, destinado
ao provimento de vagas temporárias para prestação de serviços no município de
Barbacena, de acordo com a Lei Municipal nº 4.822 de 25 de julho de 2017, regidos pelas normas estabelecidas no Edital 005/2018 e demais legislações vigentes,
determina:
1. Ficam convocados os candidatos aprovados na 1ª etapa e listados no ANEXO
II para que, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do presente ato
apresentem na Subsecretaria de Recursos Humanos, situada na Rua Monsenhor
Silvestre de Castro, nº 275, Bairro dos Funcionários, o seguinte item:
a) Documentação listada no ANEXO I.
2. A não apresentação ou o não cumprimento do estabelecido na letra a do Item 1,
bem como a ausência de qualquer dos documentos exigidos no ANEXO I do presente Edital implicará na desclassificação do candidato no respectivo processo seletivo.
3. Os documentos deverão ser apresentados somente pelo candidato ou por procurador devidamente nomeado para este fim.
4. O horário de recebimento dos documentos será de 12:00 às 17:00.
5. Após análise dos documentos, os candidatos serão convocados para assinar o
contrato e iniciar suas atividades, devendo, portanto, os mesmos acompanharem
as publicações referentes ao Processo Seletivo no site oficial da Prefeitura Municipal
de Barbacena (www.barbacena.mg.gov.br).

Inscrição

Nome

Nascimento

Nota

Ordem

50294

DANIELA MARGARETH DIAMANTINO UMBELINO

12/11/1978

10

30

50383

ANGELA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA

06/08/1980

10

31

50319

LILIANE DE OLIVEIRA

10/06/1985

10

32

50335

SIMONE APARECIDA DA SILVA

28/11/1987

10

33

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 006/2018
O PREFEITO MUNICIPAL DE BARBACENA E O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO
E GESTÃO, no uso de suas atribuições legais, tornam público que, cumprindo as
etapas previstas no Processo Seletivo de excepcional interesse público, destinado
ao provimento de vagas temporárias para prestação de serviços no município de
Barbacena, de acordo com a Lei Municipal nº 4.822 de 25 de julho de 2017, regidos pelas normas estabelecidas no Edital 006/2018 e demais legislações vigentes,
determina:
1. Ficam convocados os candidatos aprovados na 1ª etapa e listados no ANEXO
II para que, no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação do presente ato
apresentem na Subsecretaria de Recursos Humanos, situada na Rua Monsenhor
Silvestre de Castro, nº 275, Bairro dos Funcionários, os seguintes itens:
2. A não apresentação ou o não cumprimento do estabelecido na letra a do Item 1,
bem como a ausência de qualquer dos documentos exigidos no ANEXO I do presente Edital implicará na desclassificação do candidato no respectivo processo seletivo.
3. Os documentos deverão ser apresentados somente pelo candidato ou por procurador devidamente nomeado para este fim.
4. O horário de recebimento dos documentos será de 12:00 às 17:00.
5. Após análise dos documentos, os candidatos serão convocados para assinar o
contrato e iniciarem suas atividades, devendo, portanto, os mesmos acompanharem as publicações referentes ao Processo Seletivo no site oficial da Prefeitura
Municipal de Barbacena (www.barbacena.mg.gov.br).

Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 29 de agosto de 2019;
176º ano da Revolução Liberal, 88º da Revolução de 30.
Luis Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

ANEXO I
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO
Os documentos marcados com * estão disponibilizados para preenchimento e impressão no endereço http://barbacena.mg.gov.br/certame/docs.php
1) 2 (duas) fotos 3X4 recente, colorida com fundo claro.
2) Original e cópia da Carteira de Identidade;
3) Original e cópia do Registro Civil (se casado);
4) Original e cópia do Título Eleitoral e certidão eleitoral
Endereço:
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao
-eleitoral
5) Original e cópia do CPF;
6) Original e cópia do Certificado de Reservista (se do sexo masculino);
7) Cópia e original do Nº de inscrição no PIS/PASEP (se já inscrito);

Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 29 de agosto de 2019;
176º ano da Revolução Liberal, 88º da Revolução de 30.
Luis Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

ANEXO I
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO
Os documentos marcados com * estão disponibilizados para preenchimento e impressão no endereço: http://barbacena.mg.gov.br/certame/docs.php
1) 2 (duas) fotos 3X4 recente, colorida com fundo claro.
2) Original e cópia da Carteira de Identidade;
3) Original e cópia do Registro Civil (se casado);
4) Original e cópia do Título Eleitoral e certidão eleitoral
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BARBACENA, QUINTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2019
CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA

Endereço:
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao
-eleitoral
5) Original e cópia do CPF;
6) Original e cópia do Certificado de Reservista (se do sexo masculino);
7) Cópia e original do Nº de inscrição no PIS/PASEP (se já inscrito);
8) Cópia da 1ª e 2ª folha da Carteira de Trabalho (se tiver);
9) Comprovante de residência (Xerox).
10) Cópia e original do diploma registrado no MEC do curso exigido, para comprovação da escolaridade exigida pelo respectivo cargo ou função;
11) Declaração de encargo de família para fins de Imposto de Renda*;
12) Declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo público*;
13) Ficha cadastral do Servidor*;
14) Declaração de bens e valores (cópia da última declaração de Imposto de Renda), ou, caso não possua bens ou valores, declaração de inexistência de bens e
valores*;
15) Declaração de atendimento ao disposto na Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal*;
16) Declaração de idoneidade para o exercício das atribuições do cargo de provimento em comissão*
17) Exame Médico Pré-admissional (agendar no IMAS – Instituto Municipal de Assistência ao Servidor, que fica no ANGELINA FERREIRA, telefone 3339-2019).
18) Abertura de conta bancária no Banco Itaú (Xerox do cartão ou comprovante do
contrato bancário. Obs.: Pegar carta para abertura de conta no setor de entrega
de documentos – RH);
19) Certidões de bons antecedentes comprovados por meio dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos cinco anos,
das Justiças Federal e Estadual, e folhas de antecedentes emitidas, no máximo, há
seis meses, pela Polícia dos Estados onde tenha residido nos últimos cinco anos;
As Certidões supracitadas poderão ser adquiridas nos seguintes locais:
19.1 - Certidão da Justiça Federal
Via Internet no Endereço: http://www.jfmg.jus.br (Se for de Barbacena, gentileza
selecionar a opção: Subseção Judiciária - São João Del Rei)
19.2 – Certidão da Justiça Estadual
Via internet no Endereço: http://www.tjmg.jus.br
Rua Belisário Pena, 456 – Centro – Fórum Mendes Pimentel – Barbacena/MG - Telefone: 3339-5000
19.3 - Certidão da Polícia Civil
Via Internet no Endereço: https://wwws.pc.mg.gov.br

Presidente: Amarílio Augusto de Andrade

EXTRATO DE PORTARIA
PORTARIA Nº. 329/2019
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, Vereador Amarílio Augusto de Andrade, no exercício de suas atribuições legais e com base no que dispõe o
art. 56, parágrafo 4º, inciso II, da Constituição Municipal de Barbacena, RESOLVE:
NOMEAR, os Vereadores Flávio Barbosa da Silva – Presidente; Odair José Ferreira –
Relator e Vereador Nilton Cézar de Almeida – Secretário para constituírem Comissão
de Assuntos da Lei Orgânica do Município de Barbacena, objetivando dar parecer
ao projeto de Emenda Constitucional nº. 005/19, que “Altera a redação do art. 29-A
da Lei Orgânica do Município de Barbacena”. Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, ao vigésimo oitavo dia do mês de agosto de 2019.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade - Presidente. Tornou-se pública por afixação
no saguão da Câmara em 28.08.19. Maria Aparecida Elias de Paula - Diretor Geral.

RESUMO DE ATAS
RESUMO DA ATA 030/2019 - 002ª Sessão Solene –17.05.2019 – 1º Período – 2º
Ano da Legislatura. SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DA MEDALHA DA ORDEM DO
MÉRITO LEGISLATIVO. Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e
dezenove, às 20h00, sob a presidência do vereador Amarílio Augusto de Andrade,
reuniu-se solenemente a Câmara Municipal para a Sessão comemorativa de Outorga da Medalha da Ordem do Mérito Legislativo, de acordo com os Requerimentos
de iniciativa do Vereador Amarílio Andrade, com aprovação unânime dos demais
vereadores. Na abertura dos trabalhos, o Mestre de Cerimônias, convidou o Sr. Presidente da Casa, vereador Amarílio Augusto de Andrade a adentrar ao plenário para
ocupar a Mesa de Honra. Foram convidadas para fazer parte da mesa de honra,
as seguintes autoridades: o Prefeito Municipal de Barbacena, Luis Álvaro Abrantes
Campos; Doutor Luis Marcelo Cabral Tavares, do Partido Novo, Chefe de Gabinete
do Secretário de Estado da Saúde, Dr. Carlos Eduardo Amaral, a quem representou; Dr. Carlos Capristrano, Delegado Chefe do 13º Departamento de Polícia Civil
em Barbacena; Angela Kilson, Vice-Prefeita; Doutor Cláudio Luciano Valença Mota,
Representando a Câmara Portuguesa de Comércio do Brasil em Minas Gerais; Doutora Lenira de Castro, Promotora de Justiça e Dr. José Orleans da Costa, Secretário
Municipal de Saúde, representando os demais Secretários. A Polícia Militar se fez
representar pela Tenente Vera Lúcia. Também foram registradas as presenças dos
vereadores Flávio Maluf Caldas, José Jorge Emídio e Milton Roman, vice-Presidente,
Secretário e Tesoureiro da Câmara, respectivamente. Ao ato solene estiveram presentes também os vereadores Glauber Milagres Gava, José Newton de Faria, José
Antônio Nunes Magri (Tanjão) e Professor Nilton César. O Centro de Atendimento
de Portadores de Câncer de Barbacena foi representado pelo seu Presidente Rafael
Andrade. Com a palavra o Sr. Presidente disse: “Boa noite a todos. É com imensa
alegria e satisfação que os recebemos nesta noite tão especial, oportunidade em
que a Câmara Municipal de Barbacena, pelos vereadores aqui presentes, presta
uma homenagem a estes cidadãos e empresa que tanto contribuem para as causas
sociais em nossa cidade e região. Na qualidade de Presidente do Poder Legislativo
Municipal, falando em nome de meus companheiros vereadores, e estando rodeado de tantas personalidades, dos mais diversos segmentos da sociedade, quero
registrar os nossos mais efusivos parabéns a todos os homenageados desta noite
solene que aqui estarão sendo galardoados com as medalhas do mérito legislativo
concedidas pelo povo de Barbacena. Saúdo a todos os presentes. Sejam bem vindos.” Em nome Deus e do povo de Barbacena, declaro aberta a presente sessão
solene e convido o vereador Milton Roman para a leitura de um versículo bíblico:
“Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade
que não venha de Deus; as autoridades que existem foram por ele estabelecidas.
Romanos 13:1”. Na sequência foi feita a apresentação artística do hino nacional
pelo Grupo e Coral da Companhia de Teatro Rotunda. Prosseguindo, o mestre
de Cerimônias informou que a presente cerimônia estava sendo transmitida pela
Rede Minas, Estação BQ e registrou o recebimento de correspondências, entre elas
do Governador de Minas, Romeu Zeman e outras autoridades. Antes de passar
a entrega das homenagens fez um breve relato sobre a Medalha da Ordem do
Mérito Legislativo. De iniciativa do vereador Amarílio Andrade, com aprovação da
câmara municipal, a Ordem do Mérito Legislativo foi instituída através do Decreto
Legislativo nº 469, de 1998. A Ordem do Mérito Legislativo de Barbacena tem por
finalidade galardoar as pessoas físicas ou jurídicas nacionais ou estrangeiras, que
pelos serviços e méritos excepcionais prestados ao município, estado ou nação,
tenham se tornado merecedoras do especial reconhecimento da Câmara Municipal
de Barbacena. Instituídas nos graus Grande Mérito, Mérito Especial e Mérito, a
insígnia traz na sua face, representação da coluna da liberdade, marco que traz as
principais datas cívicas reverenciadas pela cidade de Barbacena, e no verso, traz o
Palácio da Revolução Liberal, sede do Poder Legislativo de Barbacena. As medalhas
concedidas são acompanhadas de um diploma da ordem da chancelaria municipal.
Aproveitando as comemorações dos 70 anos de criação da Escola Preparatória de
Cadetes do Ar, em Barbacena, o vereador Amarílio Andrade agraciou o Comandante
da Instituição, Brigadeiro do Ar Mauro Bellintani, com a Ordem do Mérito em seu
Grau Grande Mérito. ‘Não se fala da história de Barbacena sem inserir no contexto
a importância da EPCAR, como formadora de cidadãos. Esta homenagem que a Câmara presta ao Brigadeiro Mauro Bellintani, uma pessoa querida por todos nós, é o

ANEXO II
CANDIDATOS CONVOCADOS
CARGO: MONITOR 30h
Inscrição

Nome

CPF

Nota

Ordem

84822

Nizia Beatriz Pereira Da Silva Mendes

***.***.*56-68

11,5

39

TERMO DE INDEFERIMENTO DE CONTRATAÇÃO
PROCESSO SELETIVO
EDITAL 002/2017
A Comissão Especial designada para Supervisionar e Acompanhar a Realização do
Processo Seletivo criada pela portaria nº 18.894 de 07/08/2017, torna público o
indeferimento da contratação temporária do candidato abaixo relacionado em razão
do mesmo não ter cumprido as normas estabelecidas no edital 002/2017 referentes
aos requisitos para admissão.
Nome

CPF

Cargo

Edital

Ronaldo Silva Galdino

***.***.*56-49

Auxiliar de Serviços Gerais

002/2017

Barbacena, 29 de agosto de 2019.
Comissão Especial designada para Supervisionar e
Acompanhar a Realização do Processo Seletivo

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

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SAS
Diretor: Bruno Moreira Mota

EXTRATO DE RESCISÃO
Rescisão do contrato de Direito Público nº 055/2019 - Primeiro Rescindente: SAS Serviço de Água e Saneamento. Segundo Rescindente: LEANDRO TOMÉ DA SILVA.
Fundamento Legal: Lei nº 3.245/95. Objeto: Rescisão bilateral do Contrato Administrativo supramencionado, a partir de 22/08/2019.
Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes
Secretária Municipal de Governo

PODER LEGISLATIVO
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BARBACENA, QUINTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2019
reconhecimento do povo de Barbacena ao Ilustre Comandante e a tudo que representa a Escola Preparatória para Barbacena e o país’, destacou Amarílio Andrade. Como parte das homenagens, a Câmara Municipal,
pelas mãos da Senhora Rosângela Ferreira, esposa do
Presidente Amarílio Andrade, ofertou uma Orquídea à
Senhora Adriana Bellintani, esposa do Brigadeiro Mauro Bellintani. A empresa Sika Brasil, Carbeto de Silício,
sucessora da Saint Gobain está completando 40 anos
em Barbacena. É um divisor de águas na economia
do município na geração de empregos e de impostos. ‘A Câmara Municipal ao homenagear o Dr. Luiz
Eduardo presta a ele e à empresa o reconhecimento
do povo de Barbacena por todos estes anos que vêm
contribuindo para o crescimento da cidade e região.
Destaco que, não bastassem estes dados, a Sika Brasil
é a que mais contribui com as entidades de Assistência
Social, filantrópicas e culturais, pois várias entidades
só não fecharam suas portas porque tiveram o apoio
da empresa. Um grande exemplo é o Centro de Atendimento aos Portadores de Câncer que com a ajuda da
Sika Brasil, há mais de uma década, vem tentando se
manter e, só não está funcionando a pleno vapor porque ainda depende de acertos entre os Governos de
Estado e Municipal’, disse Amarílio Andrade. Durante a
entrega da honraria ao Dr. Luiz Fernando, foi ofertada uma Orquídea à Sra. Veridiana Mariano Marques,
Cooredanadora de Recursos Humanos da Sika, pelas
mãos da Sra. Maria Aparecida Roman, esposa do vereador Milton Roman, como forma de reconhecimento
do Poder Legislativo. A Magistratura Barbacenense foi
honrada na noite Solene. Também de autoria do Vereador Amarilio Andrade, o Legislativo agraciou com a
Medalha do Mérito, Grau Mérito Especial, o Dr. Augusto Vinícius Fonseca e Silva, Juiz de Direito, com atuação no Juizado de Pequenas Causas em Barbacena. O
Vereador Amarílio Andrade destacou que, ‘apesar de
muito jovem, Dr. Augusto Vinícius já é autor de várias
obras literárias no campo do Direito. Tem uma atuação
destacada e relevante, juntamente com sua equipe,
no trato com as pessoas e nas demandas jurídicas que
lhes são delegadas’. Também a esposa do Dr. Augusto
Vinícius, Senhora Karen Fonseca, recebeu das mãos
da vice-prefeita Angela Kilson, uma Orquídea. Não
bastassem os momentos de emoção durante a entrega das honrarias, a Sessão Solene teve momentos de
grande envolvimento artístico- cultural. A Cia Elas por
Elas e Rotunda, sob a direção de Cláudia Vale e Bárbara Kelmer deram um verdadeiro brilho ao evento.
‘Uma apresentação jamais vivenciada no Plenário do
Palácio da Revolução Liberal’, foi a frase usada por todos os presentes a Solenidade. Interpretando músicas
expressivas da MPB, como Carinhoso por exemplo, e
uma versão com diferentes inserções de samba e bossa nova para o Hino Nacional os integrantes das duas
companhias deixaram homenageados, vereadores
e público presente extremamente emocionados. Na
qualidade de autor das homenagens e Orador Oficial
da Noite Solene, o vereador Amarílio Andrade, Presidente da Câmara, em um breve discurso que segue na
íntegra da ata original. Dando seguimento à cerimônia
de homenagem foi prestada uma singela homenagem
ao Grupo Rotunda e foi entregue à Diretora do Grupo, Cláudia Vale, uma orquídea com os cumprimentos
do povo de Barbacena. Na sequência, passou-se a
palavra ao homenageado da noite que visivelmente
emocionado, o Comandante da Escola Preparatória de
Cadetes do Ar, Brigadeiro Mauro Bellintani, falou em
nome dos homenageados em pronunciamento que
também segue na íntegra da ata original. Ao fim dos
pronunciamentos o Sr. Presidente agradeceu a todos
os presentes e à Companhia Elas Por Elas e ao Grupo Rotunda, que encerrou a sessão com mais uma
apresentação. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente decretou o encerramento da presente sessão às
21h15. Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, redatora
de Atas, lavrei a presente ata que após lida e aprovada
será devidamente assinada pelos Sr. Presidente. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade.
RESUMO DA ATA 031/2019 - 005ª Sessão Extraordinária – 20.05.19 – 1º Período – 3º Ano da Legislatura.

Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade.
Secretário: Vereador José Jorge Emídio. Vereadores
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h13. “A
minha alma está pegada ao pó; vivifica-me segundo
a tua palavra.” (Salmos 119:25) - Leitura e Discussão das Atas: - Não houve. II – Leitura da Correspondência e Comunicações: - Não houve. SEGUNDA
PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h15 Discussão e Votação de Projetos PRIMEIRA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI Proj. Lei nº. 040/18 –
Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação da lista
de ruas, em ordem prioritária, onde serão executados
serviços de pavimentação e calçamento no município
– Aut. Ver. Edson Rezende Morais. APROVADO POR
UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Proj. Lei nº. 081/18
- Acrescenta o § 3º ao art. 19 do Código Tributário
Municipal e dá outras providências – Aut. Vereadora
Vânia Maria de Castro. APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Proj. Lei nº. 096/18 – Dispõe sobre a restrição de estacionamento de veículos
pesados nas vias públicas do município em rota de
circulação ônibus. – Aut. Ver. Carlos Augusto Soares
do Nascimento. APROVADO POR UNANIMIDADE DOS
PRESENTES. Proj. Lei nº. 00l/19 – Altera a redação do
art. 3º. Da Lei Municipal nº. 3.511, de 22 de outubro
de 1998 e dá outras providências. – Aut. Executivo.
APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.
Proj. Lei nº. 011/19 – Revogam §§ do art. 74 da Lei
Municipal nº. 3.241, de 1995 e dá outras providências. – Aut. Mesa Diretora da Câmara. APROVADO POR
UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Proj. Lei nº. 0l9/19
– Incentiva a apresentação de artistas do município de
Barbacena nos termos que menciona. – Aut. Ver. Thiago Campos Martins. APROVADO POR UNANIMIDADE
DOS PRESENTES. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Proj. Decreto
Legislativo nº. 002/19 – Altera o parágrafo único do
art. 2º. do Decreto Legislativo nº. 867, de 13 de junho
de 2017. – Aut. Mesa Diretora da Câmara. APROVADO
POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES. VOTAR PARECER CONTRÁRIO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
Proj. Lei nº. 010/19 – Institui desconto na conta de
energia elétrica para pacientes com uso contínuo de
Oxigenoterapia e dá outras providências. – Aut. Ver.
Flávio Maluf Caldas. O vereador Flávio Maluf fez uso
da palavra para discutir. O vereador Thiago Martins
fez uso da palavra para discutir. O vereador Flávio fez
uso da palavra para discutir novamente. A vereadora Vânia fez uso da palavra para discutir. O vereador
Carlos Du fez uso da palavra para discutir. O vereador
Glauber fez uso da palavra para discutir. O vereador
Milton Roman fez uso da palavra para discutir. O vereador Thiago Martins fez uso da palavra para discutir. O
vereador Edson Rezende fez uso da palavra para discutir. O vereador Flávio Maluf fez uso da palavra novamente para discutir. Encerrada a discussão o parecer
foi REJEITADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.
PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM BLOCO:
16.04.19 APROVADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES. 23.04.19 APROVADAS POR UNANIMIDADE
DOS PRESENTES. 30.04.19 APROVADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES. 07.05.19 APROVADAS POR
UNANIMIDADE DOS PRESENTES. 14.05.19 APROVADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES. TERCEIRA
PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS
– HORÁRIO: 19H43 Não havendo oradores inscritos e
nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente declarou
encerrada a presente sessão às 19h43 e eu, Danielle
de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a
presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário:
Vereador José Jorge Emídio.
RESUMO DA ATA 032/2019 - 025ª Sessão Ordinária
– 21.05.2019 – 1º Período – 3º Ano da Legislatura.
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade.
Secretário: Vereador José Jorge Emídio. Vereadores
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h25.
“Cantai ao SENHOR um cântico novo, cantai ao SE-
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NHOR toda a terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu
nome; anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória; entre todos os povos as suas maravilhas.” (Salmos 96:1-3) I - Leitura
e Discussão das Atas: - Ata da Audiência Pública da
Reforma da Previdência – Aprovada por unanimidade. II – Leitura da Correspondência e Comunicações:
- Ofício Sindicato Rural de Barbacena – Agradecendo
pelo convite da solenidade de entrega de medalhas no
dia 17/05. - Telegrama do Sr. Fábio Afonso Borges de
Andrada – DD. Presidente da Faculdade de Medicina
de Barbacena – Agradecendo pelo convite da solenidade de entrega de medalhas no dia 17/05. - Telegrama do Sr. Pastor Johnson Marçal – DD. Presidente da
Faculdade de Medicina de Barbacena – Agradecendo
pelo convite da solenidade de entrega de medalhas
no dia 17/05. - Ofício nº 1125/19 – resposta sobre a
solicitação da disponibilização do medicamento nusineersena (spinrasa) – cópia para todos os vereadores.
III- Apresentação de proposições: - Do vereador José
Jorge: - Requerimento nº 080/2019 – Requer moção
congratulatória para a senhorita Tatiane Gomes Miranda, analisa de relações institucionais na MRS Logística
S/A, Juiz de Fora; Indicação nº 418/2019 – Solicita
operação tapa buracos na Rua Araguaia, bairro Caiçaras; - Indicação nº 445/2019 – Solicita reforma da
ponte que liga a localidade de Torres à localidade do
Palmital; - Indicação nº 443/2019 – Solicita asfaltamento da Rua Sargento Dionísio de Souza, Panorama
(Diniz II). - Do vereador Thiago Martins: - Indicação
nº 423/2019 – Solicita operação tapa buracos, capina
e limpeza na Rua Alcides Pereira de Souza, Diniz II; Indicação nº 424/2019 – Solicita pavimentação asfáltica ou calçamento na Rua Juscelino Kubitschek, Diniz
II; - Indicação nº 425/2019 – Solicita capina, limpeza
e substituição de tampa de bueiros na Rua Lindouro
Antão de Souza, Diniz II; - Indicação nº 426/2019 –
Solicita pavimentação asfáltica e capina na Rua Neca
Tavares, Diniz II; - Indicação nº 427/2019 – Solicita
pavimentação asfáltica ou calçamento na Rua Santina
Viana, Diniz II; - Indicação nº 428/2019 – Solicita pavimentação asfáltica ou calçamento e capina na Rua
Subtenente Dionízio Souza, Diniz II; - Indicação nº
429/2019 – Solicita troca de lâmpadas por toda Rua
Jacob Tonussi, Diniz II; - Indicação nº 430/2019 – Solicita troca de lâmpadas comuns para lâmpadas de led
por toda Rua Hernesto Tonussi, Diniz II; - Indicação
nº 431/2019 – Solicita troca de lâmpadas comuns
para lâmpadas de led por toda Rua Professor Pires
de Morais, Diniz II; - Indicação nº 432/2019 – Solicita
pavimentação asfáltica ou calçamento e capina na Rua
Lorecir Turquetti, Diniz II; - Indicação nº 444/2019
– Solicita operação tapa buracos e recapeamento
asfáltico na Rua Alfredo Renault, Centro. O vereador
Thiago Martins fez uso da palavra pela ordem. O vereador Milton Roman fez uso da palavra pela ordem.
O vereador Thiago Martins fez uso da palavra para
explicação pessoal. - Do vereador José Antônio: - Indicação nº 410/2019 – Solicita limpeza, roçagem e
capina da Rua Vidal Barbosa, São José; - Indicação
nº 411/2019 – Solicita limpeza, roçagem e a capina da Rua Marechal Hermes da Fonseca, São José;
- Indicação nº 412/2019 – Solicita limpeza, roçagem
e a capina da Rua Vicente Carneiro, Grogotó; - Indicação nº 413/2019 – Solicita poda da árvore localizada na Praça Álvares Cabral, São José; - Indicação
nº 414/2019 – Solicita patrolamento da Rua Vicente
Carneiro, Grogotó; - Indicação nº 415/2019 – Solicita
operação tapa buracos na Rua José Francisco da Costa
e da Rua Aloísio da Costa Delbem no Monsenhor Mário
Quintão; - Indicação nº 416/2019 – Solicita limpeza,
roçagem e a capina da Rua Coronel Bueno Brandão,
São Sebastião. O vereador José Antônio fez uso da
palavra pela ordem. - Do vereador Odair Ferreira: Requerimento nº 074/2019 – Requer seja expedida
moção congratulatória à médica Veterinária Mércia
Regina Dias pela passagem de sua formatura e pelos
relevantes serviços prestados à Barbacena; - Requerimento nº 075/2019 – Requer seja expedida moção
congratulatória à advogada Presidente da Comissão
de Direito Militar da 3ª Subseção da OAB Barbacena;
- Requerimento nº 076/2019 – Requer seja expedida
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moção congratulatória à voluntária na Farmácia Comunitária da Paróquia de São Sebastião, Maria Estela
de Moura. - Da vereadora Vânia Castro: - Indicação
nº 074/2019 – Solicita recuperação asfáltica, capina e
limpeza nas Ruas Bartolini, Dom Pedro II e Geovane
Caruzo, Passarinhos; - Indicação nº 106/2019 – Solicita a recuperação do calçamento da Rua Nossa Senhora
do Líbano, São Jorge; - Indicação nº 105/2019 – Solicita a recuperação asfáltica, capina e limpeza na Rua
Maestro Clemente Rocha, Santa Tereza I; - Indicação
nº 116/2018 – Solicita a recuperação asfáltica, capina
e limpeza das Ruas: Av. Bias Fortes e Treze de Maio
no Centro; - Indicação nº 117/2019 – Solicita a recuperação asfáltica, capina e limpeza da Rua Francisco
Salles, Boa Morte; - Indicação nº 118/2019 – Solicita
recuperação asfálticada Ruas: Pernambuco, e Santa
Luzia, no Santa Efigênia; - Indicação nº 119/2019 –
Solicita recuperação asfáltica da Rua Professor Noé de
Lima, Funcionários; - Indicação nº 120/2019 – Solicita
a recuperação asfáltica, calçamento da Rua José de
Alencar Campos, Grogotó; - Indicação nº 121/2019
– Solicita recuperação do calçamento, capina e limpeza da Rua Maria M. da Silva, no Monsenhor Mário
Quintão; - Indicação nº 122/2019 – Solicita a recuperação asfáltica, capina e limpeza na Rua Demétrio
Ribeiro, Santo Antônio. A vereadora Vânia Castro fez
uso da palavra pela ordem. - Da vereadora Joanna
Bias Fortes: - Indicação nº 348/2019 – Solicita capina
e limpeza na Rua Engenheiro José Custódio Carvalho
Drumond, São José; - Indicação nº 349/2019 – Solicita colocação de braços e luminárias nos postes em
extensão de rede na Rua José Luiz de Medeiros, João
Paulo II. PRIMEIRA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h05. Discussão e Votação de Projetos. O
vereador Glauber fez uso da palavra pela ordem. O vereador Nilton César fez uso da palavra pela ordem. O
vereador Odair Ferreira fez uso da palavra como líder.
O vereador Glauber fez uso da palavra pela ordem.
O vereador Edson Rezende fez uso da palavra pela
ordem. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME
DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA Proj. Lei nº. 033/19
– Revoga a Lei Municipal nº. 4.049 de 08 de outubro de 2007 – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM
18.05.19. VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR JOSÉ
JORGE. Estando o projeto com prazo vencido, ante
o pedido de vista e cumprindo o que determina o Regimento Interno, o Senhor Presidente declarou o encerramento da presente sessão às 20h40. Eu, Danielle
de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a
presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário:
Vereador José Jorge Emídio.
RESUMO DA ATA 033/2019 - 026ª Sessão Ordinária
– 23.05.2019 - 1º. Período - 3º. Ano da Legislatura.
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade.
Secretário “ad hoc”: Vereador Carlos Augusto do
Nascimento Soares. Vereadores Presentes: Conforme
registro em livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h26 “O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não trata com
leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com
indecência, não busca os seus interesses, não se irrita,
não suspeita mal; Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade; Tudo sofre, tudo crê, tudo espera,
tudo suporta.” (1 Coríntios 13:4-7) I - Leitura da Ata:
Ata 030/2019 – Aprovada por unanimidade. II – Leitura da Correspondência e Comunicações: - Cartão do
agradecimento do Deputado Estadual Arlen Santiago
– agradecendo pelo convite da solenidade de entrega
das medalhas no dia 17/05. - Cartão do agradecimento do Hospital Ibiapaba – agradecendo pelo convite
da solenidade de entrega das medalhas no dia 17/05.
- Cartão do agradecimento do Aristóteles Atheniense
– agradecendo pelo convite da solenidade de entrega
das medalhas no dia 17/05. - Cartão do agradecimento do Deputado Estadual Betinho Pinto Coelho – agradecendo pelo convite da solenidade de entrega das
medalhas no dia 17/05. PROJETO PROTOCOLADO NA
CASA Proj. Resolução nº. 003/19 – Altera a redação
do parágrafo único do art. 163, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Barbacena e acrescenta

o inciso V. – Aut. Ver. Carlos Augusto Soares do Nascimento e outros. O vereador Milton Roman fez uso
da palavra pela ordem. O vereador Thiago Martins fez
uso da palavra pela ordem. O vereador Glauber fez
uso da palavra pela ordem. A vereadora Vânia Castro
fez uso da palavra pela ordem. O vereador Carlos Du
fez uso da palavra pela ordem. O vereador José Newton fez uso da palavra pela ordem. O vereador Edson
Rezende fez uso da palavra pela ordem. O vereador
Carlos Du fez uso da palavra pela ordem novamente. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO:
20h14 Discussão e Votação de Projetos O vereador
Thiago Martins fez uso da palavra como líder. O vereador José Antônio fez uso da palavra pela ordem. O
vereador Nilton César fez uso da palavra pela ordem.
O vereador Thiago Martins fez uso da palavra para explicação pessoal. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
– REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA Proj. Lei nº.
033/19 – Revoga a Lei Municipal nº. 4.049 de 08 de
outubro de 2007 – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO
EM 18.05.19. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS
PRESENTES. Proj. Lei nº. 032/19 – Altera a redação
do art. 4º. da Lei Municipal nº. 4.238 de 28 de dezembro de 2009 – Aut. Executivo. - PRAZO VENCIDO
EM 18.05.19. O vereador Carlos Du fez uso da palavra como líder. O Sr. Presidente informou que estava
cancelando a convocação de amanhã até resolver o
problema que estão enfrentando. Com a palavra para
discutir o vereador Thiago Martins disse que irá solicitar vista do projeto até o Sindicato lhe dê uma posição
a respeito do entendimento que eles têm do projeto.
Disse não ser contrário ao projeto, mas precisa saber qual o posicionamento do Sindicato. Encerrada
a discussão foi solicitada vista pelo vereador Thiago
Martins. VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR THIAGO
MARTINS. Estando o projeto com prazo vencido, ante
o pedido de vista e cumprindo o que determina o Regimento Interno, o Senhor Presidente declarou o encerramento da presente sessão às 20h40. Eu, Danielle
de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a
presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário:
Vereador José Jorge Emídio.
RESUMO DA ATA 035/2019 - 028ª Sessão Ordinária
– 30.05.2019 - 1º. Período - 3º. Ano da Legislatura.
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade.
Secretário “ad hoc”: Vereador Carlos Augusto do
Nascimento Soares. Vereadores Presentes: Conforme
registro em livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h29 “Por isso o Senhor, o Senhor dos Exércitos, fará definhar os que entre eles são
gordos, e debaixo da sua glória ateará um incêndio,
como incêndio de fogo.” (Isaías 10:16) I - Leitura da
Ata: Ata 018/2019 – Aprovada por unanimidade. II
– Leitura da Correspondência e Comunicações: - Cartão do agradecimento da amiga Dona Totoca – agradecimento pelo convite da solenidade de entrega de
medalhas no dia 17/05. - Correspondência do Governador de Minas Romeu Zema – agradecendo pelo
convite da solenidade de entrega de medalhas no dia
17/05. - Correspondência da Academia Barbacenense de Letras, senhor Mário Celso Rios agradecendo
pelo convite para solenidade de entrega das medalhas
no dia 17/05. - Correspondência do Sr. Francóis E. J.
Bremaeker – informando que estão disponíveis no observatório de informações municipais (oim.tmunicipal.
org.br) as estimativas de FPM para o período de maio,
junho e julho. - Proj, Emenda Const. nº 002/2019
– Altera a redação do artigo 79 da Lei Orgânica do
Município de Barbacena e dá outras providências. –
Prazo de 10 dias sobre a mesa para receber emendas.
Nesse momento o Sr. Presidente pediu atenção de todos para que ouvissem o pedido de abertura de nova
Comissão Parlamentar de Inquérito. Na sequência, foi
lida a Portaria nº 285/2019 da Câmara Municipal em
que o Presidente da Câmara Municipal de Barbacena, atendendo a requerimento protocolado na Casa
por mais de1/3 dos vereadores afim de instaurar a
abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito. Com
a palavra a vereadora Vânia Castro solicitou a leitura
dos nomeados para a Comissão e reafirmou que de
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fato só o primeiro denunciante não poderia fazer parte
da Comissão. O Sr. Presidente informou que ele não
se ateve a questão de oposição de situação e sim a
questão de representação partidária. Novamente com
a palavra pela ordem a vereadora Vânia Castro disse
que o MDB não estava representado e gostaria de solicitar que o partido se fizesse representado na CPI.
O Sr. Presidente informou que estaria preservando-os
para as outras comissões que ainda serão formadas. E
solicitou que fosse dado conhecimento à Casa do outro pedido de CPI. Com a palavra o vereador Glauber
fez a leitura do Requerimento s/nº - Os vereadores
que os presentes subscrevem, solicitam que se institua uma Comissão Parlamentar de Inquérito com o
fim de que esta Casa contribua com a investigação
envolvendo o Secretário Municipal de Planejamento e
Gestão, o Setor de Contratos e outros Setores da Prefeitura. O Sr. Presidente comunicou à Casa que o presente requerimento será encaminhado ao Procurador
para se manifestar e em seguida a CPI será instaurada
e solicitou que a Secretaria anexasse ao requerimento os documentos que estavam na pasta. Novamente
com a palavra a vereadora Vânia disse respeitar a decisão do Presidente, mas no Regimento fica claro que
os membros das CPI’s são indicados pelos líderes de
seus partidos e os nomes que foram indicados pelos
líderes é que seriam designados pelo Presidente para
compor a CPI. E pediu para o Presidente rever a sua
decisão. O Sr. Presidente explicou que na Casa a maioria dos vereadores são líderes de partidos e por essa
razão estaria indeferindo o pedido da vereadora. Com
a palavra pela ordem o vereador Thiago Martins disse
que se ainda houvesse tempo ele gostaria de assinar
o requerimento da CPI. E perguntou qual a data da
mesma. O Sr. Presidente explicou que a CPI tem o
tempo de 120 dias e, sendo necessário, mais 60 dias
contados a partir da publicação que certamente sairá
no e-DOB de amanhã. O vereador Thiago questionou
a partir de qual ano se dará o início da investigação.
O Sr. Presidente determinou que fosse dada cópia do
requerimento a todos os vereadores e explicou que
após a leitura do mesmo não é mais possível assinar. O
vereador Odair Ferreira fez uso da palavra pela ordem.
O vereador Milton Roman fez uso da palavra pela
ordem. A vereadora Vânia Castro fez uso da palavra
pela ordem pela segunda vez. O Sr. Presidente respondeu que se ele deliberar dessa forma, pode ser
que surjam liminares judiciais para invalidar sua decisão. Além de invalidar os trabalhos da CPI. O vereador
Edson Rezende fez uso da palavra pela ordem. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h56
Discussão e Votação de Projetos REDAÇÃO FINAL –
REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA Proj. Lei nº.
033/19 – Revoga a Lei Municipal nº. 4.049 de 08 de
outubro de 2007 – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO
EM 18.05.19. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS
PRESENTES. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO –
REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA Proj. Lei nº.
032/19 – Altera a redação do art. 4º. da Lei Municipal
nº. 4.238 de 28 de dezembro de 2009 – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 18.05.19. O vereador
Thiago Martins fez uso da palavra para discutir. Encerrada a discussão o projeto foi colocado em votação e
foi APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.
Com a palavra pela ordem o vereador Milton Roman
solicitou que o projeto fosse colocado em discussão
e votação em redação final. Solicitação essa que foi
APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.
Em redação final Lei nº. 032/19 – Altera a redação do
art. 4º. da Lei Municipal nº. 4.238 de 28 de dezembro
de 2009 – Aut. Executivo. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA Proj.
Lei nº. 042/19 – Acrescenta art. 2º-A à Lei Municipal
nº. 4.149, de 06 de agosto de 2008 – Aut. Executivo
- PRAZO VENCE EM 01.06.19. VISTA CONCEDIDA DO
VEREADOR EDSON REZENDE. VETOS - DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO ÚNICA Veto Total Proj. Lei nº. 121/17 Autoriza o Poder Executivo a instituir incentivo fiscal
para a construção de edificação vertical, destinada ao
estacionamento de veículos na cidade de Barbacena e
dá outras providências – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 19.03.19. O vereador Flávio Maluf fez uso
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da palavra para discutir. Com a palavra para discutir
o vereador Milton Roman solicitou que fosse feita a
leitura do veto. Encerrada a discussão o veto foi colocado em votação e foi REJEITADO COM NOVE VOTOS
CONTRÁRIOS E QUATRO VOTOS FAVORÁVEIS. O vereador Ewerton fez uso da palavra para justificar seu
voto. Veto Total Proj. Lei nº. 070/18 - Dispõe sobre a
proibição de cobrança de taxa de religação água em
caso de corte de fornecimento por falta de pagamento e dá outras providências – Aut. Executivo - PRAZO
VENCIDO EM 19.03.19. A vereadora Joanna fez uso da
palavra para discutir. Encerrada a discussão o veto foi
colocado em votação e foi REJEITADO COM OITO VOTOS CONTRÁRIOS E QUATRO VOTOS FAVORÁVEIS.
Veto Total Proj. Lei nº. 093/18 - Institui o Programa
Municipal de Desenvolvimento da Produção Artesanal
e Orgânica Associada ao Turismo – PRÓ-ARTESÃO
– Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 19.03.19. O
vereador Carlos Du fez uso da palavra para discutir.
O vereador Edson Rezende fez uso da palavra para
discutir. Encerrada a discussão foi solicitada vista
pelo vereado Odair Ferreira. VISTA CONCEDIDA AO
VEREADOR ODAIR FEREIRA. Estando o projeto com
prazo vencido, ante o pedido de vista e cumprindo o
que determina o Regimento Interno, o Senhor Presidente declarou o encerramento da presente sessão às
20h16. Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor
Secretário. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de
Andrade. Secretário “ad hoc”: Vereador Carlos Augusto do Nascimento Soares.

CONSELHOS MUNICIPAIS
CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONAS
Presidente: Luiz Henrique Alves Donato

EXTRATO DE DELIBERAÇÃO
Deliberação do CONAS nº 104 de 18 de Junho de
2019. “Dispõe sobre a Convocação da XII Conferência Municipal de Assistência Social – CMAS” O Conselho Municipal de Assistência Social – CONAS, no uso
de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal nº.
3.595 de 23 de março de 2000, com as alterações
decorrentes da Lei Municipal nº. 3.775 de 21 de outubro de 2003 e considerando o que dispõe a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, nº. 8.742 de 07
de dezembro de 1993; RESOLVE: Art. 1º Convocar a
12ª Conferência Municipal de Assistência Social com a
finalidade de avaliar a situação da Assistência Social
na perspectiva do Sistema Único da Assistência Social
– SUAS e propor novas diretrizes para o seu aperfeiçoamento. Art. 2º - A 12ª Conferência Municipal de
Assistência Social realizar-se-á no dia 13 de Setembro
de 2019 sob o tema: “Assistência Social: Direito do
povo, com financiamento público e participação social”
Art. 3º Os eixos a serem debatidos são: I – Os desafios para consolidação do SUAS frente aos impactos
da crise financeira da União, Estados e Municípios, a
emenda Constitucional 095, a proposta da reforma
da previdência e a reforma trabalhista. II – A Rede
de Proteção do SUAS e a relação com os órgãos de
garantias de direitos. III – Democracia participativa,
controle social e protagonismo do usuário do SUAS – “
Nada sobre nós, sem nós”. Art. 4° O Regimento Interno da XII Conferência Municipal de Assistência Social
disporá sobre sua organização. Art. 5° Está resolução
entrará em vigor na presente data. Luiz Henrique Alves Donato - Presidente do CMAS.

CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA - COMDE
Presidente: Fernando Antônio Bezerra da Silva

ATAS
Ata 103 - Aos doze dias do mês de Marco, realizou
-se a reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMPD na Sede da
Associação Regional das Pessoas Portadoras de Deficiência de Barbacena – ASDEF sendo feito registro de
presença em livro próprio. O vice presidente iniciou
a reunião comunicando que o conselheiro presidente,
Fernando Bezerra, estava em consulta e que iria se
atrasar e que, portanto, presidiria a reunião. Michael
Lemos levou ao conhecimento do conselho os assuntos da reunião com o Prefeito Luiz Alvaro, disse que
os representantes do Conselho foram bem recebidos
pelo prefeito, disse que foi passado ao prefeito as necessidades da pessoa com deficiência em Barbacena
e também as irregularidades existentes. Frisou que
o Presidente do Conselho, Fernando Bezerra, levou
ao conhecimento do prefeito a situação do transporte público municipal, onde dez ônibus circulam sem
acessibilidade para pessoa com deficiência, mesmo
utilizando o simbolo, apresentou ainda ao prefeito
diversas leis existentes no Município e que não são
executadas, como por exemplo a semana esportiva
para pessoa com deficiência, levou ao conhecimento
do senhor prefeito a ilegalidade do decreto municipal
que estabelece o concessão de passe livre para pessoa
com deficiência, este que não atende as leis federais
e também sobre a obra de mobilidade urbana, que foi
feita sem a participação do Conselho e que vem causando diversos prejuízos. Solicitando a palavra, conselheiro José frisou que basta a prefeitura seguir o que
determina a legislação, que isto for feito, não haverá
qualquer problema em relação a mobilidade urbano
e que além da presença do conselho, deve -se ter
acompanhamento técnico especializado. Dando prosseguimento a reunião, o vice presidente do Conselho,
Michael Lemos, passou a direção da reunião para o
presidente do Conselho, Fernando Bezerra. Com a palavra Fernando Bezerra pediu desculpas ao conselho
pelo atraso, disse que estava em atendimento médico
e justificou a ausência da conselheira Sônia que também estava em atendimento médico. Prosseguindo a
reunião, Fernando disse que gravou a reunião com o
prefeito e que ata estava sendo feita, disse também
que a o foco do CMPD deve ser ajudar a ASDEF, frisou
que na reunião com o prefeito o mesmo disse que
não era do interesse da prefeitura tirar a entidade da
Estação Ferroviária, que a determinação partiu do Ministério Público. Solicitando a palavra, Márcio Souza
frisou que o interesse é sim do poder público, pois
quem assinou o Termo de Ajuste de Conduta foi o prefeito e que o interesse era da Subsecretaria de Cultura
e mostrou ao Conselho ofícios e o TAC assinado pelo
prefeito. Com a palavra, Fernando Bezerra mostrou o
áudio da reunião com o prefeito e solicitou que fosse
encaminhado ofício ao gabinete, pois já havia passado o prazo para resposta. Não havendo nada mais a
tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e
eu, Michael Lemos de Castro Militão, lavrei a presente
ata que, lida e aprovada, será assinada por todos os
presentes.
Ata 104 - Aos quatorze dias do mês de Junho de 2019,
às 09 horas, realizou-se a reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – COMDE
na Sede da ASDEF sendo feito registro de presença
dos Conselheiros e visitantes em livro próprio. Dado
inicio a reunião, o Vice Presidente do Conselho e presidente da Comissão do Processo de Escolha dos Repre5

sentantes da Sociedade Civil, levo ao conhecimento de
todos que houve uma única inscrição para cada segmento representativo no conselho, sendo dado posse
aos novos conselheiros: Associação e Apoio aos Surdos de Barbacena: Titular: Amanda Clionice dos Santos; Segmento de Pessoas com Deficiência auditiva:
Fernando Antonio Bezerra da Silva; Segmento de Pessoas com Deficiência Mental: Sônia Maria Oliveira; Representante do Segmento de Pessoas com Deficiência
Física: Tadeu; Representante do Segmento de Representantes de Prestadores de Serviço: Nivaldo Paulino
Teodoro. Prosseguindo a reunião foi feita a leitura da
proposta de lei a ser encaminhada ao Gabinete do Prefeito tornando o Conselho deliberativo e administrador
do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência, sendo
aprovado por todos os presentes. Com a palavra conselheira Sônia disse ao conselho que suas faltas têm
sido por motivo de saúde e questionou se as reuniões
não poderiam ser no período da tarde. Fernando Bezerra disse que era improvável a realização das reuniões na parte da tarde e que manteria as reuniões do
Conselho na parte da manhã. Solicitando a palavra,
Vinicius frisou que, já encaminhou vários ofícios para
Associação dos comerciantes e CDL solicitando que os
funcionários lojistas sejam treinados para atender as
pessoas com deficiência auditiva, mas que não houve
resposta. Com a palavra Fernando Bezerra frisou que
o Conselho tem feito varias cobranças e não tem sido
atendido e que, no dia 25 de Junho às 16 horas o Conselho terá uma reunião no Ministério Público e que o
Conselho poderá aproveitar a oportunidade para levar
a falta de resposta e apoio do Poder Público ao Promotor. Não havendo nada mais a tratar, o presidente
agradeceu a presença de todos e eu, Michael Lemos
de Castro Militão, secretário ad hoc, lavrei a presente
ata que, lida e aprovada, será assinada por todos os
presentes.
Ata 105 - Aos treze dias do mês de Agosto de 2019,
às 09 horas, na Sede da Associação Regional das Pessoas Portadores de Deficiência de Barbacena Física
– ASDEF realizou-se a reunião do Conselho Municipal
dos Direitos da Pessoa com Deficiência, sendo feito
registro da presença dos Conselheiros em livro próprio. O presidente deu início a reunião agradecendo
a presença de todos e solicitou que fosse feita a leitura da ata anterior, sendo aprovada pelos presentes.
Prosseguindo a reunião, o Presidente do Conselho,
Fernando Bezerra, disse que por falta de quórum no
conselho, a eleição da nova mesa diretora ficaria para
próxima reunião do COMDE. Disse ainda que solicitasse a reserva da Câmara Municipal para o dia 17 e 18
de Setembro para realização da Semana da pessoa
com deficiência e solicitou que fosse verificada junto a SEGOV sobre a liberação das diárias e também
a liberação do transporte para ficar a disposição do
palestrante. Ainda com palavra, pontuou que o evento poderia ser realizado no dia 22 de Setembro, que
sendo o dia Municipal da luta da pessoa com deficiência. Solicitando a palavra, conselheiro Levy levou ao
conhecimento do Conselho a dificuldade de renovação
do cartão de estacionamento para deficiente, disse
que se o deficiente possui uma deficiência permanente, que não deveria ser exigido atestado ou exame
médico e que é muito difícil consegui laudo médico
pelo SUS. Com a palavra, Fernando Bezerra disse que
essa renovação se faz necessário, tendo em vista as
deficiências temporárias. Com a palavra, conselheira
Vanuza pontuou que seria interessante verificar juntas
as instituições que trabalham com a pessoa com deficiência para unificar as comemorações. Não havendo
nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença
de todos e eu Michael Lemos de Castro Militáo, secretário ad hoc, lavrei a presente ata que, lida e aprovada
será assinada por todos os presentes.
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