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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos

EXTRATO DE PORTARIA  ASSINADA PELO EXMO 
SR PREFEITO MUNICIPAL

DECRETOS MUNICIPAIS

DECRETO MUNICIPAL Nº 8.472

“Insere art. 25-A no Decreto nº 8.443, de 29 de março de 2019, que “Regulamenta 
a prestação de serviços de transporte de passageiros por automóveis de aluguel 
tipo Táxi no Município de Barbacena”.”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com as Leis em vigor, em especial com o disposto na Lei Municipal 
nº 4.293, de 25 de outubro de 2010, e na forma do art. 26, inciso I, da Constituição 
do Município de Barbacena;
DECRETA:
Art. 1º Fica inserido o art. 25-A no Decreto nº 8.443, de 29 de março de 2019, com 
a seguinte redação:
“Art. 25-A. Ficam excluídos das exigências constantes do inciso I do art. 22 e do art. 
24 deste Decreto, os veículos de coleção.
§1º Para os fins deste Decreto, considera-se veículos de coleção aqueles que pre-
encherem os seguintes requisitos, comprovados por Certificado de Originalidade 
expedido pelo DENATRAN ou DETRAN-MG ou por clubes de carros antigos:
I - ter sido fabricado há mais de vinte anos;
II - conservar suas características originais de fabricação;
III - apresentar Certificado de Originalidade, reconhecido pelo Departamento Na-
cional de Trânsito - DENATRAN.
§ 1º O Certificado de Originalidade de que trata o inciso III deste artigo atestará 
as condições estabelecidas nos seus incisos I e II, e será expedido por entidade 
credenciada e reconhecida pelo DENATRAN, sendo o documento necessário para 
o registro.
§ 2º A entidade de que trata o § 1º deste artigo será pessoa jurídica, sem fins 
lucrativos, e instituída para a promoção da conservação de automóveis antigos e 
para a divulgação dessa atividade cultural, de comprovada atuação nesse setor, 
respondendo pela legitimidade do Certificado que expedir.
§ 3º O número de veículos de coleção permitidos a prestarem o serviço de táxi no 
município fica limitado a 5 (cinco).” (AC)
Art. 2º Este Decreto entra e vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 6.141, 
de 22 de junho de 2007.

Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 29 dias de maio de 2019; 177º ano da Revolução Liberal, 89º da 
Revolução de 30.

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 8.475

 “Dispõe sobre a numeração e o emplacamento de imóveis no Município de Barba-
cena, e dá outras providências”. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com as leis em vigor, e na forma do art. 26, inciso I da Constitui-
ção do Município de Barbacena;
DECRETA:
Art. 1º A identificação dos imóveis no Município de Barbacena será estabelecida por 
meio de numeração a ser regulada por este Decreto, que deverão ter seu emplaca-
mento numérico efetuado em padrão e local visível.
Art. 2º Após solicitação de aprovação ou regularização do projeto de edificação, 
com posterior numeração fornecida pela Prefeitura do Município de Barbacena dos 
prédios e dos terrenos vagos, nenhuma alteração será permitida, salvo comprovada 
necessidade de interesse público devidamente justificado.
§ 1º Os imóveis, edificados ou não, poderão receber numeração desde que solicita-
da pelo interessado por meio de procedimento administrativo, pagos os correspon-
dentes valores de taxas de expediente.
§ 2º Cada lote receberá exclusivamente, uma única numeração, exceto os lotes com 
testadas para mais de uma via pública.
§ 3º O processo administrativo será instruído com a seguinte documentação:
I - Cópia do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, quitado;
II - cópia da escritura ou registro do imóvel atualizado (emitido em até 90 dias) 
III - cópia de compromisso de compra e venda do imóvel, desde que instruído con-
juntamente com os demais compromissos e o documento de registro do imóvel, de 
modo a indicar a procedência do respectivo compromisso, em qualquer dos casos 
deverá se fazer acompanhar ainda do devido protocolo de recolhimento do ITBI. 
IV - cópia do contrato de comodato em nome do requerente ou termo de cessão de 
uso de domínio útil, quando expedidos pelo Município.
V - cópia do RG e CPF do requerente, que deverá ser o proprietário do imóvel, 
possuidor ou pessoa por ele autorizada;
VI - comprovante de pagamento das taxas de expediente;
VII - em caso de autorização para terceiros deverá ser apresentada Procuração 
com poderes para representação junto ao Município e Cópia reprográfica do RG e 
CPF do outorgado.
§ 4º Os documentos que tratam os incisos II, III ou IV do § 3º deste artigo são 
os únicos hábeis a comprovarem a titularidade sobre o imóvel, para fins de atendi-
mento deste Decreto.

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com as leis em vigor, e na forma do artigo 26, inciso II, da Cons-

Art. 3º A Prefeitura do Município de Barbacena poderá, a qualquer tempo e a seu 
critério, proceder à numeração de imóveis, edificados ou não, e à alteração de sua 
numeração, independentemente de iniciativa do contribuinte, se houver grande in-
teresse público, devidamente justificado.
Art. 4º A numeração dos prédios far-se-á atendendo-se às seguintes normas:
I - O número de cada prédio corresponderá à distância em metros, medida sobre o 
eixo do logradouro público, desde o início deste até o meio do lote;
II – nas vias onde já existem vários emplacamentos, deverá ser utilizada como 
referência a metragem da testada dos lotes, para que não haja conflito/divergência 
com a numeração já existente;
III - para efeito de estabelecimento do ponto inicial a que se refere o inciso I, será 
observado o seguinte sistema de orientação: a numeração partirá de forma cres-
cente sempre no sentido centro para bairro;
IV - a numeração será par à direita e ímpar à esquerda do eixo do logradouro 
público;
V - quando a distância em metros, de que trata este artigo, não for o número intei-
ro, adotar-se-á o inteiro imediatamente superior;
Parágrafo único. O eixo do logradouro referido no inciso I deste artigo é a linha 
equidistante, em todos os seus pontos, do alinhamento do logradouro, regulariza-
ção, legalização ou atualização.
Art. 5º A numeração de novas unidades, autônomas ou não será designada por 
ocasião do processamento da licença para a construção.
Art. 6º Todas as edificações existentes ou que vierem a ser construídos na cidade, 
vilas e povoados em área urbana, serão obrigatoriamente numerados de acordo 
com os dispositivos constantes deste Decreto.
§ 1° O número correspondente a cada prédio será gravado em algarismos, pelo 
proprietário, em lugar visível, no muro de alinhamento ou na fachada do prédio 
quando esta estiver no alinhamento, não podendo ser colocado em ponto que fique 
mais de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros) acima do nível da soleira do 
alinhamento.
§ 2° Quando existir mais de uma casa no interior do mesmo terreno, ou se tratar de 
casas geminadas, cada habitação deverá receber numeração própria, com referên-
cia, sempre, à numeração da entrada do logradouro público.
§ 3° Quando o prédio ou terreno além de sua entrada principal tiver entrada por 
outro logradouro, o proprietário poderá requerer a numeração suplementar.
§ 4° É proibida a colocação de placa de numeração com número diverso do que 
tenha sido oficialmente indicado pela Prefeitura, ou que importe na alteração da 
numeração oficial.
Art. 7º A numeração dos prédios é obrigatória e a dos terrenos vagos se fará a 
requerimento do proprietário, desde que atendido o art. 139 da Lei Municipal nº 
3.241, de 1995, e o art. 5º da Lei nº 1.920, de 1983.
§ 1° Aos prédios existentes, a numeração só será fornecida se houver projeto apro-
vado e executado conforme legislação vigente.
§ 2° Somente o proprietário, ou o seu procurador, poderão requerer a numeração.
§ 3º Em caso de construção, o imóvel poderá receber a numeração, desde que haja 
a vedação do imóvel, nos termos da Lei Municipal nº 3.241, de 1995.
Art. 8º A numeração de imóveis regulares, porém em loteamentos irregulares, po-
derá ser fornecida, desde que o mesmo não esteja localizado em área invadida, 
áreas de preservação ambiental ou área de risco.
Parágrafo único. O solicitante, na condição constante do caput deste artigo, deverá 
atender às exigências contidas no artigo 2º deste Decreto.
Art. 9º Quando constatada alguma irregularidade, o servidor municipal incumbido 
da fiscalização expedirá intimação ao infrator, ao proprietário ou possuidor para, 
em prazo não superior a dez dias, promover as medidas necessárias visando sanar 
a irregularidade.
Parágrafo único. O não cumprimento da intimação no prazo estipulado poderá en-
sejar a aplicação de multa.
Art. 10. Competirá a Secretaria Municipal de Obras Públicas, através do setor de 
fiscalização de obras, a vistoria no local e a indicação do número a ser aplicado no 
respectivo imóvel.
Parágrafo único. Poderá, a critério do Secretário e na forma legal, a designação, 
em caráter especial, de outro setor ou servidor para realizar o disposto no caput 
deste artigo.
Art. 11. A competência para expedição da Certidão de Emplacamento é de exclusi-
vidade do Secretário ou a quem este delegar.
Art. 12. Em situação especial, devidamente justificada, poderá o Secretário chamar 
o feito à ordem, saneando o mesmo para fins de emissão ou regularização do res-
pectivo emplacamento.
Art. 13.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 31 de maio de 2019; 177º ano da Revolução Liberal, 89º da 
Revolução de 30.  

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal
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PROCESSO SELETIVO

AVISOS DE LICITAÇÕES

ERRATA

Secretário: Luiz Carlos Rocha de Paula

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
DESPORTO E CULTURA - SEDEC

EDITAL

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

Secretário: Aderbal Neves Calmeto

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO - SEPLAN

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 002/2017

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, regi-
dos pelas normas estabelecidas no Edital 002/2017 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 presen-
te Edital implicará na desclassificação do candidato no respectivo processo seletivo.
3. Os documentos deverão ser apresentados somente pelo candidato ou por procu-
rador 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). 

Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 31 de maio de 2019; 176º ano da Revolução Liberal, 88º da 
Revolução de 30.

Luis Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

Inscrição Nome Nascimento Nota Ordem

10213 Elizabeth Rodrigues de Oliveira 05/06/1979 5,5 222

11698 Zelia Margarida da Silva Neves 05/06/1979 5,5 223

13453 Emerson Silva Ribeiro da Cunha 13/01/1980 5,5 224

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – PREGÃO ELETRÔNICO: 007/2019 – 
PRC 012/2019. OBJETO: RP. aquisição de ração destinada a atender o Canil da 
Guarda Municipal. Abertura de lances: 14/06/2019 às 14:00 horas. Informações:  
www.bll.org.br. Maria Ap. Eugênia. Gerente de Licitação.    

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO / SAS – PREGÃO ELETRÔNICO: 006/2019 – 
PRC 009/2019. OBJETO:  Aquisição de massa asfáltica de concreto betuminoso 
usinado a quente (CBUQ), com aplicação. Abertura de lances: 13/06/2019 às 14:00 
horas. Informações:  www.bll.org.br. Maria Ap. Eugênia. Gerente de Licitação.     

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO / SAS – REGÃO ELETRÔNICO: 001/2019 – PRC 
008/2019. OBJETO: RP. aquisição de materiais hidrossanitários. Abertura de lances: 
17/06/2019 às 14:00 horas. Informações:  www.bll.org.br. Maria Ap. Eugênia. Ge-
rente de Licitação. 

- Na Portaria nº 20.483, publicada no e-DOB - Diário Oficial do Município no dia 
30.05.2019, onde se lê “Iara Rocha Duque de Faria”, leia-se “Iara Rocha Faria Du-
que”.

EDITAL N° 001/2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA, no uso de 
suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados que es-
tão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para cadastro de 
candidatos ao preenchimento de vagas para a prestação de atividade VOLUNTÁRIA 
como ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO no PROGRAMA “MAIS ALFABETIZAÇÃO”, 
por tempo determinado pelo Ministério da Educação,  de acordo com a legislação 
vigente.
Do Objetivo
O Programa Mais Alfabetização tem o objetivo de fortalecer e apoiar as Unidades 
Escolares no processo de alfabetização, para fins de Leitura, Escrita e Matemática, 
dos estudantes regularmente matriculados no 1º e 2º anos iniciais do ensino fun-
damental.

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

tituição do Município de Barbacena; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 20.475  - 1 – DESIGNAR para compor o Comitê Gestor Intersetorial 
para Atenção Integral à Criança e ao Adolescente, instituído pelo Decreto nº 8.402, 
de 14 de dezembro de 2018, os seguintes membros: a) representante da Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura e Desportos: Mônica Tobias Dias de Campos. b) 
representante da Superintendência Regional de Ensino: Leopoldina Regina da Silva. 
c) representante da Secretaria Municipal de Saúde e Programas Sociais: Tânia Mara 
Jovani Capicote. d) representante da Superintendência Regional de Saúde: Kleber 
José Lopes Camargo. e) representante da Subsecretaria Municipal de Programas 
Sociais: Luiz Henrique Alves Donato. f) representante do Conselho Municipal dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente: Lenici Florêncio Costa. g) representante do Con-
selho Tutelar: Dolores Moreira Lopes. h) representante do Conselho Municipal de 
Educação: Michael Lemos de Castro Militão. i) representante do Conselho Municipal 
de Saúde: Otávio Augusto Ramos Vieira. j) representante do Conselho Municipal de 
Assistência Social: Camila Alexsandra de Assis Almeida. 2 – DISPOR que a presente 
Portaria entre em vigor na data de sua publicação. Barbacena, 29 de maio de 2019.

ANEXO I

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO
Os documentos marcados com * estão disponibilizados para preenchimento e im-
pressão 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);
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 compro-
vação 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 Ren-
da), 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 Supre-
mo Tribunal Federal*; 
16) Declaração de idoneidade para o exercício das atribuições do cargo de provi-
mento em comissão* 
17) Exame Médico Pré-admissional (agendar no IMAS – Instituto Municipal de Assis-
tência 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 distribui-
ção 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 - Te-
lefone: 3339-5000
19.3 - Certidão da Polícia Civil
Via Internet no Endereço: https://wwws.pc.mg.gov.br

ANEXO II

CANDIDATOS CONVOCADOS

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
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Do Local de atuação 
Art. 1º – As atividades serão exercidas nas escolas da Rede Municipal que oferecem 
o 1º e 2º anos do Ensino Fundamental. 
Da Inscrição 
Art. 2º – O período de inscrição será de 03 a 07/06/2019/2019, na Secretaria Muni-
cipal de Educação, Desporto e Cultura, situada na Rua Monsenhor Silvestre de Cas-
tro, 275, bairro Funcionários, Barbacena, MG, no horário de 13h 30 min. às 17h. A 
inscrição é gratuita e consiste no preenchimento do formulário (ANEXO I) com apre-
sentação de documentação comprobatória, (cópias e originais para autenticação).
§1º - No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
I- Cédula de Identidade e do CPF;
II- Comprovante de residência.
III – Diplomas, certificados.
IV - Declaração comprobatória dos documentos constantes no art. 3º, incisos III, 
IV, V, VI e VII.
§  2º – As cópias dos documentos não serão devolvidas aos candidatos.
§ 3º – Não será fornecido ao candidato documento comprobatório de classificação 
do cadastro no presente processo seletivo, valendo para esse fim os resultados di-
vulgados pela Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura de Barbacena. 
Dos Requisitos
Art. 3º - Para se inscrever o candidato deverá apresentar os seguintes requisitos: 
I – Graduação em Pedagogia ou Normal Superior;
II – Especialização em Alfabetização;
III – Ser graduando do curso de Pedagogia a partir do 5º período ou do 3º ano;
IV - Ter participado de programas de formação continuada em alfabetização, com 
carga horária mínima de 120 horas, a partir de 2013;
V - Ter experiência em turmas de alfabetização comprovada por meio de declaração 
de bom desempenho certificada pelo diretor(a) e técnico (a) em educação da escola 
onde atuou.
VI – Ter experiência como Assistente de Alfabetização Voluntário no Programa Mais 
Alfabetização,
comprovada por meio de declaração de bom desempenho certificada pelo diretor(a) 
e técnico (a) em educação da escola onde atuou. 
VII -  Ter experiência como monitor do Programa Mais Educação, comprovada por 
meio de declaração de bom desempenho certificada pelo diretor(a) e técnico (a) em 
educação da escola onde atuou.
VIII- Ter experiência como bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Inicia-
ção à Docência (PIBID) e/ou no Programa Residência Pedagógica, comprovada por 
meio de declaração de bom desempenho certificada pelo professor(a) supervisor(a) 
do programa da escola onde atuou.  
IX - Ter disponibilidade para participar das ações formativas, promovidas pelo MEC 
em articulação com a Rede Municipal.
Da forma de Avaliação documental
Art. 4º – O cadastro dos candidatos será efetuado através da análise documental, 
sendo a pontuação máxima de 31 pontos.
Art. 5º – A classificação tem como foco a qualificação do candidato a  Assistente 
de Alfabetização.
Da  Pontuação
Art. 6º – A atribuição de pontos obedecerá ao disposto abaixo:

Parágrafo Único – O candidato que apresentar comprovações falsas ou inexatas dos 
requisitos ou que não satisfizer às condições exigidas será eliminado do processo.
Das atribuições do assistente de alfabetização
Art. 7 º – Compete ao assistente de alfabetização:
I - Apoiar e fortalecer o trabalho pedagógico do professor  alfabetizador  na aplica-
ção e acompanhamento de atividades de  leitura, escrita e matemática, estabeleci-
das e planejadas pelo professor regente.
II - Participar de processo de formação oferecido pelo MEC em articulação com a 
rede municipal de educação;
III – Atuar na garantia dos direitos de aprendizagem dos alunos;

IV – Obedecer as normas estabelecidas pela Unidade Escolar;
V– Ser assíduo e pontual.
Das vagas
Art. 8º – Será formado cadastro de assistentes de alfabetização voluntários, sem 
disponibilidade imediata de vagas, para atuação em 20 (vinte) escolas participantes 
do Programa Mais Alfabetização.
Da carga horária semanal
Art. 9º  – A carga horária semanal do assistente de alfabetização será de 5 (cinco) 
horas por turma, podendo atuar em, no máximo 8 (oito) turmas, perfazendo 40 
horas semanais, se houver compatibilidade de horário.
Da validade do  Processo Seletivo Simplificado para Cadastro de Assistente de Al-
fabetização
Art. 10 – O processo seletivo terá validade durante a vigência do Programa Mais 
Alfabetização, determinada pelo Ministério da Educação.
Do apoio financeiro ao Assistente de Alfabetização Voluntário
Art. 11 – Aos assistentes de alfabetização voluntários, cadastrados e convocados 
para atuarem  nas turmas de 1º e 2º anos do Ensino Fundamental das Unidades 
Escolares, será destinado um valor financeiro, a ser definido pelo FNDE para ressar-
cimento dos custos com alimentação e transporte. 
Art. 12 – O recurso para ressarcimento do transporte e alimentação do assistente 
de alfabetização, mencionado no art. 11, será disponibilizado, exclusivamente,  pelo 
Ministério da Educação através do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE. 
Da classificação para Cadastro dos Candidatos a Assistente de Alfabetização
Art. 13 -  Os candidatos cadastrados serão classificados de acordo com os seguintes 
critérios:
I – Os candidatos serão listados, em ordem decrescente de pontuação;
II - Os candidatos cadastrados, serão convocados obedecendo a ordem de classifi-
cação, de acordo com a necessidade das Unidades Escolares.
Parágrafo Único – Em caso de candidatos com a mesma pontuação será usado 
como critério de desempate, a maior idade.
Do Resultado Preliminar
Art. 14 – O resultado preliminar será divulgado no dia 12/06/2019, no E-DOB, no 
portal da Prefeitura Municipal de Barbacena e na entrada do prédio onde está loca-
lizada a Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura.
Dos Recursos 
Art. 15 – Poderá ser interposto recurso quanto ao resultado preliminar deste Pro-
cesso Seletivo Simplificado para cadastro de Assistente de Alfabetização, dirigido 
à Comissão de Avaliação e Seleção, até 48 horas após a divulgação do resultado 
preliminar.
Art. 16 – Não serão apreciados recursos interpostos contra resultado de outro can-
didato, bem como encaminhamento fora do prazo estabelecido.
Art. 17 – Os resultados dos recursos interpostos serão disponibilizados pela Comis-
são de Avaliação e Seleção, em 72 horas, após a data de solicitação do recurso.
Do Resultado Final 
Art. 18 - O resultado Final do Processo Seletivo Simplificado para cadastro de Assis-
tente de Alfabetização será divulgado por ordem de classificação no dia 19/06/2019, 
no E-DOB, no portal da Prefeitura Municipal de Barbacena e na entrada do prédio 
onde está localizada a Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura.
§ 1º – Os candidatos cadastrados serão chamados conforme a ordem de classifica-
ção, de acordo com as demandas das Unidades Escolares.
§ 2º – A não aceitação, pelo candidato classificado, das vagas dispostas ou a não 
disponibilidade para as vagas apresentadas, resultará na sua recusa ao programa, 
com isso, será eliminado do processo seletivo, perdendo o direito às vagas.
§ 3º -  A ausência do candidato, no ato da convocação implicará no chamamento 
imediato do próximo classificado. O candidato que não se apresentar será conside-
rado eliminado do processo seletivo, perdendo o direito à vaga.
Das Disposições Finais: 
Art. 19 – A inscrição do candidato implicará na aceitação expressa das normas 
contidas neste edital.
Art. 20 - Esse Processo Seletivo Simplificado para cadastro de Assistente de Al-
fabetização Voluntário não acarreta estabilidade ou vínculo empregatício com a 
Prefeitura Municipal de Barbacena. 
Art. 21 – O assistente de alfabetização voluntário que durante o exercicío da função, 
não obtiver desempenho satisfatório, declarado pela equipe pedagógica da Unidade 
Escolar, será eliminado do programa.
Art. 22 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Avaliação e Seleção, 
em conjunto com o Secretário Municipal de Educação, Desporto e Cultura.

Barbacena, 30 de maio de 2019
Luiz Carlos Rocha de Paula 

Secretário Municipal de Educação, Desporto e Cultura 
(Republicado por incorreção)

ANEXO I 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - SEDEC 
Rua Monsenhor Silvestre de Castro, 275, Bairro Funcionários - CEP: 36.202-020 - Barbacena -MG 

Telefone: (32) 3339-2034  -  E-mail: gabinete.educacao@barbacena.mg.gov.br 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO –  SELEÇÃO PARA CADASTRO DE ASSISTENTE DE 
ALFABETIZAÇÃO VOLUNTÁRIO  DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO 

 
Nome do candidato: _____________________________________________________________ 
RG: ______________ Órgão Expedidor: __________ Data de emissão: ____________________ 
CPF: _________________________________________________________________________ 
Endereço: __________________________________________Nº _____ Bairro: _____________ 
Cidade: __________________________________ CEP: ________________________________ 
E-mail: ____________________________________TEL: ________________________________  
 
Formação (Graduação): __________________________________________________________ 

(obrigatório apresentação de documento comprobatório).  
 
Especialização__________________________________________________________________ 

(obrigatório apresentação de documento comprobatório).  
 
Ano/Período em curso Pedagogia __________________________________________________ 

(obrigatório apresentação de documento comprobatório).  
 
Cursos de formação continuada em alfabetização: quantidade de cursos: ____________________ 
Carga Horária total: ______________________________________________________________ 

(obrigatório apresentação de documento comprobatório).  
 
Experiência em turmas de alfabetização : total de anos: __________________________________ 

(obrigatório apresentação de declaração comprobatória).  
 
Experiência como monitor do Programa Mais Educação: total de anos: _____________________ 

(obrigatório apresentação de declaração comprobatória).  
 
Experiência como bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID): 
total de anos ____________________________________________________________________ 

(obrigatório apresentação de declaração comprobatória).  
 
Com minha participação no processo, fico ciente de que após a escolha da(s) vaga(s) estarei 
comprometido para participar das ações formativas promovidas pelo MEC em articulação com a 
Rede Municipal e cumprir com todas as atribuições do assistente de alfabetização voluntário, de 
acordo com a legislação vigente e Edital nº 001/2019 -  SEDEC. 
 
Assinatura:______________________________________________________________________ 
 
Barbacena, ______/_____/_______  
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TERMO DE CONVOCAÇÃO

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

Diretor: Bruno Moreira Mota

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SAS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Secretário: Samuel de Tarso Paiva Bernardes

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E
MOBILIDADE URBANA - SETRAM

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADES DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 001/2019

A Autoridade de Trânsito da Prefeitura Municipal de Barbacena, com fulcro no ar-
tigo 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, na Resolução 619/16 do Conselho 
Nacional de Trânsito - CONTRAN e na Deliberação No. 66 do Conselho Estadual de 
Trânsito do Estado de Minas Gerais -  CETRAN - MG, considerando que a Empre-
sa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de Trânsito 
por não ter localizado os proprietários dos veículos, ou porque não comprovou a 
entrega das Notificações de Infração de Trânsito aos destinatários,  proprietários 
dos veículos abaixo relacionados, notifica-os das respectivas infrações cometidas, 
concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de trinta dias  contados desta publicação, 
para interporem recurso junto à Junta Administrativa de Recursos de Infrações do  
Município de Barbacena - JARI Barbacena e/ou  procederem ao pagamento de mul-
ta por oitenta por cento do seu valor, na forma estabelecida pelo Artigo 284 do CTB.

Ordem Nro. AIT Placa Marca/Modelo Data Hora Infração

TERMO DE CONVOCAÇÃO- PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 002/2018-  
SERVIÇO DE AGUA E SANEAMENTO – SAS

O DIRETOR GERAL DO SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO, no uso de suas atri-
buições legais, torna público que, cumprindo as etapas previstas no Processo Se-
letivo destinado ao provimento de vagas temporárias para prestação de serviços 
no Serviço de Água e Saneamento, de acordo com a Lei Municipal nº 4.822 de 25 
de julho de 2017, regidos pelas normas estabelecidas no Edital 002/2018 e demais 
legislações vigentes, determina: 
1. Fica convocado o candidato abaixo listado para comparecer no SAS - Serviço 
de Água e Saneamento, no dia 03 de junho, a partir das 07 horas, situado na 
Av. Governador Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha para assinatura do 
contrato de trabalho. 

CARGO DE MOTORISTA

NOME CPF DATANASC.    NOTA

12 Cláudio Marcelino Silva Júnior *******46-16 29/11/1991 8.5

Bruno Moreira Mota
Diretor Geral do SAS

ANEXO I 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - SEDEC 
Rua Monsenhor Silvestre de Castro, 275, Bairro Funcionários - CEP: 36.202-020 - Barbacena -MG 

Telefone: (32) 3339-2034  -  E-mail: gabinete.educacao@barbacena.mg.gov.br 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO –  SELEÇÃO PARA CADASTRO DE ASSISTENTE DE 
ALFABETIZAÇÃO VOLUNTÁRIO  DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO 

 
Nome do candidato: _____________________________________________________________ 
RG: ______________ Órgão Expedidor: __________ Data de emissão: ____________________ 
CPF: _________________________________________________________________________ 
Endereço: __________________________________________Nº _____ Bairro: _____________ 
Cidade: __________________________________ CEP: ________________________________ 
E-mail: ____________________________________TEL: ________________________________  
 
Formação (Graduação): __________________________________________________________ 

(obrigatório apresentação de documento comprobatório).  
 
Especialização__________________________________________________________________ 

(obrigatório apresentação de documento comprobatório).  
 
Ano/Período em curso Pedagogia __________________________________________________ 

(obrigatório apresentação de documento comprobatório).  
 
Cursos de formação continuada em alfabetização: quantidade de cursos: ____________________ 
Carga Horária total: ______________________________________________________________ 

(obrigatório apresentação de documento comprobatório).  
 
Experiência em turmas de alfabetização : total de anos: __________________________________ 

(obrigatório apresentação de declaração comprobatória).  
 
Experiência como monitor do Programa Mais Educação: total de anos: _____________________ 

(obrigatório apresentação de declaração comprobatória).  
 
Experiência como bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID): 
total de anos ____________________________________________________________________ 

(obrigatório apresentação de declaração comprobatória).  
 
Com minha participação no processo, fico ciente de que após a escolha da(s) vaga(s) estarei 
comprometido para participar das ações formativas promovidas pelo MEC em articulação com a 
Rede Municipal e cumprir com todas as atribuições do assistente de alfabetização voluntário, de 
acordo com a legislação vigente e Edital nº 001/2019 -  SEDEC. 
 
Assinatura:______________________________________________________________________ 
 
Barbacena, ______/_____/_______  
 
 

1 AG02107321 GXH2467 M.BENZ/710 31/10/2018 07:54:14 Estacionar no passeio 

2 E100116810 QPF7251 V W / N O V A 
SAVEIRO RB 
MBVD

08/10/2018 09:54:54 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

3 E100118680 PVB0971 FIAT/STRADA 
WORKING

12/10/2018 03:15:57 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em mais de 
20% até 50% 

4 E100118701 PVB0971 FIAT/STRADA 
WORKING

12/10/2018 05:03:00 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

5 AG02106643 PYF3907 FORD/KA SEL 
1.5 SD B

05/11/2018 17:22:09 Estacionar nas vagas 
reserv a idosos, s/ cre-
dencial

6 E100105831 GZF0628 I/KIA BESTA 
12P GS

26/09/2018 14:39:48 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

7 E100123365 MGG1432 GM/VECTRA 
SEDAN ELE-
GANCE

01/11/2018 10:48:30 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

8 E100106491 GPI0809 VW/GOL GL 
1.8

12/09/2018 09:57:28 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

9 E100113366 OVH2327 CHEVROLET/
S10 LT FD2

30/09/2018 13:55:25 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

10 E100121770 GYX4470 FORD/FIESTA 
1.6 FLEX

27/10/2018 21:00:21 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

11 E100118525 PUJ1097 FIAT/STRADA 
WORKING CD

11/10/2018 19:13:21 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

12 E100124003 GKS8757 I/FORD FO-
CUS 2.0L HA

03/11/2018 07:47:00 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

13 E100117315 OWZ4139 CHEVROLET/
ONIX 1.0MT 
LS

09/10/2018 15:44:40 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

14 AG02106923 HIJ6040 F I A T / U N O 
MILLE FIRE 
FLEX

04/10/2018 15:14:04 Deixar o condutor de 
usar o cinto segurança 

15 E100113872 OQL6340 I / R E N A U LT 
F L U E N C E 
PRI20A

02/10/2018 07:49:02 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

16 E100122320 GKS6906 V W / 2 4 . 2 5 0 
CNC 6X2

30/10/2018 06:21:03 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

17 E100108856 HLV1502 VW/FOX 1.6 
GII

18/09/2018 14:31:37 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

18 E100124080 OLQ9540 VW/FOX 1.0 
GII

03/11/2018 12:47:55 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

19 E100117051 CER0798 G M / M O N Z A 
CLASSIC SE

09/10/2018 16:01:55 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

20 E100117788 GZD7000 V W / PA R AT I 
2.0

10/10/2018 13:47:46 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

21 E100117876 HHF9332 CITROEN/C3 
GLX 14 FLEX

10/10/2018 18:12:16 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

22 E100122595 PYC1904 H Y U N D A I /
HB20 1.0M 
COMFOR

30/10/2018 10:29:04 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

23 E100119152 GSF2685 VW/SANTANA 
2.0

12/10/2018 10:57:22 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

24 E100106062 HMY7551 I/FIAT SIENA 
ELX FLEX

11/09/2018 12:26:59 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

25 E100115456 GKS4862 V W / F U S C A 
1500

06/10/2018 07:29:55 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

26 E100108779 DJE8458 SR/FACCHINI 
SRF CA

18/09/2018 06:32:25 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

27 E100123552 GWF6909 GM/CELTA 5 
PORTAS

01/11/2018 19:09:49 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

28 AG02106189 GRG6193 F I A T / U N O 
MILLE EP

26/09/2018 14:35:49 Deixar o passageiro de 
usar o cinto segurança 

29 E100115192 GKJ3449 F I A T / U N O 
MILLE BRIO

05/10/2018 08:31:51 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 
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30 E100114598 HOD3425 FORD/FIESTA 
FLEX

04/10/2018 17:52:50 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

31 E100118503 OXJ2036 H O N D A / F I T 
EX CVT

11/10/2018 19:07:36 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

32 AG02107539 GSZ6548 V W / F U S C A 
1300

08/11/2018 15:03:40 Estacionar nas esqui-
nas e a menos de 5m 
do alinhamento da via 
transversal 

33 E100124212 GRB0923 FIAT/TEMPRA 
OURO 16V

03/11/2018 07:59:13 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

34 E100114906 OQU0836 CHEVROLET/
CRUZE LTZ HB

05/10/2018 17:24:20 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

35 E100120021 HNY3199 V W / N O V O 
GOL 1.0

16/10/2018 12:58:02 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

36 E100119240 PVM6673 CITROEN/C3 
T E N D A N C E 
BVA

12/10/2018 16:32:21 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

37 E100123850 QMR2678 V W / N O V A 
SAVEIRO RB 
MBVS

01/11/2018 18:23:03 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

38 AG02106592 OPC9711 F I A T / U N O 
WAY 1.4

10/10/2018 14:33:58 Estacionar nas vagas 
reserv a idosos, s/ cre-
dencial

39 AG02106929 GUM9301 G M / C O R S A 
WIND

10/10/2018 16:38:02 Deixar o condutor de 
usar o cinto segurança 

40 E100121396 GVR7760 VW/GOL I 1.6 26/10/2018 06:48:29 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

41 E100111166 GWK1231 VW/GOL 1.0 23/09/2018 18:42:40 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

42 E100117766 LBM7015 VW/GOL MI 10/10/2018 12:31:05 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

43 E100104600 PWK8158 VW/SAVEIRO 
CS TL MB

30/09/2018 17:46:00 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

44 E100114720 PWK8158 VW/SAVEIRO 
CS TL MB

04/10/2018 16:36:12 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

45 E100115820 PWK8158 VW/SAVEIRO 
CS TL MB

07/10/2018 07:40:31 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

46 AG02107301 GXT8158 VW/6.90 16/10/2018 09:03:34 Estacionar nas vagas 
reserv às pess c/ de-
ficiência, s/ credencial

47 E100111606 HCJ3402 VW/GOL 1.0 24/09/2018 15:54:17 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

48 E100117205 FFR4215 FIAT/UNO VI-
VACE 1.0

09/10/2018 10:51:24 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

49 AG02107324 HNT0338 F I AT / PA L I O 
WK ADVEN 
DUAL

31/10/2018 14:40:08 Estacionar em local/
horário proibido espe-
cificamente pela sina-
lização 

50 E100106084 BPS4353 JTA/SUZUKI 
GSX650F

11/09/2018 13:58:58 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

51 E100115940 PXB8414 NISSAN/VER-
SA 16 SL

07/10/2018 12:20:37 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

52 E100119086 OQX9223 CHEV/PRISMA 
1.4MT LTZ

12/10/2018 20:58:46 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

53 E100111782 QNU3474 V W / N O V O 
GOL TL MCV

24/09/2018 16:51:47 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

54 E100124652 OPX9148 F I A T / U N O 
MILLE WAY 
ECON

02/11/2018 18:47:50 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

55 E100123717 HHO4750 FIAT/FIORINO 
FLEX

01/11/2018 13:41:21 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

56 E100121660 PXB5340 I/FORD FO-
CUS TI AT 
2.0HC

27/10/2018 11:29:02 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

57 E100106953 AMU3474 GM/CELTA 2P 
LIFE

13/09/2018 15:48:16 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

58 AG02106470 EGG2884 FIAT/PUNTO 
SPORTING 1.8

29/10/2018 17:53:28 Dirigir veículo utili-
zando-se de telefone 
celular 

59 E100112300 ODN2837 FIAT/STRADA 
WORKING

26/09/2018 17:18:21 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

60 E100116985 MQW9494 I / T O Y O T A 
HILUX CD4X4 
SRV

09/10/2018 17:01:14 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

61 E100118250 GPH5270 G M / M O N Z A 
SL/E 2.0

11/10/2018 06:07:32 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

62 E100114741 PVB7582 HYUNDAI/HR 
HDB

05/10/2018 10:14:45 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em mais de 
20% até 50% 

63 E100121781 GVM5368 G M / C O R S A 
WIND

27/10/2018 21:06:28 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

64 E100113388 OQF9653 I/FIAT SIENA 
EL 1.4 FLEX

30/09/2018 14:58:42 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

65 E100124630 GKS4346 FIAT/IDEA ELX 
FLEX

02/11/2018 14:54:01 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

66 E100106282 GPY2364 GM/CORSA GL 11/09/2018 11:00:47 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

67 E100108889 GPZ3410 M . B E N Z / L 
1418 E

18/09/2018 16:03:35 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

68 E100122694 GTR2540 V W / PA R AT I 
GL 1.8

30/10/2018 16:00:29 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

69 E100122463 PZX3334 V W / N O V A 
SAVEIRO RB 
MBVS

30/10/2018 15:36:06 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

70 E100118514 HDF9234 FORD/FIESTA 11/10/2018 19:09:30 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

71 E100109990 NWW7270 HYUNDAI/TU-
CSON GLB

20/09/2018 13:36:00 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

72 E100120604 QNG3054 V W / N O V A 
SAVEIRO PP 
MBVD

22/10/2018 08:19:47 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em mais de 
20% até 50% 

73 E100121627 GKS1008 F I AT / PA L I O 
FIRE

27/10/2018 09:20:58 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

74 E100122969 GKS9542 HONDA/CIVIC 
LXS FLEX

31/10/2018 09:33:02 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

75 E100117392 KZQ8578 F I AT / PA L I O 
WK ADVEN 
FLEX

09/10/2018 19:05:57 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

76 E100111111 NYA7600 I/MMC ASX 2.0 
4WD

23/09/2018 12:19:21 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

77 E100124300 HAG4523 VW/GOL 1.0 
GIV

03/11/2018 12:29:37 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

78 E100122090 GQZ8428 FORD/F IES -
TA GL

28/10/2018 11:08:16 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

79 E100117326 KYK7200 FIAT/PUNTO 
ATTRACTIVE

09/10/2018 16:11:31 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

80 E100118866 GKR9873 FORD/ESCORT 12/10/2018 08:31:14 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

81 E100117249 GRX9811 FIAT/PALIO EX 09/10/2018 11:54:40 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

82 E100122166 QMU9375 F IAT /DUCA -
TO MARIMAR 
AMB

29/10/2018 18:09:41 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

83 E100119790 PYR7934 I/CHEV TRA-
CKER LT AT

13/10/2018 07:05:02 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

84 AG02107036 GKS7549 PEUGEOT/206 
14 SENSAT FX

02/10/2018 15:21:58 Deixar o condutor de 
usar o cinto segurança 

85 E100124091 KNC4810 VW/SAVEIRO 
CL 1.6 MI

03/11/2018 13:02:09 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 
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86 E100122826 HKE7406 T O Y O T A /
COROLLA GLI-
18FLEX

31/10/2018 11:57:24 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

87 E100122640 PUL9771 H Y U N D A I /
HB20S 1.6A 
COMF

30/10/2018 12:35:09 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

88 E100117140 GMC9446 VW/GOL CL 09/10/2018 14:03:05 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

89 E100117293 GMC9446 VW/GOL CL 09/10/2018 14:03:05 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

90 E100124839 GQY9326 G M / M O N Z A 
SL/E 2.0

02/11/2018 15:26:35 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

91 E100105402 HNE3255 I/HONDA CR-V 
LX

10/09/2018 12:19:21 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

92 AG02106919 AQY1016 I/FORD RAN-
GER XL 13P

27/09/2018 15:46:25 Estacionar em desa-
cordo com a regula-
mentação - vaga de 
carga/descarga 

93 E100106106 GKR0092 FIAT/UNO CS 11/09/2018 14:50:44 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

94 E100116611 HFU8187 HONDA/CIVIC 
LXS FLEX

08/10/2018 11:27:37 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

95 E100121033 GSJ7106 VW/SANTANA 25/10/2018 09:27:28 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

96 E100119900 GWV5997 F I AT / PA L I O 
FIRE FLEX

15/10/2018 06:00:05 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

97 E100116699 HDF9055 F I A T / U N O 
MILLE FIRE 
FLEX

08/10/2018 16:43:52 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

98 E100122100 GUM0754 VW/GOL CL 
1.6 MI

28/10/2018 17:46:11 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

99 E100104390 HCE1327 H O N D A / C G 
150 TITAN KS

28/09/2018 12:20:59 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em mais de 
20% até 50% 

100 E100116798 HCE1327 H O N D A / C G 
150 TITAN KS

08/10/2018 11:21:05 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em mais de 
20% até 50% 

101 E100119570 HKE5771 FORD/KA FLEX 13/10/2018 07:52:58 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

102 E100107096 GXI7956 F I A T / U N O 
MILLE FIRE

14/09/2018 06:07:28 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

103 E100123464 GRX9274 VW/11.130 01/11/2018 15:59:36 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

104 E100105370 HLP8403 FORD/KA FLEX 10/09/2018 08:44:37 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

105 AG02106645 OMD9504 CITROEN/C3 
GLX 14 FLEX

08/11/2018 11:08:34 Estacionar em desa-
cordo com a regula-
mentação - vaga de 
carga/descarga 

106 E100119075 LOC1527 F I AT / PA L I O 
FIRE

12/10/2018 19:34:25 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

107 AG02107137 GKR5640 V W / F U S C A 
1300

02/10/2018 14:02:43 Deixar o condutor de 
usar o cinto segurança 

108 E100108780 GVL2550 G M / A S T R A 
SUNNY

18/09/2018 06:40:04 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

109 E100122727 GWZ5140 VW/GOL 16V 
PLUS

30/10/2018 21:02:33 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

110 AG02106199 EDY1864 FIAT/IDEA ELX 
FLEX

29/09/2018 07:41:14 Deixar o condutor de 
usar o cinto segurança
 

111 E100114840 GWG0040 G M/MER IVA 
MAXX

05/10/2018 13:13:16 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

112 E100110540 GYC9632 VW/GOL SPE-
CIAL

21/09/2018 17:52:49 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

113 E100108592 HCQ6088 VW/GOL 1.0 17/09/2018 11:29:31 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

114 E100122606 GKR1140 GM/KADETT 
IPANEMA SL

30/10/2018 10:53:29 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

115 E100120945 HFE9911 I/FORD RAN-
GER LTD 13P

25/10/2018 11:56:57 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

116 E100124168 HLO0531 F I AT / PA L I O 
FIRE ECO-
NOMY

03/11/2018 20:01:03 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

117 E100120714 QNX2334 CHEVROLET/
ONIX 10MT 
JOYE

24/10/2018 00:01:09 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

118 E100117920 PYY2808 H Y U N D A I /
HB20S TCIM 
COMP

10/10/2018 21:16:17 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

119 E100120472 KXS0083 VW/SAVEIRO 
1.6

21/10/2018 15:39:54 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

120 E100118910 HNB4966 VW/GOL 1.0 
GIV

12/10/2018 12:00:11 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

121 AG02106467 FAE0268 CHEVROLET/
COBALT 1.4 
LTZ

25/10/2018 16:31:05 Estacionar em guia de 
calçada rebaixada des-
tinada à entrada/saída 
de veículos 

122 E100121430 HDQ5902 F I A T / U N O 
MILLE FIRE 
FLEX

26/10/2018 10:36:26 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

123 E100122914 OLT7839 VW/VOYAGE 
1.6

31/10/2018 17:24:44 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

124 AG02099633 PWF3786 H Y U N D A I /
HB20 1.0M 
COMFOR

31/10/2018 16:12:08 Estacionar sobre faixa 
destinada a pedestre 

125 E100119361 HLD4725 YAMAHA/FAC-
TOR YBR125 
ED

13/10/2018 12:34:40 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

126 E100122639 KVL2398 G M / P R I S M A 
MAXX

30/10/2018 12:08:43 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

127 E100119251 OXB8293 H Y U N D A I /
HB20S 1.6A 
COMF

13/10/2018 05:18:41 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

128 E100112013 JHM1718 F I AT / PA L I O 
WK ADVEN 
FLEX

25/09/2018 15:34:50 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

129 E100124718 HLO4614 FORD/KA FLEX 02/11/2018 05:20:57 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

130 AG02106635 CRD0932 GM/VECTRA 
GL

30/10/2018 11:40:24 Dirigir veículo utili-
zando-se de telefone 
celular 

131 E100116424 GLV4403 GM/MONZA 08/10/2018 15:44:27 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

132 AG02106638 QPI2790 H Y U N D A I /
HB20S 1.0M 
COMF

05/11/2018 14:59:24 Estacionar local/horá-
rio de estacionamento 
e parada proibidos pela 
sinalização 

133 E100119449 HMN6372 VW/POLO SE-
DAN 1.6

13/10/2018 19:56:46 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

134 E100123266 QOF7503 H O N D A / C G 
160 FAN

31/10/2018 17:16:34 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

135 E100123211 HNT8995 KASINSKI/CRZ 
150 10

31/10/2018 01:38:18 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

136 E100106898 EQT2437 I/FORD FO-
CUS HC FLEX

13/09/2018 11:14:10 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

137 E100117381 PXL6975 VW/SAVEIRO 
CD CROSS MA

09/10/2018 18:44:52 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

138 E100115720 PXD1369 I/FORD FU-
SION FLEX B

07/10/2018 11:53:46 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

139 E100118151 FAA5113 M M C / L 2 0 0 
TRITON 3.2 D

11/10/2018 16:38:07 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

140 E100123079 GPH3536 F O R D / E S -
CORT L

31/10/2018 14:40:04 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica

141 E100122672 GKS8327 VW/FOX 1.0 30/10/2018 13:48:21 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 
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142 E100118460 GKS9939 F I A T / U N O 
MILLE WAY 
ECON

11/10/2018 17:45:11 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

143 E100113905 QOT7696 CHEVROLET/
ONIX 1.4AT 
ACT

02/10/2018 09:51:43 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

144 E100124333 GWV6429 F I A T / U N O 
MILLE FIRE

03/11/2018 14:31:36 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

145 E100115380 HNO1928 VW/SAVEIRO 
1.6 CS

06/10/2018 20:21:57 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

146 E100118404 GKS3702 F IAT / S I ENA 
FIRE FLEX

11/10/2018 14:41:11 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

147 AG02105981 OLY6250 PRISMA 1.4L 
LT

09/10/2018 16:46:04 Estacionar em desa-
cordo com a regula-
mentação - vaga de 
carga/descarga 

148 E100116105 OLY0506 FORD/FIESTA 
1.6 FLEX

07/10/2018 20:38:58 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

149 E100107910 GUM9553 VW/GOL SPE-
CIAL

15/09/2018 23:05:15 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

150 E100124740 PYE1661 JEEP/RENEGA-
DE 1.8 AT

02/11/2018 09:59:16 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

151 E100121539 HNT0831 V W / C R O SS -
FOX GII

26/10/2018 12:22:49 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica

152 E100123893 PZX9256 FORD/KA SEL 
1.5 SD B

01/11/2018 22:34:03 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

153 E100120967 GKS5741 FORD/FIESTA 
1.6 FLEX

25/10/2018 14:26:19 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

154 E100117975 GSZ9791 VW/GOL SPE-
CIAL

10/10/2018 13:04:27 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

155 E100114114 MIM7479 VW/FOX 1.6 
PRIME GII

03/10/2018 17:00:20 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

156 E100117117 HJC2589 FIAT/STRADA 
FIRE FLEX

09/10/2018 18:48:42 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

157 AG02101342 HBW6121 V W / C R O SS -
FOX

20/10/2018 11:25:45 Estacionar em desa-
cordo com a regula-
mentação - vaga de 
carga/descarga 

158 E100123992 OQK5934 F I A T / U N O 
MILLE WAY 
ECON

01/11/2018 21:14:54 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em mais de 
20% até 50% 

159 E100115841 HKE7502 HYUNDAI/TU-
CSON GLB

07/10/2018 10:29:17 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20%
 

160 AG02107512 GUC9059 F I AT / PA L I O 
W E E K E N D 
STILE

30/10/2018 10:59:17 Estacionar em desa-
cordo com a regula-
mentação - vaga de 
carga/descarga 

161 AG02101361 HNP5751 HONDA/CIVIC 
LXL

07/11/2018 10:48:08 Estacionar em desa-
cordo com a regula-
mentação especificada 
pela sinalização 

162 E100111419 GZE0818 F I AT / PA L I O 
FIRE ECO-
NOMY

23/09/2018 17:47:06 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

163 E100112343 GZE0818 F I AT / PA L I O 
FIRE ECO-
NOMY

26/09/2018 18:50:20 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

164 E100119097 ONL4778 VW/SAVEIRO 
CD TL MB

12/10/2018 21:42:50 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

165 E100119504 HEU2605 GM/CLASSIC 
LIFE

13/10/2018 02:29:36 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

166 E100119515 HEU2605 GM/CLASSIC 
LIFE

13/10/2018 03:58:33 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

167 E100113542 EIY2021 GM/ASTRA HB 
4P ADVAN-
TAGE

01/10/2018 15:22:50 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

168 E100118844 GZS2097 GM/CELTA 5 
PORTAS

12/10/2018 13:26:18 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

169 E100119691 LLH5717 RENAULT/LO-
GAN EXP 16

13/10/2018 15:40:34 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

170 E100122860 HGF6899 HYUNDAI/HR 
HDB

31/10/2018 14:19:42 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

171 E100119559 HJJ2772 F I AT / PA L I O 
ELX FLEX

13/10/2018 06:32:25 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

172 E100123343 PYK5051 H Y U N D A I /
HB20 1.6A 
COMF

01/11/2018 10:03:46 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

173 E100122970 HLI6769 FIAT/SIENA EL 
FLEX

31/10/2018 10:11:40 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

174 E100107459 OQI8169 VW/KOMBI 14/09/2018 13:39:49 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

175 E100110946 OQI8169 VW/KOMBI 22/09/2018 14:27:57 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

176 E100119560 OQI8169 VW/KOMBI 13/10/2018 06:49:39 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

177 AG02106387 PUH6787 Y A M A H A /
YS150 FAZER 
SED

08/11/2018 16:22:41 Estacionar em desa-
cordo com a regula-
mentação - vaga de 
carga/descarga 

178 E100123596 OWT4800 H Y U N D A I /
HB20 1.6M 
COMF

01/11/2018 21:37:06 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

179 E100105039 OXK2362 FORD/CARGO 
816 S

20/09/2018 14:22:29 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

180 E100121055 OXH2556 I/FORD RAN-
GER XL CHS4 
22

25/10/2018 09:46:13 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

181 E100123387 PUV2374 VW/GOL TRA-
CK MB

01/11/2018 12:20:00 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

182 AG02107541 GTE4322 VW/GOL CL 08/11/2018 16:12:28 Estacionar em desa-
cordo com a regula-
mentação - vaga de 
carga/descarga 

183 AG02107173 PUJ5866 VW/GOL CITY 
MB

02/10/2018 15:36:23 Deixar o condutor de 
usar o cinto segurança 

184 E100123882 GZM7900 FIAT/BRAVO 
A B S O L U T E 
DUAL

01/11/2018 19:45:18 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

185 E100115610 GVM2964 VW/GOL SPE-
CIAL

06/10/2018 06:17:25 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

186 E100116149 GVM2964 VW/GOL SPE-
CIAL

07/10/2018 07:56:10 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20%
 

187 E100119856 GVM2964 VW/GOL SPE-
CIAL

13/10/2018 06:03:34 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

188 E100120813 MKI0806 I / M . B E N Z 
311CDISTRE-
ETF

25/10/2018 13:55:49 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

189 AG02107524 OPR6228 V W / N O V O 
GOL 1.6 CITY

03/11/2018 14:32:40 Estacionar em local/
horário proibido espe-
cificamente pela sina-
lização 

190 E100123805 HJZ3964 I/FORD FIES-
TA SE HA

01/11/2018 17:31:05 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

191 E100105985 GKZ6202 F O R D / D E L 
REY BELINA

10/09/2018 20:08:56 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

192 E100117513 LPI7330 F IAT / S I ENA 
FIRE FLEX

09/10/2018 15:16:09 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

193 E100122782 OXF9117 Y A M A H A /
YBR125 FAC-
TOR K

30/10/2018 17:19:35 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em mais de 
20% até 50% 

194 E100114235 LOB8384 T O Y O T A /
COROLLA XEI-
18VVT

03/10/2018 16:36:08 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

195 E100118965 GQO5950 G M / C O R S A 
WIND

12/10/2018 15:08:02 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 
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196 E100124586 OPB1011 VW/FOX 1.6 
GII

02/11/2018 10:11:23 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

197 AG02099634 QOJ8370 VW/POLO MF 05/11/2018 15:58:13 Dirigir veículo utili-
zando-se de telefone 
celular 

198 AG02106453 GKS1365 H O N D A / C I -
VIC LX

10/10/2018 14:35:19 Estacionar nas vagas 
reserv às pess c/ de-
ficiência, s/ credencial

199 E100112190 HKU2307 PEUGEOT/206 25/09/2018 21:52:27 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

200 E100118206 PWH9478 I / T O Y O T A 
HILUX CD4X4 
SRV

11/10/2018 19:11:25 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

201 E100109098 PUG4462 F I A T / U N O 
WAY 1.0

18/09/2018 16:13:11 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

202 AG02101359 HMS6168 FORD/FIESTA 
EDGE

07/11/2018 10:08:44 Estacionar em desa-
cordo com a regula-
mentação - vaga de 
carga/descarga 

203 E100106557 HOK8831 FORD/ECOS-
PORT 4WD2.
0FLEX

12/09/2018 15:04:10 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

204 E100121891 GTD1681 FORD/F100 27/10/2018 12:03:50 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

205 E100122771 GMF2239 VW/PARATI 30/10/2018 08:25:11 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

206 E100118570 OXE4107 FORD/FIESTA 
1.6 FLEX

11/10/2018 21:41:00 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

207 E100124608 KTI3844 VW/GOL C 02/11/2018 11:53:03 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

208 E100117942 HLL2785 VW/GOL 1.6 10/10/2018 06:21:03 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

209 AG02107334 HNT0962 FORD/F IES -
TA SEDAN1.
6FLEX

08/11/2018 15:51:47 Estacionar em desa-
cordo com a regula-
mentação - vaga de 
carga/descarga 

210 E100124190 GUZ3798 VW/GOL CL 
1.6 MI

03/11/2018 23:30:27 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

211 E100111420 OLO9364 CHEVROLET/
CELTA 1.0L LS

23/09/2018 17:52:51 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

212 E100124311 HGH1673 FORD/ECOS-
PORT XLS1.
6FLEX

03/11/2018 13:59:05 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

213 E100123057 KIS9037 FIAT/BRAVA 
HGT

31/10/2018 14:33:57 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

214 E100123520 OQH5140 YAMAHA/LAN-
DER XTZ250

01/11/2018 17:24:59 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

215 E100122408 OQH8287 VW/GOL 1.0 
GIV

30/10/2018 11:30:05 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

216 E100117854 OPN5646 VW/FOX 1.0 
GII

10/10/2018 17:53:05 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

217 E100119670 CVA5940 D O D G E /
D A K O T A 
SPORT TD C

13/10/2018 13:55:10 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

218 E100108493 HHE8984 I/FORD RAN-
GER XLT 13P

17/09/2018 18:19:40 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

219 E100108450 HBJ0981 FORD/KA FLEX 17/09/2018 15:29:07 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

220 AG02107152 NTC2548 F I A T / U N O 
WAY 1.0

02/10/2018 14:31:21 Deixar o passageiro de 
usar o cinto segurança 

221 E100121407 GMM3789 VW/KOMBI 26/10/2018 07:12:52 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

222 E100123948 PEC3020 F I A T / U N O 
EVOLUT ION 
1.4

01/11/2018 02:46:12 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

223 E100124751 HNT0405 VW/GOL 1.0 02/11/2018 10:05:20 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

224 E100122617 HOK8554 VW/GOL 1.0 30/10/2018 10:59:34 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

225 E100107602 GRG5192 VW/PARATI CL 15/09/2018 10:05:12 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

226 E100115104 GUA0012 FIAT/STRADA 
TREK CE FLEX

05/10/2018 17:03:15 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

227 AG02107226 PVV2223 CHEVROLET/
CRUZE LTZ NB

17/10/2018 14:59:22 Estacionar nas vagas 
reserv às pess c/ de-
ficiência, s/ credencial

228 E100119284 GKS9687 FORD/FIESTA 
FLEX

13/10/2018 08:12:03 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

229 AG02107148 OQS1314 VW/GOLF 1.6 
SPORTLINE

02/10/2018 14:21:14 Deixar o condutor de 
usar o cinto segurança 

230 E100118822 HAI0628 VW/GOL SPE-
CIAL

12/10/2018 21:31:20 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

231 E100109175 OQP2192 V W / N O V A 
SAVEIRO CE 
CROSS

19/09/2018 09:01:53 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

232 E100122364 QNA2983 I / T O Y O T A 
HILUX CDSR-
XA4FD

30/10/2018 09:52:29 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

233 AG02107603 OQG4148 FORD/FIESTA 
FLEX

29/10/2018 09:35:21 Deixar o condutor de 
usar o cinto segurança 

234 E100122133 GYL9064 VW/QUANTUM 
2.0

29/10/2018 15:55:29 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

235 E100123926 HAX5143 VW/GOLF 1.6 
PLUS

01/11/2018 21:05:17 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

236 E100106744 GKS7890 FIAT/STRADA 
FIRE CE FLEX

12/09/2018 13:12:58 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

237 AG02106478 HNT0031 /FIAT/STRADA 
WORKING CD

06/11/2018 11:48:51 Estacionar em desa-
cordo com a regula-
mentação - vaga de 
carga/descarga 

238 E100104357 PXO0659 VW/SAVEIRO 
CS ST MB

28/09/2018 22:41:52 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

239 E100104808 PXO0659 VW/SAVEIRO 
CS ST MB      

30/09/2018 10:05:19 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em mais de 
20% até 50% 

240 E100110407 MTC5953 F I A T / P A -
LIO WEEK 
TREKKING

21/09/2018 07:49:04 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

241 E100111617 KMT3993 VW/GOL 1.0 24/09/2018 16:00:38 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

242 AG02107208 HML1472 F I A T / U N O 
WAY 1.4

08/10/2018 15:09:08 Dirigir veículo utili-
zando-se de telefone 
celular 

243 E100123904 GKS8633 VW/POLO SE-
DAN 1.6

01/11/2018 15:50:24 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

244 E100122661 GRX7353 G M / C O R S A 
WIND

30/10/2018 13:01:35 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

245 E100119119 GKS5513 VW/FOX 1.0 12/10/2018 22:59:40 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

246 E100124674 HMY7957 F I A T / U N O 
MILLE ECO-
NOMY

02/11/2018 22:45:43 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

247 E100112915 GKS1758 VW/KOMBI 27/09/2018 16:24:42 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

248 E100123871 PVO2388 VW/SAVEIRO 
CE CROSS MA

01/11/2018 19:22:53 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

249 E100106271 GXI0696 CITROEN/C3 
EXCL 14 FLEX

11/09/2018 10:24:19 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

250 E100112431 GXI0696 CITROEN/C3 
EXCL 14 FLEX

26/09/2018 09:05:44 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

251 AG02107035 GTP7073 G M / C O R S A 
WIND

02/10/2018 15:20:49 Deixar o condutor de 
usar o cinto segurança 

252 E100115511 GPK8903 FIAT/UNO S 06/10/2018 04:21:45 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 
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253 E100123937 PXX7549 CHEV/PRISMA 
1.4MT LT

01/11/2018 15:50:22 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

254 E100119230 HNN4473 GM/CELTA 2P 
LIFE

12/10/2018 16:32:20 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

255 E100113916 PZF6553 FIAT/STRADA 
HD WK CE E

02/10/2018 10:24:18 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

256 E100122750 KTV1827 VW/PARATI CL 30/10/2018 09:13:48 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

257 AG02107536 HMD4657 VW/GOL 1.0 08/11/2018 11:33:14 Estacionar em local/
horário proibido espe-
cificamente pela sina-
lização 

258 E100123244 GKS8981 M M C / L 2 0 0 
OUTDOOR

31/10/2018 15:41:27 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

259 E100105303 GQO7946 F O R D / D E L 
REY

21/09/2018 18:04:29 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

260 E100124663 KOK0532 G M / C O R S A 
WIND

02/11/2018 19:58:59 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

261 AG02107529 OQV1028 V W / C R O SS -
FOX GII

05/11/2018 15:24:52 Dirigir veículo manuse-
ando telefone celular

262 E100107591 OPY6091 FORD/FIESTA 
FLEX

15/09/2018 09:57:29 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

263 E100106645 HMD2080 R E N A U L T /
S A N D E R O 
EXP 16

12/09/2018 18:25:24 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

264 E100109417 PUT7066 FIAT/FIORINO 
1.4 FLEX

19/09/2018 12:15:31 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

265 E100113179 JPP3856 FORD/FIESTA 29/09/2018 16:05:35 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

266 AG02101912 HJT6619 HONDA/FIT LX 
FLEX        

17/11/2017 17:28:02 Transitar com o veículo 
em marcas de cana-
lização 

267 E100104270 PWV3761 I/FORD FO-
CUS SE AT 
2.0HC

27/09/2018 11:54:15 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

268 E100117095 PWV3761 I/FORD FO-
CUS SE AT 
2.0HC

09/10/2018 16:38:21 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

269 E100124553 QNW1424 H Y U N D A I /
HB20 1.6A 
COMF

02/11/2018 08:03:18 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

270 E100111441 GXW1704 F I A T / U N O 
MILLE EX

23/09/2018 20:43:26 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

271 E100106238 OPQ3835 C I T R O E N /
C3 AIRCROSS 
GLXA

11/09/2018 08:48:30 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

272 E100123156 HJT7333 MMC/PAJERO 
SPORT HPE

31/10/2018 18:07:25 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

273 E100106040 GSR6747 YAMAHA/T115 
CRYPTON ED

11/09/2018 10:43:30 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

274 E100119207 ADO3303 VW/GOLF GTI 12/10/2018 21:28:45 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

275 E100115676 HNN6939 I/CHEVROLET 
AGILE LTZ

07/10/2018 13:23:28 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

276 E100124180 HAV6334 VW/GOL SPE-
CIAL

03/11/2018 22:21:20 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

277 E100118932 JPL5686 G M / C O R S A 
HATCH

12/10/2018 12:36:34 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

278 E100119141 HOA4118 CHEVROLET/
COBALT 1.4 LT

12/10/2018 10:51:04 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

279 E100123002 BTI4642 VW/GOL 1000 31/10/2018 12:23:49 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

280 E100122276 GKS0795 G M / C O R S A 
SEDAN

29/10/2018 13:42:37 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

281 E100111529 KQY9063 V W / N O V O 
FOX CL MB

24/09/2018 10:28:26 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

282 E100118877 PWV4928 FORD/KA SE 
1.0 HA

12/10/2018 08:35:05 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

283 AG02099628 KMJ5051 G M / C O R S A 
SUPER

27/10/2018 21:53:09 Estacionar em guia de 
calçada rebaixada des-
tinada à entrada/saída 
de veículos 

284 E100104280 PWA5749 H O N D A / C G 
150 TITAN EX

27/09/2018 12:17:16 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

285 E100115500 GRG2557 VW/GOL CLI 06/10/2018 20:21:21 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

286 E100115291 OQW9805 V W / N O V O 
GOL 1.0 TRA-
CK

06/10/2018 13:30:29 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

287 AG02106641 PWE3750 F I A T / U N O 
WAY 1.0

05/11/2018 15:37:12 Dirigir veículo utili-
zando-se de telefone 
celular 

288 E100104247 PVI4255 FORD/FIESTA 
HA 1.5L S

26/09/2018 15:09:40 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

289 E100118305 OQM2032 CHEVROLET/
ONIX 1.0MT 
LS

11/10/2018 08:23:35 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

290 E100124454 PXT2655 CHEVROLET/
ONIX 1.0MT 
LT

02/11/2018 14:31:10 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

291 E100120990 GMS2498 VW/KOMBI 25/10/2018 17:25:16 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

292 E100121000 PUI7078 FIAT/STRADA 
WORKING

25/10/2018 18:07:57 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

293 E100118360 GQG6435 FIAT/FIORINO 
TREKKING

11/10/2018 12:49:59 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

294 E100109868 HBJ0264 FORD/ECOS-
PORT XLT1.
6FLEX

20/09/2018 06:49:39 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

295 E100124894 OQW8046 FORD/ECOS-
PORT FSL 1.6

02/11/2018 19:04:16 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

296 E100120857 OKN8634 I/VW SPACE-
CROSS GII

25/10/2018 14:50:43 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

297 E100123410 QNR3270 FORD/KA SE 
1.0 HA B

01/11/2018 13:27:05 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

298 E100105457 HLT0599 VW/GOL 1.0 10/09/2018 13:35:58 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

299 AG02107047 JLM6594 GM/VECTRA 
GLS

18/10/2018 11:19:08 Estacionar em desa-
cordo com a regula-
mentação - vaga de 
carga/descarga 

300 E100120219 HMZ4671 F I AT / PA L I O 
FIRE ECO-
NOMY

19/10/2018 23:06:12 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

301 E100117986 GKZ6094 V W / F U S C A 
1300

10/10/2018 09:24:04 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

302 E100124410 QMQ7948 CHEVROLET/
ONIX 10MT 
JOYE

03/11/2018 20:19:08 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

303 E100111320 OXI7509 F I AT / PA L I O 
ATT R A C T I V 
1.0

23/09/2018 12:36:38 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

304 AG02107401 LBV7791 VW/PARATI CL 
1.8 MI

16/10/2018 15:28:28 Estacionar em desa-
cordo com a regula-
mentação - vaga de 
carga/descarga 

305 E100120406 DME1905 GM/MONTANA 
SPORT

21/10/2018 17:14:37 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

306 E100123772 HCA8588 GM/CELTA 2P 
SPIRIT

01/11/2018 16:11:47 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

307 E100122386 GKS6022 F I A T / U N O 
MILLE FIRE 
FLEX

30/10/2018 11:07:42 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 
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308 E100105050 GKS6749 VW/GOL 1.0 10/09/2018 13:07:55 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

309 E100124443 OPK9490 I / P E U G E O T 
207HB XR

02/11/2018 11:48:54 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

310 E100119482 OLL8129 T O Y O T A /
ETIOS HB 
CROSS

13/10/2018 20:41:47 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

311 E100120087 ECZ4768 H O N D A / C B 
300R

17/10/2018 08:11:38 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em mais de 
20% até 50% 

312 E100117645 PXA0533 Y A M A H A /
YBR150 FAC-
TOR ED

10/10/2018 16:21:04 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

313 E100105677 GSB2957 F I A T / U N O 
MILLE FIRE

10/09/2018 14:25:49 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

314 E100107833 GKS0294 F I A T / U N O 
MILLE FIRE

15/09/2018 16:28:33 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

315 E100118240 LIJ1679 GM/CHEVETTE 
DL1.6

11/10/2018 06:05:35 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

316 E100109450 GXA6853 FIAT/DUCATO 
MUL ATENA MI

19/09/2018 14:12:26 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

317 E100107569 PXD0499 VW/GOL CL 
MB

15/09/2018 07:03:04 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

318 E100120681 OBI4338 M M C / L 2 0 0 
TRITON 3.2 D

23/10/2018 11:13:29 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

319 E100123190 HHC6400 FORD/KA FLEX 31/10/2018 22:37:51 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

320 AG02099635 HCA4149 G M / C O R S A 
CLASSIC

05/11/2018 17:15:47 Deixar o condutor de 
usar o cinto segurança 

321 AG02106631 HCA4149 G M / C O R S A 
CLASSIC

18/10/2018 16:08:58 Deixar o condutor de 
usar o cinto segurança 

322 E100105952 PWB9112 F I AT / PA L I O 
SPORTING 1.6

10/09/2018 14:45:01 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

323 AG02106637 GUZ3710 G M / C O R S A 
GL 1.6

02/11/2018 18:36:39 Estacionar sobre faixa 
destinada a pedestre 

324 E100123960 PXY3486 BMW/320I AC-
TIVE FLEX

01/11/2018 15:10:16 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

325 AG02101353 HOH4973 FORD/KA FLEX 01/11/2018 12:04:54 Estacionar em desa-
cordo com a regula-
mentação - ponto ou 
vaga de táxi 

326 E100119658 GLE9591 FIAT/FIORIN0 
1.0

13/10/2018 13:05:22 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

327 E100120659 PWT6486 CHEVROLET/
ONIX 1.4MT 
LT

23/10/2018 20:24:56 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

328 AG02107327 LPA3092 FORD/F IES -
TA SEDAN1.
6FLEX

06/11/2018 14:42:56 Dirigir veículo utili-
zando-se de telefone 
celular 

329 E100124256 HNT0188 I/FIAT SIENA 
FIRE FLEX

03/11/2018 09:18:30 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

330 E100117370 PUL3027 I/VW AMAROK 
CD 4X4 SE

09/10/2018 18:41:04 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

331 E100121935 PUL3027 I/VW AMAROK 
CD 4X4 SE

27/10/2018 02:46:05 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em mais de 
20% até 50% 

332 E100124707 PUL3027 I/VW AMAROK 
CD 4X4 SE

02/11/2018 05:10:34 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

333 AG02107227 HEF4246 V W / C R O SS -
FOX

17/10/2018 15:08:21 Estacionar nas vagas 
reserv às pess c/ de-
ficiência, s/ credencial

334 E100124685 HEJ8208 FORD/FIESTA 
1.6 FLEX

02/11/2018 11:52:46 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

335 E100109505 HLT2058 FORD/ECOS-
PORT XLT1.
6FLEX

19/09/2018 16:11:15 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

336 E100123530 EBY8896 I/FORD RAN-
GER XL 13P

01/11/2018 18:05:38 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

337 E100115390 GKR4825 VW/BRASILIA 06/10/2018 20:40:31 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

338 AG02106600 OXK1900 F I AT / PA L I O 
SPORTING 1.6

13/10/2018 15:14:47 Estacionar nas vagas 
reserv a idosos, s/ cre-
dencial

339 E100120109 LMF8469 H Y U N D A I /
HB20S 1.6A 
COMF

17/10/2018 21:22:48 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

340 E100118283 PUO6547 CHEV/PRISMA 
1.4MT LT

11/10/2018 07:03:06 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

341 E100114367 HKN1774 HONDA/CIVIC 
LXS FLEX

04/10/2018 08:15:54 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

342 E100124510 PXQ7284 FIAT/PUNTO 
BLACKMOTIN

02/11/2018 06:11:34 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

343 E100116919 MSJ9889 GM/CELTA 14/10/2018 05:43:15 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

344 AG02105978 GRW8601 IMP/VW GOLF 
GL 1.8 MI

09/10/2018 10:47:42 Dirigir veículo seguran-
do telefone celular

345 E100108010 GRW8601 IMP/VW GOLF 
GL 1.8 MI

16/09/2018 16:01:40 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

346 AG02105986 KVN2926 I/VW BEETLE 15/10/2018 12:00:43 Estacionar em desa-
cordo com a regula-
mentação - vaga de 
carga/descarga 

347 E100119647 PVL6804 CHEVROLET/
CELTA 1.0L LT

13/10/2018 12:59:34 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

348 AG02107248 OOW5462 FIAT/PUNTO 
ESSENCE 1.6

07/11/2018 15:09:44 Estacionar no passeio 

349 E100122353 HCZ4199 VW/FOX 1.0 
GII

30/10/2018 09:30:07 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

350 E100123398 HKR5215 FIAT/SIENA EL 
FLEX

01/11/2018 12:34:13 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

351 E100106910 PUR1292 VW/10.160 
DRC 4X2

13/09/2018 14:02:50 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

352 E100124883 HFV4536 FIAT/UNO VI-
VACE 1.0

02/11/2018 18:23:26 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

353 E100122529 EQA5053 GM/MONTA -
NA ENGESIG 
FURG

30/10/2018 17:34:02 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

354 E100124025 KWA4818 P E U G E O -
T/207HB XR

03/11/2018 09:53:03 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

355 E100124773 GKS0478 IMP/VW VAN 02/11/2018 11:36:49 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

356 E100123959 OPC7822 FIAT/BRAVO 
A B S O L U T E 
DUAL

01/11/2018 11:35:25 Transitar em velocida-
de superior à máxima
 permitida em até 20% 

357 E100106590 ELN5232 GM/CELTA 4P 
SPIRIT

12/09/2018 15:38:40 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

358 E100112937 HJL4690 GM/MONTA -
NA ENGESIG 
FURG

27/09/2018 18:25:26 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

359 E100115181 HEA9892 VW/POLO 1.6 05/10/2018 05:21:36 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

360 E100124938 HAW0520 YAMAHA/YBR 
125K

02/11/2018 10:52:18 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

361 E100105655 GQM8403 F I A T / U N O 
ELECTRONIC

10/09/2018 12:15:31 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

362 E100124245 LPD5243 F IAT / S I ENA 
FIRE FLEX

03/11/2018 09:02:34 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

363 E100109780 PUI3244 VW/VOYAGE 
EVIDENCE MB

20/09/2018 16:49:37 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

364 AG02107243 HGP8956 I/VW JETTA 29/10/2018 14:21:03 Estacionar no passeio 
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365 E100117580 HGG6584 PEUGEOT/206 
14 PRESEN FX

10/10/2018 10:57:09 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

366 AG02101456 OPS2601 I/FORD FO-
CUS HC FLEX     

21/11/2017 16:25:31 Dirigir veículo seguran-
do telefone celular

367 E100116446 OWP2593 VW/FOX 1.0 
GII

08/10/2018 17:35:36 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

368 E100117469 GWM7915 IMP/FIAT SIE-
NA HL

09/10/2018 06:32:56 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

369 E100114026 PZP4942 FIAT/STRADA 
HD WK CC E

02/10/2018 17:48:59 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

370 E100124542 HFI9765 F IAT / S I ENA 
1.4 TETRA-
FUEL

02/11/2018 07:26:44 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

371 E100084876 GKR4497 VW/PARATI GL             05/03/2018 08:29:17 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

372 E100110044 HBJ0409 F I A T / U N O 
MILLE ECO-
NOMY

20/09/2018 16:45:45 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

373 E100124564 HCP9793 VW/VOYAGE 
1.0

02/11/2018 09:40:54 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

374 E100113740 HKE7350 FORD/ECOS-
PORT FSL1.
6FLEX

01/10/2018 18:38:51 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

375 E100122551 GWK0194 F I AT / PA L I O 
16V

30/10/2018 21:56:18 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

376 AG02107326 GMC1032 GM/CHEVET-
TE SL

03/11/2018 10:08:26 Estacionar em desa-
cordo com a regula-
mentação - vaga de 
carga/descarga 

377 E100113036 OPS1497 CHEVROLET/
MONTANA LS

29/09/2018 09:44:06 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

378 E100104896 HMS5042 VW/GOLF 2.0 12/09/2018 12:54:09 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

379 E100123706 QOL6137 V W / N O V O 
GOL TL MCV

01/11/2018 13:33:12 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

380 E100122870 QNQ3487 F I AT / A R G O 
HGT 1.8 AT6

31/10/2018 14:46:08 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

381 E100119031 DSP0495 GM/CELTA 2P 
LIFE

12/10/2018 17:18:20 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

382 E100105897 KPM4428 FORD/PAMPA 
1.8I L

27/09/2018 14:08:44 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

383 E100107107 OLY8573 FORD/FIESTA 
1.6 FLEX     

12/09/2018 08:08:13 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

384 E100117183 OLY8573 FORD/FIESTA 
1.6 FLEX

09/10/2018 08:02:45 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

385 E100122837 HBY4728 I / H Y U N D A I 
I30 2.0

31/10/2018 12:01:27 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 
v

386 E100123013 OXH6739 VW/FOX 1.6 
GII

31/10/2018 13:08:39 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

387 AG02107538 HJU7399 F I A T / U N O 
MILLE ECO-
NOMY

08/11/2018 14:58:08 Estacionar nas vagas 
reserv a idosos, s/ cre-
dencial

388 E100123300 OWN1339 Y A M A H A /
YS150 FAZER 
SED

01/11/2018 07:57:42 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

389 E100123585 HNP5601 CITROEN/C3 
EXCL 14 FLEX

01/11/2018 21:04:33 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

390 E100121671 MUP1206 FORD/ESCORT 
GL

27/10/2018 12:05:39 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

391 E100123618 OQY0396 VW/GOL 1.0 
GIV

01/11/2018 07:47:32 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

392 E100124179 OWH0391 FORD/FIESTA 
1.6 FLEX

03/11/2018 20:03:04 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

393 E100120912 HBN2094 VW/GOL 1.6 
RALLYE

25/10/2018 20:19:07 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

394 E100114422 JHR1902 VW/POLO SE-
DAN 1.6

23/09/2018 19:51:42 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

395 E100118789 GRG7097 G M / C O R S A 
GLS

12/10/2018 13:09:12 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

396 AG02107405 CDZ4885 F I AT / PA L I O 
ED

22/10/2018 16:55:54 Estacionar em desa-
cordo com a regula-
mentação - vaga de 
carga/descarga 

397 E100110627 HEU1921 CHEVROLET/
CLASSIC LS

21/09/2018 21:17:54 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

398 E100118954 CBA5753 VW/GOL CL 12/10/2018 14:29:39 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

399 E100116567 GKS8706 I/VW SPACE-
FOX

08/10/2018 07:47:11 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

400 E100104819 QOB9535 CHEVROLET/
ONIX 1.4AT 
ACT

22/09/2018 09:58:03 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

401 E100114895 HNL6346 VW/VOYAGE 
1.0

05/10/2018 17:14:46 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

402 AG02107528 HFX9526 FIAT/IDEA ELX 
FLEX

05/11/2018 15:15:08 Estacionar em desa-
cordo com a regula-
mentação - vaga de 
carga/descarga 

403 E100117128 APR9454 F IAT / S I ENA 
FIRE FLEX

09/10/2018 18:52:32 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

404 AG02107540 CRG3903 I / T O Y O T A 
HILUX SW4 D

08/11/2018 15:55:33 Estacionar em desa-
cordo com a regula-
mentação - vaga de 
carga/descarga 

405 E100106810 QNH9322 FIAT/PUNTO 
ELX 1.4

12/09/2018 21:16:02 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

406 E100123200 QNH9322 FIAT/PUNTO 
ELX 1.4

31/10/2018 22:52:05 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

407 E100124290 QNH9322 FIAT/PUNTO 
ELX 1.4

03/11/2018 11:00:09 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

408 E100121385 QPD5620 MMC/TRITON 
SPORT HPE

26/10/2018 06:24:04 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

409 AG02106915 OOV9381 FIAT/UNO VI-
VACE 1.0

25/09/2018 11:35:22 Dirigir veículo seguran-
do telefone celular

410 E100104490 PXW5643 FORD/ECOS-
PORT FSL 1.6B

29/09/2018 16:33:08 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

411 E100118987 GBW8658 HONDA/HR-V 
EXL CVT

12/10/2018 15:15:49 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

412 E100108284 AHM4226 F I AT / PA L I O 
ED

16/09/2018 19:50:18 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

413 E100124861 FZO3478 DUCATI/1299 
PANIGALE

02/11/2018 17:57:00 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

414 E100123574 HIA4664 I/CITROEN C4 
PALLAS20G F

01/11/2018 20:09:40 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

415 E100124069 PXO2008 P E U G E -
OT/2008 GRI-
FFE A

03/11/2018 12:17:25 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

416 E100116677 HFU5887 CHEVROLET/
CELTA 1.0L LT

08/10/2018 16:34:16 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

417 E100104940 OOZ1407 FIAT/STRADA 
ADVENTURE 
CD

17/09/2018 14:03:08 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

418 E100108801 GRG6636 VW/GOL CLI 18/09/2018 07:22:13 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

419 E100121484 GPM6736 VW/GOL SPE-
CIAL

26/10/2018 20:42:18 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

420 E100122738 HNT0045 FORD/KA FLEX 30/10/2018 12:50:53 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 
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421 E100123662 GSZ6668 V W / F U S C A 
1300

01/11/2018 11:57:38 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

422 E100112981 PWG4076 H Y U N D A I /
HB20 1.0M 
COMFOR

29/09/2018 08:12:04 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

423 E100124146 OPK1401 FORD/FIESTA 
1.6 FLEX

03/11/2018 15:08:18 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

424 E100124620 MUK1790 GM/CHEVETTE 02/11/2018 14:23:32 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

425 AG02107150 GKS0171 G M / C O R S A 
MILENIUM

02/10/2018 14:24:58 Deixar o condutor de 
usar o cinto segurança 

426 AG02107330 HFB9544 FIAT/UNO VI-
VACE 1.0

08/11/2018 14:49:33 Estacionar em local/
horário proibido espe-
cificamente pela sina-
lização 

427 E100115863 GSB1117 FIAT/ELBA CSL 
1.6

07/10/2018 07:48:24 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

428 E100106601 HEW8245 VW/FOX 1.6 
PLUS

12/09/2018 15:59:45 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

429 E100124399 GMN4090 G M / M O N Z A 
SL/E EFI

03/11/2018 15:46:48 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

430 E100118052 PYU3964 CHEVROLET/
COBALT 18A 
ELI

11/10/2018 08:33:18 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

431 E100111309 GRB2784 VW/KOMBI 23/09/2018 12:15:30 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

432 E100122881 QNC5416 V W / N O V O 
GOL TL MCV

31/10/2018 15:22:46 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

433 E100117700 HJL4182 FIAT/IDEA ELX 
FLEX

10/10/2018 15:29:20 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

434 E100117800 HJL4182 FIAT/IDEA ELX 
FLEX

10/10/2018 15:29:20 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

435 E100118173 HJL4182 FIAT/IDEA ELX 
FLEX

11/10/2018 17:16:25 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

436 AG02101358 OTW6116 CHEVROLET/
ONIX 1.4AT LT

01/11/2018 20:23:06 Estacionar em local/
horário proibido espe-
cificamente pela sina-
lização 

437 E100109527 PWS1709 CHEVROLET/
ONIX 1.4MT 
LT

19/09/2018 17:39:27 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

438 E100120175 GKS3848 VW/GOL 1.0 19/10/2018 07:14:15 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

439 E100119317 CIR7692 GM/VECTRA 
GLS

13/10/2018 10:33:57 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

440 E100107426 GSZ6956 V W / PA R AT I 
16V

14/09/2018 12:05:55 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

441 E100118888 GKS9641 I/GM CLASSIC 
LIFE

12/10/2018 08:50:25 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

442 E100120417 GNA4348 GM/CHEVET-
TE SL

21/10/2018 03:12:46 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

443 E100122200 GNA4348 GM/CHEVET-
TE SL           

29/10/2018 14:01:38 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

444 E100105204 GWK2372 FIAT/STRADA 
WORKING CD

21/09/2018 09:31:29 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

445 AG02101354 OWZ1751 V W / N O V O 
GOL 1.0 TRA-
CK

01/11/2018 12:11:55 Estacionar local/horá-
rio de estacionamento 
e parada proibidos pela 
sinalização 

446 E100125004 GRG0951 VW/SAVEIRO 
CL

02/11/2018 13:52:46 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

447 AG02106479 JMV7346 VW/SAVEIRO 
CL 1.8

06/11/2018 15:24:52 Dirigir veículo utili-
zando-se de telefone 
celular 

448 E100104489 GKR8862 V W / F U S C A 
1300

29/09/2018 18:05:37 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

449 E100122793 GKS7777 IMP/FIAT UNO 
CSL 1.6

31/10/2018 07:04:37 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

450 E100121726 NSI0750 GM/ASTRA HB 
4P ADVAN-
TAGE

27/10/2018 18:05:31 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

451 AG02107412 JEU9224 VW/GOL CL 
1.8 MI

03/11/2018 11:52:12 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo 

452 E100115973 LSF7643 V W / N O V O 
FOX ROCK 
RIO MB

07/10/2018 13:37:16 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

453 E100107570 PYT3465 CHEVROLET/
ONIX 1.0MT 
LT

15/09/2018 09:38:20 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

454 E100125048 GNU5045 GM/KADETT 
SL

30/10/2018 16:10:39 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

455 E100115555 OWU7612 H Y U N D A I /
HB20 1.6M 
PREM

06/10/2018 17:14:20 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

456 E100121440 OWO4128 Y A M A H A /
YBR125 FAC-
TOR K1

26/10/2018 16:03:44 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

457 AG02106466 GZA6377 F I AT / PA L I O 
YOUNG

23/10/2018 16:07:25 Estacionar local/horá-
rio de estacionamento 
e parada proibidos pela 
sinalização 

458 E100118074 HJK3580 F I A T / U N O 
MILLE FIRE 
FLEX

11/10/2018 09:11:32 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

459 AG02105990 HCE2401 H O N D A /
CG150 SPE-
CIAL EDIT

17/10/2018 10:55:12 Estacionar no passeio 

460 AG02106597 CHT7071 F I AT / PA L I O 
EDX

13/10/2018 10:10:12 Estacionar em desa-
cordo com a regula-
mentação - vaga de 
carga/descarga 

461 E100122474 GVT9720 F I AT / PA L I O 
EDX

30/10/2018 15:40:10 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

462 AG02106935 PZL2296 I/FORD FU-
SION SEL 
GTDI

13/10/2018 11:34:10 Estacionar em desa-
cordo com a regula-
mentação - vaga de 
carga/descarga 

463 E100122650 HJK0182 GM/CELTA 2P 
LIFE

30/10/2018 12:59:33 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

464 E100123277 PUL0717 H O N D A /
CG150 FAN 
ESDI

01/11/2018 08:26:05 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

465 E100107778 PXS3261 CHEV/PRISMA 
1.4MT LTZ

15/09/2018 13:47:30 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

466 E100109791 GZF4212 F I AT / PA L I O 
YOUNG

20/09/2018 17:09:46 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

467 E100119581 OWJ3957 VW/NOVA SA-
VEIRO CS

13/10/2018 07:58:39 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

468 E100122859 HCW0772 FIAT/STRADA 
ADVENT FLEX

31/10/2018 13:41:05 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

469 E100121418 OUW8283 V W / N O V O 
VOYAGE 1.6 
CITY

26/10/2018 07:16:56 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

470 AG02106191 GTH9187 FIAT/UNO S IE 29/09/2018 07:20:48 Deixar o condutor de 
usar o cinto segurança 

471 E100124465 GZH7301 VW/GOLF 2.0 02/11/2018 16:37:34 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

472 AG02107418 BFM5059 VW/BRASILIA 06/11/2018 11:51:25 Estacionar em desa-
cordo com a regula-
mentação - vaga de 
carga/descarga 

473 E100106304 HBJ1920 FIAT/PUNTO 
ELX 1.4

11/09/2018 12:57:39 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

474 E100113861 HBJ1920 FIAT/PUNTO 
ELX 1.4

02/10/2018 11:17:55 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

475 AG02107193 PVD1202 FORD/KA SE 
1.5 HA

23/10/2018 08:53:18 Dirigir veículo utili-
zando-se de telefone 
celular 

476 E100123519 OOZ1561 H O N D A / C G 
150 FAN ESI

01/11/2018 17:18:52 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 
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477 E100123145 HCQ6290 VW/GOL 1.0 
GIV

31/10/2018 18:06:33 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

478 E100118613 GWU1683 H O N D A / C G 
125 TITAN KS

11/10/2018 13:45:30 Transitar em velocida-
de superior à máxima 
permitida em até 20% 

479 E100124850 GWR8499 VW/SAVEIRO 
CL 1.6 MI

02/11/2018 17:52:56 Avançar o sinal verme-
lho do semáforo -fisca-
lização eletrônica 

480 AG02107537 LFG6740 VW/SANTANA 08/11/2018 11:40:59 Estacionar em desa-
cordo com a regula-
mentação - vaga de 
carga/descarga 

Barbacena, 02 de Janeiro de 2019.
Samuel de Tarso Paiva Bernardes
Autoridade Municipal de Trânsito

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
Presidente: Amarílio Augusto de Andrade

EXTRATO DE PORTARIAS

PORTARIA Nº.  283/2019  

O Presidente da Câmara Municipal de Barbacena, Vereador Amarílio Augusto de 
Andrade, de acordo com que dispõe os artigos 63, § 1º., 64, inciso I e 65 do Regi-
mento Interno da Casa e tendo em vista a aprovação do Requerimento nº. 063 de 
autoria do Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior,  

NOMEIA uma Comissão Especial composta pela Vereadora Vânia Maria de Castro 
- Presidente,  Vereador José Newton de Faria – Relator e Vereador Nilton Cézar 
de Almeida - Secretário,  para realização de um estudo das condições da BR 040 
no perímetro que abrange nosso município.A referida Comissão tem o prazo de 
60 (sessenta) dias prorrogáveis, para apresentação de Relatório Final.Gabinete do 
Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, ao vigésimo oitavo dia do 
mês de maio de 2019.Vereador Amarílio Augusto de Andrade - Presidente.Tornou-
se pública por afixação no saguão da Câmara em 28.05.19.Maria Aparecida Elias 
de Paula - Diretor Geral.

PORTARIA Nº.  284/2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, Vereador Amarílio Augus-
to 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 Thiago Campos Martins – Presidente;  Milton Roman – 
Relator e Odair José Ferreira – Secretário para constituírem Comissão de Assuntos 
da Lei Orgânica do Município de Barbacena, objetivando dar parecer ao projeto de 
Emenda Constitucional nº. 001/18, que “Altera a redação do art. 15 da Lei Orgânica 
do Município de Barbacena”.Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, 
Barbacena/MG, ao vigésimo oitavo dia do mês de maio de 2019.Vereador Amarílio 
Augusto de Andrade - Presidente.Tornou-se pública por afixação no saguão da Câ-
mara em 28.05.19.Maria Aparecida Elias de Paula - Diretor Geral.

Portaria Nº 285/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Barbacena, no uso de suas atribuições legais 
conferidas no art. 45, II da LOM e art. 31, VII, “b”, do Regimento Interno, em 
atendimento ao requerimento protocolado no Centro de Documentação da Câmara 
Municipal de Barbacena- MG, no dia 22/05/2019, Processo DOC-00955/19, de au-
toria de mais de 1/3 dos Vereadores, criando Comissão Parlamentar de Inquérito, 
baixa o seguinte Ato:

Art. 1º. A CPI constante no Requerimento/Processo DOC-00955/19, da Câmara Mu-
nicipal de Barbacena foi apresentado e lido em Plenário no dia 23/05/2019, Ata 033, 
com o aditamento efetivado por recomendação da Procuradoria-Geral da Câmara 
Municipal de Barbacena, é constituída pelos seguintes Vereadores:a) Milton Roman 
– PHS – (Presidente) b) Edson Rezende – PT – (Vice-Presidente) c) José Newton 
de Faria - Podemos (Relator) d) Nilton Cezar de Almeida – PSB (Secretário).Art. 2º. 
Conforme contido no Requerimento de criação da CPI, e documentos juntados em 
aditamento, seu objeto consiste na apuração de supostas irregularidades de super-
faturamentos em licitações na Secretaria Municipal Saúde e Programas Sociais – 
SESAPS, do Município de Barbacena, nos períodos de 2015 a 2017.Parágrafo único: 
reserva-se a CPI no direito de estender o leque de abrangência do trabalho inves-
tigativo desde que tenha correlação entre o fato determinado deste artigo.Art. 3º. 
É de 120 (cento e vinte) dias o prazo para conclusão dos trabalhos investigatórios, 
contados da publicação desta Portaria, podendo ser prorrogado pela metade, por 

uma só vez.Art. 4º. Havendo empate no Relatório conclusivo da CPI, é tido como 
aprovado.Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Sala da 
Presidência, 30 de maio de 2019.Amarilio Augusto de Andrade - Presidente da CMB.

PORTARIA Nº 287/2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribui-
ções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Municipal, 
e Art. 31, XII, “a”, do Regimento Interno, ouvida a Mesa Diretora. 
RESOLVE,

EXONERAR, a partir da publicação desta Portaria, FÁTIMA APARECIDA DA CRUZ 
CANTON, do cargo de Advogada, classe III, nível 40, nomeada em caráter limi-
nar pela Exmª Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barbacena/MG, atra-
vés da Portaria nº 282/2017, em 04/08/2017, conforme processo nº 0171782-
50.2012.8.13.0056, da 1ª Vara Cível da Comarca de Barbacena-MG, o qual foi 
extinto, por unanimidade, pela 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de 
Minas Gerais, através dos Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes inter-
postos pelo Município de Barbacena – Cv Nº 1.0056.12.017178-2/013, arrimado no 
art. 485, V, do Código de Processo Civil. Gabinete do Presidente, Palácio da Revolu-
ção Liberal, Barbacena/MG, aos 31 dias do mês de maio de 2019. 

Vereador Amarilio Augusto de Andrade
Presidente da CMB

Vereador Flavio Maluf Caldas
Vice-Presidente

Vereador José Jorge Emidio
Secretário

Vereador Milton Roman
Tesoureiro

             DESPACHO DA PRESIDÊNCIA E MESA DIRETORA DA CMB 

Considerando, em decorrência de decisão liminar do pedido de Tutela de Urgência 
concedida pela Juíza Substituta da 1ª Vara Cível da Comarca de Barbacena no 
dia 27/07/2017, na Ação Ordinária nº 0171782-50.2012.8.13.0056; esta Câmara 
Municipal em 28/07/2017, com o “ad referendum” da Mesa Diretora”, nos termos 
do art. 45, XVII da Lei Orgânica Municipal e art. 31, XII, “a”, do Regimento Interno 
da Câmara Municipal de Barbacena, procedeu a nomeação precária da servidora 
FÁTIMA APARECIDA DA CRUZ CANTON , para o cargo de Advogada, classe I, nível 
32, no dia 04 de agosto de 2017;
considerando que a nomeação e posse precária em cargo público por força de 
liminar se sujeita ao risco de ser revertida a qualquer momento, tal como ocorreu 
nos Embargos de Declaração-Cv Nº 1.0056.12.017178-2/013, proferido por unani-
midade, pela Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 
que acolheu os Embargos de Declaração atribuindo os Efeitos Infringentes inter-
postos pelo Município de Barbacena, extinguindo os autos originários nº 0171782-
50.2012.8.13.0056, no tocante a ocorrência de coisa julgada, nos moldes do art. 
485, V, do Código de Processo Civil;
considerando que a Advocacia-Geral do Município já havia se pronunciado, de forma 
exaustiva, através do Ofício nº 49/2019/AGM, de 1º de abril de 2019, dirigido ao 
Presidente da Câmara Municipal de Barbacena para as providências e as medidas 
cabíveis na esfera de sua competência, reiterando novo Oficio, de nº 126/2019,  
no mesmo sentido,  nesta data de 31 de maio de 2019, recomendando que torne 
sem efeito a nomeação da servidora em referência, lastreada em decisão judicial;
 considerando que o Presidente da Câmara Municipal de Barbacena e a Procuradoria 
da Câmara Municipal, invocando os princípios da legalidade e boa-fé, deu conheci-
mento ao Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
-  Desembargador Afrânio Vilela, Relator do Recurso Extraordinário Nº 0715452-
79.2017.8.13.0000 interposto pela referida servidora, acerca dos mesmos fatos, co-
municando da extinção do processo principal nº 0171782-50.2012.8.13.0056, por 
unanimidade, pela Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais, com envio de cópia do Acórdão Nº 1.0056.12.017178-2/013;
considerando que a mesma providência acima foi estendida ao Excelentíssimo Juiz 
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barbacena, comunicando da extinção 
do Processo Originário Nº 01711782-50.2012.8.13.0056, pelo fenômeno da coisa 
julgada, por unanimidade, pela Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Esta-
do de Minas Gerais, com envio de cópia do Acórdão Nº 1.0056.12.017178-2/013;
considerando, enfim, que todas as providências jurídicas necessárias à espécie fo-
ram efetivadas dentro dos princípios norteadores da Administração Pública e na 
maior licitude possível.

DECIDE:
A Mesa Diretora, após análise aprofundada  dos fatos processuais decide que a 
medida administrativa a ser aplicada é a exoneração da servidora FÁTIMA APARE-
CIDA DA CRUZ CANTON, do cargo de advogada, com registro na  classe III, nível 
40, nomeada em caráter liminar, fazendo constar no Ato Exoneratório o número do 
Acórdão da Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
que extinguiu o Processo Principal em decorrência da coisa julgada, devendo a Se-
cretaria desta Casa Legislativa baixar o devido Ato Exoneratório, com a assinatura 
do Presidente da Câmara e da Mesa Diretora para a respectiva publicação.

Mesa Diretora, 31 de maio de 2019.

Amarilio Augusto de Andrade                Flavio Maluf Caldas
            Presidente                    Vice-Presidente



BARBACENA, SEXTA-FEIRA, 31 DE MAIO DE 2019

14

RESUMO DE ATAS

RESUMO DA ATA 007/2019 - 006ª Sessão Ordinária – 
12.03.2019 – 1º Período – 3º Ano da Legislatura. Pre-
sidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade.Secre-
tário: Vereador José Jorge Emídio.Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio.PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h19“As 
palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, 
mais do que o clamor do que domina entre os tolos. 
Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, 
porém um só pecador destrói muitos bens. 
(Eclesiastes 9:17,18)I - Leitura e Discussão das Atas- 
Atas nº 079/2018 – Aprovada por unanimidade.II – 
Leitura da Correspondência e Comunicações- E-mail 
do Conselho Municipal sobre Drogas – COMAD, convi-
dando para reunião ordinária no dia 13 de março às 
15hs na Coordenadoria de Apoio aos Conselhos Muni-
cipais – CAC.- Portaria nº 113/2019 – Nomeando as 
Comissões Permanentes da Câmara Municipal.III- 
Apresentação de proposições  - Do vereador José Jor-
ge: - Indicação nº 191/2019 – Solicita ao Sr. Prefeito 
que envie mensagem acompanhada de projeto de lei, 
instituindo no âmbito do município, a Subvenção na 
tarifa de energia elétrica aos pacientes dependentes 
de oxigenoterapia prolongada domiciliar e que fazem 
uso do aparelho concentrador de oxigênio elétrico for-
necido pela Secretaria Municipal de Saúde e Progra-
mas Sociais; - Requerimento nº 027/2019 – Requer 
moção congratulatória para o Sr. Luzimar Paulo Silva, 
administrador de empresas, atualmente Coordenador 
Administrativo da Santa Casa de Misericórdia de Bar-
bacena; - Requerimento nº 028/2019 – Requer moção 
congratulatória para o Sra. Vilma Maria de Paula, arte-
sã, técnica de segurança do trabalho e agente comu-
nitária de saúde, lotada na Unidade Básica de Saúde, 
Nova Suíça; - Requerimento nº 031/2019 – Requer 
moção congratulatória para o Sra. Sônia Aparecida 
Nepomuceno Guedes, agente de saúde, lotada na Uni-
dade Básica de Saúde, Nova Suíça; - Do vereador José 
Antônio: - Indicação nº 185/2019 – Solicita operação 
tapa buracos na Rua Luiz Bertolete, Monte Mário; - 
Indicação nº 186/2019 – Solicita limpeza, roçagem e a 
capina da Praça Dr. Agostinho Paolucci, Santa Cecília. 
O vereador José Antônio fez uso da palavra pela or-
dem. - Do vereador Glauber Milagres: - Indicação nº 
165/2019 – Solicita capina e limpeza de todas as Ruas 
do bairro do Campo e Fátima, assim como a revitaliza-
ção das Praças Valentim Prenassi, Praça do Colégio 
Salesianos e Praça Dom Bosco; - Indicação nº 
166/2019 – Solicita capina e limpeza de todas as Ruas 
dos bairros Dom Bosco, Bom Pastor e Jardim; - Indica-
ção nº 167/2019 – Solicita operação tapa buracos nas 
Ruas: João Batista Cantarutti, bairro Dom Bosco, Rua 
Tabelião Antônio Coutinho, Embaixador José Bonifá-
cio, Rio Grande do Sul, Avenida do Contorno e Rua 
Antônio Milagres, bairros do Carmo e Fátima; - Indica-
ção nº 168/2019 – Solicita asfaltamento das Ruas 
Pres. Raul Soares e Melo Viana, bairro do Carmo; - 
Indicação nº 169/2019 – Solicita asfaltamento das 
Ruas Capitão Antônio Ferreira Campos e Mário Lucia-
no da Silva, bairro do Carmo; - Indicação nº 170/2019 
– Solicita remoção de dois postes que encontram-se 
no meio da via pública, um na rua Embaixador José 
Bonifácio e o outro na Avenida do Contorno, bairro do 
Carmo; - Indicação nº 171/2019 – Solicita a colocação 
de duas luminárias entre as Ruas Jandira Prado dos 
Santos e José Manoel, bairro de Fátima; - Indicação nº 
172/2019 – Solicita colocação de dois postes para a 
rua Horácio Teixeira Guimarães, Fátima; - Indicação 
nº 173/2019 – Solicita mão de obras para a constru-
ção de um passeio na Rua José Bonifácio, com bloque-
tes produzidos pela própria Associação comunitária do 
bairro Carmo; - Indicação nº 174/2019 – Solicita ins-
talação de oito manilhas na Rua Francisco Marcelino 
de Assis, Fátima; - Indicação nº 175/2019 – Solicita 
uma máquina patrol para acertar o morro da Rua “B” 
no bairro Guarani; - Indicação nº 176/2019 – Solicita 
o conserto de uma cratera que se abriu na Rua “C” no 
bairro Guarani; - Indicação nº 192/2019 – Solicita uma 
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máquina patrol para a retirada de entulho e acerto da 
Rua Presidente Raul Soares, bairro do Carmo; - Indi-
cação nº 193/2019 – Solicita desentupimento de buei-
ros, construção de meio fio para o desvio de água e 
revitalização da cratera que se abriu na Rua José Cam-
pos Júnior, próximo ao nº 249, Grogotó, subida para o 
bairro São Francisco; - Indicação nº 194/2019 – Soli-
cita construção de um bueiro entre a Rua José Aurélio 
Jacinto e Rua Flor de Liz, Floresta; - Indicação nº 
195/2019 – Solicita o desentupimento dos bueiros na 
Praça Thompson Scafuto, Funcionários; - Indicação nº 
196/2019 – Solicita que se dê continuidade a abertura 
da Rua Tabelião Antônio Coutinho, bem como o corte 
de três árvores que se encontram neste local, colocan-
do em risco de desabamento cinco residências.O ve-
reador Glauber fez uso da palavra pela ordem.- Do 
vereador Thiago Martins: - Indicação nº 184/2019 – 
Solicita ao Sr. Prefeito que encaminhe a esta Casa 
mensagem acompanhada de projeto de lei que conce-
de remissão do IPTU à forma que indica. - Do verea-
dor Ewerton Horta: - Requerimento nº 018/2019 – Re-
quer seja expedido um voto de pesar pelo falecimento 
do Sr. Wanderson Oliveira Valeriano, ocorrido na tra-
gédia do rompimento da barragem em Brumadinho; - 
Do vereador Nilton César: - Requerimento nº 023/2019 
– Requer seja expedida moção congratulatória ao 1º 
Tenente PMMG, Felipe Wagner Rezende Alves, pelos 
relevantes serviços prestados a Barbacena.O vereador 
Nilton César fez uso da palavra pela ordem.- Da vere-
adora Vânia Castro: - Requerimento nº 001/2019 – 
Requer à Secretária de Obras que responda a questio-
namentos quanto à execução do serviço de 
asfaltamento municipal; - Requerimento nº 029/2019 
– Requer, em caráter de urgência, a convocação da 
Secretária de Obras, Giovana Zappa Barbosa, para que 
compareça à Câmara Municipal, afim de prestar escla-
recimentos sobre obras de plano de saneamento bási-
co e as verbas a que foram destinadas a esse fim, que 
se encontram sob responsabilidade daquela Secreta-
ria; - Requerimento nº 174/2018 – Requer moção de 
aplausos e congratulações para Valentina Ferreira Oli-
veira Santos por relevantes serviços prestados no mu-
nicípio de Barbacena;  - Indicação nº 745/2018 – Soli-
cita postes de iluminação, bueiro, canalização para 
capitação de águas pluviais nas ruas Nelson Raimundo 
Tavares e Carlos Tostes no Monte Mário; - Indicação 
nº 061/2019 – Solicita a recuperação asfáltica, redutor 
de velocidade, manutenção do bueiro, capina e limpe-
za das ruas: Teodoro Jardim, Antônio Varandas, José 
Felipe Braz, Dr. Francisco José de Oliveira Leite, Capi-
tão Henrique Alevato, Eliziário Rodrigues e Senador 
Lúcio Bitencourt, no bairro Vilela; - Indicação nº 
062/2019 – Solicita redutor de velocidade para a Rua 
Antônio Varandas, Vilela; - Indicação nº 013/2019 – 
Solicita desentupimento e recuperação do bueiro na 
Rua Visconde do Rio Branco, Nova Cidade; - Indicação 
nº 012/2019 -  Solicita iluminação pública, postes para 
iluminação, patrolamento, calçamento e/ou asfalta-
mento, capina e limpeza na Rua Basílio de Moraes, 
Nova Cidade.Com a palavra pela ordem o vereador 
José Newton solicitou destaque no Requerimento nº 
029/2019 – Requer, em caráter de urgência, a convo-
cação da Secretária de Obras, Giovana Zappa Barbosa, 
para que compareça à Câmara Municipal, afim de 
prestar esclarecimentos sobre obras de plano de sane-
amento básico e as verbas a que foram destinadas a 
esse fim, que se encontram sob responsabilidade da-
quela Secretaria. Solicitação deferida pelo Sr. Presi-
dente.PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA Proj. De-
creto Legislativo nº. 003/19 – Aprova ata da 107ª 
reunião da Comissão do Plano Diretor e dá outras 
providências. – Aut. Mesa Diretora da Câmara.- Proj. 
Lei nº. 020/19 – Dispõe sobre a prevenção e a cons-
cientização dos riscos e consequências relcionados ao 
aborto. – Aut. Ver. Carlos Augusto Soares do Nasci-
mento.- Proj. Lei nº. 022/19 – Institui o requisito de 
recomposição de canteiros públicos urbanos com ár-
vores e arbustivas nativas da biorregião do campo das 
vertentes. – Aut. Ver. Thiago Campos Martins.- Proj. 
Lei nº. 006/19 – “Em caso de interupção ou falta de 
água torna obrigatório ampla divulgação e esclareci-
mentos em imprensa escrita ou falada aos consumido-

res informando-os da pane ou avaria no sistema de 
abastecimento de água, bem como o obrigatório for-
necimento de água potável pelas respectivas permis-
sionárias no município de Barbacena. – aut. Ver. Carlos 
Augusto Soares do Nascimento.- Proj. Resolução nº. 
001/19 – Altera dispositivos e parágrafos da Resolução 
nº. 266, de 1º. de Janeiro de 1995 – Regimento Inter-
no e dá outras providências. – Aut. Mesa Diretora da 
Câmara.Proj. Decreto Leg. nº. 002/19 – “Altera o pa-
rágrafo único do art. 2º. Do Decreto Legislativo nº. 
867, de 13 de julho de 2017. – Aut. Mesa Diretora da 
Câmara.- Proj. Lei nº. 011/19 – Revogam §§ do art. 74 
da Lei Municipal nº. 3.241, de 1995 e dá outras provi-
dências. – Aut. Mesa Diretora da Câmara.PRIMEIRA 
PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h05.Discus-
são e Votação de Projetos.O vereador Edson Rezende 
fez uso da palavra pela ordem.O vereador Ewerton 
Horta fez uso da palavra pela ordem.O vereador José 
Newton solicitou que fosse feita a verificação do quo-
rum regimental. Solicitação deferida pelo Sr. Presiden-
te.Realizada a chamada nominal dos vereadores esta-
vam presentes os vereadores Amarílio Augusto, 
Ewerton Horta, Flávio Maluf, Joanna Bias Fortes, José 
Antônio, José Newton e Vânia Castro. Não havendo 
Quorum para votação o Sr. Presidente encerrou a pre-
sente sessão. 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 Au-
gusto de Andrade.Secretário : Vereadora José Jorge 
Emídio.

RESUMO DA ATA 008/2019 - 007ª Sessão Ordinária – 
14.03.19 – 1º Período – 3º Ano da LegislaturaPresi-
dente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade.Secre-
tário: Vereador José Jorge Emídio-Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio.PRIMEI-
RA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h29 -“Mi-
nha alma glorifica ao Senhor, meu espírito 
exulta de alegria em Deus, meu Salvador, por-
que olhou para sua pobre serva.” 
(Lucas 1:46-48) Sr. Presidente: “Sr. Secretário, 
favor fazer a leitura de atas, caso tenhamos.”-
Vereador José Jorge: “Srs. Vereadores, público 
visitante e público que nos assiste de casa, muito 
boa noite.”I - Leitura e Discussão das Atas - Atas 
080/2018 e 082/2018 – Aprovadas por unanimidade.
Com a palavra pela ordem o vereador Amarília Andra-
de: “O vereador José Newton acabou de me ligar pe-
dindo para justificar que está com atestado médico e 
já foi comunicado à Casa. Mas me pediu que desse 
conhecimento ao Sr. Presidente aos presentes.”II – 
Leitura da Correspondência e Comunicações-Não hou-
ve.PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA - Proj. Lei 
nº. 024/19 – Dispõe sobre a regularização de imóveis 
edificados sem observância do art. 54 da lei municipal 
nº 801 de 1962. – Aut. Executivo. - Proj. Decreto Le-
gislativo nº. 005/19 – Comemora os 52 anos da Em-
presa Barraca e 32 anos da Empresa Cidade das Rosas 
com sessão solene promovida pelo Poder Legislativo e 
dá outras providências. – Aut. Ver. Odair José Ferreira. 
- Proj. Decreto Legislativo nº. 006/19 – Comemora os 
48 anos da Faculdade de Medicina de Barbacena – FA-
ME-FUNJOB, com sessão solene promovida pelo Poder 
Legislativo e dá outras providências. – Aut. Ver. Odair 
José Ferreira.Sr. Presidente: “Srs. Vereadores, são 
19hs34min., passamos à segunda parte de nossa reu-
nião.” SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁ-
RIO: 19h34 - Discussão e Votação de ProjetosSr. Pre-
sidente: “Primeiramente, eu queria dar a seguinte 
informação aos senhores. Face ao parecer do IBAM de 
nº 597/2019, no que se refere ao projeto de lei do 
Executivo nº 064/2018, mensagem 013/2018, deter-
mino que se exclua a palavra rejeitado constante da 
ata 001/19. Sr. Secretário, levar à Casa o primeiro pro-
jeto.” Com a palavra pela ordem o vereador Edson 
Resende: “Sr. Presidente, senhores vereadores, ilus-
tres visitantes, público que nos assiste. Eu estou aqui 
com a seguinte notícia do Barbacena On-Line, que me 
deixou triste, dizendo que a cidade de Barbacena está 
fora, pelo menos até o presente momento, dos jogos 
escolares estaduais. A Prefeitura preferiu não realizar 
a fase municipal segundo o Secretário Municipal de 



BARBACENA, SEXTA-FEIRA, 31 DE MAIO DE 2019

15

Cultura, Clebinho Bras, por conta do alto custo, em 
torno de setenta mil reais, segundo ele. Neste total 
indicado pelo Secretário, estariam também a realiza-
ção da fase microrregional, envolvendo as cidades vi-
zinhas e ainda transporte para as equipes de Barbace-
na, que se classificassem para as fases regional e 
estadual. Em 2018, essas fases foram disputadas, 
respectivamente em Além Paraíba e Uberaba. Sobre a 
realização da fase microrregional, haveria possibilida-
de de negociação com a Superintendência Regional de 
Ensino e outra cidade poderia sediar esse segundo 
momento dos jogos escolares. A notícia foi antecipada 
pelo comentarista esportivo do Contato Direto da Rá-
dio Sucesso FM, professor Júlio Tadeu, nesta terça-
feira, dia 12. A Prefeitura de Barbacena, até o fecha-
mento dessa matéria, não se manifestou oficialmente 
sobre o assunto. Para que Barbacena efetive sua ins-
crição, de acordo com a organização dos jogos escola-
res de Minas Gerais, é necessário que o município en-
vie um ofício assinado pelo Prefeito municipal e a data, 
segundo, seria até o dia 11 deste mês. Não sei se fez, 
se alguém tem alguma notícia, se a Prefeitura de Bar-
bacena fez a sua inscrição para os jogos escolares. 
Olha gente, está parecendo até fim de governo, por-
que, veja bem, nós estamos falando dos jogos escola-
res, não se trata somente de um simples jogo. É muito 
mais do que isso, nós estamos falando de inserção do 
jovem na vida escolar como um todo, inclusive nos 
esportes. Nós estamos falando é na prevenção do uso 
de drogas. Nós estamos falando é de saúde física e 
mental. Nós estamos falando de relação e interação 
entre as pessoas. Como que Barbacena pode ficar fora 
dos jogos escolares? Por causa de setenta mil reais? 
Se quiser, para o Prefeito, nós apontamos um tanto de 
gente que está lá, ocupando espaço, sem necessida-
de, que ele poderia juntar muito mais que setenta mil 
reais. Uma folha que está inchada, que poderia, sim, 
juntar setenta mil reais. Mas é muito mais do que isso, 
porque ficou dizendo: não tenho dinheiro, não tenho 
dinheiro, então, ficou uma forma de qualquer coisa 
que se propõe de dizer que não tem dinheiro pra fazer. 
Então, é com tristeza que eu vejo uma decisão dessas 
do governo municipal de não estar inserido nos jogos 
estaduais, no momento de maior importância da ju-
ventude, que é estar inserida nesse ambiente, que 
não é só o ambiente da cidade de Barbacena, mas de 
toda a microrregião. Não sei se vai dar tempo para o 
Prefeito tomar uma outra atitude, mas era de bom al-
vitre que tomasse uma outra atitude e revisse, num 
orçamento de cento e sessenta milhões de reais, de 
trezentos e sessenta milhões de reais, ou mais do que 
isso... Não é possível que setenta mil reais, para uma 
ação tão importante como essa não seja colocada 
como prioridade. Eu estou falando é de prevenção de 
várias coisas. Quando se fala de educação, a gente 
fala de uma coisa muito mais ampla. Então é isso aí, 
venho aqui dizer da importância que é os jogos esco-
lares e dizer do meu repúdio de uma decisão dessas, 
de Barbacena não estar inserida. Olha só, Barbacena 
com cento e trinta, cento e quarenta mil habitantes, 
não está inserida nessa etapa dos jogos escolares es-
taduais. Obrigado!”PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTA-
ÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA - Proj. 
Lei nº. 064/l8 – Revoga dispositivos das Leis nºs. 
2.696, de 1991; 3.245, de 1995 e os Decretos Munici-
pais nº.s 3.483, de 1994 e 3.708, de 1995 – Aut. Exe-
cutivo - PRAZO VENCIDO EM 17.06.18 – ULTIMAR A 
VOTAÇÃO.Sr. Presidente: “Srs. Vereadores e vereado-
ras, está ultimada a votação, solicito do ilustre Secre-
tário, a leitura do parecer do IBAM fls. 56 a fls. 59.Sr. 
Secretário: “ Nº 0597/2019 - PG – Processo Legislati-
vo. Vereadores. Abstenção de voto. Observância ao 
Regimento Interno. Lacuna normativa. Precedente 
regimental. Comentários. CONSULTA: Relata a consu-
lente, Câmara Municipal, que o Projeto de Lei nº 
064/2018, de autoria do Executivo Municipal, que “re-
voga dispositivos das Leis nº 2.696, de 1991; 3.245, 
de 1995 e os Decretos Municipais nºs 3.483, de 1994 
e 3,708, de 1995”, foi alvo de consulta à esse Instituto, 
com resposta por meio do Parecer nº 1762/2018, de 
14 de junho de 2018, procedendo as adequações no 
seu bojo, pelo Executivo Municipal, nos termos pro-
postos pelo IBAM. Com as adequações, o referido Pro-

jeto de Lei nº 064/2018 retornou à Câmara, para sua 
tramitação no regime de urgência, sendo certo que, 
de forma inusitada, todos os Vereadores deram o voto 
de abstenção, por unanimidade, em sucessivas ses-
sões. Assim, a consulente faz as seguintes indaga-
ções: 1 - Na ausência de legislação local e regimental 
dispondo sobre a matéria, o voto por unanimidade de 
“abstenção” em Projeto de Lei tem o peso de rejeitá-lo 
ou aprová-lo? 2- Qual providência do Presidente da 
Câmara, havendo novamente a “votação unânime de 
abstenção”? RESPOSTA: A prática de abstenção de 
voto parlamentar é corriqueira no cenário nacional, 
ensejando, sem sombra de dúvidas, variados prejuízos 
ao cidadão. O Vereador tem o dever de atuar em prol 
do bem comum e segundo o interesse da coletividade. 
Certo também é que, ao assumir o cargo eletivo para 
o qual foi designado, são-lhes conferidas prerrogativas 
exclusivas, como participar do processo de elaboração 
de leis. Decorre de uma das atribuições inerentes ao 
exercício da vereança a obrigatoriedade do compare-
cimento às reuniões plenárias, bem como o exercício 
de seu direito/dever de voto. Desta forma, entende-
mos que o vereador que está presente em plenário 
não pode se abster de votar, uma vez que não é atitu-
de consentânea com o trabalho do parlamentar. Con-
tudo, se o vereador não quiser votar determinada 
propositura, o que não é vedado pelo ordenamento 
jurídico brasileiro, cabe retirar-se do plenário no mo-
mento em que ocorrer tal deliberação. Isto é, se o edil 
estiver dentro do plenário, há a obrigatoriedade de 
votar. Todavia, se o vereador estiver ausente deste 
recinto, embora em qualquer outra dependência da 
Câmara Municipal, não será obrigado a votar. Esta prá-
tica é denominada de Obstrução e consta, inclusive, 
do glossário legislativo do Senado Federal, podendo-
se entender como o recurso usado para evitar a vota-
ção de determinada matéria. É anunciada pelo líder do 
partido ou do bloco, fazendo com que os parlamenta-
res liderados se retirem do Plenário e apenas o líder do 
partido ou do bloco em obstrução permaneça. Como 
se vê, o ordenamento jurídico brasileiro não proíbe 
que os parlamentares se retirem do plenário para evi-
tar a votação de determinadas proposituras. Não há 
qualquer medida cabível a ser adotada pelo simples 
fato de vereador, que não está no recinto do plenário, 
seja obrigado a votar, em que pese gerar prejuízos aos 
munícipes. Deveras, trata-se de assunto de cunho e 
costura política entre os parlamentares da Casa Legis-
lativa, que devem sempre discutir exaustivamente os 
temas a fim de que estejam aptos à votação. Frise-se 
que é direito dos parlamentares, sejam da situação ou 
da oposição, não deliberar matéria que entenda não 
estar adequada ou mesmo não seja oportuna. Toda-
via, realizar a obstrução no âmbito das Câmaras Muni-
cipais, dado o número exíguo de parlamentares, pode 
assumir outros contornos, por exemplo, com a retira-
da da maioria dos vereadores do plenário, o que, repi-
sa-se, pode paralisar o trâmite dos processos legislati-
vos. No caso concreto, o parágrafo 1º, do art. 113 do 
RI possibilita o voto de abstenção, embora este Insti-
tuto não coadune com essa sistemática regimental. 
Partindo-se da análise normativa da Casa Legislativa 
consulente, especialmente sobre o tema “voto de abs-
tenção”, e uma vez que o Regimento Interno seja 
omisso quanto a consequência jurídica do voto por 
unanimidade de “abstenção” em Projeto de Lei, deve 
o Presidente da Câmara suscitar precedente regimen-
tal e colocar essa discussão em plenário de modo a 
sanar esta lacuna. Outrossim, esta regulamentação 
pode ocorrer por meio de projeto de resolução que 
modifique o RI, mas de toda sorte não nos parece que 
o “voto de abstenção” possa, ainda que por ficção ju-
rídica, ser equiparado a voto favorável ou contrário a 
propositura. Face ao exposto, diante da lacuna norma-
tiva regimental, deve o presidente da Casa Legislativa 
suscitar precedente regimental, de modo a colocar o 
tema em deliberação plenária ou mesmo que seja re-
alizado modificação no RI através de projeto de reso-
lução, para dar tratamento a questão, sendo certo que 
no entendimento deste Instituto a possibilidade de 
“voto de abstenção” não se coaduna com o ordena-
mento jurídico pátrio e merece ser extirpada da legis-
lação local. É o parecer, s.m.j. Rafael Pereira de Sousa 

Consultor Técnico. Aprovo o parecer. Marcus Alonso 
Ribeiro Neves Consultor Jurídico. Rio de Janeiro, 14 de 
março de 2019.”Vereador Odair Ferreira: “Sr. Presiden-
te, só uma ponderação, por gentileza. Olha só, é uma 
dúbia interpretação, porque o Parecer do IBAM alega 
que pode haver obstrução, o vereador sair do Plenário. 
Só que o Regimento Interno da Câmara, em seu artigo 
113, diz o seguinte: durante o tempo destinado a vo-
tações o vereador não pode abandonar o recinto do 
Plenário. É só essa ponderação que eu gostaria de fa-
lar.”Sr. Presidente: “Vereador Odair, agradecemos a 
colaboração de V.Exa., mas já determinamos à Procu-
radoria estudar a matéria e evidentemente que ela 
virá para discussão dos senhores vereadores, para, se 
possível, nos adequarmos ao que está sugerindo o 
IBAM. Mas a contribuição de V.Exa. foi muito impor-
tante.”Vereador Odair: “É, a adequação no sentido de 
que ele é omisso na questão da abstenção e eu con-
cordo com o vereador José Newton de Faria no sentido 
de que o que o regimento Interno da Câmara Munici-
pal diz é que a votação para ser finalizada, para ser 
concretizada, tem que ter maioria simples. Correto? 
Oito votos. Absoluta, no caso, oito votos. Não tendo 
oito votos, foi derrubado. Foi rejeitado. E mesmo nes-
sa questão que durante o tempo das votações o vere-
ador não pode abandonar o recinto do Plenário. Então, 
são adequações, que aliás, o vereador Ewerton Horta 
e muitos outros vereadores já estavam analisando so-
bre a questão do regimento que é um assunto que 
tem que voltar na pauta dos trabalhos, porque é um 
assunto que causa aí muitos transtornos, para a Mesa 
Diretora, para os vereadores e principalmente para a 
população. Aqueles que precisam da nossa autoriza-
ção legislativa, do nosso voto a favor ou contrário, 
para que não aconteçam esses impasses que vêm 
acontecendo na Casa.”Sr. Presidente: “Obrigado vere-
ador. Determino à redatora de atas que conste na ín-
tegra da ata dos nossos trabalhos o parecer do IBAM 
que foi lido e levado ao conhecimento dos senhores e 
de toda a população por intermédio da TV Estação 
Minas. Está em discussão o presente projeto, vou en-
cerrar a discussão. Em votação! Os vereadores que 
estiverem de acordo com a aprovação do projeto de lei 
064/18, queiram permanecer assentados. REJEITADO 
POR UNANIMIDADE. Justificativa de voto Pastor Ewer-
ton, depois vereador Odair, depois passarei a todos os 
vereadores. Com a palavra, então, primeiramente, 
como se manifestou em primeiro lugar, o Pastor Ewer-
ton.”Com a palavra para justificativa de voto o verea-
dor Ewerton: “Primeiramente, boa noite Sr. Presiden-
te, senhores vereadores, público presente, servidores. 
Eu quero deixar e pedir, desde já, que seja “constada” 
na íntegra essa minha fala de justificativa de voto, por-
que eu não quis que fosse aprovado, rejeitei esse pro-
jeto. Primeiro, ponto que a gente tem que analisar 
aqui é a sua tramitação, uma vez que o projeto já foi 
apresentado em votação com a... ultimada a votação, 
isso não me permitiu nem sequer, nenhum dos verea-
dores, se quisessem, apresentarem emendas nesse 
projeto. Se não concordassem. Então, o meu direito 
de vereança, de exercer o meu mandato foi cerceado 
à medida de que eu não pude sequer fazer uma emen-
da, de apresentar uma emenda nesse projeto. É um 
defeito também, como o vereador Odair também citou 
do nosso Regimento Interno, que está inerte em rela-
ção a isso. Ele está bem escuro. Segundo posiciona-
mento que nós temos que ver aí é que nós estamos 
tratando aí, de situações de concursados, que essa lei 
está corrigindo alguma situação aí dos concursados, 
dos servidores que entraram naquele período de no-
venta e um. E imagina só se uma lei dessa passa, se 
uma lei dessa natureza passa sem sequer ter discus-
são como nós não tivemos aqui, sem sequer te uma 
emenda, uma análise mais profunda, olha a insegu-
rança jurídica que traria para os nossos servidores. 
Que quase trinta anos... servidores que já estão quase 
aposentados vão ter essa insegurança jurídica. Eles 
que prestaram, ali, dia, após dia, o seu trabalho aqui 
na administração pública, poderiam correr o risco de 
perder a sua gratificação, o seu salário, a sua aposen-
tadoria por causa dessa insegurança jurídica. Então, 
vai minha crítica aí. Não se existia Ministério Público 
em 1991? Não existia Câmara Municipal dos vereado-
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res? Não tinha ali o Prefeito para analisar e reaver isso 
aí? Os servidores que tanto trabalharam, durante vinte 
e oito anos, vão sofrer, vão ser penalizados nessa in-
segurança jurídica dessa lei que foi apresentada? En-
tão, a meu ver, esse tema, não é um tema mais, por 
fato de ser mais de vinte e oito anos, ser apresentado 
e discutido dentro dessa Casa. É um tempo que tem 
que ser revisto lá no Judiciário, se ele tem que ser re-
visto! Então, a minha não aprovação se deve a esse 
fato, Sr. Presidente. E mais ainda, eu queria destacar 
aqui, ainda ficou alguma coisa no ar, nós conversa-
mos, estudamos, aqui o ainda Dr. Ernesto Roman, Pro-
curador desta Casa, juntamente com ele eu queria só 
ressaltar aqui o entendimento do Ministro Luiz Fux em 
relação à votação, à imunidade parlamentar do verea-
dor de apresentar, de aceitar ou rejeitar os vetos. Ele 
discorre da seguinte maneira: “É mais delicada essa 
questão, que tem se enfrentado por essa Corte à luz 
dos dois parâmetros de aplicação, quando em causa, 
atos praticados no recinto do parlamento, a referida 
imunidade assume contornos absolutos, de modo que 
a manifestação assim proferida, não é capaz de SAR 
lugar a qualquer tipo de responsabilidade civil ou pe-
nal. Cabendo à própria Casa Legislativa se entender 
cabível, a apuração interna corporis de eventual in-
compatível com o decoro parlamentar. Então, assim, 
Sr. Presidente, eu termino, porque eu não quis mes-
mo, rejeitei esse projeto, porque ele deveria ser um 
projeto melhor elaborado. Que viesse realmente dar 
segurança jurídica para aqueles que trabalharam e 
para aqueles que vão trabalhar. Dessa forma, Sr. Pre-
sidente, cercear o meu direito de vereança, de manda-
to, para apresentar, discutir as minha ideias, eu não 
concordo, eu não farei assim. E nós estamos aqui para 
defender esse direito dos servidores que estiveram 
trabalhando por mais de vinte e oito anos por essa 
administração pública. Muito obrigado Sr. Presiden-
te!”Com a palavra para justificativa de voto o vereador 
Odair Ferreira: “Sr. Presidente, gostaria que V.Exa. 
convidasse para acompanhar os trabalhos, o ex-vere-
ador, não sei se ele ainda se faz presente, Pedro Fran-
cisco Pereira do Vale, com dezesseis anos, quatro 
mandatos e que tem relevantes serviços prestados à 
Barbacena, estivesse conosco aqui para acompanhar 
os trabalhos. Ele que é um dos grandes nomes da his-
tória política da nossa cidade, principalmente da nossa 
comunidade, da Paróquia de Nossa Senhora da Penha. 
Eu não sei se ele ainda está presente.”Sr. Presidente: 
“Eu o procurei para convidá-lo, mas se ele estiver pre-
sente será uma alegria muito grande. Então, pedimos 
a presença do vereador Pedro do Vale e o vereador 
Márcio do Odeite. E peço à vereadora Vânia e ao vere-
ador José Newton para conduzi-los até a Mesa.”Conti-
nuando com a palavra o vereador Odair Ferreira: “Sr. 
Presidente, senhores vereadores, público que nos 
acompanha, nossos amigos da Estação Minas, uma 
boa noite a todos! Eu queria justificar o voto, presi-
dente e gostaria que constasse na ata dos trabalhos, 
primeiro...”Sr. Presidente: “Vereador Odair, nós esta-
mos determinando à Secretaria que todas as falas 
constem na ata dada a magnitude dessa reunião. De-
ferido, então, o pedido de V.Exa.”Continuando com a 
palavra o vereador Odair: “Agradeço a V.Exa. e dizer 
que o artigo 35 da Lei Orgânica do Município diz o 
seguinte: os vereadores gozam de inviolabilidade por 
suas opiniões, palavras, votos, no exercício do manda-
to, na circunscrição do município de Barbacena. Outro, 
está aqui, a Constituição da República Federativa do 
Brasil, ta aqui o Jaime, poderia até focar aqui, para 
mostrar, para os internautas que estão nos acompa-
nhando, a Constituição. No seu artigo 29, ex-vereador 
Pedro do Vale, ex-vereador Márcio do Odeite, nosso 
Presidente do Sindicato Evaldo, diz o seguinte: inciso 
VIII – inviolabilidade dos vereadores por suas opini-
ões, palavras e votos no exercício do mandato e na 
circunscrição do município. Estou apresentando esses 
questionamentos para que lá adiante, nós “estamos” 
amparados pela legislação. Mas o que me chama mais 
atenção de dar o voto contrário, além das explicações, 
das exposições muito bem colocadas pelo vereador 
Ewerton Horta do MDP, é que no dia 07 de dezembro 
de 2017, o Ministério Público encaminhou para a Pre-
feitura de Barbacena, objeto de Decreto nº 3483/94 

recomendando as medidas de revogação do decreto. 
E aqui, dentro desse pedido, dessa recomendação, 
tem divulgação imediata e adequada da presente re-
comendação. Eu não fiquei sabendo disso, eu acom-
panho o site da Prefeitura todos os dias, o Diário Ofi-
cial, não acompanhei. E aí, acredito que há uns 
cinqüenta dias atrás, vem, a Câmara estava em reces-
so, vem o projeto de volta para que nós pudéssemos 
debater e votar, a favor, votar contra, etc, etc... O que 
mais me chamou a atenção, como é, vereador Carlos 
Du, vereadora Vânia, como é que eu vou aprovar um 
projeto, sendo que, no bojo do projeto, no conteúdo 
do projeto, nós temos aqui, servidores que foram co-
missionados, servidores que têm a carteira assinada e 
que algumas delas nem baixa foi dada, servidores efe-
tivos, elevação de nível, etc., etc., etc. Ou seja, cada 
caso é um caso, então não se pode fazer um julga-
mento de jogar tudo dentro da panela e falar é assim, 
assim, assim... E aí, um dos grande aprendizados que 
eu pude ter quando eu fui presidente dessa Casa, ao 
lado do vereador José Jorge, ao lado do vereador Mil-
ton Roman, do professor Nilton César, da nossa com-
petente Secretária Parê e dos servidores dessa Casa 
que eu tenho um carinho e um respeito e admiração 
muito grande. É de que, no meio do caminho, o servi-
dor, ele tem o direito deles adquiridos por lei. Eu vou 
dar um exemplo que nós tivemos aqui na Casa, há 
algum tempo, um problema com uma servidora em 
determinado gabinete, afasta, não afasta, a própria 
justiça determinou: olha a pessoa, até aquele presen-
te momento ela tem que receber, não houve má índo-
le, má-fé. E aí eu pergunto, onde há má-fé, vou dar 
um exemplo, de um trabalhador, de uma trabalhadora, 
de um pai de família que cumpre horário, chega sete 
horas da manhã de baixo de água, debaixo de chuva, 
debaixo de sol, cumpre o seu horário rigorosamente e 
aí, passados, vinte, trinta, quarenta anos, muitos de-
les estão aposentados, muitos deles estão quase apo-
sentados, faltando um ano, dois anos... e aí o cidadão 
vai ter que devolver o dinheiro, aí o cidadão vai perder 
os direitos dele adquiridos por lei, por tempo. E outra 
coisa, é a mesma coisa que eu chegar aqui amanhã, 
pegar um decreto da Câmara Municipal, ou seja, um 
projeto de resolução, aquele que dá a resposta inter-
namente, que nós temos o projeto de resolução e o 
projeto de decreto, os efeitos fora são os decretos. 
Correto Parê? E a Resolução, são internos. O presiden-
te apresenta um projeto de resolução, como temos 
aqui. É a mesma coisa que eu pegar e dizer: olha eu 
não concordo com esse projeto aqui, vereador Pedro 
do Vale e eu vou mandar para o Prefeito revogar. É a 
mesma coisa que está acontecendo. A Câmara revo-
gar um ato que é do Executivo. Decreto é do Executi-
vo, não foi eu que decretei não. Quem decretou foi o 
Executivo. E outro, como é que você vai chegar para 
um pai de família, pra uma pessoa da melhor idade, 
vereador Amarílio, V.Exa. que é o decano dessa Casa, 
vereador Milton Roman que tem um acompanhamento 
na zona rural... Como é que você vai chegar para um 
pai de família, muitos deles são avós e muitos deles o 
dinheirinho que eles ganham, está lá, com emprésti-
mo no banco, é que coloca o pão nosso de cada dia na 
mesa, você vai chegar lá e dizer: deixa eu falar o ne-
gócio aqui pro senhor. Ó até agora o senhor trabalhou 
direitinho, o senhor cumpriu, o senhor fez o trabalho 
todo bonitinho, mas a justiça está pedindo pra você 
devolver o dinheiro agora. Gente, isso é uma brinca-
deira! Isso é brincadeira! Isso é um desrespeito ao ci-
dadão, é um desrespeito ao trabalhador, porque exis-
tem forma, existem formas de se resolver um 
problema como nós resolvemos aqui. Eu vou dar um 
exemplo aqui, que o nosso presidente sabe disso. Nós 
tínhamos um caso aqui, de uma servidora, que pres-
tou um concurso em 1983, foi preterida, não entrou, 
justiça daqui, justiça dali, e a bomba estourou na mi-
nha mão, quando eu fui Presidente da Câmara aqui, 
da Mês Diretora. Sabe o que a justiça falou comigo? A 
juíza chegou e apresentou uma liminar e falou: Ó, dá 
posse que é direito adquirido. E aí, o nosso jurídico na 
época, nós entramos e questionamos, aceitamos, lógi-
co, uma recomendação da justiça e deixou bem claro: 
o direito adquirido daquele dia pra frente ela tinha di-
reito e as incorporações daquele dia em que ela entrou 

para trás era de outra forma. E não da forma... tipo 
assim, você pagar o retroativo, não! A própria justiça 
disse. É o mesmo caso dos trabalhadores, dos servido-
res que estão nesse caso. Ó, existe um problema aqui, 
existe sim, houve um erro do passado? Houve. O que 
é decreto? Decreto é pra cá. O que é lei? Lei pra cá. 
Agora, vamos lá, vamos fazer um acordo. Não está na 
moda fazer o tal do TAC – Termo de Ajuste de Condu-
ta? Olha, a partir de agora esses trabalhadores aqui 
vai acontecer isso, isso, isso, isso. Prosseguindo com a 
palavra como líder o vereador Odair Ferreira disse: 
aqueles que têm e daqui pra frente é outra história. É 
igualzinho um projeto, que vai voltar para a Câmara 
Municipal, me parece que já foi protocolado, do recuo. 
É a mesma coisa. Como é que eu vou votar numa 
coisa, que um funcionário, engenheiro da Secretaria 
de Obras, deu habite-se, emplacamento pra ligar água 
e luz, ele paga IPTU... Como é que eu vou votar num 
projeto que se lá atrás houve uma autorização pra ele 
construir e não houve uma fiscalização. Então, daqui a 
diante, tudo bem. Vamos aprovar a lei e vamos aplicar. 
Agora, pra trás, não tem como, alguém autorizou. 
Esse projeto, eu gosto de dizer isso, vereador Amarílio, 
porque muitas das coisas que nós fizemos aqui nessa 
legislatura, muitas das pessoas disseram: Ó não é 
bem isso não... que é isso, que é aquilo. Depois o 
pessoal disse: Ó, era isso mesmo que o senhor falou 
aquele dia mesmo lá... Pode escrever, o Congresso 
Nacional vai aprovar a PEC. Só lá na Câmara dos De-
putados, eu estive lá com o vereador José Jorge Emí-
dio, com o vereador Amarílio, fomos muito bem rece-
bidos pelos Deputados, Senadores, pelo Presidente 
Rodrigo Maia, temos que voltar lá, porque esse projeto 
vai entrar em pauta sim, mesmo com a polêmica da 
Previdência, com o projeto lá do Moro, mas ele vai 
entrar em pauta. Só no Congresso Nacional são... Oi-
tenta e cinco ou cento e vinte e cinco? Noventa e 
nove.. Aproximadamente, cem servidores que estão 
na mesma situação dos de Barbacena. Só dentro do 
Congresso Nacional. Imagina nas grandes prefeituras, 
nos estados, nas outras prefeituras menores. Só em 
Barbacena são quase quinhentos. Então, de maneira 
que eu venho aqui, justificar, tive um compromisso 
com os servidores. Em momento algum estou questio-
nando aqui a questão da inconstitucionalidade, eu 
acho que quem tem que questionar se está certou ou 
se está errado é a justiça. Agora, penalizar um pai de 
família num país que nós já temos treze milhões de 
desempregados, cinco milhões de pessoas que já de-
sistiram de pedir emprego, quatro milhões que estão 
na informalidade... Como é que você vai jogar no bu-
raco o direito adquirido do trabalhador? Cadê a lei 
trabalhista? Então, vereadora Vânia, eu acho que a 
Casa toma uma atitude sensata. Deixo aqui o registro 
da maneira transparente, harmoniosa com que a Mesa 
Diretora, através do nosso decano, vereador Amarílio, 
conduziu o processo e digo, do fundo do coração, o 
pessoal “disseram” aí: o vereador não pode votar con-
tra, o vereador só pode votar a favor. Então, quer dizer 
que um juiz só pode dar um parecer favorável? Hoje 
eu estava lendo na Constituição, relaxamento de pri-
são, se houve uma inconstitucionalidade, a pessoa foi 
presa de forma indevida, arbitrária, a própria Consti-
tuição diz... relaxamento, habeas corpus, nós temos aí 
as defesas, enfim, nós temos os nossos deveres, mas 
nós temos os nossos direitos também. E num momen-
to como esse, deixo aqui um pedido também para que 
o próprio judiciário, o Executivo, que são as partes 
envolvidas na questão, que tentem encontrar uma for-
ma, uma forma que respeite o direito do trabalhador, 
porque como eu disse, em momento algum o traba-
lhador deixou de trabalhar,deixou de cumprir o horário 
dele... E os sonhos da família minha gente? Como é 
que você chega da noite pro dia e vira pro cidadão e 
fala com ele assim: Ó, deixa eu te falar, a partir do mês 
que vem você não recebe mais não. E as contribuições 
que ele deu na previdência, lá no caso do SIMPAS, que 
é o regime de previdência do município e que é outra 
questão que é muito séria e grave e que o Executivo 
precisa olhar com mais atenção. Porque nós estamos 
vendo aí, todos os meses, um rombo de dois milhões 
e seiscentos mil que a Prefeitura tem que repassar 
para o SIMPAS, se não, não paga. E aí eu estou fazen-
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do uma continha simples aqui, vamos fazer uma con-
tinha simples aqui, se você pegar dois milhões e meio, 
nós vamos chegar a trinta e cinco milhões de reais. 
Você já pensou se a Prefeitura pudesse investir trinta 
milhões de reais, por ano, em melhorias, em sanea-
mento, em infraestrutura das ruas da nossa cidade? 
Então, eu acho que nós temos muitos outros questio-
namentos, muitas outras coisas profundas pra que a 
gente possa debater e possa ajudar a nossa cidade a 
desenvolver, a crescer, porque se não, pensamentos 
dessa natureza sempre vão deixar Barbacena e as 
pessoas condenadas ao envelhecimento. Muito obri-
gado Sr. Presidente!”Com a palavra para justificar seu 
voto o vereador Thiago Martins: “Eu vou ser rápido, 
Presidente, porque eu acho que é quase unanimidade 
os motivos pelos quais “levou”... primeiro porque o 
projeto chegou na Casa corrido, praticamente os cole-
gas vereadores, eu não tive conhecimento na totalida-
de do projeto. Chegou do dia pra noite, como a maio-
ria de algumas coisas que vêm do Executivo e batem 
aqui. A lei do recuo é um exemplo aqui. No meu en-
tendimento, isso nem deveria estar aqui, a gente en-
trar aqui para discutir uma questão de trinta quarenta 
anos atrás, não faz sentido nenhum essa Câmara estar 
discutindo isso aqui, agora. Uma situação que cabia ao 
Executivo, junto com o Poder Judiciário, está aqui ago-
ra. Eu não estou nem fazendo juízo com relação à 
questão da constitucionalidade ou não, eu estou fa-
zendo juízo aqui, de que no meu entendimento é uma 
matéria que não caberia aqui, não deveria estar aqui. 
Esse é o meu entendimento.”Com a palavra para justi-
ficar seu voto a vereadora Vânia Castro: “Boa noite 
Presidente, vereadores, vereadora Joanna, nossos 
amigos e convidados, a público presente, ao público 
que nos assiste. Eu gostaria só de concordar com as 
palavras do meu amigo, vereador Thiago Martins, que 
realmente isso não era pra estar aqui. E eu gostaria 
também de deixar claro para essa Casa, que nós deba-
temos muito, nós exploramos ao máximo os juristas 
de todas as esferas que vocês puderem imaginar, para 
que nós pudéssemos ter a tranquilidade e o discerni-
mento de votar corretamente. E eu falo isso porque 
nós recebemos de vários que estão aí, que chegaram 
a querer denegrir a minha imagem e também a do 
vereador Carlos Du e também dos vereadores da mi-
nha bancada de oposição, dizendo que nós estávamos 
contra, contra, os servidores que estão aqui, passando 
por esse problema, desse projeto que está aqui na 
Câmara. Mentira! Nós prorrogamos o máximo sim. 
Sabe por quê? Pra que nós tivéssemos conhecimento 
e não jogarmos vocês em nenhuma roubada. Porque 
isso aqui é muito sério! Mas é muito sério o que a 
gente está votando aqui, hoje. E inclusive, eu quero 
discordar da fala de alguns aqui, e deixar claro que os 
aposentados eles não iriam sofrer com isso não. Está 
aqui, está garantido, só que trouxeram, falaram com 
aposentados, tem gente que entrou lá em 83, falaram 
com eles pra vir pra cá porque eles “iam” perder tudo, 
“iam” perder o direitos. Ô gente, isso é pecado! É pe-
cado fazer isso com alguém que já está aposentado. 
Devia sabe o que? Preservar essas pessoas que traba-
lharam a vida inteira e ta aqui. Várias teses de vários 
juristas falando com a gente, os aposentados estão 
resguardados. Então, chegaram, na última sessão, o 
que teve de aposentado indo ao meu gabinete falando 
assim: “A senhora está indo contra...” Eu falei: “Con-
tra!?!? Primeiro que o direito de vocês já está resguar-
dado. Direito adquirido, Sr. Presidente, mas falaram 
para os aposentados vir pra cá e sofrer. Isso não pode 
acontecer. Então, em relação aos aposentados, a 
Constituição já previa e garantia a vocês, todos os di-
reitos. Em relação a todos os servidores, no geral, vo-
cês trabalharam, vocês cumpriram com a obrigação de 
vocês. Então, a gente não estava aqui pra querer fer-
rar com a vida de ninguém. Só que, eu só peso que 
entendam, quando vier um projeto dessa magnitude 
pra essa Casa, não adianta vir, nem “A”, nem “B”, nem 
senador, nem prefeito e nem presidente da República 
dizendo assim: tem que votar isso aqui hoje! Se eu 
não estudar, se eu não estudar muito e se eu não tiver 
a certeza de que meu voto não vai prejudicar a popu-
lação, eu não vou fazer. Então não adianta vir, falar 
com cara feia, parar de me cumprimentar, colocar áu-

dio do Facebook, porque eu vou continuar estudando, 
porque eu estudo cada projeto que entra nessa Casa. 
Eu viro noite estudando e vou continuar assim. Sabe 
por quê? Eu na quero ser aqui uma parlamentar equi-
vocada.  De chegar aqui e dizer: “Ô gente, eu estou aí 
com vocês... Vou votar com vocês. Beleza?” E depois, 
quando for argumentada, eu não ter contra argumen-
to pra defender vocês. Então, eu vou estar sendo sabe 
o que? Uma medíocre, querendo só fazer bonito: “Dei-
xa comigo, que eu estou com vocês, tá! Não voto con-
tra servidor não...” Tá, você não vota por quê? Então, 
eu tenho que saber defender vocês. E também falo 
que quero deixar claro que a inviolabilidade do voto 
garante ao vereador o exercício pleno da atividade le-
gislativa, dando-lhe absoluta tranquilidade para votar 
um determinado projeto de lei de acordo com as suas 
convicções. E hoje, a minha convicção era de votar 
contra esse projeto, porque eu consegui sim, ver o 
quanto ele poderia prejudicar algumas pessoas. Mas 
isso por estudo e por competência de uma parlamen-
tar séria e não porque A ou B ficou me difamando nas 
redes sociais e nem porque ninguém veio e me man-
dou votar. Eu votei o certo. Por hoje é só Presidente.”-
Com a palavra para justificativa de voto o vereador 
José Newton: “Sr. Presidente, boa noite, senhores ve-
readores, boa noite, os dois vereadores que tanto 
abrilhantaram o mandato em Barbacena, Márcio do 
Odeite e Pedrinho do Vale, representando Ipanema e 
região, povo de Barbacena. A primeira questão que 
tem que se colocar na justificativa de voto é o que já 
foi falado, que é a imunidade do parlamentar que é 
garantida na Constituição nos artigos 29, especifica-
mente em relação aos vereadores e o 53 que é o esta-
tuto dos parlamentares. Então, a imunidade pelas 
opiniões, palavras e votos, como já foi falado muito 
bem frisado, pelo vereador Pastor Ewerton. A segunda 
questão a ser colocada é que é princípio constitucional 
a independência dos poderes, artigo 2º. São Poderes 
independentes e harmônicos entre si o Executivo, o 
Legislativo e o Judiciário. Então, o que for decidido 
aqui está amparado pela Constituição. Mas como se 
trata de uma questão constitucional, tomada em vá-
rios governos, essa questão não pode ser jogada so-
mente na responsabilidade do Poder Legislativo. A 
responsabilidade de dizer o direito, aqui, é do Poder 
Jurisdicional. Então, o que estão fazendo, é tentar, 
efetivamente, encurtar o caminho. E quando se tem 
um direito para ser defendido, que é o direito ao tra-
balho do servidor público, que é a garantia do seu la-
bor e do seu salário, aí, efetivamente, quem tem que 
enfrentar essas questões, promovidas por governos 
anteriores, é o Poder Judiciário. Então, não é aqui. E a 
questão que tem que ser colocada é justamente essa, 
tentaram transferir para a Câmara, tentaram, efetiva-
mente jogar com os trabalhadores, porque ninguém 
quer assumir a responsabilidade. E a responsabilidade 
é garantir o trabalho, é garantir o direito social que 
está no artigo 6º da Constituição. Então, por ser servi-
dor público, a gente sempre foi colocado, a abstenção 
do voto, como disse o Ewerton, discordo como foi ci-
tado pelo Odair Ferreira, a questão da conclusão do 
IBAM e eu já pronunciei nessa Tribuna a respeito do 
IBAM, nós temos procuradores na Casa e nós temos 
pessoa com capacidade em Barbacena pra enfrentar 
qualquer questão jurídica, mas é uma opção da Casa. 
E sendo uma opção da Casa, são aqueles que coloca-
ram o nome no parecer que respondem por isso. O 
Regimento Interno é claro, o projeto para ser aprova-
do precisa de oito votos e mais, a abstenção conta 
para o quorum, se conta para o quorum é voto. Então, 
essa questão tem que ser corrigida, tem que ser en-
frentada, ou fazer a interpretação literal, a interpreta-
ção lógica. Então, a questão de votar, aqui, contra o 
projeto é justamente, primeiro porque eu sou servidor 
há trinta e quatro anos e foi falado um colega ali que 
entrou comigo, lá em 1985 no serviço público em Bar-
bacena. Então, estou com trinta e quatro anos de ser-
viço e tem gente, tem servidores que estão com trinta 
e quatro anos de serviço. Então, a rejeição aqui, ela 
encontra amparo, primeiro na imunidade do parla-
mentar, e segundo, aí, na questão jurisdicional. E 
mais, na questão jurisdicional, porque o único poder 
que pode modular, que pode regulamentar todas as 

situações individuais é o Poder Judiciário. Então, a 
gente espera, aí, essa questão, espera que seja feito o 
que o município de Barbacena quer, o que o servidor 
quer e o que essa Casa quer que é a rejeição do pro-
jeto e a garantia do emprego para cada um. Foi assim 
que foi fechada a questão com todos os vereadores. 
Então, Sr. Presidente, para justificar o voto aí e mais, 
Ewerton, a gente já falou aqui, é a questão do princí-
pio da colegialidade. O princípio da colegialidade, 
como foi fechada a questão ele ampara mais ainda 
cada um dos parlamentares. Então, a justificativa do 
voto também cabe invocar esse princípio que também 
é constitucional e que é feito nos Tribunais, inclusive 
nos Tribunais Superiores. Essa é a justificativa, Sr. Pre-
sidente, muito obrigado!”Com a palavra para explica-
ção pessoal vereador Odair Ferreira: “Só uma ponde-
ração, porque eu fui citado pelo vereador. Só explicar 
para o vereador José Newton que justamente o que 
V.Exa. disse, foi o que eu disse aqui na questão da 
maioria absoluta, na questão dos oito votos. Que eu 
disse também da questão da abstenção, talvez, V.Exa. 
tenha interpretado errado. Mas o que V.Exa. disse, foi 
o que eu também disse anteriormente.”Com a palavra 
para justificativa de voto o vereador Milton Roman: 
“Boa noite, Sr. Presidente, Mesa Diretora, ilustres ve-
readores e vereadoras, nobres ex-vereadores, Pedri-
nho do Vale, Márcio do Odeite, nossos amigos, público 
aqui presente, público que nos assiste em casa. Pri-
meiro registrar a presença aqui do Sr. Oliveira Condé 
Sobrinho, vice-presidente da União Comunitária de 
Barbacena- UCB, com seus amigos de Senhora das 
Dores, servidores de Senhora das Dores, sejam muito 
bem vindos a essa Casa. E demais servidores presen-
tes aqui. Eu desde o início, aliás, desde o início não, 
muito antes dessa lei chegar aqui nessa Casa, no dia 
em que o Dr. Amarílio estava sendo homenageado 
com o seu livro, inclusive o Pedrinho do Vale estava 
presente lá também. Eu estava sentado à mesa com o 
Ernesto Roman, o Rogério, o Pedrinho e o Marcinho da 
ASDEF vieram até falar pra gente naquele momento e 
eu deixei bem claro que eu na votaria, jamais, contra 
servidor. E não é só questão de lei, não. Eu não voto, 
porque eu tenho vinte anos de Prefeitura. Eu trabalhei 
e trabalho com a maioria desses servidores. E quem 
chegou perto de mim, o Fofo, vários que chegaram 
perto de mim, eu deixei bem claro, Presidente do Sin-
dicato, eu jamais iria votar contra os servidores. Pode 
ser lei inconstitucional, pode ser o que for. Estudar a 
legislação, todos nós estudamos. A Mesa Diretora, Dr. 
Ernesto, o dia em que nós votamos aqui, que todos se 
abstiveram, o Dr. Ernesto quinze pra sete da manhã 
estava na minha casa, porque ele é meu vizinho. E 
deixou bem claro que o voto de abstenção não valia. 
Que ele “ia” fazer o parecer mostrando que não valia. 
Então, eu falei não é da boca pra fora não. Eu não voto 
contra servidor. Aprovamos, aqui, para a Guarda Muni-
cipal a Lei da Guarda Municipal. Aprovamos a lei da 
SETRAM – Secretaria de Trânsito. Tudo em prol de 
quê? Dos servidores e de Barbacena. Então, que fique 
bem claro isso, eu deixei bem claro desde o primeiro 
momento que eu fiquei sabendo dessa situação. En-
tão, deixar bem claro aqui, que nós trabalhamos, des-
de a primeira reunião que nós fomos chamados na 
Prefeitura. O Presidente do Sindicato acompanhou 
junto com a gente, o Edivaldo estava lá junto com a 
gente na primeira reunião e única. Foi uma única reu-
nião com o Jurídico da Prefeitura e alguns assessores 
do Prefeito, o Prefeito não estava presente. Várias reu-
niões que nós fizemos aqui no gabinete do Prefeito, 
sempre junto com o Presidente do Sindicato. Sempre 
consultando o Presidente do Sindicato do que era me-
lhor, o que juridicamente ele entendia, o que ele en-
tendia que seria melhor. É nós votamos junto com ele, 
junto com os servidores. Dá parabéns a essa Casa, 
como José Newton colocou aqui, na questão da unani-
midade, de chegarmos a um consenso depois de mui-
ta conversa, depois de muito diálogo, de um consenso 
de unanimidade a favor do servidor público de Barba-
cena. É um absurdo! Essa lei não teria que vir aqui, 
realmente não teria, isso não é assunto para nós tra-
tarmos aqui. Questões de 20, 25, 30 anos atrás. Che-
ga ser um absurdo realmente.  Ma tomamos a atitude 
correta. Chegou pra nós, inclusive, ameaças de que o 
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Promotor vai entrar contra nós, que o Promotor vai 
entrar com processo contra a gente, que nós não po-
deríamos votar contra essa lei. E chegou uma pressão 
enorme, Edivaldo sabe, os vereadores sabem disso. E 
eu, desde o primeiro momento, falei que só votaria 
contra, não votaria de outra forma. Me abstive naque-
la outra votação, por quê? Um só que votasse contra, 
o Promotor poderia vir realmente e fazer alguma coisa 
realmente contra esse vereador. Agora, com a unani-
midade, não tenho medo não. E o meu voto, já está 
bem claro, como Pastor Ewerton colocou, como Odair 
colocou, o próprio José Newton, o nosso voto é invio-
lável. Porque se um promotor ou o juiz falar como eu 
tenho que votar não precisa da Câmara Municipal. 
Acaba com a Câmara. Quer dizer que eu sou obrigado 
a favor? Então, não precisa, não tem diálogo, não tem 
conversa. Essa Casa é pra isso, pra isso tem posição, 
oposição, tem vários partidos. É justamente pra isso. 
Então, gente, que fique bem claro, parabéns pra essa 
Casa, eu jamais “ia” votar contra, isso ficou muito bem 
claro, a questão dos aposentados, gente, a lei 100 já 
deixou isso bem claro, as professoras, o pessoal da 
área da educação, sabe que eu estou falando da lei 
100. A maioria vai saber. Quando foi cassada a lei 100, 
quem estava aposentado, foi garantido. Isso eu falei 
com vários, inclusive com o pessoal em Senhora das 
Dores que me procurou. Falei: “Quem está aposenta-
do, fica tranquilo!” Podem ficar tranqüilos que vocês já 
têm jurisprudência. Então, os aposentados que estão 
vindo aqui, sejam muito bem vindos, a casa é nossa. 
Mas não precisaria, eu alertei isso. E a nossa ideia é 
justamente ir para o Judiciário, que isso aí vai levar 
uns cinco, dez anos...Até lá, todos já aposentaram. 
Todos vão estar tranqüilos e vai ter uma jurisprudência 
garantindo que não vão mexer com vocês. Então, pa-
rabéns a essa Casa, parabéns Dr. Amarílio que soube 
conduzir muito bem. Dr. Ernesto que deu um parecer 
e o parecer dele foi realmente o correto e agora, o 
IBAM vem e resguarda o parecer do Dr. Ernesto.” Pros-
seguindo com a palavra pela ordem o vereador Milton 
Roman disse: “Eu fui pego de surpresa aqui, hoje, com 
a fala do Dr. Edson Rezende com a questão dos jogos 
escolares. Eu não sabia dessa situação. É uma situa-
ção que não chegou pra gente, aqui. E entendo tam-
bém, como o Dr. Edson, que não pode o município fi-
car sem participar dos jogos escolares. Já fui 
subsecretário de esporte e lazer, já ajudei a coordenar 
os jogos escolares. Agora, nós temos que ver realmen-
te o que aconteceu. O líder de governo, vereador José 
Newton já ligou para o Secretário de Educação para 
saber o que aconteceu e nós nos inteirarmos do que 
está acontecendo, pra ver se tem como mudar. Agora, 
nós temos que pensar no princípio da reserva do pos-
sível, o governador do estado continua não repassan-
do as verbas que precisa repassar por parte do gover-
no. Não é só Barbacena, não. É geral! Então, nós 
temos que ver realmente o que é que está acontecen-
do, porque a gente fica até meio chateado de ficar 
sabendo de uma notícia dessas. Porque você tirar as 
crianças do esporte, tirar as crianças... não é dizer que 
é jogar um futebol, pegar uma bola e sair correndo, 
isso aí é educação. O esporte é educação. É tirar das 
drogas como o Dr. Edson colocou e eu concordo com 
ele. Então, nós vamos estar já, eu e José Newton já 
conversamos aqui. Amanhã, procurando saber o que 
está acontecendo, Dr. Edson, porque eu fui pego de 
surpresa, sinceramente não sabia dessa notícia. Não 
concordo, a minha opinião é contrária, eu entendo que 
sim, tem que participar dos jogos escolares. Isso é 
importantíssimo para o município, ma vamos entender 
o que houve, amanhã. E terça-feira, trazemos para 
falar nessa plenária, o que está acontecendo, porque 
realmente está fora dos jogos escolares. Deixo bem 
claro, aqui, sou contrário. Sou vice-líder do governo, 
mas sou contrário que Barbacena fique fora. Agora, 
vamos ver os argumentos do Prefeito e do Secretário 
de Educação, porque está ficando fora dos jogos esco-
lares. Tá? Só fazer essa colocação, Dr. Edson, porque 
eu não sabia dessa situação. Concordo com a fala do  
senhor, em parte aí, realmente a gente vê essa ques-
tão, porquê? É o financeiro só? Ou o que? Muito obri-
gado Sr. Presidente.”TERCEIRA PARTE – ENCERRA-
MENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 

20h34.O Sr. Presidente informou: “Aproveitar para 
comunicar à Casa, viu vereadora Vânia, que na nossa 
Solenidade de amanhã será dado um prazo de tolerân-
cia de 15 minutos. Então, senhores vereadores, queria 
pedir à ilustre vereadora Vânia, juntamente com o 
ilustre vereador Odair, que recebessem os nossos ho-
menageados La embaixo, na porta da Câmara Munici-
pal. Fico muito honrado e muito agradecido. Viu, vere-
adora Vânia e vereador Odair. E queria informar 
também, vereador Tanjão, antes de passar a palavra a 
V.Exa., que o vereador José Jorge teve que se ausen-
tar face um problema de saúde da senhora sua mãe e 
o vereador Thiago, então, está convocado para funcio-
nar como secretário “ad hoc”. Palavra ao ilustre verea-
dor Tanjão.”Com a palavra para justificativa de voto o 
vereador José Antônio: “Boa noite Sr. Presidente, ve-
reador Márcio, Pedrinho do Vale, líder lá do bairro Ipa-
nema, os nobres amigos vereadores, o público que 
nos acompanha aqui e da TV Câmara. Bom gente, 
desde que eu subi, aqui, a primeira vez, há um mês, 
um mês e meio atrás, quando o projeto entrou na 
Câmara, aqui, eu disse que votaria a favor do povo. Eu 
sempre disse. Eu falo porque eu sou povo, eu vim do 
povo. Então, eu disse, se tivesse um voto aí seria o 
meu voto. O Márcio Carneiro é testemunha disso aí, 
que eu falei isso pra ele, falei para o Presidente. Pedri-
nho d Vale me procurou várias vezes e eu não votaria 
contra o povo não. Eu acho que é uma injustiça muito 
grande que estariam fazendo com vocês, porque tra-
balhar trinta, trinta e cinco anos. Alguns, como falam, 
já aposentaram, outros já até faleceram... E agora é 
justo fazer isso com vocês? Não é não! E é justo jogar 
isso para a Câmara, já que jogaram isso aqui pra gen-
te votar isso aí? Pegar a bomba e jogar no nosso colo? 
Também, não é justo não! Isso é problema deles pra 
lá. Não é conosco não. Vocês podem ter certeza de 
que essa Câmara aqui é a favor o povo. Aqui são 15 
vereadores comprometidos com o povo. Então, jamais 
iríamos deixar vocês na mão. E eu sempre falo uma 
coisa aqui, eu não sou nem oposição e não sou situa-
ção, eu sou povo. O que entrar nessa Casa e que for 
bom para o povo eu voto. O que entrar nessas Casa 
aqui, esse humilde vereador não vota não. O que for 
ruim para o povo, eu não voto. Eu não vou negar mi-
nhas raízes, eu sou povo, já falei com muita proprieda-
de isso aí. E pode ter certeza, sempre votarei do lado 
de vocês. Não vou nunca abandonar vocês. O Presi-
dente, pela ordem, Sr. Presidente. Uma coisa também, 
que o Milton Roman destacou, Dr. Edson... Ô gente, 
isso que estão querendo fazer com os estudantes é 
uma covardia. Porque, geralmente, as crianças come-
çam a treinar no mês de agosto, entendeu... setem-
bro. Aí faz aquele planejamento, as crianças todas 
empolgadas, vão disputar os jogos estudantis. Aí os 
pais falam: se você não fizer as tarefas direitinho você 
vai ser cortado dos jogos. Então, porque serve de en-
tusiasmo para as crianças, serve de incentivo. Aquilo, 
as crianças ficam empolgadas, “Ah, nós vamos jo-
gar...” Então, é uma forma de incentivar. E uma cidade 
com quase cento e cinqüenta mil habitantes muita 
criança vai ficar fora desse jogo. Vai frustrar uma 
criança? Vai tirar uma base de uma criança? Isso é 
triste. Então, pedir ao Cleb Braz, que é o Subsecretário 
de esporte, ao Tarcísio Ferreira, que vejam isso com 
carinho e tomem outro caminho, porque hoje eu fui 
abordado por vários professores: “Tanjão, Tanjão... O 
que é que eles estão fazendo conosco?” O Milton Ro-
man foi subsecretário aqui, na época dele trabalhou 
muito, tem que dar os parabéns a ele pelo trabalho 
que ele fez junto à Secretaria. O pouco tempo que ele 
ficou lá... Mas trabalhou muito. E não deixou ficar sem 
os jogos estudantis. Agora, estão querendo fazer isso, 
amputar isso das crianças. Isso aí é lastimável. Então, 
pedir ao José Newton, que é o líder do governo, pra 
conversar lá, pra não deixar que isso aconteça, não. 
Que tomem outro caminho, mas não deixem que isso 
aconteça não. Por hoje é só, Sr. Presidente, muito 
obrigado a todos.”Com a palavra para justificativa de 
voto o vereador Glauber: “Sr. Presidente, em nome do 
senhor cumprimento a toda a Mesa Diretora, Pedrinho 
do vale, que foi vereador junto com meu avó, o Márcio 
do Odeite, público presente, público que nos assiste 
de casa. Ao nosso amigo, aqui, Secretário de Agricul-

tura, Ilson Tererê, um abraço. Primeiramente, no pri-
meiro dia em que eu assumi, que eu estive na Casa, 
esse projeto já estava em votação. Então, a gente já 
assumiu com essa batata quente aqui. Eu acredito que 
o Poder Judiciário mandou essa bomba pra nós e eu 
venho falando desde o primeiro dia, pelo meu conhe-
cimento jurídico, não é de função dessa Casa a gente 
votar num projeto dessa magnitude que vai atingir 
quatrocentas e vinte famílias da cidade ou mais. São 
funcionários de carreira, funcionários efetivos, funcio-
nários que já estão aposentados... Inclusive, eu não 
tenho vinte anos, Milton, mas eu tenho oito anos de 
servidor público, de trabalho prestado, tenho amigos 
aqui da Secretaria de Obra, gente da Secretaria de 
Obras, da subsecretaria de informática, no GOAP. En-
tão, eu tenho um carinho muito grande, porque eu 
sempre fui muito bem recebido lá, pelos funcionários 
públicos e a gente também não deixa de ser e de ter 
participado com vocês. Então, é impossível. Desde o 
começo eu falei que não votaria. Se Jesus Cristo des-
cesse aqui e mandasse eu votar contra os funcioná-
rios, eu não votaria, porque a gente tem sempre que 
olhar o lado da população de Barbacena. Eu vou dei-
xar o meu recado aqui para o Poder Judiciário, que a 
minha imunidade parlamentar me permite fazer isso, 
que se eles querem legislar, sejam candidatos. Ano 
que vem tem eleição, se filiem a um partido político e 
venham ser candidatos, porque obrigar a gente a vo-
tar favorável a uma situação dessas, isso é falta de 
humanidade com a população de Barbacena. Então, é 
inaceitável! Se o pai de um Promotor, se o filho de um 
promotor estivesse numa situação dessas, ou de um 
juiz, eu garanto a vocês que a situação seria diferente. 
Então, a gente tem sempre que falar a língua da popu-
lação aqui, viu! Vocês podem contar comigo no pouco 
tempo que eu estou aqui. E se eu ficar até o final do 
ano, até o ano que vem, não sei... Eu estarei sempre 
ao lado da população de Barbacena. Nós fomos eleitos 
para legislar a favor de vocês. Prosseguindo com a 
palavra pela ordem o vereador Glauber disse: “Eu 
também fui pego de surpresa aqui, com a questão da 
não participação do nosso município nos jogos escola-
res, Milton. Eu também, quando era jovem, também 
participei dos jogos, jogava futebol, e a gente ficava 
numa empolgação tremenda. Então eu acho que é até 
uma falta de respeito com os jovens dessa cidade. 
Como disse o vereador Edson, é uma questão de edu-
cação, tira os nossos jovens da rua, ajuda na educa-
ção. E vou até deixar aqui, pedir ao nosso líder do 
governo, que se tiver reunião com o Secretário de 
Educação, com o Secretário de Cultura, que me convi-
de, eu faço questão de participar. Toda questão rela-
cionada ao esporte, temos aqui o professor Nilton que 
é da área, o Tanjão, também sou jogador, jogo futebol 
de vez em quando, no final de semana, acho impor-
tante. Então, o que a gente puder ajudar nessa ques-
tão relacionada ao esporte eu vou estar sempre pre-
sente. Sr. Presidente, por hoje é só e muito 
obrigado!”Com a palavra para justificar seu voto o 
vereador Nilton disse: “Presidente, boa noite. Boa noi-
te ex-vereador Pedro do Vale, ex-vereador Márcio do 
Odeite, vereadores presentes, público presente, e to-
dos que nos assistem em casa, todos os servidores. 
Parabenizar vocês por essa luta. O Presidente do Sin-
dicato, Edivaldo, que logo quando assumimos o man-
dato ele me procurou no gabinete, esteve lá fazendo 
uma visita para nós e colocando a situação do Sindica-
to. E já era grande a preocupação, aqui, desse grande 
Presidente, que foi até Brasília, que está empenhado, 
que está imbuído na luta dos servidores. E a gente 
sabe, que liderar uma classe, exercer esse papel de 
liderança é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, 
tem que ter um poder de convencimento. Então, Pre-
sidente, você está de parabéns. Hoje, o que aconteceu 
aqui na Câmara Municipal tem o seu dedo, porque 
você participou ativamente durante todo o processo, 
orientando, buscando o melhor caminho para os servi-
dores, para preservar os direitos e os empregos de 
todos os servidores e de todos vocês. Então, hoje, os 
servidores municipais de Barbacena têm que ter orgu-
lho de ter uma liderança como você. Então, Edivaldo, 
você está de parabéns, sempre aqui presente, defen-
dendo os interesses dos servidores, várias e várias 
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vezes encontrei com você lá na Prefeitura, no gabinete 
do Prefeito, ali reunindo com o Prefeito, com os Secre-
tários, pra poder defender o interesse dos servidores. 
Parabéns! Parabenizar ao Almir também “a posto”, fir-
me e forte, defendendo aqui os interesses dos servi-
dores como todos aqui. Então, Sr. Presidente, a ques-
tão do voto, todos os vereadores, aqui, todos que eu 
conversei, eles estavam o tempo todo empenhados 
em defender os interesses dos servidores, em defen-
der os interesses do município de Barbacena, dos apo-
sentados, dos pensionistas, todos. A discussão, aqui, 
foi como seria e qual seria o melhor caminho para 
poder caminhar dentro da legalidade, para que os ser-
vidores, para que o município não fosse prejudicado. 
Esse que foi o X da questão. Em momento nenhum 
houve o questionamento se o vereador A, ou o verea-
dor B estava contra ou a favor. Todos os vereadores 
que os entramos em contato, que nós conversamos, 
estavam preocupados com os servidores. O grande ex-
vereador, aqui, Pedro do Vale, me ligou várias vezes, 
me abordou várias vezes, preocupado com a situação 
dos servidores. Então, é um grande defensor dos ser-
vidores aqui também, quatro mandatos aqui, uma 
grande liderança do município de Barbacena, da nossa 
comunidade, da Penha, da nossa região, da Paróquia 
da Penha. Então, está de parabéns também. Então, o 
que acontece, em relação aos servidores existe, né, 
além de tudo a Justiça do Trabalho que garante os 
direitos de vocês, de questionar o direito de vocês. 
Então, podem ficar tranqüilos, porque o direito de vo-
cês vão estar sempre preservados, principalmente 
porque vocês são comprometidos, são envolvidos. Nós 
estamos aí, ativamente nas sessões, nos departamen-
tos da Prefeitura e observamos o comprometimento e 
a dedicação de todos os servidores. Vocês estão real-
mente de parabéns! Na questão que foi falada aqui 
dos aposentados, era importante sim, a mobilização 
dos aposentados, dos pensionistas e tudo, porque foi 
bem lembrado aqui pelo ex-vereador Pedro do Vale, 
ele me ligou preocupado com essa situação, porque 
existe uma jurisprudência com relação a promulgação 
da Constituição. Porque me parece, né, Sr. Presidente, 
que são cinco anos antes da promulgação, então, 
quem estava abaixo desses cinco anos aí poderia real-
mente ser penalizado, caso o projeto fosse realmente 
aprovado. Então, seria importante sim a participação 
daqueles aposentados que estariam nessa situação. E 
também no tocante, é o seguinte, é muito importante 
termos aqui no Plenário, termos aqui nas dependên-
cias da Câmara Municipal de Barbacena, os servidores, 
a população, todos em geral, aqui acompanhando os 
nossos trabalhos. Eu me sinto motivado, eu me sinto 
com a determinação maior para representar os muní-
cipes de Barbacena quando a gente vê esse plenário, 
a população preocupada aqui com os caminhos da 
nossa cidade, do nosso município. Na questão aqui, do 
comprometimento, do Poder Executivo, creio que ele 
teve que cumprir uma determinação do Ministério Pú-
blico. Eu creio, tenho essa certeza, pela reunião que 
nós tivemos lá com o Dr. Thiago, com o Dr. Fernando 
e o Dr. Rafael, que o Executivo também está preocu-
pado em achar um caminho para poder resolver a si-
tuação dos servidores, ele não quer prejudicar os ser-
vidores. Não é Milton Roman? Como vice-líder do 
governo, na reunião lá, ficou muito claro que o Execu-
tivo não tem nenhum interesse, ele não quer prejudi-
car os servidores. Mas a legislação, a lei, o Promotor, 
né, ele tem que cumprir o seu papel, o Prefeito, tem 
que cumprir o trâmite. Mas isso aqui, já foi falado mui-
to bem pelo nosso vereador José Newton, que é um 
profundo conhecedor do direito, os direitos de vocês, 
de uma maneira ou de outra, serão preservados. En-
tão, com relação aos servidores é isso que eu queria 
colocar Sr. Presidente, e parabenizar a todos vocês. 
Com a palavra pela ordem, acrescentou: Agora eu 
queria pontuar sobre os jogos escolares, porque eu fui 
procurado pelos professores de educação física, nessa 
questão, fiz um contato com o Prefeito, fiz um contato 
com o Subsecretário e o que foi colocado é que o mu-
nicípio não tem recursos para realizar os jogos escola-
res. Então, é um prejuízo muito grande para o nosso 
município, porque como foi muito bem colocado pelo 
vereador Tanjão, as crianças, os jovens, os adolescen-

tes, elas passam o tempo todo nas escolinhas, nas 
aulas de educação física, durante o ano, se preparan-
do para participar desse evento. E hoje, até pela situ-
ação que se encontra o esporte no município de Bar-
bacena, o único evento que dá uma condição para os 
alunos participarem, que é um evento que abrange 
praticamente a todo município é os jogos escolares. E 
realmente ficar sem essa participação vai ser um pre-
juízo muito grande. Então, cabe a gente mover todos 
os sentidos para que aconteça os jogos escolares. Nós 
temos, Sr. Presidente, que ter esse compromisso com 
a cidade. Eu procurei o gabinete do prefeito pra agen-
dar uma reunião para que o Prefeito receba uma Co-
missão dos Professores de Educação Física pra gente 
discutir o problema. Então, vai ser agendada uma reu-
nião, o mais rápido possível, pra que a gente possa 
levar essa Comissão lá e pra que possam encaminhar 
essa situação. E os jogos escolares são muito impor-
tante. Em 2011 eu tive a oportunidade de participar na 
modalidade Tae Kon Do, participamos até a etapa es-
tadual e nacional e tivemos a felicidade de ter uma 
aluna campeã nas fases regional, estadual e nacional. 
E essa aluna foi contemplada com a bolsa atleta e hoje 
desenvolve a atividade de professora de Tae Kon Do, 
ministrando aulas e sendo profissional da atividade fí-
sica. Porque o esporte, hoje é visto como profissão, 
além de trazer benefícios para a saúde. É muito impor-
tante. Então, Geovane, não esqueci de você, não. A 
maneira que a gente tem de resolver, vereador Milton 
Roman, que foi subsecretário de esportes, de resolver 
essa questão do esporte de uma vez por todas, fica 
aqui o meu apelo, Sr. Presidente, é de que a gente 
convença o Prefeito a enviar um projeto de lei para 
essa Casa, criando o Fundo Municipal de Esporte Ma-
triz e criando o Conselho Municipal do Esporte Delibe-
rativo, em todas as pessoas jurídicas, as empresas, 
que pagam imposto de renda, poderão doar 1% do 
seu imposto de renda, e as pessoas físicas poderão 
doar 6%. E dessa forma o município terá recursos 
para desenvolver o esporte numa magnitude que me-
rece. Então fica o apelo aqui para a Casa e para o 
Executivo para estudar essa causa. O Geovane esteve 
no meu gabinete por diversas vezes, procuramos o 
subsecretário Cleb Braz ano passado por duas ou três 
vezes para apresentar a proposta pra ele. Estivemos 
no Executivo com o Dr. Thiago Mota, para apresentar 
a proposta, para encaminhar para o Prefeito. Então, 
tudo está encaminhado, agora é uma questão de von-
tade política, é uma questão de ação. Eu gostaria mui-
to de fechar o nosso mandato aqui deixando esse le-
gado para a cidade e para os esportistas, que irá 
possibilitar a conquista de uma bolsa atleta para os 
apaixonados e praticantes do esporte. Então, fica um 
apelo desse vereador, para que tenhamos uma preo-
cupação maior com o esporte. Vimos o que aconteceu 
ontem em São Paulo, uma barbárie em que um jovem 
adentrou uma escola e tirou a vida de vários jovens, a 
de um tio e a sua própria vida. Tenho certeza, que se 
de repente esses jovens tivessem sido encaminhados 
para um esporte, para um ensino de qualidade, para 
um curo profissionalizante, não iriam trilhar esse cami-
nho. E fica um alerta pra nós aqui também, temos que 
olhar a segurança de nossas escolas, os portões, 
quem entra, quem sai. Nós não estamos imune a 
nada. Então, a nossa preocupação aqui, é uma preo-
cupação geral com o esporte, com o desenvolvimento 
do nosso município em todos os sentidos. Então, fica 
uma apelo aqui, para que possamos tentar viabilizar 
os jogos escolares em nosso município. Muito obriga-
do!”Vereador Milton Roman: “Sr. Presidente, por favor, 
verificação de quorum.”Sr. Presidente: “Solicito ao ilus-
tre vereador Cadu que funcione como secretário ad 
hoc.”Vereador Carlos Augusto fez a verificação de quo-
rum e estavam presentes os vereadores Amarílio An-
drade, Carlos Augusto, Ewerton Horta, Glauber, José 
Antônio, Milton Roman e Nilton César. Em não preen-
chendo o número requerido pelo Quorum Regimental 
o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão 
às 20h55 e eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Re-
datora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e apro-
vada, será assinada pelo Senhor Presidente e pelo 
Senhor Secretário.Presidente: Vereador Amarílio Au-
gusto de Andrade.Secretário: Vereador José Jorge 

Emídio.

RESUMO DA ATA 009/2019001ª Sessão Solene 
–15.03.2018 – 1º Período – 2º Ano da LegislaturaSES-
SÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIO-
NAL DA MULHER. Aos quinze dias do mês de março do 
ano de dois mil e dezenove, às 20h05, sob a presidên-
cia do vereador Amarílio Augusto de Andrade, reuniu-
se solenemente a Câmara Municipal para a Sessão 
comemorativa ao Dia Internacional da Mulher, de 
acordo com os dispositivos da lei municipal 4029/2007, 
modificada pela lei municipal 4554/2014. Na abertura 
dos trabalhos, o Mestre de Cerimônias, convidou o Sr. 
Presidente da Casa, vereador Amarílio Augusto de An-
drade a adentrar ao plenário para ocupar a Mesa de 
Honra, trazendo consigo a sua homenageada a Senho-
ra Veridiana Nascimento Mariano Marques, casada 
com Advogado Paulo César Marques, iniciou sua car-
reira em 1992, na Empresa Casil, que foi adquirida 
pela Saint-Gobain. Hoje é Coordenadora de Recursos 
humanos na Carbeto de Silício Sika Brasil Ltda. Convi-
dou também para adentrar ao Plenário o vereador 
Edson Rezende de Morais, com sua homenageada a 
senhora Maria Helena De Oliveira, natural de Bituri, 
município de Jeceaba. Viúva. mãe de quatro filhos, 
tem seis netos e uma bisneta. Professora aposentada 
do ensino fundamental. Em 1979 veio para Barbacena 
lecionar na Escola Estadual José Moreira dos Santos. 
Participou da Central de Movimentos Populares que foi 
responsável pela implementação da delegacia de mu-
lheres em Barbacena. Foi integrante do movimento de 
moradia que auxilia famílias de baixa renda. Auxiliou 
na construção de 27 casas no entorno da Igreja da 
Nossa Senhora do Carmo. É militante dos movimentos 
sociais. Convidou o vereador Flávio Maluf Caldas, 
adentrar plenário acompanhado de sua homenageada 
a senhorita Mária Angelica Viana.  Graduada em habi-
litação parcial de auxiliar de enfermagem, desde 1988.  
Tem o bacharelado em Direito pelo CESA, e pós gradu-
ada em Gestão Pública em Serviços de Saúde pela 
Faculdade Internacional Signorelli.  É servidora efetiva 
da Prefeitura de Barbacena. Vamos receber, neste mo-
mento, o vereador Glauber Milagres Gava acompanha-
do de sua homenageada, a senhora Cléa Regina Apa-
recida Possa de Souza Rocha. A partir de um sonho, 
ela criou, em 2017, o Projeto Anjos Festeiros, que hoje 
já conta com mais de 100 colaboradores. Sabendo da 
existência de crianças de Rua em Barbacena, ela hoje 
desenvolve um trabalho voluntário levando educação, 
amor e carinho a crianças de diversos bairros, escolas 
publicas e particulares. Tudo de forma beneficente. 
Mais de duas mil crianças foram beneficiadas com o 
Projeto. Convidou o vereador José Antonio Nunes Ma-
gri Tanjão, a adentrar o Plenário, trazendo a sua ho-
menageada a senhora Zaine Barbosa Curci Ferreira. 
Graduada em Pedagogia pela FUPAC e também no 
curso de direito da UNIPAC. É servidora pública muni-
cipal desde 1994. Atuou como professora regente em 
diversas escolas do município. Atualmente é Diretora 
da Escola Municipal Padre Sinfrônio de Castro. Convido 
também o vereador José Jorge Emídio, Secretário da 
Câmara Municipal, a adentrar Plenário juntamente 
com sua homenageada a senhora Rosa Helena Da 
Costa Baggeto. Ela é uma das mais antigas balconistas 
da drogaria do povo. Um exemplo de funcionária. Mãe 
de dois filhos: Pedro Henrique e Natália Helena. Por 
mais de vinte e um anos vem se dedicando com cari-
nho ao atendimento a todos que dela precisam. Con-
vido o vereador José Newton De Faria, líder do gover-
no municipal, para adentrar o Plenário juntamente 
com sua homenageada a senhora Denise de Fátima 
Vaz dos Santos. Natural de Barbacena é formada em 
Educação Física pela UNIPAC. Possui cursos de Gradu-
ação. Atuou como professora de natação em diversas 
academias. Hoje coordena o projeto social de natação 
de Barbacena, tendo papel importante nas questões 
sociais de aproximadamente 300 jovens iniciantes em 
natação. Convidou, na sequência, o vereador profes-
sor Nilton Cézar de Almeida, a dirigir-se ao Plenário, 
trazendo consigo a sua homenageada, senhora Marle-
ne Auxiliadora De Almeida. Casada com Raul de Almei-
da, mãe de Rafael, Raul, Ricardo e Fabiana. Marlene, 
é idealizadora e coordenadora do Projeto Zumba da 
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Marelene. Este projeto busca a melhoria da qualidade 
de vida das pessoas e está em atividade nos bairros 
Ipanema, Santa Efigênia, São Sebastião, Colônia Ro-
drigo Silva, Pombal, Nova Suíça e na cidade de Ressa-
quinha. Neste momento, convidou o vereador Odair 
Ferreira , trazendo consigo a sua homenageada: Laura 
Cundari Cabete. Nascida em Ubá, a senhora Laura 
completou ontem, dia 14, 95 anos de vida. Exemplo 
de vida, caráter e perseverança. É viúva do saudoso 
José Nunes Cabete, com quem veio morar em Barba-
cena e constituir família. Mãe de oito filhos, sempre 
demonstrou alegria, meiguice e grande amor por Bar-
bacena. Convidou, a vereadora Vânia Maria De Castro, 
a adentrar Plenário e com ela a sua homenageada 
Valéria Nascimento. Valéria atua há vinte e oito anos 
como Professora do CEFEC. Atualmente é Presidente 
da Associação Plataforma de Dança, antigo Centro 
Ferroviário de Cultura. Laureada professora de balé, 
Valéria Nascimento já participou de diversos festivais 
de renome nacional em Joinville, Santa Cataria, o 
maior do Brasil. Também em Araxá, Petrópolis, Cam-
pos do Jordão, Curvelo e Juiz de Fora, conquistando 
varias premiações, e intercâmbios internacionais com 
seus alunos. É também professora no SESI, há doze 
anos. Acredita que a dança pode mudar a vida das 
pessoas.  Neste momento convidamos para fazer par-
te da mesa de honra, as seguintes autoridades: vice
-prefeita Ângela Kilson, representando o Sr. Prefeito, a 
Tenente Lidiane Gava, representando o Coronel Belin-
tane, Comandante da EPCAR, a Sra. Aline Ferreira da 
Silva Machado, Vice-Presidente da OAB Barbacena, Dr. 
Rafael Andrade, Presidente do Centro de Atendimento 
aos Portadores de Câncer de Barbacena, Srta. Simone 
Caldeira Braga, Gerente Regional representante dos 
Correios em Barbacena, e por fim, convidou-se o Sr. 
Sebastião Conrado Vilela, Presidente da CDL Barbace-
na. E agradeceu-se a presença de todos nessa noite 
solene. Dando seguimento, Passou-se a palavra ao 
Senhor Presidente para a abertura oficial da sessão. 
Com a palavra o Sr. Presidente disse: “Boa noite a to-
dos. É com imensa alegria e satisfação que os recebe-
mos nesta noite tão especial, oportunidade em que a 
Câmara Municipal de Barbacena, pelos vereadores 
aqui presentes, presta uma homenagem, merecida, a 
todas as mulheres de Barbacena, representadas pelas 
senhoras e senhoritas indicadas pelos senhores edis. 
Sejam todos bem-vindos a esta cerimônia. Em nome 
Deus e do povo de Barbacena, declaro aberta a pre-
sente sessão solene e convido a vereadora Vânia Ma-
ria de Castro para a leitura de um versículo bíblico: 
Reveste-se de força e dignidade; sorri diante do futu-
ro. Fala com sabedoria e ensina com amor. 
Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à pre-
guiça. Seus filhos se levantam e a elogiam; seu marido 
também a elogia, dizendo: “Muitas mulheres são 
exemplares, mas você a todas supera”. A beleza é en-
ganosa, e a formosura é passageira; mas a mulher 
que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a 
recompensa merecida, e as suas obras sejam elogia-
das à porta da cidade. (Provérbios 1:25-31)” Solicito a 
todos permanecerem de pé para que possamos ouvir 
o hino nacional, executado pela Banda de Música do 
9º Batalhão de Polícia Militar. Em seguida, o Mestre de 
Cerimônias convidou o Sr. Presidente da Câmara, vere-
ador Amarílio Augusto de Andrade a se posicionar no 
dispositivo de destaque. Solicito ao vereador Flávio 
Maluf Caldas, vice presidente da Casa, a ocupar a ca-
deira da presidência. Convido a senhora Veridiana 
Nascimento Mariano Marques a se posicionar no dis-
positivo de destaque para receber a placa comemora-
tiva ao dia internacional da mulher. Solicito à Secreta-
ria da Casa encaminhar a placa e demais homenagens. 
Convidou também a Sra. Rosângela Ferreira, esposa 
do vereador Augusto de Andrade para fazer a entrega 
de um buquê de flores à Veridiana Nascimento Maria-
no Marques. Convido o vereador Edson Rezende de 
Morais, a se posicionar no dispositivo de destaque. 
Convido a senhora Maria Helena de Oliveira a ocupar 
o dispositivo de destaque para receber a sua homena-
gem. Solicito à Secretaria da Casa encaminhar a placa 
e demais homenagens à Maria Helena de Oliveira. 
Convido o vereador Flávio Maluf Caldas a se posicionar 
no dispositivo de destaque e ao vereador José Jorge a 

ocupar a cadeira da Presidência. Convido a senhorita 
Mária Angelica Viana a se posicionar no dispositivo 
para receber o a placa alusiva ao evento. Solicito à 
Secretaria da Casa encaminhar a placa e demais ho-
menagens a ser entregue à Mária Angelica Viana. Con-
vido o vereador Glauber Milagres Gava. Convido a se-
nhora Cléa Regina Aparecida Possa de Souza Rocha, a 
se dirigir ao dispositivo de destaque. Solicito à Secre-
taria da Casa encaminhar o a placa e demais homena-
gens à Cléa Regina Aparecida Possa de Souza Rocha. 
Convido o vereador José Antônio Nunes Magri, o Tan-
jão, para se dirigir ao dispositivo de destaque. Convido 
a senhorita Zaine Barbosa Curci Ferreira a se posicio-
nar no dispositivo. Solicito à secretaria da Casa enca-
minhar a placa comemorativa e demais homenagens a 
ser entregue à Zaine Barbosa Curci Ferreira. Convido o 
vereador José Jorge Emídio a se posicionar no disposi-
tivo de destaque. Convido a senhora Rosa Helena da 
Costa Baggeto, a se dirigir ao dispositivo. Solicito à 
secretaria da Casa encaminhar a placa comemorativa 
e demais homenagens a ser entregue à Rosa Helena 
da Costa Baggeto. Convido o vereador José Newton de 
Faria a se posicionar no dispositivo de destaque. Con-
vido a senhorita Denise de Fátima Vaz dos Santos, a se 
dirigir ao dispositivo de destaque. Solicito à secretaria 
da Casa encaminhar a placa comemorativa e demais 
homenagens a ser entregue à Denise de Fátima Vaz 
dos Santos. Convido o vereador Nilton Cezar de Almei-
da a se posicionar no dispositivo de destaque. Convido 
a senhorita Marlene Auxiliadora de Almeida, a se diri-
gir ao dispositivo. Solicito à secretaria da Casa encami-
nhar a placa comemorativa e demais homenagens a 
ser entregue à Marlene Auxiliadora de Almeida. Convi-
do ao vereador Odair José Ferreira a se posicionar no 
dispositivo de destaque. Convido a senhora Laura 
Cundari Cabete a se dirigir ao dispositivo. Solicito à 
secretaria da Casa encaminhar a placa comemorativa 
e demais homenagens a ser entregue à vera Laura 
Cundari Cabete. Convido a vereadora Vânia Maria de 
Castro a se posicionar no dispositivo de destaque. 
Convido a Senhora Valéria Nascimento a se dirigir ao 
dispositivo. Solicito à secretaria da Casa encaminhar a 
placa comemorativa e demais homenagens a ser en-
tregue à Valéria Nascimento. Nesse momento foi cha-
mada a receber uma homenagem da Câmara Munici-
pal, a esposa do Presidente da Câmara, Sra. 
Rosângela Ferreira e também para a Sra. Ângela Kil-
son, vice-prefeita. Antes que o orador iniciasse suas 
palavras, o Sr. Presidente convidou a fazer parte da 
Mesa dos Trabalhos a Sra. Marly Gava. Em seguida, 
passou-se a palavra ao orador da noite, o vereador 
Odair Ferreira que faria sua homenagem a todas as 
homenageadas da noite. Com a palavra o vereador 
Odair Ferreira fez discurso que segue na íntegra da ata 
original. Após o pronunciamento do vereador Odair 
Ferreira o Sr. Presidente registrou a presença do Se-
cretário de Saúde e Assistência Social e o convidou a 
fazer parte da Mesa dos trabalhos. E passou-se a pa-
lavra a Sra. Zaine Curcci que falou em nome das ho-
menageadas. Ao fim dos pronunciamentos o Sr. Presi-
dente agradeceu ao 9º Batalhão e a Banda de Músicas, 
à imprensa local e aos servidores da Casa. Nada mais 
havendo a tratar, o Sr. Presidente decretou o encerra-
mento da presente sessão às 21h02. Eu, Danielle de 
Paula Almeida Duarte, redatora de Atas, lavrei a pre-
sente ata que após lida e aprovada será devidamente 
assinada pelo Sr. Presidente.Presidente: Vereador 
Amarílio Augusto de Andrade.

RESUMO DA ATA 010/2019008ª Sessão Ordinária – 
19.03.2019 – 1º Período – 3º Ano da Legislatura. Pre-
sidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade.Secre-
tário: Vereador José Jorge Emídio.Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio.PRIMEI-
RA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h29 “SE-
NHOR, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. 
Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a 
terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternida-
de, tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição; 
e dizes: Tornai-vos, filhos dos homens. 
Porque mil anos são aos teus olhos como o dia de 
ontem que passou, e como a vigília da noite.” 
(Salmos 90:1-4) I - Leitura e Discussão das Atas- Ata 

nº 084/2018 – Aprovada por unanimidade. - Atas nº 
002/2019 e 003/2019 – Aprovadas por unanimidade.II 
– Leitura da Correspondência e Comunicações - Convi-
te do Grupo Brasil Verde para palestra inaugural do 
Curso de Pós-Graduação do IF Sudeste, Campus Bar-
bacena, no dia 29/03/2019 às 19hs.- Convite do SAS 
para participar das Ações Comemorativas do Mês da 
Água, especialmente nos dias 22/03/2019, 29/03/2019 
e 31/03/2019.- Requerimento s/nº do vereador José 
Antônio indicando seu nome como líder do PRB - Re-
querimento s/nº do vereador Glauber Milagres indi-
cando seu nome como líder do PMB.- Ofício s/nº - Ga-
binete do vereador Thiago Martins – Justificando 
ausência na sessão ordinária de 28/02/2019.III- Apre-
sentação de proposiçõe - Do vereador José Jorge: - 
Indicação nº 213/2019 – Solicita ao Sr. Prefeito que 
encaminhe a esta Casa projeto de lei autorizando a 
CEMIG, o SAS e a COPASA a fazerem a ligação de 
água e luz dos imóveis não legalizados, mas que este-
jam com IPTU pagos; - Indicação nº 212/2019 – Soli-
cita a manutenção de uma guarda civil municipal nas 
escolas municipais durante o período de aulas. - Do 
vereador Thiago Martins: - Indicação nº 209/2019 – 
Solicita ao Sr. Prefeito que encaminhe mensagem, 
acompanhada de projeto de lei, que dispõe sobre ali-
mentos que perderam o valor comercial, mas ainda 
são próprios para consumo no município de Barbace-
na. O vereador Thiago Martins fez uso da palavra pela 
ordem. - Do vereador Flávio Maluf: - Indicação nº 
220/2019 –Solicita desentupimento de bueiro na Rua 
Marquês de Maricá, Boa Morte; - Indicação nº 
218/2019 – Solicita operação tapa buracos na Rua “8”, 
próximo ao nº81, Vista Alegre; - Indicação nº 
221/2019 – Solicita pavimentação asfáltica na Rua “8”, 
bairro Vista Alegre; - Indicação nº 219/2019 – Solicita 
operação tapa buracos na Rua Dr. José Francisco de 
Oliveira Leite, em frente à UBS.- Do vereador Milton 
Roman: - Indicação nº 110/2019 – Ao Sr. Prefeito, 
para que encaminhe projeto de lei, propondo o nome 
de “Waldemiro Simões” para a Praça inominada da 
UBS de Ponte do Cosme, localizada no início da Rua 
João Simões, no Distrito de Ponte do Cosme; - Indica-
ção nº 111/2019 – Ao Sr. Prefeito, para que encami-
nhe projeto de lei, propondo o nome de “Angelim Bor-
tolusci” para a Rua inominada localizada Distrito da 
Colônia Rodrigo Silva.- Do vereador Carlos Du: - Re-
querimento nº 032/2019 – Os vereadores que o pre-
sente subscrevem, vêm requerer, que encaminhe a 
presente denúncia ao Sr. Prefeito, para que exonere 
do cargo de Secretária de Obras a Sra. Giovana Zappa 
Barbosa, com fulcro no Código de ética profissional do 
servidor público conforme denúncia abaixo. Com a pa-
lavra o vereador Milton Roman pediu destaque do re-
querimento nº 032/2019. Solicitação deferida pelo Sr. 
Presidente. - Do vereador Glauber Milagres: - Indica-
ção nº 222/2019 – Solicita o desentupimento de dois 
bueiros na Rua Presidente Melo Viana, bairro do Car-
mo; - Indicação nº 223/2019 – Solicita o patrolamento 
da Rua João Bertola, Dom Bosco; - Indicação nº 
224/2019 – Solicita o patrolamento da Rua que corta 
os campos do Ipiranga e Olaria, Dom Bosco;  - Indica-
ção nº 225/2019 – Solicita a descida do caminhão de 
lixo até o Campo do Ipiranga, Dom Bosco. O vereador 
Glauber fez uso da palavra pela ordem.- Da vereadora 
Joanna Bias Fortes: - Requerimento nº 038/2019 – 
Requer seja expedido um voto de pesar pelo faleci-
mento do Sr. Francisco José de Freitas Oliveira; -Indi-
cação nº 200/2019 – Solicita capina e limpeza na Rua 
Cônego Mário Quintão, Boa Morte; - Indicação nº 
199/2019 – Solicita capina e limpeza na Rua Rio Gran-
de do Norte, Boa Morte; - Indicação nº 198/2019 – 
Solicita capina e limpeza na Rua Baronesa Maria Rosa, 
Boa Morte; - Indicação nº 197/2019 – Solicita capina 
e limpeza na Rua Francisco Vale, Boa Morte; - Indica-
ção nº 101/2019 – Solicita capina e limpeza na Rua 
Cel. Antônio Teixeira, Boa Morte; - Indicação nº 
100/2019 – Solicita capina e limpeza na Rua Francisco 
Salles, Boa Morte; - Indicação nº 099/2019 – Solicita 
capina e limpeza na Rua Jorge Elias Alfin, Boa Morte;- 
Indicação nº 098/2019 – Solicita capina e limpeza na 
Rua Dr. Cláudio, Boa Morte; - Indicação nº 097/2018 
– Solicita capina e limpeza na Rua Tomaz Gonzaga, 
Boa Morte; - Indicação nº 096/2019 – pavimentação 
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asfáltica na Rua Arlindo Camilo Neves, bairro Eucisa.- 
Do vereador Edson Rezende: - Requerimento nº 
034/2019 – Requer a realização de uma audiência pú-
blica no dia 08/04/2019 às 18h30, para discussão do 
projeto de reforma da previdência.O vereador Edson 
Rezende fez uso da palavra pela ordem.- Da vereadora 
Vânia Castro: - Requerimento nº 036/2019 – Requer a 
criação de uma Comissão Especial, afim de elaborar 
pareceres técnicos, estudos aprofundados, visitações 
e o credenciamento de assessoramento de engenhei-
ros especialistas, afim de se apurar a emissão de ga-
ses, fumaças e agentes químicos diversos, dentro do 
município de Barbacena, bem como verificar a toxida-
de de tais emissões; - Indicação nº 016/2019 – Solici-
ta a recuperação asfáltica, do calçamento, capina e 
limpeza nas Ruas José Campos Júnior, Luiz Gonzaga 
de Paula e Professos Tam Bias Fortes, no bairro Grogo-
tó; - Indicação nº 015/2019 – Solicita a recuperação 
asfáltica, capina e limpeza em toda a extensão de vá-
rias Ruas no bairro Novo Horizonte; - Indicação nº 
732/2018 – Solicita a recuperação do calçamento, ca-
pina e limpeza da Rua Francisco Xavier Pereira e Sou-
za, Centro; - Indicação nº 733/2018 – Solicita a recu-
peração do calçamento, capina e limpeza da Rua 
Ferdinando Ceolin, São Sebastião; - Indicação nº 
746/2018 – Solicita a recuperação asfáltica e do calça-
mento, patrolamento com asfalto, capina e limpeza 
nas Ruas:  Felipe de Souza, Irene Piazzi e Manoel Nes-
tor no bairro Nossa Senhora Aparecida; - Indicação nº 
748/2018 – Solicita a recuperação asfáltica, capina e 
limpeza da Rua Joaquim Isidoro de Souza, no bairro 
Diniz II; - Indicação nº 749/2018 – Solicita a recupe-
ração do calçamento na Rua João Paulo II, no bairro 
dos Funcionários, com Rua Beatriz Resende no bairro 
São Jorge; - Indicação nº 747/2018 – Solicita capina e 
limpeza na Rua Dr. Joaquim Murtinho, Andaraí.Com a 
palavra o vereador José Newton solicitou destaque no 
Requerimento nº 036 da vereadora Vânia Castro. Soli-
citação deferida pelo Sr. Presidente.Com a palavra 
para dirimir questão de ordem o vereador Carlos Du 
disse que conforme consta da Seção Primeira, Dispo-
sições Gerais do Regimento Interno da Câmara, artigo 
105, o pedido de destaque somente será aceito pelo 
Presidente da Câmara se não contiver objetivo mera-
mente obstrutivo, sendo a forma e o objetivo de con-
sertar a redação do item destacado. E afirmou que os 
destaques anteriormente solicitados não contêm esse 
objetivo, além de não terem sido apresentadas justifi-
cativas para o pedido de destaque.O Sr. Presidente 
afirmou não ter entendido o que o vereador Carlos Du 
quis dizer, mas como a decisão é sua ele pediu que 
repita.O vereador Carlos Du, então vez a leitura inte-
gral do artigo 105 do Regimento Interno da Câmara 
Municipal. E ressaltou que os pedidos de destaque 
foram feitos com intuito obstrutivo e não houve qual-
quer justificativa para os pedidos.O Sr. Presidente in-
formou que em razão da questão de ordem levantada 
pelo vereador Carlos Du irá encaminha a situação para 
a Procuradoria da Câmara e tão logo tenha resposta 
ele apresentará ao Plenário e determinará que conste 
da ata.O vereador Odair Ferreira fez uso da palavra 
como líder.Nesse momento, o Sr. Presidente submeteu 
ao Plenário o requerimento nº 034/2019 de autoria do 
vereador Edson Rezende, dada a urgência da matéria. 
Encerrada a discussão e votação do Requerimento nº 
034/2019 – Requer a realização de uma audiência pú-
blica no dia 08/04/2019 às 18h30, para discussão do 
projeto de reforma da previdência, o mesmo foi APRO-
VADO POR UNANIMIDADE.PRIMEIRA PARTE – OR-
DEM DO DIA – HORÁRIO: 20h0.Discussão e Votação 
de Projetos.O vereador José Antônio fez uso da pala-
vra pela ordem.Com a palavra para dirimir questão de 
ordem o vereador Ewerton esclareceu que em relação 
ao Projeto de Resolução 007/2018 que foi protocolado 
na Câmara no dia 29/10/2018 e no mesmo dia foi 
dado ciência ao Plenário e encaminhado à Comissão 
Especial formada pelos vereadores José Antônio, Pre-
sidente, Edson Rezende, Relator e Flávio Maluf, Secre-
tário. E a Comissão Especial apresentou parecer favo-
rável para dar continuidade à discussão e votação em 
01/11/2018. Nos dias 27 e 29 de novembro, 04, 06 e 
11 de dezembro o projeto esteve em pauta para dis-
cussão e deliberação da Casa. Mas este ano o projeto, 

de sua autoria, acompanhado da vereadora Vânia Cas-
tro, na voltou para a pauta quando do início dos traba-
lhos em 19/02/2019. Sendo assim, ele levanta ques-
tão de ordem para saber com base em qual dispositivo 
legal a Mesa Diretora teria retirado o projeto da pauta 
e arquivou o projeto, como lhe foi informado pela Se-
cretaria da Casa.O Sr. Presidente disse que não iria 
debater porque não seria sua função, mas explicou 
que o projeto defendido pelo vereador e que não 
avançou até o presente momento foi analisado pelo 
Procurador da Câmara que concluiu não servir para 
uma cidade do porte de Barbacena, mas sim para o 
porte de Capitais. E sugeriu que o projeto fosse arqui-
vado. Mas ele está fazendo algumas adequações para 
que o projeto seja novamente enviado ao plenário 
para discussão.Novamente com a palavra o vereador 
Ewerton se disse preocupado com a questão de ordem 
ora levantada, já que o Plenário é soberano para deci-
dir a respeito da matéria.O Sr. Presidente explicou que 
de fato o Plenário é soberano, porém é a Mesa da Casa 
que pauta as matérias.Com a palavra o vereador Nil-
ton César foi à Tribuna para informar a todos sobre a 
reunião realizada no dia de hoje com o Prefeito e vá-
rios professores de educação física da cidade, com a 
finalidade de se realizar um estudo sobre a viabilidade 
de realizarem os jogos escolares na cidade. O verea-
dor Glauber fez uso da palavra como líder.O vereador 
Milton Roman fez uso da palavra como líder.Nesse mo-
mento o Sr. Presidente aproveitou para informar que 
ontem teve uma reunião com o Bruno a respeito desse 
problema no bairro Pontilhão, em especial preocupa-
dos com a Igreja do Pastor Renato que fora a mais 
atingida na última enchente. E o Bruno informou que 
após o trabalho de limpeza das galerias na localidade 
foram encontrados 14 pneus e vários sofás, além de 
outras que foram descartadas pela população. Por 
isso, ele acredita que uma solução seja realizar um 
trabalho de conscientização da população para evitar 
que joguem o lixo no local. O vereador José Jorge fez 
uso da palavra como líder.O vereador Ewerton fez uso 
da palavra pela ordem.O vereador José Newton fez 
uso da palavra para explicação pessoal.Com a palavra 
a vereadora Vânia Castro disse que será apresentada 
uma solicitação pelo vereador Ewerton para que seja 
montada uma Comissão e receberá o pedido de desta-
que como o que foi feito em seu requerimento. O ve-
reador Milton Roman fez uso da palavra como líder.O 
vereador Thiago Martins fez uso da palavra pela or-
dem.TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADO-
RES INSCRITOS – HORÁRIO: 21h28.Não havendo 
oradores inscritos o Sr. Presidente e nada mais haven-
do a tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a pre-
sente sessão às 21h33 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 Amarí-
lio Augusto de Andrade.Secretário: Vereador José Jor-
ge Emídio.

RESUMO DA ATA 011/2019009ª Sessão Ordinária – 
21.03.19 – 1º Período – 3º Ano da Legislatura. Presi-
dente em exercício: Vereador Flávio Maluf Caldas.Se-
cretário “ad hoc”: Vereador Ewerton José Duarte Horta 
Júnior.Vereadores Presentes: Conforme registro em li-
vro próprio.PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁ-
RIO: 19h29“O SENHOR reina; tremam os povos. Ele 
está assentado entre os querubins; comova-se a terra.” 
(Salmos 99:1).I - Leitura e Discussão das Atas- Atas 
004/2019 e 005/2019 – Aprovadas por unanimidade.II 
– Leitura da Correspondência e Comunicações - Ofício 
do vereador José Jorge Emídio justificando ausência 
à reunião de hoje em razão de compromissos ante-
riormente agendados. PROJETOS PROTOCOLADOS NA 
CASA- Proj. Lei nº. 025/19 – Dá nova redação aos arts. 
1º, 2º e 3º da Lei Municipal nº. 4650/15, que inse-
re mulheres, trans, idosos e pessoas com deficiência 
para o desembarque fora das paradas de ônibus em 
período noturno nos veículos de transporte coletivo do 
município de Barbacena e dá outras providências. – 
Aut. Ver. Thiago Campos Martins. - Proj. Lei nº. 0l0/19 
– Denomina Praça Doutor Mauro Borgo. – Aut. Execu-
tivo. - Veto Total Proj. Lei nº. 083/18 – Institui a Cam-
panha de Promoção e Planejamento Familiar Natural. 

– Aut. Executivo.SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA 
– HORÁRIO: 19h37.Discussão e Votação de Projetos.
Nesse momento, o Sr. Presidente solicitou verificação 
de quórum e estavam presentes os vereadores Carlos 
Du, Ewerton, Flávio Maluf, Glauber, José Antônio, Nil-
ton César, Odair Ferreira e Vânia Castro.O vereador 
Thiago Martins fez uso da palavra pela ordem. PRI-
MEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE UR-
GÊNCIA URGENTÍSSIMA.Proj. Lei nº. 024/19 – Dispõe 
sobre a regularização de imóveis edificados sem ob-
servância do art. 54 da Lei Municipal nº. 801, de 1962 
– Aut. Executivo. - PRAZO VENCE EM 04.04.19.O vere-
ador Thiago Martins fez uso da palavra para discutir o 
projeto.O vereador Carlos Du fez uso da palavra para 
discutir o projeto.O Sr. Presidente disse que irá solici-
tar da Secretaria o trâmite do presente projeto, pois 
até onde se recorda ele não teria sido aprovado em 
primeira votação, mas para que não haja dúvidas, ele 
prefere pedir que seja feito esse levantamento. O ve-
reador Edson Rezende fez uso da palavra para discutir 
o projeto.O vereador Odair Ferreira fez uso da pala-
vra para discutir o projeto.Com a palavra para dirimir 
questão de ordem o vereador Carlos Du afirmou que 
o artigo 133 do Regimento Interno da Câmara diz que 
somente caberá ao autor propor a retirada de maté-
ria de tramitação e em seu parágrafo único determina 
que os projetos já votados em primeiro turno somente 
serão retirados da pauta com a aprovação do Plená-
rio. Com isso, disse que se não houve a aprovação 
do Plenário esse projeto não poderia ter sido retirado 
da pauta e agora retornar como está. E assim, não 
poderá caminhar como está, salvo se a Casa tivesse 
aprovado.O Sr. Presidente disse que o projeto semen-
te precisa esperar um ano para retornar à Casa após 
ter sido rejeitado, o que não é o caso. De qualquer 
forma, ele percebe que o projeto sofrerá um pedido 
de vista e assim, ele encaminhará para a Procuradoria 
para elaboração de parecer e sanar a dúvida.O Sr. Pre-
sidente solicitou que seja encaminhado à Procuradoria 
para dirimir questão de ordem.O vereador Ewerton fez 
uso da palavra pela ordem.O vereador José Antônio 
fez uso da palavra pela ordem.O vereador Glauber fez 
uso da palavra pela ordem. TERCEIRA PARTE – EN-
CERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 
20h37.O vereador Thiago Martins fez uso da palavra 
pela ordem pela segunda vez.O Sr. Presidente disse 
que quando se fala de Polícia federal e denúncia as 
coisas precisam ser bastante transparentes. E aque-
les que devem se defender, que defendam e os que 
devam se manifestar, que se manifestem. Mas em re-
lação a caráter, ele acredita que a Secretária de Obras 
seja uma pessoa de caráter e não haja nenhum tipo 
de desvio lá.O vereador Edson Rezende fez uso da pa-
lavra pela ordem pela segunda vez. Nesse momento, 
o Sr. Presidente interrompeu o vereador Edson para 
realizar verificação de quórum.Realizada a verificação 
de quórum estavam presentes os vereadores Carlos 
Du, Edson Rezende, Ewerton Horta, Flávio Milagres, 
José Antônio, Nilton César e Odair Ferreira e em não 
preenchendo o número requerido pelo Quorum Regi-
mental o Sr. Presidente declarou encerrada a presente 
sessão às 20h55 e eu, Danielle de Paula Almeida Du-
arte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida 
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e 
pelo Senhor Secretário.Presidente em exercício: Vere-
ador Flávio Maluf Caldas.Secretário “ad hoc”: Vereador 
Ewerton José Duarte Horta Júnior.

RESUMO DA ATA 012/2019010ª Sessão Ordinária – 
26.03.2019 - 1º. Período - 3º. Ano da Legislatura.
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade.
Secretário: Vereador José Jorge Emídio.Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio.PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h30.O 
Sr. Presidente, às 19h30, solicitou ao Sr. Secretário 
efetuasse a verificação Quorum para a possível aber-
tura da Sessão Ordinária. E, em não preenchendo o 
número requerido pelo Quorum Regimental, o Senhor 
Presidente deixou de abrir a reunião por falta de Quo-
rum.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 
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Andrade.Secretário: Vereador José Jorge Emídio.

RESUMO DA ATA 013/2019011ª Sessão Ordinária – 
28.03.19 – 1º Período – 3º Ano da Legislatura. Presi-
dente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade.Secre-
tário: Vereador José Jorge Emídio.Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio.PRIMEI-
RA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h28.“Mas, 
buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e to-
das estas coisas vos serão acrescentadas.” 
(Mateus 6:33).Com a palavra como líder do governo o 
vereador José Newton disse: “Sr. Presidente, boa noi-
te! Prezados vereadores, boa noite! Público de Barba-
cena, boa noite! A mãe da nossa Secretária de Obras 
a Geovanna, meus cordiais boa noite! Bem gente, a 
questão de subir no início da sessão aqui, primeiro é 
que a Câmara, na última sessão, viveu uma página 
triste. Uma coisa sem tamanho! Acusações infundadas 
contra a honra dos servidores da Secretaria de Obras, 
daqueles que carregam o município e que efetivamen-
te dedicaram uma vida inteira para o município de 
Barbacena, para o serviço público. Prezado vereador, 
Thiago Martins, V.Exa., na sessão passada, desta Tri-
buna, falou o seguinte: “Como eu sei, o Ministério Pú-
blico de Barbacena não vai fazer nada, né?! Geovane 
é prova viva disso aí. A gente tem questões lá que já 
vai pra três anos lá. E você pode ter a prova que tiver, 
viu Giovane. Ministério Público, é igual, é igual, não 
vê, não fala, não ouve. Então, nós vamos ter que man-
dar para outro. Já que aqui não se faz, eu vou mandar 
pra fora de Barbacena. Infelizmente, né? Triste! Mas é 
o que acontece.” Bem, a primeira questão é a seguin-
te, eu tenho amigos no Ministério Público, trabalhei 
com vários Promotores de Justiça, trabalhei com vá-
rios procuradores de Justiça, com Procurador da Repú-
blica e isso aqui não se faz. Se V.Exa. nunca leu a 
constituição, leia o artigo 127, onde fala que o Ministé-
rio Público é instituição essencial ao funcionamento da 
Justiça e que tem, por dever, defender a sociedade. E 
aqui em Barbacena defende sim. V.Exa. falou em lote-
amento. Quando foram levadas provas para o Ministé-
rio Público foi ajuizada de imediato uma Ação Civil 
Pública e o DARMA e o Villa Toscana “teve” que reade-
quar e até hoje ainda “está” se readequando, não ven-
deu nem uma unidade. Então é absurdo! O povo de 
Barbacena, os promotores de justiça, os parentes, fi-
lhos, esposos, esposas, pais e mães dos promotores 
de justiça e dos servidores do município têm o direito 
de saber saber quais são esses fatos e qual é o direito 
que leva V.Exa. a concluir essa aberração, essa heresia 
jurídica. O Ministério Público funciona sim e V.Exa. 
deve explicação ao povo de Barbacena, para a Procu-
radoria Jurídica Geral do Estado e para todo o Brasil. 
Porque o Ministério Público de Barbacena funciona e 
funciona sim. Trabalhei com José Maria Ferreira de 
Castro, com Dilma Jaine Porto Carneiro, trabalhei com 
a Dra. Lenira e vários outros, Carlos Lude e pessoas de 
bem, pessoas que tinham a vida dedicada em relação 
a isso. Então é covardia se esconder atrás de um man-
dato e subir aqui e falar de Ministério Público. E mais 
grave do que isso é ofender a honra dos servidores 
públicos municipais. V.Exa. continuou as agressões 
contra os servidores públicos, dizendo, abre aspas: “O 
meu conceito, do jeito que a coisa tá, a minha percep-
ção é que dentro da Obras tem uma verdadeira qua-
drilha, quadrilha, porque não tem outro nome para 
colocar sobre isso. Tomando conta da Obras, quadri-
lha! Porque eu tô falando que é quadrilha. É coisa é 
muito séria. Porque tem servidor cobrando propina pra 
poder beneficiar pessoas da cidade. Isso é muito sé-
rio! E é interessante assim eu ter comentado isso ago-
ra, porque eu tenho certeza que a maioria dos verea-
dores sabe dessa situação. Eu tenho certeza disso! Eu 
tenho certeza disso! Então, eu não posso deixar esse 
tipo de denúncia chegar até mim e deixar a coisa cor-
rer solta, porque nós temos que investigar essa situa-
ção. Viu, Sr. Presidente, isso é muito sério! Isso é mui-
to sério. E se isso estiver ocorrendo, a gente precisa 
investigar se existe uma conivência da Secretária de 
Obras com relação a isso. Nós temos que saber se 
existe uma conivência do Prefeito.” Bem, isso é absur-
do, eu na minha carreira jurídica, como delegado de 
polícia, como defensor público, nunca vi uma aberra-

ção dessa. Fazer acusação sem prova, sem lastro pro-
batório mínimo, sem nada. Ah, ouviu dizer, sonhou... 
Então, V.Exa. e aqueles que assinaram o requerimento 
de abertura de CPI têm a obrigação de apontar quais 
são os servidores que receberam a propina. Dar no-
mes. Não é falar que tem servidores lá que integram 
quadrilha, não. E, como V.Exa. deve ter consultado, o 
artigo 288 do Código Penal Brasileiro, fala do crime de 
associação criminosa, associar-se três ou mais pesso-
as. Então, V.Exa. tem que ter no mínimo, três nomes. 
Então, o pessoal da Obras, esses servidores que dedi-
caram a vida por Barbacena, estão sendo acusados. E 
mais, isso, segundo a Jurisprudência predominante, 
não está acobertado pela imunidade parlamentar. 
Bem, quem acusa uma pessoa, por força de lei, mas 
não consegue provar que praticou tais fatos, abusa da 
liberdade de expressão, do poder que tem. E afeta a 
honra, a imagem, a intimidade, a vida privada e a fa-
mília. Você imagina o filho de um servidor desse na 
escola... Seu pai integra uma quadrilha. No passado 
próximo isso já aconteceu em Minas Gerais, e aconte-
ceu em Barbacena, um Prefeito teve que tirar os filhos 
da escola e ir embora daqui. Em Minas Gerais, o Mar-
cos Valério teve que tirar os filhos dele da escola. Mas 
aqui, o pessoal que trabalha é acusado de efetivamen-
te praticar crime de associação criminosa. Então, pes-
soa a V.Exa. que efetivamente traga os nomes, que 
traga os fatos e que traga efetivamente o mínimo de 
prova, a justa causa para que nós possamos fazer isso. 
E mais, com relação ao Prefeito, desde o início do 
mandato, V.Exa. sobe aqui e ataca o Prefeito, mas 
dessa vez subiu e atacou a Secretária de Obras. Em 
relação à Secretária de Obras eu vou passar aqui uma 
listagem que eu fiz ali agora, escrevi à mão, rapidinho. 
A Rua Bahia estava interditada e permanecia interdita-
da no início do mandato, por muito tempo. Assim que 
Geovanna Zappa assumiu, ela planejou e executou. E 
esse pessoal aqui foi lá e executou o reparo. A ponte 
do cruzamento entre a Avenida Sanitária e rua Bahia 
caiu, a Secretária Geovanna Zapa planejou, fez o pro-
jeto foi lá e executou. Choveu, tanto que você foi lá e 
falou que ia cair, cair, não levou nada. E essa turma 
aqui é quem fez o trabalho. Então respeitar cada um, 
cada cidadão, cada servidor público e cada pai de fa-
mília que está ali. Além do córrego da Rua Bahia e 
dessas obras, a questão do lixo. Criticaram, subiram 
aqui, falaram que o lixo não ia dar certo. O lixo está 
funcionando e funcionando bem. E quem está coorde-
nando isso aí é a Geovanna Zappa. Vocês reclamaram, 
falaram que não tinha publicidade, hoje você tem o 
Cemopinho que fala tudo o que está sendo feito A 
publicidade está aí. E é Geovanna Zappa. Então, essas 
questões são só pra ilustrar, pra mostrar a capacidade. 
E sem dizer que as sete horas da manhã ela está na 
Pedreira e não tem hora para parar. E ela não assina 
processo sem ler, ao contrário de algumas pessoas. 
Então não me venha aqui falar que isso não foi com 
ânimo calmo, com ânimo refletivo, não. Porque usam 
dessa Tribuna pra falar que estudam todos os proces-
sos com profundidade antes de chegar aqui.”Presiden-
te: “Vereador José Newton, posso dar a palavra ao 
senhor pela ordem ou como líder do Podemos?”Vere-
ador José Newton: “Pode sim senhor.”Presidente: 
“Com a palavra como líder do Podemos, vereador José 
Newton.”Com a palavra como líder do Podemos o ve-
reador José Newton: “Então, essa questão, é muito 
sério o que foi feito aqui. E não é só, passou para o 
Serviço de Água e Saneamento. E no SAS é mais velho 
que a Serra, né? No SAS o servidor dá desconto em 
água e luz para familiar, em estabelecimento de fami-
liar, né? Fora o “caminhãozão” que rola nas madruga-
das, né? Então assim, se não a gente fica fazendo 
papel de palhaço. Realmente, nós estamos fazendo 
papel de palhaço, ouvir essas acusações aqui, assim, 
sem provas, caso V.Exa. não tenha consultado, em 
passado recente, foi demitido um servido público lá do 
SAS, justamente por ter praticado essa conduta. O 
controle interno é feito. Então, a Administração Públi-
ca funciona assim, mesmo com processo administrati-
vo disciplinar. Então, levianamente acusar as pessoas, 
isso é sem parâmetro, isso o estado democrático de 
direito não pode efetivamente suportar. Por fim, V.Exa. 
atacou o loteamento DARMA. Em relação ao lotea-

mento DARMA, V.Exa. falou que apareceu do dia para 
a noite, a Portaria, o Decreto Municipal que aprova o 
projeto, foi o Toninho Andrada lá em 05 de junho de 
2016. Foi revogado em 27 de junho de 2016. Tem aqui 
Parecer de 2018, tem mais aqui parecer 018/2018, 
então, foram feitas as adequações e a última adequa-
ção que foi feita, foi na semana passada. Eu participei 
da reunião, estava Carlos Alberto Pereira, o Prefeito, 
que é engenheiro formado, frequentou os bancos da 
universidade, sabe o que está fazendo. A Geovanna 
Zappa, que inclusive está fazendo pós-graduação, com 
o próprio dinheiro para beneficiar o povo de Barbace-
na. E foi exigido lá que entre os lotos, no fundo dos 
lotes fosse deixada uma servidão de passagem de três 
metros. Primeiro loteamento na cidade que vai ter 
isso. E mais, no ano passado, o processo não foi apro-
vado, por diversas vezes voltou. Primeiro, foi encon-
trado lá um olho d’água, uma mina d’água. De ofício, 
Carlos Alberto Pereira foi lá e remodelou. Apresentou 
o projeto de novo. No que apresentou o projeto de 
novo a área institucional não estava adequada às pre-
tensões do município. Foi feita a readequação. Agora, 
recente, vieram com as adequações e aí foi determina-
do que fosse deixada a área de passagem. Então, não 
é do dia para a noite, não. Falar mais que isso. E V.Exa. 
foi além, V.Exa. falou que alguns vereadores sobem 
aqui e falam do asfalto do Nova Cidade. O processo 
está aqui. O processo existe sim, e tem um parecer 
aqui da consultoria jurídica que opinou desfavorável 
da forma como foi proposta. Então, nós estamos com 
o processo estudando. Vai chegar um projeto de lei 
aqui e esse projeto de lei vai chegar para efetivamente 
a Câmara legislar e aprovar a dação em pagamento. 
Por que não foi possível? Porque a lei de dação em 
pagamento do município é para imóvel, ela não pode 
ser para serviço. Então, nós vamos apresentar um pro-
jeto de lei justamente para isso. Então, quando V.Exa. 
fica acusando as pessoas, tem muita gente que está 
trabalhando. Essa turma que trabalhou e que efetiva-
mente resgata a cidade e no dia a dia está cuidando 
da nossa cidade e que V.Exa. entende que faz parte de 
uma associação criminosa é que efetivamente quer a 
resposta de V.Exa. Nós queremos nomes! E tem mais, 
essa questão não é de CPI, essa questão é de polícia, 
se tiver nome, a questão é lá embaixo na polícia civil. 
Então, Sr. Presidente, muito obrigado! Pessoal da 
Obras, muito obrigado pelo trabalho que vocês pres-
tam a Barbacena.”Sr. Presidente: “Para explicação pes-
soal, com a palavra o ilustre vereador Thiago Mar-
tins.”Com a palavra para explicação pessoal o vereador 
Thiago Martins: “Boa noite senhores, colegas vereado-
res, público presente, público que nos assiste. Olha 
senhores, a primeira questão que é muito terrível é 
você pegar uma fala e distorcer de acordo com aquele 
seu interesse. Eu acho isso muito sério, isso muito gra-
ve. Porque, sinceramente, vou o usar o exercício do 
pensamento aqui, que é uma coisa livre. Porque dia-
bos eu ia virar e falar que tem uma quadrilha dentro 
da Secretaria? Bom, beleza. Isso quer dizer que toda 
Secretaria é uma quadrilha? Ô gente, interpretação de 
texto. Básica! Básica! Básica! É óbvio, que se a gente 
fala aqui que se exista algum vereador que cometa ato 
ilício a gente está falando que a Câmara inteira come-
ta um ato ilícito? Claramente que não! Agora, o que eu 
pesos é o seguinte, se existe, de fato, algo errado 
ocorrendo, nós vereadores temos sim que pesquisar. 
Até mesmo para resguardar as pessoas honestas que 
estão lá dentro. Até mesmo para resguardar essas 
pessoas. Vocês acham que eu gostaria de estar aqui 
hoje, dentro dessa Tribuna, ou junto com os meus co-
legas vereadores, por algum colega que está respon-
dendo a processo, por alguma coisa séria e eu ser 
conivente com isso? Imagina a situação. Vocês imagi-
nam... Tem como vocês carregarem o peso disso, se-
nhores? Não tem! Realmente, numa coisa eu concordo 
com o vereador que me antecedeu, é caso de polícia. 
Infelizmente a Câmara não quis abrir a CPI. A CPI era 
simplesmente para averiguar tudo isso e mostrar as 
provas, estudar, vê se de fato procede. E o que nós 
fizemos? Viramos as costas. Com relação aos promo-
tores, é obviamente que existe Promotor muito bom, 
mas também existe Promotor muito ruim de serviço. 
Obviamente. Com relação ao SAS, senhores, uma situ-
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ação que é muito antiga aí, que é pública e notória, 
depois se vocês quiserem vou fazer o seguinte, vou 
soltar tudo no Facebook, todas as provas que eu tenho 
no Facebook e deixo a população fazer juízo de valor 
nisso. Porque é uma situação que foi fotografada, que 
foi filmada, é uma situação que temos toda a docu-
mentação... é uma das coisas mais bem documentada 
que eu já fiz em toda a minha vida. Sabe? Mania aca-
dêmica a gente a mania de correr atrás e pegar o 
máximo possível de provas pra gente poder apresen-
tar. Então, o que eu vou fazer, vou soltar para a popu-
lação ter acesso. Mas foi arquivado. Assustador! Bom, 
pra variar a questão, o que me espantou, que eu 
achei, senhor Presidente, é usar a distorção da fala pra 
chegar e colocar os senhores como se fossem bandi-
dos ou coisa do tipo. Quem me conhece, sabe que em 
sã consciência eu nunca faria uma besteira dessas. Se 
eu defendo o próprio Parlamento aqui, se eu defendo 
a própria Câmara dos Deputados em Brasília, porque 
pra mim nem todo mundo que está lá é ladrão ou 
bandido. Agora, se existe ato ilícito, esse ato tem que 
ser visto sim e tem que ser condenado. Tenho sim, 
recebido várias denúncias, quase diárias. Quase diá-
rias. E eu não vou ficar calado. E uma tentativa de 
cala-boca pra mim é pior, porque aí me mostra que 
tem indícios de algo errado. E se existe algo errado 
nós temos que avaliar sim! Ou nós estamos aqui pra 
que? Nó somos vereadores pra que? Qual é a nossa 
percepção como vereadores? Fiscalizar e legislar. Le-
gislar e fiscalizar. Então, assim, esse é o nosso objeti-
vo. Ficar com esse discurso demagogo... “ah!, não sei 
o quê que tem...” Gente, desculpa, pra mim não cola. 
Se os senhores se sentiram ofendidos, os senhores me 
desculpem porque não foi nada com os senhores, mas 
foi com um terço de pessoas que está dentro da Se-
cretaria de Obras, que até tudo que nós temos hoje, 
que nos leva a crer que existe um problema ali sério 
acontecendo sim. E nós temos que investigar. Até 
mesmo para amanhã as pessoas não virarem para os 
senhores e falarem: Alá, todo mundo que está na Se-
cretaria de Obras é ladrão. Muito obrigado!”Sr. Presi-
dente: “Por gentileza, por gentileza, peço ao Plenário 
a colaboração, o ilustre vereador tem o direito à defe-
sa. Se não terei que encerrar a reunião e mandar todo 
mundo pra casa.”Vereador Odair Ferreira: “Sr. Presi-
dente, a reunião ficou insustentável para dar continui-
dade. V.Exa., como Presidente da Casa teria que tomar 
uma iniciativa de encerrar a sessão.”Sr. Presidente: 
“Se continuarem e não colaborarem, vai todo mundo 
pra casa, por favor. Podem aplaudir, mas não podem 
vaiar nenhum dos vereadores. Eu estou aqui para ga-
rantir a palavra de cada um dos vereadores que foi 
eleito para exercer o seu mandato. Como líder com a 
palavra o ilustre vereador Flávio Maluf, líder do PV.”Ve-
reador Milton Roman: “Sr. Presidente, vamos encerrar 
a reunião não. Vamos continuar.”Vereador Flávio Ma-
luf: “Sr. Presidente, senhores vereadores, ilustres visi-
tantes...”Sr. Presidente: “Só um minuto vereador, vere-
ador Odair, agradeço a V.Exa. a sua colaboração. Muito 
Obrigado!”Vereador Flávio Maluf: “Sr. Presidente, se-
nhores vereadores, ilustres visitantes, caros servido-
res. Bom, Sr. Presidente e senhores vereadores, quan-
do a gente fala numa CPI eu não teria, problema 
nenhum, nenhum, de assinar qualquer CPI contra 
qualquer Secretário, qualquer que seja o Prefeito e pro 
servidor, desde que houvesse uma denúncia real. O 
que não é o caso. Na apresentação que teve, acho que 
há duas sessões anteriores, ela não tinha motivação, 
motivação alguma, de nada concreto. Haja visto, res-
peito a opinião aqui de cada vereador, de cada lideran-
ça, mas haja visto senhor Presidente e senhores vere-
adores, que toda vez que a gente sobe na Tribuna, 
apesar de que teoricamente teríamos a imunidade 
para proferirmos as palavras, e a gente tece palavras 
agressivas a qualquer Secretaria, a gente acaba clas-
sificando todos os servidores. Daqui a pouco chega 
um servidor em casa e aí a esposa pergunta: “João, 
José ou Maria você está envolvido em alguma coisa?” 
É lógico! Então, nós temos que lembrar para que a 
gente... não que a gente possa resolver o mundo, mas 
que a gente possa dar um passo à frente, é nós res-
peitarmos o outro, porque cada um aqui, que está 
aqui presente, tem uma esposa, tem um marido, tem 

um filho tem um avô ou tem um tio, e isso é complica-
do. Haja visto, haja visto que mesmo que tivesse “sido 
acolhido assinaturas suficientes” para abrir uma CPI, 
talvez o Regimento, talvez, Sr. Presidente, através da 
assessoria jurídica, não pudesse nem ir pra votação no 
Plenário, considerando que não tinha fundamento. 
Que aquilo realmente não tinha cabimento por estar 
vazia. A partir do momento, que alguém tem uma de-
núncia concreta a qualquer Secretaria, a qualquer ser-
vidor que seja Prefeito ou vice-Prefeito, tem que fun-
damentar. Não adianta chegar aqui e falar que é caso 
de polícia ou Ministério Público... Tem que fundamen-
tar! Tem que fundamentar, porque nós hoje... a infor-
mação é muito rápida, tanto a informação positiva, 
quanto a negativa. E nós não podemos ferir, ferir um 
ser humano, que muitas vezes não tem o envolvimen-
to onde mereça. Ter a opinião pública negativa, haja 
visto que toda notícia ruim, ela corre numa velocidade 
muito maior do que uma notícia positiva. Acredito que 
cada um responda pelos seus atos, mas nós temos 
que lembrar que vivemos aquele momento delicado. 
Delicado! Vamos partir do princípio que o Prefeito tro-
caria a Secretaria de Obras. Será que o Secretário que 
o Prefeito trocasse teria uma maquininha de dinheiro 
pra comprar asfalto, pra comprar bloquete, pra poder 
resolver o problema? Precisa responder? É claro que 
não! Agora, o que eu percebo, senhores vereadores, é 
que nós vivemos esse momento, que é público, de 
quase falência financeira, mas temos que lembrar 
também que quantos vários municípios estão decre-
tando uma falência financeira, Barbacena continua de 
pé. Apesar de todas as dificuldades que nós todos co-
nhecemos. Haja visto que os salários dos senhores 
servidores, graças a Deus e ao Executivo, permane-
cem rigorosamente em dia. Isto é um benefício muito 
grande e acredito que todos nós preferimos uma cida-
de, às vezes com algumas carências, mas com salários 
em dia. Seria bom, de repente, ou seria interessante 
tampar um buraco ali e atrasar os salários dos servido-
res? É claro que não! Porque todo mundo aqui tem 
que colocar o pão na mesa do dia a dia. Agora, senho-
res vereadores e caros visitantes, talvez, a gente este-
ja vivendo um momento de muitas mudanças de mui-
tas construções da opinião pública na sociedade como 
um todo. O que eu percebo hoje, e vamos falar da 
Secretaria de Obras que é o motivo principal da reu-
nião de hoje. O que eu percebo? Eu percebo que a 
Secretaria de Obras talvez nunca tenha vivido um mo-
mento de transformação na parte organizacional, haja 
visto eu todos os vereadores aqui, que conhecem bem 
todos os bairros, e andam em todos os bairros, olha 
quantas construções irregulares Barbacena permitiu 
em seu passado e hoje não consegue, sequer seguir 
um passeio, seguir um meio fio, ter o seu alinhamen-
to. E hoje não! Hoje a gente percebe algumas críticas 
em relação à Secretaria de Obras, onde muitas vezes 
um determinado processo não anda, não anda, por-
que ele nunca deveria ter andado no passado. Hoje 
temos que ter esse divisor de águas, senhor Presiden-
te, senhores vereadores, pra tentarmos, daqui pra 
frente, para nossos filhos, nós termos uma organiza-
ção maior nos loteamentos, nos bairros, nas constru-
ções, que nós todos sabemos, quando a gente anda 
pelos bairros aí da cidade, quando se liberava tudo, 
acabou que não se respeitou limites, divisas e temos 
várias invasões. Agora, será que seria o caminho de 
trocar, no caso a Secretária? A não ser que tivéssemos 
lá u, secretário que tivesse lá um caixa eletrônico, que 
fosse tirando dinheiro, tirando dinheiro, tirando dinhei-
ro, pra resolver a situação. Secretário de Obras tem 
seus defeitos como tem suas qualidades, mas será 
que eu não tenho os meus defeitos? Será Carlos Du, 
que V.Exa. só tem qualidade, não tem suas limitações, 
como cada um de nós aqui? Então, senhores vereado-
res, caros visitantes, acredito que a Câmara tem que 
acompanhar a transformação da sociedade. Primeiro, 
temos que respeitar cada um de vocês, inclusive a Se-
cretária de Obras ou qualquer outro secretário. Por 
outro lado, por outro lado, a sociedade de hoje pede 
mudanças, e a mudança está sendo feita sim na Se-
cretaria de Obras, onde não se permite mais nada que 
seja irregular. Então, eu não tenho dúvidas, se lá hou-
vesse corrupção, todos os processos irregulares esta-

riam o que? Andando! Será que a crítica maior, as de-
núncias maiores não são daqueles que os processos 
irregulares que estão lá tenha que andar? Ou seja, 
para benefício próprio tem que botar alguém na cruz. 
E hoje estão colocando a Secretaria de Obras, a Secre-
tária de Obras e os senhores servidores. Temos olha, 
senhores servidores, que respeitar a opinião de cada 
vereador aqui. Eu acho que a opinião, seja ela cons-
trutiva ou negativa, tem que ser ouvida, tem que ser 
refletida, mas eu não tenho dúvidas que todo dia cada 
um de vocês deita nos seus travesseiros e dorme com 
a consciência limpa e tranquila. Vamos continuar tra-
balhando, vamos continuar acreditando e se Deus qui-
ser, dias melhores virão para todos nós e para a socie-
dade em que nós vivemos.”Presidente: “Concedo a 
palavra ao ilustre vereador Milton Roman, pela ordem, 
como líder... Como vice-líder do governo, como líder 
do PHS.”Vereador José Newton: “Sr. Presidente, pela 
relevância do tema, da situação e do que foi criado, eu 
venho requerer que seja feita a transcrição da sessão 
na íntegra.”Presidente: “Deferido o pedido de V.Exa. 
Palavra ao ilustre vereador Milton Roman.”Vereador 
Milton Roman: “Boa noite Sr. Presidente, mesa Direto-
ra, ilustres vereadores e vereadora, público aqui pre-
sente e o público que nos assiste em casa, uma boa 
noite à mãe e à tia da Secretária Geovanna Zappa que 
“está” aqui, hoje, nos assistindo. Amigos servidores, 
colegas de trabalho, eu sou um servidor que já falei, 
há vinte anos, e muitos que estão aqui “sabe” como 
eu trabalho. Hoje nós começamos sete horas da ma-
nhã, parei às três para ter reunião com o Prefeito, 
trabalhando. Então, não é simplesmente fingindo, 
não. O que foi, o que aconteceu aqui é realmente mui-
to grave e muito sério. Eu sou fã da Geovanna Zappa, 
sou fã. Porque eu trabalho há vinte anos, tanto na 
Secretaria de Obras, quanto na Agricultura, Educação 
e Saúde, passei por várias secretarias. Trabalhei com 
o Dr. Tarcísio Washington de Carvalho, um engenheiro 
de primeira, um cara nota dez. Outros Secretários, 
mas nenhum conseguiu fazer o que a Geovanna Zappa 
conseguiu fazer na Secretaria de Obras e principal-
mente lá na Pedreira. Me desculpe o passado, mas 
aquela Pedreira era até ruim de entrar lá, doía as vis-
tas. Vai lá hoje gente! Vai lá hoje, conhecer o que é a 
Secretaria de Obras. E ela deu dignidade para os fun-
cionários também. Hoje lá tem uma cozinha, tem um 
local pra eles “fazer” o lanche deles lá, almoçar, tem 
um banheiro, coisa que não tinha. Quando ela chegou 
lá, não tinha um banheiro pra ela usar! Então, gente, 
falar que Goevanna Zappa não trabalha é um absurdo, 
é o maior dos absurdos que existe. Encontrei com ela, 
hoje, sete horas da manhã na Pedreira, conversamos 
até umas sete e vinte, sete e meia e saímos para tra-
balhar. Seis horas da tarde eu saindo de uma reunião 
com o Prefeito e ela chegando para começar uma reu-
nião com o Prefeito, depois das seis horas da tarde. 
Pode apostar que está lá reunida agora. Então, falar 
que ela não trabalha... que ela é incompetente... Ain-
da não vi em Barbacena, Secretária de Obras tão com-
petente quanto ela, não! Então, as palavras têm que 
ser medidas nessa Casa sim! Porque as ofensas estão 
acontecendo, e ofensas graves, gravíssimas. A Secre-
tária foi terça-feira na rádio e deu as explicações que 
tinha que dá e eu achei interessante, e o que eu achei 
mais interessante... Geraldo Faria, que é ligado ao 
PMDB, que supostamente, seja oposição ou governo. 
Ele elogiou ela demais pela competência, pela capaci-
dade, do estudo, a fala dele da Geovanna Zappa não 
precisava falar mais nada. O que ele colocou justa-
mente, que falta recurso, que falta condição pra ela 
trabalhar. Se tiver recurso ela vai fazer muito mais. 
Então, é grave, é sério, ilustre vereador Thiago Mar-
tins, a reunião é gravada, o que eu estou falando não 
tem como distorcer não. Essa fala do líder de governo, 
do vereador José Newton vai estar “gravado”, vai estar 
na ata. Pode pegar aqui a cópia, compara e vai lá ver. 
Então ele não distorceu fala sua não. Não há distorção 
aqui não! Em momento nenhum! Está na ata, é grava-
do! Então, falar que distorceu fala, não! Isso não. CPI, 
não se abre CPI desse jeito não. Virou brincadeira isso 
aqui? Resolvi abri uma CPI porque alguém me ligou e 
falou que está tendo um problema em tal local. Os 
servidores já me procuraram aqui agora, abre a CPI, 
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os servidores querem que “abre” a CPI. Pessoal da 
Secretaria de Obras já me procurou, abre a CPI. Por-
que eles querem apurar, porque o nome deles ficou 
manchado. Tem servidor lá com trinta anos, trinta e 
cinco anos. Trabalho com eles há mais de vinte. Vou 
citar alguns nomes aqui que eu conheço e sei, rapida-
mente, na Secretaria o Flavinho, Cláudio Tonholo, o 
Almir, os engenheiros, que eu lido com eles há vinte 
anos. Será que eles formam uma quadrilha? Lá embai-
xo, lá, vou citar alguns nomes, não dá pra citar todos, 
porque se não vou ficar... perco até o tempo da minha 
fala. O (ininteligível), o Adriano, o Henrique, o Cláudio, 
todo dia estou lá com eles, trabalham, todos estão 
chateados. Vieram me falar: “Milton, isso não pode 
acontecer.” Aí, ilustre vereador Thiago Martins, nós 
precisamos de nomes, dê três nomes pra nós e a CPI 
será aberta no outro dia, mas nós precisamos de no-
mes. Agora vamos abrir uma CPI e vamos chegar: 
“Você é ladrão? Você faz parte da quadrilha? Quem é 
você?” Agora se tiver três nomes, nós vamos investi-
gar três nomes. E através deles podemos chegar a 
mais. Agora, se não tem nome, quem que nós vamos 
acusar? Eu faço parte da CPI, eu chego lá e: “Quem 
faz parte da quadrilha? Quem que é?” Não é assim que 
funciona gente! Denúncia infundada, pra mim, eu já 
falei nessa Casa, aqui, quando eu trouxe aqui a ques-
tão da Rivelly que falaram pra mim que estavam com-
prando... vendendo a bomba lá da 040... Vocês lem-
bram? Deu um fusuê doido. Eu falei, nunca mais eu 
trago denúncia infundada aqui dentro. Denúncia tem 
que ser escrita, assinada, com endereço, CPF e telefo-
ne, se não for desse jeito, pra mim, é conversa de 
botequim, é fofoca, eu já falei isso aqui dentro. Então, 
o ilustre vereador Flávio Martins falou uma coisa muito 
certa. Será que essas denúncias não são de pessoas, 
que tinham, essas tinham um jeitinho lá dentro e cor-
taram o jeitinho? Que hoje não consegue mais aprovar 
um projeto irregular? Será que não é isso não? Será 
que o problema não está fora, não? Pra mim, o proble-
ma não está dentro da Secretaria, está fora. Era aque-
las pessoas que usavam de uma amizade, alguma 
coisa e forçava a barra pra passar. Acabou! A Secretá-
ria lê processo por processo. E se tiver errado não 
passa. E o Prefeito também, se tiver errado o Prefeito 
não assina. Isso aí pode ter certeza. A mudança está 
acontecendo. É o que nós falamos, a mudança na Pre-
feitura está acontecendo. Só não vê quem não quer. 
Outra questão, vereador Carlos Du, por favor verea-
dor.  O senhor entrou com um requerimento solicitan-
do a saída da Secretária Geovanna Zappa. Gente, um 
requerimento tem que ter, no mínimo dez assinaturas, 
que é dois terços da Casa, para ele ter... depois vocês 
fala vereador. Pra ele ter realmente uma validade. Aí 
tentaram dez assinaturas, não conseguiram, entraram 
com cinco ou seis, que o próprio Tanjão falou aqui que 
foi usado nessa assinatura aí, assinou e não era o que 
falaram com ele. O próprio Pastor Ewerton não assi-
nou, que é dito da oposição. Então, não dá pra enten-
der que requerimento é esse, tá virando pessoal. Aí 
vão para a rádio, falam na rádio. Aí o que está aconte-
cendo? Porque realmente se tem um requerimento 
assinado com dez assinaturas, vamos pensar, “é” dois 
terços dessa Casa. Agora, cinco ou seis assinaturas? E 
nem a base de oposição não assina? É uma situação 
bastante complicada. Então a gente tem que ver essa 
questão, porque uai... Vamos fundamentar realmente, 
vamos fundamentar... E outra coisa, estão requentan-
do uma denúncia que é de 2017, de não sei quando, é 
a pessoa que já brigou e já pediu desculpa... Então, 
espera aí, espera aí, uai! E eu estou sentindo aqui que 
estão querendo tirar a Geovanna porque ela está inco-
modando algumas pessoas, esses sim que poderiam 
estar levando alguma “benécis”. Estou dizendo verea-
dores não, estou dizendo pessoas que usavam a Se-
cretaria de Obras e não conseguem mais passar um 
projeto de qualquer maneira, porque ela não assina 
um documento sem ler e sem entender. Isso eu tenho 
certeza, porque eu já vi na minha frente, conversando 
com ela. Ela lê o documento, entende, se ela não en-
tender ela vai procurar explicação. Isso é garantido, eu 
já vi e lido com ela. Bom gente, essa questão da CPI, 
ilustre vereador, se o senhor me trouxer os “nome” 
fundamentado. Eu assino contigo a CPI. É pedido do 

pessoal da Secretaria de Obras. Se tiver fundamenta-
ção, com os nomes, eu assino, está aqui de público 
pra todo mundo ver. Eu vou acatar o que me pediram 
aí os funcionários, que são servidores igual a mim e 
trabalham junto comigo. E podem ter certeza, eu já 
falei com vocês, nós estamos juntos. Tá certo? Então, 
Sr. Presidente, muito obrigado!”Sr. Presidente: “É... 
pela ordem, não. Para explicação pessoal o vereador 
Cadu, depois eu dou para o ilustre vereador Ewerton, 
depois eu dou para o ilustre vereador José Newton e 
depois eu dou para V.Exa., vereador Thiago. Então, 
pela ordem de inscrição, aqui, vereador Cadu, com a 
palavra V.Exa.”Vereador Carlos Du: “Me permite fazê
-lo daqui, serei bem sucinto na explicação Sr. Presi-
dente.”Sr. Presidente: “Em caráter todo excepcional, 
vou liberar para V.Exa.”Vereador Carlos Du: “Muito 
obrigado Sr. Presidente! Boa noite, Sr. Presidente, no-
bres colegas, público aqui presente, quem nos acom-
panha de casa. Bom, Sr. Presidente, o vereador que 
me antecedeu, parece que desconhece o regimento 
interno da Casa, o requerimento não precisa ser assi-
nado por mais de um vereador pra ser apreciado, ele 
precisa ter a votação, ele precisa ter quórum para vo-
tação, não para ser assinado. Eu acho também que 
V.Exa. Não leu o requerimento, porque o requerimento 
ele era um pedido ao Sr. Prefeito em face das situa-
ções que nos foram apresentadas pela população. Al-
gumas pessoas, inclusive alguns servidores que nos 
procuraram dizendo-se ser distratado pela Senhora 
Secretária de Obras. Isso foi fato, tanto é fato que al-
guns vereadores aqui tiveram conhecimento de um 
desses fatos que foi da senhora... me fugiu o nome 
dela agora. Próximo ao Santa Luzia, que queria... Lu-
ciana, que queria fazer uma parceira com a Prefeitura. 
A Prefeitura, a Secretaria de Obras se propôs a fazer 
essa parceria. Ela recolheu o recurso, pegou dinheiro 
com os moradores, a Secretária de Obras não respon-
dia a ela mais, ela ficou como mentirosa, como ladra 
pra população, para o pessoal da rua dela. Imaginem 
a situação que essa senhora passou... E aí, no dia em 
que ela foi pegar explicação, o Pastor Ewerton era o 
Presidente, ela foi distratada pela Secretária de Obras 
e não foi um caso, foram inúmeros casos, vários vere-
adores trouxeram casos aqui, nessa Tribuna da Casa. 
Vereador Tanjão não foi usado como foi colocado. O 
que foi colocado, e o vereador vai concordar com o 
que está sendo colocado aqui é que mais vereadores 
falaram que assinaria. Na hora, não assinaram. A 
maioria, vários vereadores falaram que assinariam 
esse requerimento e na hora não assinaram. Mas é só 
pra explicar e explicar o que foi falado anteriormente, 
porque parece aqui que a gente queria que viesse al-
guém e fizesse mágica na Secretaria de Obras e a gen-
te sabe que a situação não é essa. A situação é que 
em várias e várias reuniões já foi falado que a popula-
ção tem sido trata ríspida e também tem tratado o 
servidor. Porque vários servidores vieram reclamar. 
Recebi em meu gabinete na última semana, na sema-
na anterior, falando que foi distratado, e eu não vou 
aqui expor as pessoas, até porque eu sou represen-
tante da população e não preciso aqui apresentar nin-
guém. E a minha palavra tem fé-pública, eu não preci-
so trazer ninguém aqui, pra expor ninguém, não é 
essa a intenção. Mas essa é a questão, é o formato é 
o trato, que a gente já vem falando há dois anos. E 
V.Exa. há de se lembrar que vários vereadores já fala-
ram isso aqui na Tribuna. Então, Sr. Presidente, é só 
pra não distorcer o que foi falado. E também não dis-
torcer o processo da Casa. Porque requerimento, 
como vários vereadores apresentam aqui, toda terça-
feira, é uma assinatura só, é um pedido, é uma solici-
tação: “Sr. Prefeito, analise esse fato... veja esse fato, 
se é verdade, veja o que o Sr. Iria fazer. Requerimento 
é isso. Depois quem quiser pode pegar o “requerimen-
to”, dá uma lidinha alí. Está fácil. Obrigado!”Sr. Presi-
dente: “Com a palavra para explicação pessoal o ilus-
tre vereador Pastor Ewerton.”Pastor Ewerton: “Sr. 
Presidente boa noite, senhores vereadores, público 
presente em especial os servidores da Secretaria de 
Obras. Bom, só ilustrar para o vereador Milton Roman, 
aqui, que nós estamos aqui como parlamentares, e 
cada parlamentar tem a sua ideia, a sua opinião. E se 
eu não concordo com um vereador e concordo com 

outro, isso é aí é uma posição minha. E a gente tem 
mesmo as nossas ideias, seja banda de oposição, de 
situação. Nós estamos aqui para concordar ou discor-
dar. Nós... a nossa função, realmente, aqui, é poder 
trazer para a população esclarecimentos. A Secretária 
de Obras tem a postura dela, tem o posicionamento 
dela. Se eu não concordo, se eu discordo, se tem a 
população que á vezes reclama se foi distratada ou 
não mal tratada, isso eu penso sim que tem que ser 
visto, que tem que ser revisto. Não concordo com o 
jeito e a forma como está falando, por isso que não 
quis assinar o requerimento. Eu pessoalmente já con-
versei, está ali a mãe, estou conhecendo a mãe dela 
ali agora, conversei pessoalmente com a Secretária de 
Obras, nós já conversamos sobre essa ideia. A meu 
ver, a Secretária de Obras e qualquer Secretário, a 
meu ver ele tinha que colocar uma pessoa para aten-
der a população, para ir de bairro em bairro, porque é 
muita coisa para ficar na cabeça de um Secretário. É 
muita coisa pra ficar encima dela, atender à população 
e cada, como o Geraldo Faria falou mesmo, cada um 
tem ali o seu pleito, assim como eu estou pedindo ali 
pelo bairro Monte Mário, que está todo esburacado, 
assim como a gente pede pelo bairro Nova Cidade, 
Nova Suíça, no Ipanema, tudo esburacado. A gente 
sempre está pedindo pela população. E a cidade real-
mente precisa dessa organização. Mas eu vejo dessa 
forma, o que tem que ser lidado, eu acho que nem 
precisava de ter isso, não precisava de ter essa discus-
são, essa questão aqui. Mas é direito de cada vereador 
apresentar o seu requerimento. Mas eu acho, verea-
dor Milton Roman, a gente tem que respeitar as ideias, 
respeitar aquele que quer indagar, que quer apresen-
tar, se é CPI, em que pese eu não concorde, mas tem 
as suas ideias, tem que ter esse respeito mútuo. Outra 
coisa, eu quero aproveitar pra mostrar sobre o meu 
posicionamento em relação à Secretaria de Obras, eu 
não misturo as coisas. Eu ainda falava com o ilustre 
vereador Amarília, aqui, nós discutimos aqui, mas dis-
cutimos ideias e nós permanecemos amigos. Essa é a 
discussão inteligente que tem que ser feita. Discutir as 
ideias e não ir para o lado pessoal. Então, a gente tem 
que manter isso, e não levar para o lado pessoal. Con-
tra a lei do recuo que está aí no Plenário para ser vo-
tada, uma lei onde o Executivo tem apresentado uma 
multa pesada, eu fiz o cálculo aqui, mostrei pra vocês 
o cálculo, pra população entender aqui. Aquela casa 
que está fora do padrão do recuo, que está fora da 
tabela do recuo, avançou, na sua totalidade, a tabela 
eu vou colocar no Instagram e Facebook, quem quiser. 
Avançou, por exemplo, 1,80 de dez metros de largura. 
1,80 vezes dez na área vermelha, que é a área central, 
vai pagar uma multa de quarenta e quatro mil reais. 
Então eu não concordo com isso! Eu não concordo que 
a lei do recuo “vem” penalizar a população lá no Nova 
Cidade, no Santa Efigênia, no Nove de Março, dez mil 
reais. Essa eu “tô” falando, citando, da totalidade. Eu 
sou contra esse projeto. Em que pese a questão aí não 
é pessoal contra o Prefeito, nem contra a Secretária, 
eu sou contra o que eles estão querendo propor. Por 
isso, nós vamos apresentar essa emenda para retirar 
essa ideia de cobrança indevida do recuo para a popu-
lação. Que não pode se arrecadar dinheiro. Então, dito 
isso, Sr. Presidente, eu agradeço a oportunidade. Eu 
acho que os servidores que estão aqui, os estudantes, 
tem que ter essa participação mesmo do processo le-
gislativo. Isso faz parte do trabalho da Câmara. E nós 
temos que estar inteirados com a política municipal, 
porque muitas vezes nós nos inteiramos com a política 
estadual, federal, mas a política municipal, essa que 
nos atinge, nós devemos sim pegar... cobrar do verea-
dor que você votou, do Executivo, essa é a função. 
Então, eu quero parabenizar também todos que estão 
participando dessa sessão. Muito obrigado, Sr. Presi-
dente.”Sr. Presidente: “Para explicação pessoal, o ilus-
tre professor José Newton de Faria.”Vereador José 
Newton: “Prezado Presidente, a quem cumprimento a 
todas as pessoas. Bem, Milton, V.Exa. citou a questão 
do registro. Foi falado anteriormente de distorção. 
Nunca foi a minha prática, não é a prática da bancada 
do governo distorcer, absolutamente, nada. Não tem 
distorção, não! É só olhar a filmagem. É só olhar o que 
foi gravado, é só efetivamente entender o que foi fala-
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do, a forma com que foi falado. A veemência, foi um 
ânimo claro, refletido e calmo, foi peremptório. Vou ler 
de novo: “O meu conceito, o jeito como a coisa “tá”, a 
minha percepção é que dentro da obras tem uma ver-
dadeira quadrilha. Quadrilha! Porque não tem outro 
nome pra colocar sobre isso. Tomando conta da obra. 
Quadrilha! Porque eu “tô” falando que é quadrilha, é 
coisa muito séria!” Bom, peraí, cara, isso aqui o ânimo 
foi calmo, o ânimo foi refletido, ele recebeu as denún-
cias no gabinete dele, pensou o dia inteiro e vem pra 
cá e fala que tem uma quadrilha. Eu trabalho é com 
homens, é com pessoas que têm hombridade, com 
pessoas que têm dedicação com a cidade de Barbace-
na. Então, não tem ninguém aqui distorcendo palavra 
de ninguém, não! É só olhar a filmagem que os senho-
res vão entender o que eu estou falando. E tem mais; 
“Eu tenho certeza que a maioria dos vereadores sabe 
dessa situação. Eu tenho certeza disso! Eu tenho cer-
teza disso!” Ou, eu tenho certeza disso, como é que é? 
Eu posso relatar a minha experiência, a minha vivên-
cia na Secretaria de Obras, porque eu já regularizei 
alguns imóveis na minha vida, sequer insinuaram pra 
mim algum pedido ilegal, algum pedido irregular. Nun-
ca! E eu ia lá como particular, mesmo porque eu entrei 
na vida pública em 2016. Ninguém sabia que eu era 
político, ninguém sabia de absolutamente nada. En-
tão, a questão é a seguinte, lá tem pessoas sérias, 
pessoas compromissadas e que trabalham pautadas 
pela legalidade.  Lá não tem nenhum criminoso, lá não 
tem nenhuma associação criminosa não, Thiago. Lá 
não tem, efetivamente, quadrilha, não! Com toda cer-
teza! Muito obrigado, Sr. Presidente!”Sr. Presidente: 
“Para explicação pessoal, o ilustre vereador Thiago 
Martins.”Vereador Thiago Martins: “Eu vou ser breve, 
Sr. Presidente. Bom, como foi pedido pra eu citar no-
mes... Ô gente, qualquer pessoa que sabe o mínimo 
de Direito sabe que a gente não pode sair por aí falan-
do nomes. Não é? O senhor é professor, o senhor sabe 
mais do que eu sobre isso. Inclusive, quando se passa 
no jornal, questão de suspeita você não pode apresen-
tar nome vocês sabem disso melhor do que eu talvez. 
Posso continuar? Sr. Presidente: “Mantida a palavra do 
ilustre vereador Thiago Marins, caso seja citado o ilus-
tre vereador José Newton eu concederei a ele... mas 
até agora não foi citado, vereador José Newton. Pala-
vra ao ilustre vereador Thiago.”Vereador Thiago Mar-
tins: “A primeira questão, que eu queria colocar para 
os senhores, é que desde janeiro, praticamente, nós 
não recebemos nenhum, nenhuma resposta sobre Se-
cretaria de Obras, ou de qualquer outra Secretaria. 
Isso nos atrapalha como fiscalizadores. Até hoje eu 
não sei quanto foi arrecadado, em 2018, com as mul-
tas pela SUNTRAM. Eu não tenho ciência disso. Como 
é que a gente vai conseguir fiscalizar se a gente não 
sabe? Como é que eu posso sentir confiança de votar, 
por exemplo a lei do recuo se nós não sabemos pra 
onde está indo. Nós não sabemos. Essa é a verdade. 
Vocês sabem? Vocês não sabem, a gente não sabe. 
Essa é a verdade. Por quê? Porque os ofícios que saí-
ram e eu não obtive resposta nenhuma. O Sr. Presi-
dente sabe dessa situação, que eu já comuniquei a 
ele. Não vou votar mais nenhum projeto que vier tri-
butar mais a população e isso vai incluir a lei do recuo 
e qualquer outra lei que venha a ter (falha do microfo-
ne). Não vou! Não, não... Eu acho que a população já 
foi penalizada o suficiente com a questão do IPTU. 
Né? Com relação ao que foi dito, é interesse que a 
segunda fala diz o seguinte: “precisamos verificar se 
existe uma conivência da Secretaria de Obras (da Se-
cretária de Obras, desculpa) com isso. Precisamos ve-
rificar se existe uma conivência do Prefeito com isso. 
Já o caso do SAS é mais velho do que a Serra. Se a 
gente não fizer nada, estamos fazendo papel de palha-
ço.” De fato, eu estou trabalhando aqui, encima da 
questão que nós temos que investigar. Eu estou erra-
do? Vocês me desculpem, se eu estiver errado a gente 
larga isso aqui. É, uai. Se não, não faz sentido! Obri-
gado!”Sr. Presidente: “Pela ordem concedo a palavra 
ao ilustre vereador Glauber.”Vereador Glauber: “Sr. 
Presidente, em nome do senhor eu cumprimento toda 
a mesa Diretora, os colegas vereadores, ao público 
que nos assiste, ao público que nos acompanha de 
casa, a todos os meus amigos aqui, funcionários e ser-

vidores aí da Secretária de Obras. Secretaria em que 
eu trabalhei por um ano e meio na gestão passada e 
eu tenho muito orgulho de falar hoje que eu trabalhei 
com vocês, porque eu entrei lá muito jovem e eu 
aprendi com cada um de vocês. A cada manhã que eu 
chegava lá na Pedreira, como dizia o nosso amigo fa-
lecido, Toninho, que a Secretaria lá era uma faculdade 
de vida. E realmente, hoje, eu posso afirmar que é 
uma faculdade de vida, porque eu aprendi muito com 
vocês. Então, tá aqui o Zé Naves, o Adriano, o Henri-
que, em nome de vocês eu cito os demais colegas e o 
que eu tenho pra falar aqui é o seguinte, eu como jo-
vem, como vocês que estão aqui da Escola Agrotécni-
ca, aqui, acompanhando... Parabéns pra vocês por 
estarem aqui conosco acompanhando, viu. É muito 
importante a gente acompanhar e participar da vida 
pública do nosso município. Quando era jovem, eu era 
um jovem muito nervoso, agora eu consegui acalmar 
os ânimos e qualquer coisinha eu batia, eu criticava, 
eu brigava e com o passar dos tempos, eu adquiri uma 
certa maturidade e eu passei a pensar mais, a estudar 
mais antes de falar das coisas. Igual, por exemplo, 
você tem um buraco na rua, certo? Tudo bem, é fun-
ção da Secretaria de Obras, é função do governo Exe-
cutivo tampar o buraco. A gente conhece, hoje, a situ-
ação do Brasil. No ano passado, o governo estadual, 
do Sr. Pimentel, não repassou para Barbacena setenta 
e um milhões de reais. Esse ano, no nosso governo 
Zema, já são dez milhões de reais. Então, em um pou-
co mais de um ano e meio são oitenta e um milhões 
de reais. Agora, vocês pensem bem esses oitenta e 
um milhões de reais investidos em ruas, pavimenta-
ção, em canalização, em operação tapa buracos, com 
esse dinheiro aqui a gente resolveria o problema de 
alagamento lá do Pontilhão. Entendeu? Então, tem 
coisas que não dependem somente dos servidores, 
não depende somente dos secretários, não depende 
somente do Prefeito. Infelizmente, vem lá de cima. A 
nossa função é legislar e fiscalizar, mas a gente tam-
bém é conhecedor que nem tudo está ao alcance do 
nosso governo, não está ao nosso alcance. Então, não 
tem gente. Às vezes é melhor a gente parar de criticar 
um pouco, parar de questionar, parar de inventar coisa 
onde não tem e tentar arrumar solução. Tem dois me-
ses que eu sou vereador.”Sr. Presidente: “Vereador 
Glauber, para comunicar a V.Exa. e a Casa que são 
20h28, nós passamos à segunda parte de nossa reu-
nião. Com a palavra o ilustre vereador.”SEGUNDA PAR-
TE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h37.Discussão e 
Votação de Projetos.Vereador Glauber: “São dois me-
ses que eu estou aqui nessa Casa e antes disso eu já 
tenho dez anos de trabalho comunitário prestado para 
a população de Barbacena e eu venho tentando arru-
mar solução, não consigo arrumar solução para a cida-
de inteira. Mas na minha região lá, a gente canalizou 
51 metros de um córrego. Está aqui o Adriano que 
participou da obra. O córrego foi canalizado através de 
recurso do morador e de eventos que a gente faz na 
Associação da qual eu sou o Presidente. A gente cons-
truiu aí três, quatro mil bloquetes e a gente está blo-
quetando um passeio lá do bairro. Entre outras coisas 
que eu não vou ficar citando aqui, não vou ficar expla-
nando, mas assim, eu estou arrumando, estou fazen-
do a minha parte, estou arrumando solução. Agora, o 
que adianta a gente vir aqui também acusar, brigar, 
incitar a violência e no final ficar nisso. Então, eu vou 
fazer um apelo aos meus colegas vereadores, se cada 
um de nós aqui, ao invés de subir aqui pra criticar 
qualquer ser humano que seja, vamos fazer nossa 
parte diante da população, vamos trabalhar, vamos 
arrumar solução para os problemas da cidade. Porque 
se cada um tirar, um real sequer do seu bolso, do seu 
salário, entendeu? Se cada um ir à rua ou ir à popula-
ção e tentar arrumar solução para os problemas antes 
de criticar eu acho que a cidade estaria melhor e eu 
tenho certeza que essa questão de violência, que esta 
questão que está aqui hoje não estaria acontecendo. 
Então, Sr. Presidente, eu vou deixar o meu apelo pra 
vocês aqui, pra gente ter cautela, pra gente tentar 
brigar menos e tentar simplesmente arrumar solução 
para os problemas. Viu gente? Muito obrigado, por 
hoje é só senhor Presidente.”Sr. Presidente: “Senhor 
secretário, favor levar à Casa o primeiro projeto para 

discussão e votação dos senhores vereadores e verea-
doras.”PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME 
DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA.Proj. Lei nº. 024/19 – 
Dispõe sobre a regularização de imóveis edificados 
sem observância do art. 54 da Lei Municipal nº. 801, 
de 1962 – Aut. Executivo. - PRAZO VENCE EM 
04.04.19. a) PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – RE-
GIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA * Anexo Questão 
de ordem levantada pelo Ver. Carlos Augusto Soares 
do Nascimento de fls. 011 a 013.Sr. Presidente: “Pala-
vra para discutir, ilustre vereador Carlos Du.”Vereador 
Carlos Du: “Sr. Presidente, poderia solicitar a leitura do 
Parecer, do anexo, por favor.”Sr. Presidente: “Deferido 
o pedido de V.Exa. Solicito ao Sr. Secretário a leitura 
do parecer.”Vereador Carlos Du: “Sr. Presidente, só 
para elucidar, já me dou por esclarecido com o pare-
cer, respeitado a Douta Procuradoria desta casa, está 
um pouco diferente da questão de ordem levantada, 
mas já me dou por satisfeito uma vez que o entendi-
mento é que nós precisamos adentrar aí nesse proje-
to, apresentar as emendas, uma vez que a não apro-
vação dele aí tem prejudicado muito a população de 
Barbacena. Então, me dou por entendido, Sr. Presi-
dente.”Sr. Presidente: “Então, está deferida a questão 
de ordem levantada pelo ilustre vereador. Continua em 
discussão o presente projeto. Vou encerrar a discus-
são.”Vereador Carlos Du: “Vistas”Sr. Presidente: “Vis-
tas concedidas ao vereador Cadu.”Vereador Carlos Du: 
“Sr. Presidente, como líder?”Sr. Presidente: “Como lí-
der, com a palavra, o ilustre vereador Cadu.”Vereador 
Carlos Du: “Boa noite, Sr. Presidente, nobres colegas, 
público aqui presente, quem nos assiste de casa. Bom 
Sr. Presidente, o motivo que me traz a essa tribuna e 
eu gostaria de pedir a atenção de V.Exa. e dos nobres 
colegas aqui da Casa é mais um fato lamentável que 
ocorreu no meu gabinete. A gente ri, mas o caso é 
sério. O caso é sério! Ano passado, meu gabinete foi 
alvo de vandalismo, arrombaram a porta do gabinete, 
entraram no gabinete, destruíram documentos, des-
truíram bens públicos no meu gabinete. Foi feito bole-
tim de ocorrência, porém, a polícia civil não conseguiu 
localizar os autores. Teve um outro fato, também, Sr. 
Presidente, que um carro, uma caminhonete, próximo 
a minha casa, tirando fotos também. Quando eu che-
guei na janela, assim, o cidadão saiu acelerado com a 
caminhonete. E agora, Sr. Presidente, ontem, quando 
os meus assessores chegaram pra trabalhar, o gabine-
te estava pichado, Sr. Presidente. Estava pichado e 
ainda jogaram tinta, jogaram também uma água lá 
com cheiro forte. Estava bem sujo lá no gabinete. Pela 
segunda vez, mais um ato de vandalismo n meu gabi-
nete. E pelo que me... pelo que nós estamos conver-
sando aqui, Sr. Presidente, com os nobres colegas, 
ninguém sofreu isso, só eu. Pela segunda vez, Sr. Pre-
sidente. Pela segunda vez! Não sei o que motiva, não 
sei o que motiva esse ato aí de vandalismo, na minha 
opinião, político, político, porque é contra a minha 
pessoa no exercício do meu mandato. Mas eu quero, 
Sr. Presidente, explicações. Entrei em contato com a 
polícia civil, já pedi apoio do Dr. Capistrano para as 
investigações, pra nós encontrarmos aí o autor ou au-
tores, e quem mandou que o nosso gabinete fosse 
depredado e agora fosse pichado, Sr. Presidente. Não 
sei qual é o motivo, qual é o ato que motiva esse tipo 
de ação, esse tipo de ato contra o nosso mandato, 
mas se é para retalhar, se é para intimidar, muito pelo 
contrário, tá dando é muito mais força pra nós e mos-
trando que a gente está no caminho certo. Então, Sr. 
Presidente, se a intenção dos autores, ou em quem 
pediu ou encomendou isso aí era essa, o tiro saiu pela 
culatra, porque agora a gente vem com mais força 
ainda. Eu conversei com algumas pessoas aqui na ci-
dade, que trabalham com grafite, o pessoal falou que 
ali foi bem localizado, a mensagem foi bem clara pra 
mim, foi bem localizado. Embora a mensagem está 
meio obscura, né? Eles picharam “The vox”. Que seria 
“A voz”, seria “a voz”. Mas o formato, o jeito que fize-
ram, não foi com spray, não foi com latinha, provavel-
mente com borrifador ou com um compressor. Então, 
provavelmente, quem foi ali sabia o que estava fazen-
do e pra quem estava fazendo, contra quem estava 
fazendo. Até porque, Sr. Presidente, os prédios ao re-
dor, ninguém pichou, só onde estava o meu gabinete. 
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Então, eu gostaria de chamar a atenção da Casa pra 
esse fato grave, pedir o apoio do senhor, dessa Mesa 
Diretora nesse fato, porque nós não podemos permitir 
que a atividade parlamentar seja intimidada por ato de 
vandalismo político, Sr. Presidente. Repito, se a inten-
ção era intimidar o tiro saiu pela culatra, porque agora 
a gente vem com mais força ainda. Muito obrigado, Sr. 
Presidente!”Vereador Thiago Martins: “Pela ordem, Sr. 
Presidente?”Sr. Presidente: “Pela ordem, com a pala-
vra o ilustre vereador Thiago Martins.”Vereador Thiago 
Martins: “Eu vou aproveitar a deixa do meu colega, 
vereador Carlos Du, né? E vou deixar claro que não 
vou me deixar ser intimidado não. Por quê? A mesma 
coisa né Du? A mesma coisa que aconteceu com ele, 
na mesma época. Pessoas estavam circulando no meu 
gabinete, tirando foto. Se queria tirar uma foto comigo 
podia ter parado, tomado um café, ficado à vontade. 
Porque se achar que isso vai me deixar intimidado, 
está muito enganado. Ligar pra minha casa, peço que 
quando for ligar pra me ameaçar, liga em horário co-
mercial pelo menos. Pra não ficar chato no final de 
semana. Infelizmente a gente não pegou o engraçadi-
nho porque a gente não tem bina é... E também eles 
chegaram a ligar para o meu gabinete. Os meus as-
sessores são testemunhas disso. Que eu poderia ama-
nhecer com a boca cheia de formiga... Fora a internet. 
A internet a gente já está dando uma olhadinha, mas 
infelizmente esses outros a gente não teve acesso. 
Então, assim, nós estamos aqui porque nós fomos 
eleitos. Nós estamos aqui porque pessoas confiaram 
em nós aqui como vereadores. Não... Eles tiveram 
confiança de que nós temos força suficiente para 
aguentar qualquer tranco. Eu vou aguentar qualquer 
tranco, custe o que custar. Não vai ser esse tipo de 
coisa que vai me intimidar. Não tem Mariele aqui, que 
vai sofrer o que ela sofreu. Não Tem! Aqui não! Seja 
comigo, seja com o vereador Carlos Du, seja com 
qualquer vereador que aqui esteja. Não aceito esse 
tipo de coisa, Presidente. Obrigado.”Sr. Presidente: 
“Sr. Secretário, levar à Casa o próximo projeto. Sr. Se-
cretário, desculpa, palavra, como líder, o ilustre verea-
dor Odair Ferreira.”Vereador Odair Ferreira: “Sr. Presi-
dente, senhores integrantes da Mesa Diretora, 
senhoras vereadoras, senhores vereadores, público 
que nos acompanha nessa noite e também os inter-
nautas que nos acompanham pela estação Minas. Ali-
ás, uma das primeiras medidas, no ano de 2017 que 
nós tomamos, foi realizar a transmissão em áudio e 
vídeo para qualquer parte do planeta, no celular, no 
computador, para qualquer cidadão, onde ele estiver. E 
graças a Deus, nós demos, naquele momento, não só 
a Mesa Diretora, que eu tive o privilégio de ser o Pre-
sidente nesta Casa, como também os vereadores. E a 
sequência pelo ex-presidente e também por V.Exa., 
dar sequência da questão da transparência. Hoje, no 
meu programa de rádio e consequentemente, após, 
eu tive uma audiência, a convite de Sua Excelência, o 
Prefeito, Luiz Álvaro, mas infelizmente como estava 
muito tumultuado acabou não tendo a conversa e fi-
cou para a semana que vem, e eu acabei retornando 
para o meu gabinete. E eu recebi, tanto na rádio, 
quanto no meu gabinete, um jovem que me pedia, 
veementemente, que eu levasse ao conhecimento do 
Serviço de Água e Saneamento, o SAS, onde eu tive o 
privilégio de ser vice-Diretor, durante três anos e qua-
tro meses, junto com o atual prefeito, que naquela 
época era o Diretor daquela autarquia. Autarquia sé-
ria, autarquia importante. E este jovem, que tem fi-
lhos, que tem família, que mora na Rua Itajaí, no bair-
ro Caiçaras, este jovem procurava o comunicador 
Odair Ferreira, naquela oportunidade, no rádio, para 
fazer um apelo sobre a questão de um córrego que 
corta ali pertinho do Restaurante do Pedrinho, atrás, 
ali tem a avenida São Francisco, que depois de tantas 
e tantas lutas passaram a máquina lá, estão tentando 
arrumar lá, com muita boa vontade. O vereador José 
Jorge Emídio sabe muito bem disso, daquela luta da 
avenida Paraná. E ali atrás tem um córrego e que ele 
precisa, urgentemente de ser feito uma limpeza, para 
que o fluxo da água corra normalmente. E aí, imedia-
tamente, eu peguei o telefone, liguei para o Secretá-
rio, Diretor do SAS, porque existem Secretários que a 
gente pode ligar que a gente não vai ser ofendido, 

como representante do povo. Agora, no caso do Se-
cretário, Bruno Mota, gentilmente e com muita educa-
ção, com muita finesa, ele me atendeu e explicou a 
situação, porque a limpeza de bueiros e córregos aqui 
em Barbacena é de responsabilidade do Serviço de 
Água e Saneamento, o SAS. Que cobre parte da cida-
de, 60%. Os outros 40% a responsabilidade é da CO-
PASA, onde em muitos pontos desses bairros, da co-
bertura da COPASA, a reclamação tem sido geral com 
relação aos serviços prestados pela COPASA. E aí, 
gentilmente, o Secretário Bruno Mota atendeu e aí o 
SAS, assim que o tempo firmar, parece que vai come-
çar a firmar, vamos entrar na estiagem... Nós vamos 
ter lá, vereador José Jorge, um trabalho de limpeza 
naquele córrego para atender à reivindicação dos mo-
radores do nosso querido bairro Caiçaras. Lá também 
precisa ser feito algumas intervenções com relação à 
captação de água pluvial, questão de esgoto, etc. Essa 
parte do esgoto, o Secretário Bruno já vai tomar as 
providências para resolver esse problema. Venho aqui 
à Tribuna, da Casa do Povo, para fazer, mais uma vez 
um apelo à Secretaria de Obras do Município de Bar-
bacena. Fazer um apelo sobre a Rua São Paulo da Cruz 
no bairro Ipanema. Rua que está intransitável. Rua 
Ubirajara Furtado de Jesus, no bairro Nova Suíça. Con-
versei com algumas famílias da Rua Ubirajara Furtado 
de Jesus, e realmente a rua está intransitável. A Pre-
feitura precisa, urgentemente, dar uma atenção espe-
cial lá na região do bairro Nova Suíça. Mesmo numa 
situação paliativa, porque nós sabemos das dificulda-
des encontradas por V.Exa., o Sr. Prefeito Luiz Álvaro. 
Já são, praticamente, setenta e um milhões de reais 
que estão sendo deixados de ser repassados para os 
cofres do município e são recursos constitucionais. 
V.Exa. sabe muito bem disso. Nós temos aí mais de 
vinte milhões no setor da saúde e uma fortuna na Pre-
feitura Municipal. Um outro apelo é sobre a Avenida 
Helena Aguiar, paralela ao Barbacena Shopping. Cen-
tenas e centenas de pessoas, que visitam o Barbacena 
Shopping, ali em frente a ATOS, ali naquela subida que 
vai para o bairro Ipanema e para o bairro Nova Suíça 
a situação lá é dramática, caótica, intransitável. Aí a 
gente precisa encontrar uma alternativa, aí eu levo até 
ao líder e ao vice-líder do governo para que seja uma 
parceria com os empresários daquela comunidade, 
com a Prefeitura, o que a gente também puder ajudar 
que a gente entende também a situação difícil em que 
se encontra a Prefeitura Municipal. Eu sempre digo, 
Barbacena ainda está de pé porque ainda tem um Pre-
feito que tem uma experiência sobre a questão de 
gestão, sobre a questão financeira, porque se não Bar-
bacena estaria numa situação muito complicada, mui-
to complexa, porque realmente os recursos não estão 
chegando. Eu tenho acompanhado isso aí na Prefeitu-
ra, mas uma coisa que eu observo, deque a Prefeitura 
Municipal, até o final do ano ela se encontra de uma 
forma tranquila com relação a questão do pagamento 
dos servidores. Isso é um dado importante. Outra si-
tuação que a Casa tem debatido, tem trazido muito, 
vários vereadores sabem da situação, sobre o bairro 
Nova Cidade. Eu acho que a Câmara Municipal de Bar-
bacena, nós precisamos encontrar uma alternativa 
para dar uma resposta aos cidadãos. Realmente exis-
tem ruas no bairro Nova Cidade, vou dar um exemplo 
aqui da Rua Lavras em que o esgoto corre a céu aber-
to. Lá existem cadeirantes, existem pessoas portado-
ras de necessidade especial e que precisam encontrar 
alternativas para que possamos dar uma resposta 
àquele cidadão. Aquele cidadão que não deve ser lem-
brado somente no período eleitoral, onde muitos dos 
políticos, onde muitos dos candidatos vão lá visitar o 
bairro Nova Cidade, quanto tantos outros bairros da 
grande Barbacena, pra dar um tapinha nas costas do 
eleitor, tomar um cafezinho, mas o mais importante é 
que aquela comunidade precisa de uma resposta do 
poder público. Eu sei que as dificuldades são imensas, 
acho até que o Prefeito não foi de muita sorte. Pela 
ordem, Sr. Presidente. Porque pegou uma crise finan-
ceira assustadora, avassaladora, porque não tem 
como se fazer um planejamento, vereador Glau-
ber...”Sr. Presidente: “Vereador Odair, vou dar a pala-
vra a V.Exa. pela ordem. Obrigado vereador”Vereador 
Odair: “Só pra concluir, Sr. Presidente. Hora o repasse 

vem vinte, trinta por cento menos, FUNDEB. Aí o que 
está acontecendo? Isso é importante e até deixo aqui 
uma sugestão ao próprio governo municipal de levar 
ao conhecimento da população essa questão dos re-
passes que não chegam. Repasses constitucionais, 
porque a cidade precisa da abertura de uma licitação 
de asfalto, mas não tem recursos. A cidade precisa dar 
uma resposta, principalmente da questão da geração 
de empregos para os nossos jovens, para as nossas 
famílias, às mães, muitas delas estão desfiguradas 
porque perdem seus filhos para os grandes centros. 
Barbacena não pode ficar condenada ao envelheci-
mento. Mós precisamos ter uma alternativa, uma cria-
tividade, para que Barbacena entre na rota do desen-
volvimento, com cursos técnicos para os nossos 
jovens. Quantos e quantos jovens não têm uma opor-
tunidade de trabalho, saem do ensino médio e não 
têm uma oportunidade de iniciar a sua vida profissio-
nal. Aí vem o alto índice que nós temos em nossa ci-
dade de depressão, daqui o educador físico que é o 
Professor Nilton César de Almeida, que sabe muito 
bem disso, que fomenta o lazer, que fomenta a ques-
tão da recreação, até numa questão de saúde, tanto 
das pessoas da melhor idade, quanto também daque-
las pessoas, principalmente que moram na periferia da 
grande Barbacena. Outra questão que me chamou 
muita atenção, vereadora Vânia e que esta Casa pre-
cisa sim convidar os responsáveis da BCM, que é a 
empresa que presta serviços de troca da iluminação, 
de colocação de postes, etc., etc. Porque, em vários 
pontos, no meu programa de rádio eu tenho recebido, 
várias mães que ficam preocupadas com seus filhos, 
porque, às vezes a lâmpada queima e levam meses e 
meses para que a empresa, que é terceirizada. E aí 
muitas das vezes as pessoas, talvez por falta de infor-
mação, acham que é, às vezes, é culpa da Prefeitura, 
que é culpa da Secretaria de Obras, e nesse aspecto, 
nós temos que cobrar a empresa que recebe para efe-
tuar os serviços. Então, se vocês visitam vários bairros 
de Barbacena, passem a observar, vários postes estão 
com as luminárias apagadas. E aí, o que é grave, como 
uma senhora me disse, hoje, no meu programa: 
“Odair, nós pagamos a taxa de iluminação pública, 
mas na minha rua não tem um poste.” Isso é justo? 
Então, nós temos que preocupar com a periferia, com 
a zona rural, porque ali a mães, os pais ficam realmen-
te preocupados. Então, deixo aqui esse meu registro, 
para que possamos, Sr. Presidente, encontrar uma al-
ternativa sobre a questão da BCM para que nós possa-
mos ter aí a resolução desse problema da iluminação 
pública do nosso município. Porque realmente você 
passa em várias ruas aqui de nossa cidade e a gente 
tem observado que o poste está lá, a luminária está lá, 
mas a lâmpada queimou e não foi trocada. Aí a gente 
faz ofício, a gente faz a solicitação, a gente liga, a 
gente pede e isso tem dificultado e tirado aí o sono de 
muitas famílias, principalmente daquelas mães que 
tem seus filhos estudando a noite e chegam em casa 
e naquele lugar ermo, escuro, causa a insegurança da 
nossa população. Sobre a questão da Secretaria de 
Obras, talvez, eu não sei, vereador Thiago Martins 
pode até me corrigir se eu estiver errado, que é uma 
pessoa que está no seu primeiro mandato. Talvez hou-
ve até uma colocação indevida e aí eu, como jornalis-
ta, tive o privilégio de ministrar aulas na área da co-
municação. A comunicação só existe quando você fala 
uma coisa e o outro entende. Mas pra se ter o enten-
dimento de uma comunicação, precisa ter educação, 
precisa ter respeito às pessoas, independente do se-
tor, porque se não existe o ruído na comunicação e 
não pode ter o ruído na comunicação. E talvez, quan-
do V.Exa. colocou aqui, houve uma dúbia interpreta-
ção de que... dos termos que V.Exa. disse. Eu particu-
larmente, eu posso dizer, eu conheço muitos e muitos 
trabalhadores da Secretaria de Obras e posso dizer, do 
fundo do coração, são pessoas dignas, pessoas bata-
lhadoras, pessoas que trabalham honestamente e que 
trabalham para ao final do dia levar o pão nosso de 
cada dia para os seus familiares. Então, talvez, talvez, 
as informações, que nós estamos aí levantando na 
nossa cidade, porque a Câmara Municipal de Barbace-
na... Porque aí eu volto a dizer aquilo que eu já disse 
anteriormente, que existem muitas e muitas pessoas, 
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que têm nos procurado sobre a questão de relações, 
eu acredito que se algum vereador não tem alguém 
que procurou sobre essa questão eu acho que eu es-
tou na cidade errada, no lugar errado e fazendo a coi-
sa errada. Agora, nem por isso, nós podemos genera-
lizar. Eu disse aqui, nesta Tribuna, está aqui o Professor 
Nilton que sempre presta atenção atentamente, eu 
não sei porque o vereador José Newton hoje, que o 
líder do governo não está prestando atenção. Eu pres-
to tanta atenção nos seus pronunciamentos, que eu 
gosto. Eu disse aqui, a capacitação...”Sr. Presidente: 
“Vereador Odair, eu pediria a V.Exa. para concluir.”Ve-
reador Odair: “Para concluir. A capacitação, o now hall, 
da Secretária de Obras, isto é incontestável. Os avan-
ços estão aí, muitos avanços, principalmente na ques-
tão da tecnologia da Informação, na questão da trans-
parência e na questão da organização, na qualidade 
total na prestação do serviço. Talvez em alguns seto-
res, a gente precisa... E aí fica até uma sugestão para 
a Secretária, no sentido de olhar com carinho para as 
nossas Praças, de olhar para as entradas secundárias 
e principais da nossa cidade. O mato tem tomado con-
ta das nossas ruas. E isso, nós, como representantes 
do povo, nós não podemos omitir. Nós temos que tra-
zer aqui, porque essa é a nossa função. De levar às 
autoridades aquilo que está acontecendo, até mesmo 
para ajudar, auxiliar o governo municipal, que é sério, 
que tem muitos desafios, como nós sabemos que a 
Secretária também tem muitos desafios. Muitos avan-
ços aconteceram, mas alguns setores, algumas áreas 
precisam ser revistas, talvez mudar a estratégia, numa 
questão de um planejamento pra que dê uma resposta 
mais rápida, mais eficiente, mais efetiva, principal-
mente nos bairros da periferia. Mas nós sabemos das 
dificuldades financeiras e é aí que entra a criatividade 
e as transformações que estão acontecendo na Prefei-
tura. Aqui estão os servidores, essas mudanças, essas 
transformações, o governo municipal precisa levar ao 
conhecimento da população e da opinião pública. Mui-
tas das vezes “falta informação” e aí acontece... Essa 
semana mesmo fui na Secretaria de Obras, estive lá... 
E muitas das vezes, alguns casos, a documentação 
não estava correta. E outra, anteriormente não tinha 
tecnologia, de junho pra cá, tudo hoje existe um trâ-
mite. Isso é um avanço! Você tirar uma certidão nega-
tiva da sua casa, você acompanhar o seu processo 
dentro da sua casa, no seu celular, no seu computador. 
Então, a gente tem que saber dosar, a gente precisa 
ter o entendimento de que os desafios são grandes e 
que, em momento algum, isso eu posso dizer, eu acho 
que a Casa, em momento algum, quis prejudicar, quis 
tirar o mérito, a competência que a própria Secretá-
ria... Eu conversava, não sei se era com o Milton Ro-
man na terça-feira, e com o vereador Edson Rezen-
de...vereador Edson Rezende dizia, que se eu 
estivesse a frente do Executivo eu gostaria de ter a 
Secretária Geovanna do meu lado, pelos avanços, pela 
forma com que está conduzindo, principalmente a 
questão da Pedreira. Mas também nós não podemos 
desmerecer os gestores anteriores, porque os tempos 
de hoje são diferentes dos tempos anteriores. Antiga-
mente eu tinha que sair da Penha e vir aqui para fazer 
uma ligação nem orelhão público. Hoje, você está aqui 
e à velocidade da luz você se comunica e vocês acaba 
fazendo aí tantas e tantas transformações. Então, a 
gente precisa analisar direitinho. Então eu queria só 
aqui, vereador Thiago Martins, só deixar aqui... Acho, 
muito importante, como o vereador Milton Roman dis-
se aqui, como o próprio vereador José Newton, se re-
almente acontece algum tipo de irregularidade, eu 
acho que sim, a Câmara Municipal precisa tomar pro-
vidências. Talvez, um outro tipo de formato de reque-
rimento, de uma outra escrita, numa outra interpreta-
ção para que também, nós não possamos, aqui... Eu 
tenho muito isso comigo, nós não podemos fazer um 
juízo de valor das pessoas errado, porque do outro 
lado, como bem disse o vereador José Newton, nós 
temos do outro lado, filhos, familiares, os servidores 
têm os seus familiares. E também não seria justo ge-
neralizar, porque eu mesmo acompanho. Eu tive a 
oportunidade de trabalhar, antes de fazer algum reca-
peamento, de pedras, um trabalho árduo, muito ár-
duo, que os servidores, não somente da Secretaria de 

Obras, como de toda Prefeitura e principalmente lá do 
SAS também, eles realizam. Eu digo, do fundo do co-
ração, que muitos deles, por isso que nós não pode-
mos generalizar, muitos deles fazem aquilo pelo lado 
profissional, porque são trabalhadores, mas também 
pelo amor à Barbacena.”Sr. Presidente: “Em caráter 
excepcional, palavra pela segunda vez, pela ordem, o 
ilustre vereador Cadu.”Vereador Carlos Du: “Obrigado 
Sr. Presidente, serei bem breve. Aproveitar que tem os 
jovens aqui do IFET e fazer um convite. No próximo 
dia 13 de abril nós teremos aqui o lançamento do par-
lamento jovem. Primeira vez que nós estamos trazen-
do esse programa da Assembleia Legislativa em parce-
ria com a Câmara Municipal de Barbacena. Então, é a 
primeira vez que esse programa vai acontecer. É um 
programa de formação político-cidadã e que também, 
aqui para o parlamento jovem de Barbacena nós esta-
remos extraindo propostas que podem se tornar pro-
jetos de lei aqui em Barbacena. Então, fica aqui um 
convite para os jovens. Queria convidar a todos os 
vereadores, o público aqui presente a participar co-
nosco aqui nessa Casa, o lançamento vai ser dia 03 de 
abril às 19 horas. Vai estar presente aqui também, Sr. 
Presidente o coordenador do Parlamento Jovem, e co-
municar à Casa que no dia primeiro de abril estaremos 
representando a Casa em Ressaquinha no lançamento 
do Parlamento Jovem também em Ressaquinha. Muito 
obrigado Presidente!”Sr. Presidente: “Palavra ao ilustre 
vereador, professor José Newton como líder vereador? 
Ou pela ordem? Professor Nilton? Como líder, dez mi-
nutos.”Vereador Nilton César: “Boa noite Sr. Presiden-
te, mesa diretora, vereadores presentes, vereadoras, 
os funcionários da Secretaria de Obras, enfim, de toda 
a Prefeitura, o público aqui e o público que nos assiste 
em casa. Bem, Sr. Presidente, eu não poderia, neste 
momento, deixar de vir a esta Tribuna para poder me 
colocar em algumas questões aqui. O vereador Flávio 
Maluf gosta de falar muito isso, que nós temos que 
discutir ideias e não pessoas. E o gestor público tem 
que ter isso muito claro para que ele possa executar 
suas ações voltadas, principalmente, para a coletivida-
de e para o bem estar geral de todos, da população, 
do nosso caso aqui de Barbacena, para os munícipes. 
Principalmente, principalmente, para os mais caren-
tes, para os mais humildes, para aqueles que não têm 
acesso à informação, que não têm o conhecimento, 
como o vereador José Newton têm da legislação, tem 
das leis, que é muito importante. Mas às vezes a gen-
te não tem acesso, a gente não tem conhecimento. 
Deixar aqui uma saudação especial a todos vocês fun-
cionários, que nós observamos que prestam um servi-
ço de qualidade, com eficiência, com dedicação, que é 
isso aí que a população de Barbacena espera de vo-
cês, é isso que a população deseja. E desta forma é 
que nós vamos entrar nessa rota de desenvolvimento, 
que foi colocado aqui, muito bem, pelo vereador Odair 
Ferreira, que Barbacena tanto necessita. Talvez esse 
seja o momento dessa reflexão e comece por aqui. 
Então, os funcionários aí, estão de parabéns, observa-
mos essa dedicação. E deixo aqui, uma comparação, 
hoje, a saúde de Barbacena não é de uma qualidade 
que o cidadão merece, de primeira linha, mas é uma 
saúde eficiente, graças ao trabalho firme, coerente, 
dedicado, comprometido do Dr. Orleans. Então, hoje, 
nós vemos o nosso município... Há problemas na saú-
de, mas nós vemos que a saúde caminha, caminha 
bem, resolve os problemas com toda essa crise que a 
saúde está passando, nós percebemos que o nosso 
município está bem, atende aos oitocentos mil usuá-
rios que passam por aqui, que dependem da saúde de 
Barbacena, com dedicação, com qualidade, com com-
prometimento, como é que o cidadão necessita e pre-
cisa. Então, a nossa saúde caminha dessa forma. E 
percebemos que a Secretaria de Obras começa a ca-
minhar nessa direção, graças ao trabalho eficiente de 
todos os funcionários, sob a direção da Secretária 
Geovanna Zappa. Isso é uma questão que a ela é ine-
gável. E nós percebemos isso aí. Nós percebemos isso 
aí. Á vezes há o questionamento do asfalto, que o as-
falto é isso, é aquilo. O asfalto é um asfalto que é a 
frio, ele tem um tempo de cura e depois que ele encer-
ra a cura dele, ele atende à necessidade do trânsito 
que a nossa cidade requer. O vereador Tanjão, aqui, é 

testemunha disso, que a rua Cruz das Almas, enfim, 
até aqui o IF, até lá na Cabana da Mantiqueira, é um 
piso muito ruim e ele tem sido... Tem sido realizada a 
manutenção dele com esse asfalto, e a gente tem vis-
to ali, não é vereador Tanjão? Que tem mantido, que 
o resultado tem sido bom. Então, até queria colocar 
para a população que na hora que essa questão das 
chuvas, né, e a Secretaria de Obras conseguir esten-
der mais um pouquinho esse trabalho, com a questão 
do recapeamento, com a questão do tapa buracos, 
essa questão do piso, essa questão dos buracos, ela 
vai ficar bem mais tranquila, bem mais fácil para a 
nossa população. Então, eu queria me posicionar des-
sa forma. Eu queria posicionar também que isso não 
problema do Secretário, “A”, “B”, “C”, “D”, às vezes a 
gente tem problema com um ou outro Secretário... Por 
exemplo, eu vou dar um exemplo pra vocês, eu procu-
rei um Secretário aí pra resolver uma questão muito 
importante do nosso município, de uma... é... relevân-
cia muito grande... porque o Prefeito tomou o posicio-
namento de cancelar os jogos escolares. Ai o que 
aconteceu? Eu fui procurado pela Comissão dos Pro-
fessores de Educação Física pra que intercedesse, que 
marcasse uma reunião com o Prefeito, que comprasse 
essa ideia. Aí na hora que eu procurei, vamos dizer 
assim, a autoridade, a autoridade falou assim: “Não! 
Isso aí não tem jeito, já está decidido, não tem como 
fazer. Como é que você vai ocupar o Prefeito com um 
problema desses?” Falei: “Não! O Prefeito está aí pra 
ser ocupado nessa hora mesmo. Marca uma reunião, 
quero falar com o Prefeito.” Marcamos a reunião, levei 
a Comissão até lá. Resolveu o problema. Então, o 
atendimento, seja ele num momento difícil, num mo-
mento de dificuldade, tanto da autoridade, quanto do 
cidadão, ele tem que ser feito com eficiência, com cre-
dibilidade, com responsabilidade. E não esquecer, não 
esquecer que todos nós, que somos servidores públi-
cos, temos uma responsabilidade muito grande, que 
nós somos representantes, no caso do Poder Legislati-
vo, dos munícipes. Os vereadores e Executivo, para 
Executar e Judiciário está aí pra organizar, através da 
legislação, tudo isso. Mas o dinheiro público, o dinhei-
ro do cidadão, o dinheiro dos impostos é que mantém 
tudo isso. Então a eficiência, a dedicação, ela é de 
suma importância, mas o tratamento, a igualdade, ela 
tem que ser para todos. E nós temos que entender, 
que também, cada um tem a sua maneira de agir, a 
sua maneira de ser, a sua maneira de entender as coi-
sas. E cada um tem seu tempo. E todos nós, também, 
temos o nosso tempo de amadurecimento. Foi coloca-
do aqui muito bem pelo vereador Glauber que ele, 
quando jovem, ele ia muito... vamos dizer assim, no 
improviso. Hoje ele pensa, hoje ele pensa as palavras. 
Então, a experiência é que vai fazer com que isso 
aconteça. Então, a nossa Secretária, a gente tem que 
colocar aqui dessa forma, ela é comprometida, ela é 
dedicada, ela tem responsabilidade. Eu vou contar pra 
vocês aqui, um fato que aconteceu comigo e com a 
Secretária, que realmente me tocou. Na sexta-feira 
passada estava chovendo muito pela manhã. Correto 
Adriano? Eu desenvolvi minha aula, pelos bairros da 
cidade, os projetos sociais que a gente tem aí, às sete 
horas da manhã numa comunidade, às oito horas eu 
fui para outra comunidade e as nove e quinze eu tinha 
uma outra aula, em outra comunidade. Aí eu desci a 
Cesário Alvim, entrei naquela rua do Santander, que 
atravessa a Avenida Governador Bias Fortes e parei o 
carro no semáforo. Na hora que eu olhei para a direita, 
naquela abertura do córrego que tem ali perto da 
APEC, “tava” o Adriano, o Zé Naves e a Secretária 
Geovanna, debaixo de chuva, olhando a vazão, olhan-
do o córrego ali debaixo. Aí eu dei uma buzinada assim 
e dei um alô para a Secretária, pro Adriano e para o Zé 
Naves. Eles debaixo de chuva. Não tinha nem uma 
sobrinha. Tinha uma sobrinha e eles “tava” com uma 
sobrinha lá e eu acho que nem era a Secretária 
não.”Sr. Presidente: “Um minuto para concluir, senhor 
vereador.”Vereador Nilton: “Pela ordem, pela ordem.”
Sr. Presidente: “Pela ordem, vereador Nilton.”Vereador 
Nilton: “Aí eu fiquei observando a cena. Aí fiquei ali um 
minuto, mais ou menos, porque o semáforo ali demo-
ra, aí a Secretária pegou veio, bateu no vidro do carro 
e falou assim: “O vereador, desce aqui que eu vou te 
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mostrar o que acontece aqui, porque muitas das vezes 
aqui alaga.” Aí, eu já estava atrasado, mas eu não 
posso deixar de dar uma atenção para a Secretária. 
O semáforo abriu, eu virei à direita, estacionei, ali no 
estacionamento da Caixa Econômica Federal, desci. 
Ela falou assim: “Olha aqui dentro da galeria.” Ai eu 
abaixei, olhei assim e ela falou assim: “Ô, passa um 
tubo aqui, que bloqueia aqui, pneu, pedaço de sofá, 
sacola e por aí afora. Aí eu abaixei e olhei assim, tinha 
um monte de coisas lá, pneu, lixo, entulho, areia e 
por aí fora. E aí ela falou: “Isso aí é uma das causas 
do alagamento.” Aí ela desceu, saiu o Adriano lá de 
dentro da galeria, o Zé Naves molhado, e ela falou 
assim: “Nós temos que tentar resolver isso aqui.” E eu 
falei; “Secretária, nós temos que fazer um projeto e 
tal...” Ela falou: “Não, já está sendo encaminhando e 
tudo.” E debaixo de chuva, gente. Debaixo de chuva! 
Então, eu acho, que muitas coisas, às vezes a gente 
tem que relevar. Não deu por um caminho, a gente 
vai por outro. O Milton Roman não conseguiu argu-
mentar, o Glauber tenta, mas a gente vai. Mas o que 
a gente não pode fazer, em momento nenhum seja no 
lugar que for, às vezes é desqualificar as pessoas, os 
cidadãos, os funcionários, todos nós. Nós temos que 
tratar a todos com carinho, com amor. Eu vejo aí os 
meninos que trabalham na catação, os colaboradores 
debaixo de chuva, de noite. Eles “vai” e pega, joga a 
sacola, debaixo de chuva, estão motivados e é isso 
aí. É isso que a gente quer! É isso que a gente vai 
mudar o nosso país, o nosso estado, o Brasil. É com 
cada um de nós, cada um dando o melhor. Às vezes 
na hora que a gente chegar aqui, aponta um erro, 
aponta também uma solução, dá uma ideia, dá um 
conselho. Eu desci lá e ainda falei com a Secretária 
assim: “Secretária, será que se rasgar essa avenida 
aqui, até lá pra baixo do Bahamas com manilha de 
até um metro de capacidade, de um lado e do outro, 
será que resolveria o problema dessa enchente aí?” 
Eu falei pra ela: “Eu não sou técnico, isso aí cabe a 
você, mas nós temos que dar a nossa ideia, nosso 
pensamento.” Então, assim, ela está de parabéns, eu 
admiro o trabalho dela, sei da caminhada dela aí. Eu 
acho que isso aí é muito importante. Então, eu gosta-
ria aqui de agradecer. E outra coisa, antes deixar aqui 
para a população, que eles têm me perguntado muito, 
hoje eu conversei com o Secretário de Educação, né 
Milton Roman? Ele garantiu pra gente que vai ter os 
jogos escolares, está numa dificuldade a questão da 
premiação. A gente precisa de um apoio aí de dois mil 
e quatrocentos reais, pra comprar a premiação para 
os jogos escolares. Quatrocentas e oitenta medalhas 
e trinta e seis troféus. A gente já mobilizou algumas 
empresas, empresas de porte aí de Barbacena. Que 
alguns empresários, ou que os empresários se unam e 
possam cotizar. O que precisar do Professor Nilton, em 
todos os sentidos, a gente vai ajudar. E eu tenho cer-
teza que os jogos escolares vão acontecer. E nós esta-
mos aqui pra poder somar. Outro dia eu escutei alguns 
vereadores falarem, que o vereador...”Sr. Presidente: 
“Vereador, por gentileza, queira concluir.”Vereador Nil-
ton: “Só pra concluir. Que alguns vereadores: “Há eu 
não estou motivado pra poder estar aqui. Há eu não 
me sinto bem pra poder estar aqui...” Ok. Ô gente, 
deixa eu falar pra vocês que estão aqui, para os vere-
adores, para as vereadoras, para a Mesa, para quem 
assiste em casa e principalmente para os oitocentos 
e quatorze eleitores que “acreditou” no professor Nil-
ton, eu me sinto cada vez motivado, cada vez mais 
dedicado, cada vez mais comprometido em estar aqui 
representando vocês. Eu tenho orgulho disso! Isso pra 
mim é uma honra! Eu tenho isso, isso me move, isso 
me arrepia, isso me arrepia. Então quero deixar isso 
bem claro para a população de Barbacena. E outra 
coisa, gostaria de agradecer a alguns: Clécio, ele não 
tem hora, ele não tem momento, você liga pra ele, tá 
lá. Hoje eu liguei pra ele, né Clécio? Um cidadão me 
questionou: “As praças “tá” isso, “tá” aquilo, “tá” não 
sei o que, tem que ter uma equipe, não sei o que...” 
Falei: “Tem sim!” Tirei o celular do bolso, tem um apli-
cativo que se chama CEMOPINHO, olha aqui. A equipe 
está aqui, aqui, aqui. Aí o cidadão de Barbacena tem 
isso, funciona assim? Que legal! Que bacana! Ficou 
sensibilizado. E eu com o vereador Odair Ferreira falou 

assim, tem que divulgar, tem que falar. Aí o cidadão 
falou assim: “Que bacana!” Barbacena, realmente, ela 
está prestando um bom trabalho, de qualidade. Aí foi 
lá no bairro do vereador Tanjão. A capina, a equipe, 
viu vereador, chega lá segunda-feira, dentro do pla-
nejamento. Não é isso Clécio? Então, gente, eu só te-
nho assim que agradecer a vocês, agradecer a todos, 
desejar boa sorte nessa Secretaria de Obras que vai 
dar tudo certo.”Sr. Presidente: “Sr. Secretário levar à 
Casa o próximo projeto.”VETOS - DISCUSSÃO E VOTA-
ÇÃO ÚNICA.Veto Total Proj. Lei nº. 062/2017 – Dispõe 
sobre o tempo máximo de espera para realização de 
procedimentos médicos nas unidades da rede pública 
do município de Barbacena e dá outras providências – 
Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 01.03.19. VISTA 
CONCEDIDA AO VEREADOR MILTON ROMAN. 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 pre-
sente sessão às 19h40.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 Ama-
rílio Augusto de Andrade.Secretário: Vereador José 
Jorge Emídio.

agradecendo pelo convite da solenidade de entrega de 
medalhas no dia 17.05 RESUMO DA ATA 014/2019012ª 
Sessão Ordinária – 02.04.2019 – 1º Período – 3º Ano 
da Legislatura. Presidente: Vereador Amarílio Augusto 
de Andrade.Secretário: Vereador José Jorge Emídio.
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro pró-
prio.PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 
19h29.“A minha alma engrandece ao Senhor, E o meu 
espírito se alegra em Deus meu Salvador.” 
(Lucas 1:46-47).I - Leitura e Discussão das Atas - Atas 
nº 006/2019, 003/2019 e 008/2019 – Aprovadas por 
unanimidade.II – Leitura da Correspondência e Comu-
nicações.- Ofício s/nº. 009/19 – Gabinete do Ver. Thia-
go Martins – justificando ausência na reunião do dia 
26/03 estará em agenda externa.- Ofício nº. 099/19– 
Gabinete do Ver. José Jorge Emídio – indicando o seu 
nome como Líder do PDT.- Ofício nº. 069/19– Gabine-
te do Vers. Carlos Du, Ewerton Hora e Vereadora Vânia 
Castro – indicando do Ver. Carlos Augusto Soares do 
Nascimento como Líder do MDB e o Ver. Ewerton Hor-
ta vice-líder do MDB.- Ofício nº. 016/19 – Gabinete do 
Ver. Edson Rezende – justificando ausência na reunião 
de hoje dia 28 por estar participando de uma reunião 
em Belo Horizonte.- Balancete da Câmara Municipal do 
mês de fevereiro.- Questão de Ordem – Pedido de des-
taque em Proposições – leitura na íntegra.- Questão 
de Ordem – Solicitando o retorno do Projeto de Reso-
lução nº. 007/18 – Mudança no Regimento Interno 
desta Casa – leitura na íntegra.- Relatório Anual de 
atividades da EMATER-MG – leitura na íntegra.- Ofício 
S/nº. Sindicato dos auditores fiscais da Receita Esta-
dual de Minas Gerais – leitura na íntegra.III- Apresen-
tação de proposiçõesm - Do vereador José Jorge: - 
Indicação nº 289/2019 – Solicita ao Sr. Prefeito que 
encaminhe a esta Casa mensagem acompanhada de 
projeto de lei propondo que a rua sem saída com início 
no Km 4998 da Rodovia Brigadeiro Doorgal Borges, à 
direita, sentido à comunidade do Faria, venha a ser 
denominada “Rua Nemer de Oliveira Faria”; - Indica-
ção nº 290/2019 – Solicita operação tapa buracos na 
Rua São Vicente de Paulo, bairro Andaraí; - Indicação 
nº 291/2019 – Solicita o calçamento da Rua Flausino 
Rodrigues do Vale, São Geraldo.- Do vereador Carlos 
Du: - Requerimento nº 037/2019 – Ao Sr. Prefeito para 
que regulamente a Lei nº 4.550/2014, que dispõe so-
bre o serviço de passageiros de transporte em veículos 
utilitários e dá outras providências; - Requerimento nº 
044/2019 – Requer a regulamentação da carga horá-
ria de 40 horas dos médicos da rede municipal de saú-
de, considerando o período de estudo previsto de 8 
horas semanais. - Do vereador Edson Rezende: - Indi-
cação nº 050/2019 – Solicita limpeza e remoção de 
entulho do imóvel localizado na Avenida Irmã Paula, 
São Sebastião; - Indicação nº 051/2019 – Solicita me-
lhorias em determinadas estradas rurais, como Cam-
pestre I, Estiva, Carapinas, Vargem do Engenho e 
Vargem Grande; - Indicação nº 052/2019 – Solicita 

capina e limpeza, recapeamento asfáltico e manilha-
mento do córrego situado na Rua Olinda de Moura 
Cruz no Grogotó; - Indicação nº 053/2019 – Solicita 
recuperação, preservação e conservação da nascente 
situada no Monte Mário; Indicação nº 054/2019 – So-
licita capina e limpeza, recapeamento asfáltico, dentre 
outras melhorias na Rua José campos Júnior no Gro-
gotó; - Indicação nº 055/2019 – Solicita operação 
tapa buracos nos diversos pontos do bairro Caiçaras, 
principalmente na Avenida Amazonas; - Indicação nº 
056/2019 – Solicita o remanejamento dos semáforos 
que encontram-se desligados ou com sinal amarelo 
intermitente; - Indicação nº 236/2019 – Solicita provi-
dências quanto à infraestrutura do bairro Vilela, princi-
palmente na Rua José Custódio Filho; - Indicação nº 
237/2019 – Solicita capina, limpeza e recapeamento 
asfáltico em ambos os sentidos da Rua Abaeté no Cai-
çaras; - Indicação nº 238/2019 – Solicita recapeamen-
to asfáltico ou bloqueteamento na Rua Maria José de 
Miranda, São Pedro; - Indicação nº 239/2019 – Solici-
ta operação tapa buracos nos pontos de ônibus exis-
tentes na Avenida Bias Fortes, Centro.O vereador Ed-
son Rezende fez uso da palavra pela ordem. - Do 
vereador José Antônio: - Indicação nº 187/2019 – So-
licita operação tapa buracos na Rua Demétrio Ribeiro, 
Santo Antônio; -Indicação nº 255/2019 – Solicita ope-
ração tapa buracos na Rua Lindouro Antâo, Diniz II.O 
vereador José Antônio fez uso da palavra pela ordem.- 
Do vereador Ewerton Horta: - Requerimento nº 
039/2019 – Requer moção de aplauso com voto de 
congratulações ao Senhor Robson José de Assis Vidi-
gal, Subtenente da Polícia Militar.- Do vereador Glau-
ber Milagres: - Indicação nº 265/2019 – Solicita ope-
ração tapa buracos na Rua Fernando Antônio Grossi 
no Grogotó; - Indicação nº 266/2019 – Solicita infor-
mação sobre a necessidade de supressão em função 
da abertura da continuação da Rua Tabelião Antônio 
Coutinho, bairro do Carmo; - Indicação nº 267/2019 
– Solicita a realização de uma roçada na Rua Marquês 
de Maricá, Boa Morte;  - Indicação nº 268/2019 – So-
licita captação de águas pluviais no final da Rua Horá-
cio Teixeira Leite Guimarães, bairro de Fátima; - Indi-
cação nº 292/2019 – Solicita a troca de lâmpadas no 
final da Rua Pres. Melo Viana, bairro do Carmo; - Indi-
cação nº 293/2019 – Solicita a implantação de três 
semáforos entre os cruzamentos das Ruas Tabelião 
Antônio Coutinho e Padre Manoel Rodrigues, bairro do 
Carmo; - Indicação nº 294/2019 – Solicita a implanta-
ção de três semáforos entre os cruzamentos das Ruas 
Embaixador Bonifácio e Padre Manoel Rodrigues, Bom 
Pastor; - Indicação nº 295/2019 – Solicita a realização 
de uma roçada e operação tapa buracos na Rua Incon-
fidentes, Santa Tereza; - Indicação nº 296/2019 – So-
licita redutor de velocidade para a Rua Tomaz Gonza-
ga, Boa Morte.O vereador Glauber fez uso da palavra 
pela ordem.O vereador José Newton fez uso da pala-
vra com líder e seu discurso segue na íntegra da ata 
original. Nesse momento, o Sr. Presidente interrompeu 
o vereador para informar que estava passando para a 
segunda parte da reunião. PRIMEIRA PARTE – ORDEM 
DO DIA – HORÁRIO: 20h28.Discussão e Votação de 
ProjetosA vereadora Vânia Castro fez uso da palavra 
para exercer o seu direito de resposta. Com a palavra 
pela ordem o vereador Ewerton Horta fez o seguinte 
pronunciamento que segue na íntegra da ata origi-
nal.O vereador Thiago Martins fez uso da palavra pela 
ordem.O vereador Milton Roman fez uso da palavra 
pela ordem.O vereador Glauber fez uso da palavra 
pela ordem.O vereador José Jorge fez uso da palavra 
pela ordem.O vereador Edson Rezende fez uso da pa-
lavra pela ordem.O vereador José Newton fez uso da 
palavra pela ordem.O vereador Thiago Martins fez uso 
da palavra como líder.PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTA-
ÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA.Proj. 
Lei nº. 024/19 – Dispõe sobre a regularização de imó-
veis edificados sem observância do art. 54 da Lei Mu-
nicipal nº. 801, de 1962 – Aut. Executivo - PRAZO 
VENCE EM 04.04.19 .Com a palavra para discutir o 
vereador Carlos Du que fez pronunciamento que se-
gue na íntegra da ata original. Com a palavra para 
discutir o projeto o vereador Ewerton vez pronuncia-
mento que segue na íntegra da ata original. Nesse 
momento, o Sr. Presidente interrompeu o vereador 
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para informar que estava encerrado o período de vo-
tação de projetos.TERCEIRA PARTE – ENCERRAMEN-
TO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 21h28.Com 
a palavra para discutir o vereador Odair fez pronuncia-
mento que segue na íntegra da ata original.O vereador 
Nilton César fez uso da palavra para discutir.O verea-
dor Carlos Du fez uso da palavra como líder.O verea-
dor Thiago Martins fez uso da palavra como orador 
inscrito. O vereador Nilton César fez uso da palavra 
como orador inscrito.O vereador Milton Roman solici-
tou a verificação de quórum. Solicitação deferida pelo 
Sr. Presidente que determinou à vereadora Joanna 
Bias Fortes que atuasse como secretária “ad hoc” e 
fizesse a chamada nominal dos vereadores. Estavam 
presente no momento os vereadores Amarílio Andra-
de, Carlos Du, Joanna Bias Fortes, José Antônio...Com 
a palavra o vereador Odair Ferreira interrompeu a ve-
readora Joanna para dizer que já teria quórum na 
Casa e que poderia fazer uso da palavra. Afirmou que 
como dito pelo vereador Edson Rezende o cálculo 
apresentado no projeto não estaria sendo justo com a 
população, pois aqueles que possuem recursos maio-
res em termos de dinheiro, estaria sendo equiparados 
aos proprietários de móveis de baixa renda. Haveria 
um grande disparate entre esses cidadãos para essa 
regularização, pois quem tem mais recursos, além de 
conhecimento, tem também pessoas que poderiam 
assessorá-lo no momento de iniciar suas obras. Afir-
mou que o Executivo cumpriu sua parte enviando o 
projeto para a Câmara, agora cabe aos vereadores 
enfrentar a questão e praticar a justiça social.O verea-
dor Milton Roman fez uso da palavra. Não havendo 
mais oradores inscritos o Sr. Presidente e nada mais 
havendo a tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a 
presente sessão às 21h54 e eu, Danielle de Paula Al-
meida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi-
dente e pelo Senhor Secretário.Presidente: Vereador 
Amarílio Augusto de Andrade.Secretário: Vereador 
José Jorge Emídio.

RESUMO DA ATA 015/2019013ª Sessão Ordinária – 
04.04.19 – 1º Período – 3º Ano da Legislatura Presi-
dente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade.Secre-
tário: Vereador José Jorge Emídio.Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio.PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 
19h27.“Louvai ao SENHOR, e invocai o seu nome; 
fazei conhecidas as suas obras entre os povos. 
Cantai-lhe, cantai-lhe salmos; falai de todas as suas maravilhas.” 
(Salmos 105:1,2)I - Leitura e Discussão das Atas- 
Atas 011/2019 – Aprovada por unanimidade.II – 
Leitura da Correspondência e Comunicações.- 
Relatório Anual de atividades da EMATER-MG . 
- Convite da Diretoria do Núcleo Campos das 
Vertentes do Mangalarga Marchador – NUCAVE 
– convidando os senhores vereadores para a XI 
Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga 
Marchador a realizar-se de 10 a 13 de abril, no Parque 
de Exposições Senador Bias Fortes – cópia para todos 
vereadores.- Ofício s/nº. Sindicato dos auditores fis-
cais da Receita Estadual de Minas Gerais – na íntegra.
PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA - Proj. Lei nº. 
028/19 – Autoriza o Poder Executivo a conceder isen-
ção do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, 
incidente sobre imóveis edificados atingidos por en-
chentes e alagamentos ocorridos no município – Aut. 
Ver. Edson Rezende Morais.- Proj. Lei nº. 023/19 – Al-
tera a redação do art. 1º. E § único da Lei Municipal 
nº. 4.890, de 31 de julho de 2018 – Aut. Mesa Direto-
ra.- Proj. Resolução nº. 002/19 – Alteram dispositivos 
e parágrafos da resolução nº. 266, de 1º. De janeiro 
de 1995 – Regimento Interno e dá outras providências 
- – Aut. Mesa Diretora.- Proj. Decreto Leg. nº. 004/19 
– Concede Título de Cidadão Honorário de Barbacena 
ao Doutor René Vaz de Mello e dá outras providências 
– Aut. Ver. José Jorge Emídio.- Proj. Lei nº. 029/19 – 
Reconhece como de utilidade pública o Grupo Escotei-
ro do Ar Guardião da Mantiqueira – 160/MG – Aut. Ver. 
Carlos Augusto Soares do Nascimento.- Veto Parcial 
Proj. Lei nº. 038/18 -  Dispõe sobre a aplicação de 
multa por atos de crueldade praticados contra ani-
mais, independentemente de punições previstas em 

outros dispositivos legais e dá outras providências – 
Aut. Executivo.Nesse momento, o Sr. Presidente infor-
mou que teria em mãos um memorial a ser encami-
nhado ao Governador de Minas, assinado por todos os 
vereadores, no sentido de solicitar que interceda em 
razão dos problemas existentes na BR-040 no trecho 
compreendido entre Santos Dumont e Congonhas. E 
em razão da urgência da matéria, colocou o mesmo 
em discussão e votação.Memorial s/nº - Os vereado-
res da Câmara Municipal de Barbacena vêm, por inter-
médio deste, solicitar o apoio do governador de Minas, 
Romeu Zema Neto; do Sr. Frederico Souza, Gerente de 
Relações Institucionais da INVEPAR e do Sr. Antônio 
Leite dos Santos Filho, Diretor Geral do DNIT, visto 
serem necessárias intervenções de engenharia rodovi-
ária em vários pontos da BR-040, no trecho compreen-
dido entre as cidades de Santos Dumont e Congonhas. 
– APROVADO POR UNANIMIDADE.SEGUNDA PARTE – 
ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h37.Discussão e Vota-
ção de Projetos.PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – 
REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA.Proj. Lei nº. 
024/19 – Dispõe sobre a regularização de imóveis 
edificados sem observância do art. 54 da Lei Municipal 
nº. 801, de 1962 – Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 
04.04.19. VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR MILTON 
ROMAN.VETOS - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA.Veto 
Total Proj. Lei nº. 062/2017 – Dispõe sobre o tempo 
máximo de espera para realização de procedimentos 
médicos nas unidades da rede pública do município de 
Barbacena e dá outras providências – Aut. Executivo 
- PRAZO VENCIDO EM 01.03.19. Com a palavra para 
discutir o vereador Thiago Martins questionou qual se-
ria a razão do veto. O vereador José Jorge então, fez 
a leitura das razões do veto onde se informava que o 
mesmo deveria ser vetado devida a inconstitucionali-
dade do projeto por não ser da competência do Legis-
lativo a autoria de projetos dessa matéria. Por violação 
de vício de iniciativa o projeto teria sido vetado.Encer-
rada a discussão o veto foi colocado em votação e foi 
MANTIDO POR UANIMIDADE. Veto Parcial Proj. Lei nº. 
049/2018 - Insere os §§ 1º. e 2º. ao art. 1º., da Lei 
Municipal nº. 4722/2015 e dá outras providências. – 
Aut. Executivo. - PRAZO VENCIDO EM 01.03.19.Com a 
palavra para discutir o vereador Thiago Martins ques-
tionou qual seria a razão do veto. E como o mesmo 
teria sido proferido. Solicitação deferida pelo Sr. Presi-
dente que determinou a leitura das razões do veto, em 
que se determinava o veto parcial em razão da deter-
minação de que o Executivo teria a obrigação de regu-
lar matéria expressa no projeto.Prosseguindo com a 
palavra para discutir o projeto o vereador Thiago Mar-
tins perguntou de quem seria o projeto e se o veto 
seria mantido.Com a palavra o vereador José Jorge 
disse ser o projeto de sua autoria e que o mesmo de-
veria ser mantido.Encerrada a discussão o veto foi 
colocado em votação e foi MANTIDO POR UANIMIDA-
DE.Veto Total Proj. Lei nº. 059/2017 - Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de publicação, no Portal da Transpa-
rência da Prefeitura e no Diário Oficial de Barbacena 
– e-DOB, das informações sobre a arrecadação e apli-
cação de recursos provenientes de multas de trânsito 
no âmbito do Município de Barbacena e dá outras pro-
vidências. – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 
01.03.19.Com a palavra para discutir o vereador Flávio 
Maluf disse ser contra o presente veto.Com a palavra 
para discutir o vereador Thiago Martins questionou 
qual seria a razão do veto. E como o mesmo teria sido 
proferido. Com a palavra para discutir a vereadora Jo-
anna Bias Fortes disse que as razões para o veto se-
riam as de que o projeto estaria criando novas atribui-
ções para a Secretaria de Fazenda. E por isso estava 
pedindo aos pares que a acompanhassem na derruba-
da do mesmo. Afirmou que o projeto apenas determi-
na que seja cumprido o que a lei federal impõe que é 
a transparência e a publicidade. Disse também não 
haver nenhum vício de iniciativa.Encerrada a discus-
são o veto foi colocado em votação e foi REJEITADO 
COM OITO VOTOS CONTRÁRIOS E SEIS VOTOS FAVO-
RÁVEIS.Veto Total Proj. Lei nº. 039/2017 – Dispõe 
sobre o uso de borracha triturada proveniente de 
pneus inservíveis como ligante asfáltico para fins de 
pavimentação das vias públicas no âmbito do municí-
pio de Barbacena e dá outras providências – Aut. Exe-

cutivo - PRAZO VENCIDO EM 19.03.19.Com a palavra 
para discutir o vereador Thiago Martins questionou 
qual seria a razão do veto, se seria o vício de iniciati-
va.O Sr. Secretário fez a leitura das razões e de fato 
verificou-se que o veto seria em razão do vício de ini-
ciativa.Com a palavra para discutir o vereador Edson 
equivocou-se e começou a debater o veto do próximo 
projeto.Encerrada a discussão o veto foi colocado em 
votação e foi MANTIDO COM OITO VOTOS FAVORÁ-
VEIS E SEIS VOTOS CONTRÁRIOS.Veto Total Proj. Lei 
nº. 040/2017 -  Dispõe sobre a inclusão da tipagem 
sanguínea e do fator RH nas carteiras estudantis das 
redes pública municipais de ensino na cidade de Bar-
bacena – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 
19.03.19.O vereador Edson Rezende fez uso da pala-
vra para discutir o projeto. Com a palavra para discutir 
o vereador Thiago Martins teria questionado se o mo-
tivo do veto seria vício de iniciativa. Ao que lhe foi 
respondido positivamente.A vereadora Vânia Castro 
fez uso da palavra para discutir o projeto. Encerrada a 
discussão, o projeto foi colocado em discussão e foi 
MANTIDO COM OITO VOTOS FAVORÁVEIS E SEIS VO-
TOS CONTRÁRIOS.Veto Total Proj. Lei nº. 059/18 - 
Dispõe sobre a realização de análise das águas dos 
reservatórios das escolas e creches municipais e dá 
outras providências. – Aut. Executivo - PRAZO VENCI-
DO EM 19.03.19.O veto o vereador Edson Rezende fez 
uso da palavra para discutir o projeto. Com a palavra 
para discutir o vereador Thiago Martins teria questio-
nado se o motivo do veto seria vício de iniciativa. Ao 
que lhe foi respondido positivamente.A vereadora Vâ-
nia Castro fez uso da palavra para discutir o projeto. O 
vereador José Newton fez uso da palavra para discutir 
o projeto. O vereador Thiago Martins fez uso da pala-
vra para discutir o projeto. O vereador Carlos Du fez 
uso da palavra para discutir o projeto.O vereador 
Ewerton fez uso da palavra para discutir o projeto.O 
vereador José Newton fez uso da palavra para discutir 
o projeto.O vereador Thiago Martins fez uso da pala-
vra para discutir o projeto pela segunda vez.O verea-
dor Carlos Du fez uso da palavra como líder.O Sr. Pre-
sidente aproveitou também para convocar os 
vereadores para reunião extraordinária que acontece-
rá no dia de amanhã as 19hs.O vereador Edson Re-
zende fez uso da palavra pela ordem. Encerrada a 
discussão o veto foi colocado em votação e foi MANTI-
DO COM SETE VOTOS FAVORÁVEIS E SEIS VOTOS 
CONTRÁRIOS.O vereador Milton Roman fez uso da 
palavra.TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORA-
DORES INSCRITOS – HORÁRIO: 20h37.Com a palavra 
o vereador Thiago Martins perguntou quem estaria 
doando as placas a serem colocadas nas escolas.O ve-
reador Milton Roman disse que as placas estavam pa-
radas na SUTRAM e a Associação levou para confec-
cionar a escrita das placas. Da mesma forma que 
acontecerá no São Pedro. Disse ainda muitas das rea-
lizações da Prefeitura têm sido feitas em parceria com 
a comunidade, com a doação de tinta, de materiais, 
não tendo ainda a SETRAM condições de arcar com as 
despesas, porque o Conselho ainda não está atuando. 
Mas essa também já está sendo uma reivindicação 
sua, pois ele já cobrou o direcionamento dos recursos 
para a Secretaria. Não havendo oradores inscritos e 
nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente declarou 
encerrada a presente sessão às 20h44 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.Presiden-
te: Vereador Amarílio Augusto de Andrade.Secretário: 
Vereador José Jorge Emídio.

RESUMO DA ATA 016/2019002ª Sessão Extraordiná-
ria – 05.04.19 – 1º Período – 3º Ano da Legislatura. 
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade.
Secretário: Vereador José Jorge Emídio.Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio.PRIMEI-
RA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h06.“Louvai 
ao SENHOR, e invocai o seu nome; fazei conhecidas 
as suas obras entre os povos. Cantai-lhe, cantai-lhe 
salmos; falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos 
no seu santo nome; alegre-se o coração daqueles que 
buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força; 
buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das 
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maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos 
da sua boca; Vós, semente de Abraão, seu servo, 
vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor 
nosso Deus; os seus juízos estão em toda a terra. 
Lembrou-se da sua aliança para sempre, da pa-
lavra que mandou a milhares de gerações. A 
qual aliança fez com Abraão, e o seu juramen-
to a Isaque. E confirmou o mesmo a Jacó por 
lei, e a Israel por aliança eterna, Dizendo: A ti da-
rei a terra de Canaã, a região da vossa herança.” 
(Salmos 105:1-11)I - Leitura e Discussão das Atas - 
Ata 081/2018 – Aprovada por unanimidade. II – Lei-
tura da Correspondência e Comunicações - Não hou-
ve. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 
19h09.Discussão e Votação de Projetos.REDAÇÃO 
FINAL - PROJETO DE LEI.Proj. Lei nº. 034/18 - Al-
tera o art. 112, da Lei nº. 3245, de 13 de dezembro 
de 1995, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 
Públicos Civis do Município de Barbacena, das autar-
quias, inclusive as em regime especial e das fundações 
públicas municipais e dá outras providências – Aut. 
Executivo. APROVADO POR UNANIMIDADE.SEGUNDA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI.Proj. Lei 
nº. 031/17 - Prevê publicidade e parecer favorável a 
corte ou supressão de árvore no âmbito do Município 
de Barbacena e dá outras providências - Aut. Vereado-
ra Vânia Maria de Castro. RETIRADO DE PAUTA POR 
DETERMINAÇÃO DO SR. PRESIDENTE.* Votar emen-
da de fls. 09 de autoria da Vereadora Vânia Maria de 
Castro* Votar emenda de fls. 12 de autoria da Verea-
dora Vânia Maria de Castro* Votar emenda de fls. 15 
de autoria da Vereadora Vânia Maria de Castro* Votar 
emenda de fls. 18 de autoria da Vereadora Vânia Maria 
de Castro.PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PRO-
JETO DE LEI.Proj. Lei nº. 090/18 – Altera a redação 
do art. 2º. da Lei nº. 3.742, de 11 de abril de 2003 
– Aut. Executivo.*Votar Requerimento nº. 033/19 de 
autoria do Ver. Edson Rezende Morais de fls. 024 a 
025. O vereador Edson Rezende fez uso da palavra 
para discutir o projeto. Encerrada a discussão o reque-
rimento foi colocado em votação e foi APROVADO POR 
UNANIMIDADE.PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO.Proj. Dec. Leg. 
nº. 005/19 – Comemora os 52 (cinquenta e dois) anos 
da Empresa Barraca e 32 (trinta e dois) anos da Em-
presa Cidade das Rosas com Sessão Solene promovida 
pelo Poder Legislativo e dá outras providências – Aut. 
Ver. Odair José Ferreira. APROVADO POR UNANIMI-
DADE.Proj. Dec. Leg. nº. 006/19 – Comemora os 48 
(quarenta e oito) anos Faculdade de Medicina de Bar-
bacena FAME-FUNJOB com Sessão Solene promovida 
pelo Poder Legislativo e dá outras providências – Aut. 
Ver. Odair José Ferreira. APROVADO POR UNANIMI-
DADE.DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA – PROJ. DE 
DECRETO LEGISLATIVO. Proj. Dec. Leg. nº. 001/19 
– Concede Título de Cidadão Benemérito de Barba-
cena ao Pastor Renato Marcelo do Nascimento e dá 
outras providências. – Aut. Mesa Diretora da Câmara. 
APROVADO POR UNANIMIDADE.Proj. Dec. Leg. nº. 
004/19 – Concede Título de Cidadão Honorário de 
Barbacena ao Doutor Renê Vaz de Mello e dá outras 
providências. – Aut. Ver. José Jorge Emídio.O vereador 
José Jorge fez uso da palavra para discutir o projeto. 
Encerrada a discussão o projeto foi colocado em vo-
tação e foi APROVADO POR UNANIMIDADE.PROPOSI-
ÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM BLOCO: 19.02.19 
APROVADAS POR UNANIMIDADE.26.02.19 APROVA-
DAS POR UNANIMIDADE.12.03.19 APROVADAS POR 
UNANIMIDADE.19.03.19 APROVADAS POR UNANI-
MIDADE.02.04.19 APROVADAS POR UNANIMIDADE.
TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES 
INSCRITOS – HORÁRIO: 19H24.Não havendo orado-
res inscritos e nada mais havendo a tratar o Sr. Presi-
dente declarou encerrada a presente sessão às 19h24 
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 Secre-
tário.Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andra-
de .Secretário: Vereador José Jorge Emídio.

REUMO DA ATA 017/2019014ª Sessão Ordinária – 
09.04.2019 – 1º Período – 3º Ano da Legislatura. 
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade.

Secretário: Vereador José Jorge Emídio.Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio.PRIMEI-
RA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h29.“Lou-
vai ao SENHOR. Louvai ao SENHOR, porque ele é 
bom, porque a sua misericórdia dura para sempre.” 
(Salmos 106:1)Nesse momento, o Sr. Presidente infor-
mou a todos que estava presente na Casa o Sr. Paulo 
Richell Neto, Diretor Presidente da Rivelli Alimentos 
S/A, acompanhado do Dr. José Carlos de Souza, Ge-
rente Administrativo da Rivelli Alimentos S/A, do Dr. 
Rodrigo Braga de Castro, Advogado e da Shenia, Che-
fe do Setor de Marketing. E nomeou uma comissão 
de vereadores para conduzi-los até a mesa dos traba-
lhos.O Sr. Presidente informou que a Mesa da Câmara 
decidiu que irá conceder a palavra para o Sr. Paulo 
Richell pelo tempo que for preciso para prestar os es-
clarecimentos necessários.O Diretor Presidente da Ri-
velli Alimentos, Paulo Richell Neto, se referiu aos fatos 
levantados e fez pronunciamento a respeito que segue 
na ata original. O vereador Flávio Maluf Caldas fez uso 
da palavra pela ordem. A vereadora Vânia Castro fez 
uso da palavra pela ordem. O vereador Odair Ferreira 
fez uso da palavra pela ordem. PRIMEIRA PARTE – 
ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h29Discussão e Vota-
ção de Projetos.O vereador Thiago Martins fez uso da 
palavra pela ordem.Respondendo ao questionamento 
do vereador Thiago, o Sr. Paulo disse ser necessária a 
abertura de ambas as partes para se verificar do que 
está sendo falado e depois disso realizar os estudos 
necessários para posteriormente realizar as divulga-
ções acertadas. O vereador José Newton fez uso da 
palavra pela ordem.O vereador Glauber fez uso da pa-
lavra pela ordem.O vereador Nilton Cézar fez uso da 
palavra pela ordem. Com a palavra pela ordem o vere-
ador Milton Roman fez pronunciamento que segue na 
íntegra da ata original. O vereador Edson Rezende, ar-
gumentou que não apresentou pedido de formação de 
Comissão Especial. Novamente com a palavra, agora 
como líder, o vereador Milton Roman.O Sr. Presidente 
passou novamente a palavra para o Sr. Paulo Richel 
para suas considerações finais e determinou que 
constasse da ata dos trabalhos o documento enviado 
pela Rivelli e também a decisão de arquivamento do 
Inquérito Civil do Ministério Público.Com a palavra o 
Sr. Paulo Richel agradeceu a oportunidade de com-
parecer para prestar os devidos esclarecimentos e se 
disse à disposição para quaisquer esclarecimentos que 
possam não ter sido feitos hoje. Logo em seguida, o 
Sr. Presidente suspendeu a sessão para que os Dire-
tores da Empresa Nogueira Rivelli Irmãos Ltda. pu-
dessem se retirar do plenário.PRIMEIRA DISCUSSÃO 
E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA.
Proj. Lei nº. 024/19 – Dispõe sobre a regularização 
de imóveis edificados sem observância do art. 54 
da Lei Municipal nº. 801, de 1962 – Aut. Executivo 
- PRAZO VENCIDO EM 04.04.19. 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 Presi-
dente declarou o encerramento da presente sessão às 
21h25.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 018/2019 - 015ª Sessão Ordinária 
– 11.04.2019 - 1º. Período - 3º. Ano da Legislatura. 
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. 
Secretário: Vereador José Jorge Emídio. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h27. 
“Amo ao SENHOR, porque ele ouviu a minha voz e a 
minha súplica. Porque inclinou a mim os seus ouvidos; 
portanto, o invocarei enquanto viver. (...) Que darei eu 
ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito?” 
(Salmos 116:1,2). I - Leitura da Ata. Ata 009/2019 – 
Aprovada por unanimidade. II – Leitura da Correspon-
dência e Comunicações - Cartão do Deputado Estadu-
al Arlen Santiago parabenizando a Câmara Municipal 
pela iniciativa de homenagem do Dia Internacional da 
Mulher. - Ofício nº. 049/19 – Maurício Becho Campos 
Júnior – Coordenador da Vigilância em Saúde – con-

vidando os senhores edis para uma reunião dia 23/04 
às 9hs na SESAPS, cujo o tema é destinado ao Comitê 
Municipal de Enfrentamento da Dengue, Chikungunya 
e Zika. - Convite do Conselho Municipal de Saúde, 
Secretaria Municipal de Saúde e Programas Sociais – 
SESAPS e a Prefeitura convidando os vereadores para 
participar da 12ª Conferência Municipal de Saúde – dia 
13 de abril – 8h ás 17h na sede do IF Sudeste/MG. 
- Ofício nº. 021/19 – Gabinete do Ver. Ewerton Hor-
ta – justificando ausência nas reuniões dos dias 09 e 
11 de abril por estar participando Convenção Nacional 
de Pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular na 
cidade de Itajaí, conforme carta de convocação em 
anexo. - Conselho Municipal de Saúde – convocando 
os conselheiros e convidando os senhores vereado-
res para reunião ordinária no dia 15/04 a partir das 
18h30, no prédio da Praça Conde de Prados, s/nº. – 
Centro – ordem do dia: RAG 2020. Com a palavra pela 
ordem o vereador Odair solicitou ao Presidente que 
submetesse à análise do Plenário o seu Requerimento 
de nº 049/2019 – Voto de profundo pesar à esposa 
Wania Diniz Costa Vidigal e aos filhos Felipe Costa Vi-
digal e Fernanda Costa Vidigal e a todos os familiares 
ao Dr. Dimas José Araújo Vidigal, pelo seu falecimento. 
Deferida a solicitação para que o Requerimento fosse 
colocado em votação.  Requerimento de nº 049/2019 
– Voto de profundo pesar à esposa Wania Diniz Costa 
Vidigal e aos filhos Felipe Costa Vidigal e Fernanda 
Costa Vidigal e a todos os familiares ao Dr. Dimas José 
Araújo Vidigal, pelo seu falecimento. APROVADO POR 
UNANIMIDADE. O vereador José Jorge fez uso da pa-
lavra pela ordem.  Tribuna Livre – Pároco do Santuá-
rio Nossa Senhora da Piedade – Pe. Danival Milagres 
Coelho – “Fraternidade e Políticas Públicas, tema da 
Campanha da Fraternidade de 2019. Nesse momento 
o Sr. Presidente passou a palavra para o Padre Dani-
val que fez o seguinte pronunciamento que segue na 
íntegra da ata original.  O vereador José Antônio fez 
uso da palavra pela ordem. O vereador Thiago Mar-
tins fez uso da palavra pela ordem. SEGUNDA PARTE 
– ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h27. Discussão e 
Votação de Projetos. O vereador Odair Ferreira fez uso 
da palavra pela ordem. O vereador Edson fez uso da 
palavra pela ordem. Nesse momento, o Sr. Presidente 
suspendeu a sessão por cinco minutos para que o Pa-
dre Danival possa se retirar. Sessão suspensa à 20h46. 
Sessão reaberta às 20h50. O vereador Nilton César 
fez uso da palavra pela ordem.  O vereador Carlos Du 
fez uso da palavra como líder. O vereador Flávio Maluf 
fez uso da palavra pela ordem.  O vereador Glauber 
Milagres Gava fez uso da palavra pela ordem. PRIMEI-
RA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA 
URGENTÍSSIMA. Proj. Lei nº. 024/19 – Dispõe sobre 
a regularização de imóveis edificados sem observância 
do art. 54 da Lei Municipal nº. 801, de 1962 – Aut. 
Executivo - PRAZO VENCIDO EM 04.04.19. VISTA 
CONCEDIDA AO VEREADOR NILTON CÉSAR. Estando 
o projeto com prazo vencido, ante o pedido de vista 
e cumprindo o que determina o Regimento Interno, o 
Senhor Presidente lembrou a todos da reunião extra-
ordinária marcada para amanhã às 19hs e declarou 
o encerramento da presente sessão às 19h40. Eu, 
Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, 
lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assi-
nada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário. 
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. 
Secretário: Vereador José Jorge Emídio.

RESUMO DA ATA 019/2019003ª Sessão Extraordiná-
ria – 12.04.19 – 1º Período – 3º Ano da Legislatura. 
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade.
Secretário: Vereador José Jorge Emídio.Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio.PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h08.
Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me 
fizeste esperar. Isto é a minha consolação na minha 
angústia, porque a tua palavra me vivificou. (Salmos 
119-49-50) I - Leitura e Discussão das Atas - Não hou-
ve.II – Leitura da Correspondência e Comunicações 
- Não houve. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – 
HORÁRIO: 19h09.Discussão e Votação de Projetos.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE UR-
GÊNCIA URGENTÍSSIMA .Proj. Lei nº. 031/19 – Altera, 
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extingue e cria cargos na estrutura administrativa da 
Câmara Municipal de Barbacena, altera a Lei Munici-
pal nº. 4.169, de 1º de abril de 2009, dando ainda 
providências – Aut. Mesa da Câmara- PRAZO VENCE 
EM 01.05.19. APROVADO POR UNANIMIDADE.REDA-
ÇÃO FINAL – PROJ. DE DECRETO LEGISLATIVO.Proj. 
Dec. Leg. nº. 001/19 – Concede Título de Cidadão 
Benemérito de Barbacena ao Pastor Renato Marcelo 
do Nascimento e dá outras providências – Aut. Mesa 
Diretora da Câmara. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Proj. Dec. Leg. nº. 004/19 – Concede Título de Cida-
dão Honorário de Barbacena ao Doutor Renê Vaz de 
Mello e dá outras providências – Aut. Ver. José Jorge 
Emídio. APROVADO POR UNANIMIDADE.SEGUNDA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI.Proj. Lei 
nº. 031/17 - Prevê publicidade e parecer favorável a 
corte ou supressão de árvore no âmbito do Município 
de Barbacena e dá outras providências - Aut. Vere-
adora Vânia Maria de Castro.* Votar emenda de fls. 
09 de autoria da Vereadora Vânia Maria de Castro. 
APROVADO POR UNANIMIDADE.* Votar emenda de 
fls. 12 de autoria da Vereadora Vânia Maria de Castro. 
APROVADO POR UNANIMIDADE.* Votar emenda de 
fls. 15 de autoria da Vereadora Vânia Maria de Castro. 
APROVADO POR UNANIMIDADE.* Votar emenda de 
fls. 18 de autoria da Vereadora Vânia Maria de Cas-
tro. APROVADO POR UNANIMIDADE.Em seguida foi 
colocado em discussão e votação o projeto já com as 
emendas e o mesmo foi APROVADO POR UNANIMIDA-
DE.SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO.Proj. Dec. Leg. nº. 005/19 – 
Comemora os 52 (cinquenta e dois) anos da Empresa 
Barraca e 32 (trinta e dois) anos da Empresa Cidade 
das Rosas com Sessão Solene promovida pelo Poder 
Legislativo e dá outras providências – Aut. Ver. Odair 
José Ferreira. APROVADO POR UNANIMIDADE.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 APROVADA 
POR UNANIMIDADE.Em redação final Proj. Dec. Leg. 
nº. 005/19 – Comemora os 52 (cinquenta e dois) anos 
da Empresa Barraca e 32 (trinta e dois) anos da Em-
presa Cidade das Rosas com Sessão Solene promovida 
pelo Poder Legislativo e dá outras providências – Aut. 
Ver. Odair José Ferreira. APROVADO POR UNANIMI-
DADE.Proj. Dec. Leg. nº. 006/19 – Comemora os 48 
(quarenta e oito) anos Faculdade de Medicina de Bar-
bacena FAME-FUNJOB com Sessão Solene promovida 
pelo Poder Legislativo e dá outras providências – Aut. 
Ver. Odair José Ferreira. APROVADO POR UNANIMI-
DADE.Com a palavra pela ordem o vereador Milton 
Roman solicitou que o projeto fosse colocado em dis-
cussão e votação em redação final. Solicitação essa 
que foi APROVADA POR UNANIMIDADE.Em redação 
final Proj. Dec. Leg. nº. 006/19 – Comemora os 48 
(quarenta e oito) anos Faculdade de Medicina de Bar-
bacena FAME-FUNJOB com Sessão Solene promovida 
pelo Poder Legislativo e dá outras providências – Aut. 
Ver. Odair José Ferreira. APROVADO POR UNANIMI-
DADE.PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO 
DE LEI.Proj. Lei nº 002/19 – Denomina Alameda José 
Fernandes de Oliveira – Aut. Executivo. APROVADO 
POR UNANIMIDADE.Proj. Lei nº 005/19 – Denomina 
Rua Sargento Mauro Ribeiro – Aut. Executivo. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE.Proj. Lei nº 026/19 – De-
nomina Praça Doutor Mauro Borgo – Aut. Executivo. 
APROVADO POR UNANIMIDADE.TERCEIRA PARTE 
– ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – HO-
RÁRIO: 19H33.Não havendo oradores inscritos o Sr. 
Presidente lembrou a todos da sessão extraordinária 
na próxima segunda-feira e nada mais havendo a tra-
tar declarou encerrada a presente sessão às 19h35 
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 Secre-
tário.Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andra-
de .Secretário: Vereador José Jorge Emídio.

RESUMO DA ATA 020/2019 - 004ª Sessão Extraordi-
nária – 15.04.19 – 1º Período – 3º Ano da Legislatura. 
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. 
Secretário: Vereador José Jorge Emídio. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-

MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h02. 
“Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. 
Toda a vara em mim, que não dá fruto, a tira; e limpa 
toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto.” 
(João 15:1,2). - Leitura e Discussão das Atas. - Não 
houve. II – Leitura da Correspondência e Comunica-
ções. - Não houve. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO 
DIA – HORÁRIO: 19h05. Discussão e Votação de Pro-
jetos. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME 
DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA. Proj. Lei nº. 031/19 
– Altera, extingue e cria cargos na estrutura adminis-
trativa da Câmara Municipal de Barbacena, altera a Lei 
Municipal nº. 4.169, de 1º de abril de 2009, dando 
ainda providências – Aut. Mesa da Câmara- PRAZO 
VENCE EM 01.05.19. APROVADO POR UNANIMIDADE. 
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 
APROVADA POR UNANIMIDADE. Em redação final 
Proj. Lei nº. 031/19 – Altera, extingue e cria cargos 
na estrutura administrativa da Câmara Municipal de 
Barbacena, altera a Lei Municipal nº. 4.169, de 1º de 
abril de 2009, dando ainda providências – Aut. Mesa 
da Câmara- PRAZO VENCE EM 01.05.19. APROVADO 
POR UNANIMIDADE. REDAÇÃO FINAL – PROJ. DE 
DECRETO LEGISLATIVO. Proj. Lei nº. 031/17 - Prevê 
publicidade e parecer favorável a corte ou supressão 
de árvore no âmbito do Município de Barbacena e dá 
outras providências - Aut. Vereadora Vânia Maria de 
Castro. APROVADO POR UNANIMIDADE. SEGUNDA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI. Proj. Lei 
nº 002/19 – Denomina Alameda José Fernandes de 
Oliveira. – Aut. Executivo. APROVADO POR UNANIMI-
DADE. Com a palavra pela ordem o vereador Milton 
Roman solicitou que o projeto fosse colocado em dis-
cussão e votação em redação final. Solicitação essa 
que foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Em redação 
final Proj. Lei nº 002/19 – Denomina Alameda José 
Fernandes de Oliveira. – Aut. Executivo. APROVADO 
POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº 005/19 – Denomina 
Rua Sargento Mauro Ribeiro. – Aut. Executivo. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE. 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 APROVADA POR UNANIMI-
DADE. Em redação final Proj. Lei nº 005/19 – Deno-
mina Rua Sargento Mauro Ribeiro. – Aut. Executivo. 
APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº 026/19 
– Denomina Praça Doutor Mauro Borgo. – Aut. Execu-
tivo. APROVADO POR UNANIMIDADE. Com a palavra 
pela ordem o vereador Milton Roman solicitou que o 
projeto fosse colocado em discussão e votação em re-
dação final. Solicitação essa que foi APROVADA POR 
UNANIMIDADE. Em redação final Proj. Lei nº 026/19 
– Denomina Praça Doutor Mauro Borgo. – Aut. Exe-
cutivo. APROVADO POR UNANIMIDADE. TERCEIRA 
PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS 
– HORÁRIO: 19H15. Não havendo oradores inscritos e 
nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente declarou 
encerrada a presente sessão às 19h15 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. Presiden-
te: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário: 
Vereador José Jorge Emídio.

RESUMO DA ATA 021/2019 - 016ª Sessão Ordinária – 
16.04.2019 – 1º Período – 3º Ano da Legislatura. Pre-
sidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Se-
cretário “ad hoc”: Vereador Ewerton José Duarte 
Horta Júnior. Vereadores Presentes: Conforme registro 
em livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – 
HORÁRIO: 19h25. “Chegada, pois, a tarde daquele 
dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde 
os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajun-
tado, chegou Jesus, e pôs-se no meio, e disse-lhes: 
Paz seja convosco.” (João 20:19). I - Leitura e Discus-
são das Atas. - Atas nº 010/2019 e 012/2019 – Apro-
vadas por unanimidade. Nesse momento, o Sr. Presi-
dente convidou a fazer parte da mês dos trabalhos o 
Sr. Márcio José, Presidente do Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais de Barbacena e Região. II – Leitura da 
Correspondência e Comunicações - Ofício nº. 124/19 

– Gabinete do Vereador José Jorge Emídio – justifican-
do ausência na reunião ordinária de hoje dia 16 por 
compromisso agendado anteriormente em Belo Hori-
zonte para tratar de assunto importantes ligados à 
nossa cidade. - Ofício s/nº. – Gabinete do Vereador 
Thiago Martins – justificando ausência na reunião or-
dinária de hoje dia 16 por estar em agenda externa. 
III- Apresentação de proposições - Do vereador José 
Antônio: - Indicação nº 326/2019 – Solicita a limpeza, 
roçagem e a capina da Rua Getúlio Vargas, Centro; - 
Indicação nº 327/2019 – Solicita a limpeza e a roça-
gem da Rua Engenheiro José Custódio Carvalho Dru-
mond, São José. O vereador José Antônio fez uso da 
palavra pela ordem. - Do vereador Edson Rezende: - 
Indicação nº 240/2019 – Solicita operação tapa bura-
cos ou recapeamento asfáltico na Rua Rio Grande do 
Norte, Boa Morte; - Indicação nº 241/2019 – Solicita 
instalação de postes de iluminação pública na Rua Vil-
ma Bageto, Dom Bosco; - Indicação nº 242/2019 – 
Solicita calçamento na Rua Vilma Bageto, bairro Dom 
Bosco; - Indicação nº 243/2019 – Solicita calçamento 
na Rua Girassóis, São Vicente de Paula; Indicação nº 
244/2019 – Solicita colocação de placas de proibido 
estacionar em um dos lados da Rua Dalmo Apolinário 
dos Santos Grogotó; - Indicação nº 245/2019 – Solici-
ta operação tapa buracos na Avenida do Contorno, 
bairro do Carmo; - Indicação nº 246/2019 – Solicita 
recapeamento asfáltico ou operação tapa buracos na 
Rua Neca Tavares, Diniz II; - Indicação nº 247/2019 
– Solicita capina e limpeza na Avenida Quatorze de 
Agosto, Floresta; - Indicação nº 248/2019 – Solicita 
patrolamento e cascalhamento da Rua Benjamin Paulo 
Curi, Grogotó; - Indicação nº 249/2019 – Solicita colo-
cação de placas de identificação com nomes e CEP’s 
nas ruas do bairro Bom Bosco, em especial na Rua 
Ilttê da Silva Loures. O vereador Edson Rezende fez 
uso da palavra pela ordem. - Do vereador Glauber Mi-
lagres: - Indicação nº 320/2019 – Solicita operação 
tapa buracos na Rua Mozart Bueno, bairro Guarani; - 
Indicação nº 321/2019 – Solicita a implantação de um 
bueiro no final da Rua Presidente Melo Viana, bairro 
do Carmo; - Indicação nº 329/2019 – Solicita capina e 
roçada em todas as ruas do bairro Geraldo Xavier, San-
ta Tereza II;  - Indicação nº 330/2019 – Solicita ope-
ração tapa buracos na Rua José Malvar Martins Filho, 
Santa Tereza II; - Indicação nº 331/2019 – Solicita 
operação tapa buracos na Rua Romulo Bruneli Filho, 
Santa Tereza II; - Indicação nº 332/2019 – Solicita 
operação tapa buracos na Rua Adão Vieira, Santa Te-
reza II; - Indicação nº 333/2019 – Solicita retirada de 
entulhos da Rua Sanitária, Santa Tereza II; - Indicação 
nº 334/2019 – Solicita operação tapa buracos na Rua 
do Inconfidentes, Santa Tereza II; - Indicação nº 
335/2019 – Solicita limpeza, capina e revitalização da 
Praça da Amizade, Santa Tereza II; - Indicação nº 
337/2019 – Solicita operação tapa buracos na Rua Ja-
cob Hertel, Santa Tereza II; - Indicação nº 339/2019 
– Solicita operação tapa buracos na Rua Maestro Ro-
cha Clemente, Santa Tereza II; - Indicação nº 
355/2019 – Solicita operação tapa buracos na Rua 
Mário Francisco Borato, Santa Tereza II; - Indicação 
nº 356/2019 – Solicita operação tapa buracos na Rua 
Ibertioga, Santa Tereza II. O vereador Glauber fez uso 
da palavra pela ordem. - Da vereadora Vânia Castro: 
- Indicação nº 012/2019 – Solicita iluminação pública, 
postes para iluminação, patrolamento, calçamento e/
ou asfaltamento, capina e limpeza na Rua Basílio de 
Moraes, Nova Cidade; - Indicação nº 013/2019 – Soli-
cita desentupimentos e recuperação do bueiro da Rua 
Visconde do Rio Branco, Nova Cidade; - Indicação nº 
014/2019 – Solicita patrolamento com asfaltamento 
ou calçamento, recuperação asfáltica, recuperação do 
bueiro, capina e limpeza nas ruas do bairro Nova Cida-
de mencionadas; - Indicação nº 017/2019 – Solicita a 
recuperação asfáltica, capina e limpeza nas Ruas José 
Garcia Leão e Monsenhor Silvestre de Castro, no bair-
ro Funcionários; - Indicação nº 018/2019 – Solicita a 
recuperação asfáltica, capina e limpeza na Avenida 
Olegário Maciel, Centro; - Indicação nº 019/2019 – 
Solicita patrolamento com asfaltamento ou calçamen-
to, capina e limpeza na Rua Jair Messias Diniz, Vista 
Alegre; - Indicação nº 020/2019 – Solicita recuperação 
asfáltica, capina e limpeza na Rua Maria Dias de Me-
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deiros, Vale das Rosas; - Indicação nº 022/2019 – So-
licita patrolamento com asfaltamento, recuperação 
asfáltica, capina e limpeza na Rua José Luiz de Medei-
ros, João Paulo II; - Indicação nº 023/2019 – Solicita 
recuperação asfáltica, capina e limpeza na Rua São 
Vicente de Paula, Andaraí; - Indicação nº 024/2019 – 
Solicita recuperação asfáltica, capina e limpeza na Rua 
13, Nova Suíça; - Indicação nº 026/2019 – Solicita 
recuperação asfáltica, capina e limpeza na Rua Dirceu 
Lopes, São Sebastião; - Indicação nº 027/2019 – Soli-
cita recuperação asfáltica, capina e limpeza na Rua 
Izabel Silva, Funcionários. - Do vereador Milton Ro-
man: - Indicação nº 112/2019 – Solicita o cascalha-
mento e patrolamento das Ruas “9”, “10” e “11” do 
Distrito de Torres; - Indicação nº 232/2019 – Solicita 
recuperação e manutenção da estrada que permite o 
acesso da BR 040 ao Centro do Distrito de Torres de 
São Sebastião; - Indicação nº 233/2019 – Solicita ao 
Sr. Prefeito que encaminhe projeto de lei instituindo a 
Festividade Encontro de Violeiros, Violinistas, Sanfo-
neiros e Cantadores MG no calendário oficial de even-
tos do município de Barbacena. O vereador Milton 
Roman fez uso da palavra pela ordem. - Da Mesa da 
Câmara: - Requerimento nº 046/2019 – Requer mic-
ção de pesar pelo falecimento da Sra. Margarida Maria 
Campos Araújo; - Requerimento nº 047/2019 – Re-
quer moção de profundo pesar pelo falecimento de 
Elcy da Silva Fiorino Reis, Rafael Reis, Rafael Nogueira 
e maria Fernanda Nogueira; - Indicação nº 315/2019 
– Solicita a colocação de quebra-molas ao longo da 
Rua Pedro Bonato, no bairro Dom Bosco; - Indicação 
nº 322/2019 – Solicita, com urgência, o asfaltamento 
ou calçamento da Rua “A”, no bairro Guarani; - Indica-
ção nº 323/2019 – Solicita, com urgência, apuração 
junto ao Serviço de Água e Saneamento, do problema 
da falta de água no Distrito do Galego. - Da vereadora 
Joanna Bias Fortes: - Requerimento nº 040/2019 – 
Requer seja expedida uma moção de congratulações 
ao agente de combate a endemias de Barbacena, Ro-
drigues Alex da Silva, servidor da Secretaria Municipal 
de Saúde; - Indicação nº 201/2019 – Solicita capina e 
limpeza na Rua Campos Sales, Santa Tereza I; - Indi-
cação nº 202/2019 – Solicita capina e limpeza na Rua 
Rodrigues Alves, Santa Tereza I; - Indicação nº 
204/2019 – Solicita capina e limpeza na Rua José Li-
nhares, Santa Tereza I; - Indicação nº 203/2019 – So-
licita capina e limpeza na Rua Presidente Carlos Luz, 
Santa Tereza I; - Indicação nº 205/2019 – Solicita ca-
pina e limpeza na Rua Presidente Afonso, Santa Tereza 
I; - Indicação nº 206/2019 – Solicita capina e limpeza 
na Rua Epitácio Pessoa, Santa Tereza I; - Indicação nº 
279/2019 – Solicita capina e limpeza na Rua Rosina 
Ede, Santa Tereza I; - Indicação nº 280/2019 – Solici-
ta capina e limpeza na Rua José Marteleto , Santa Te-
reza I; - Indicação nº 281/2019 – Solicita capina e 
limpeza na Rua Bárbara Heliodora, São Sebastião; - 
Indicação nº 282/2019 – Solicita implantação de dois 
redutores de velocidade, tipo lombada na Rua José 
Santarosa, Santo Antônio; - Indicação nº 283/2019 – 
Solicita implantação de placas de sinalização, proibido 
estacionar caminhão na extensão da Rua José Santa-
rosa, Santo Antônio; - Indicação nº 284/2019 – Solici-
ta operação tapa buracos na Rua São Joaquim, Santo 
Antônio; - Indicação nº 285/2019 – Solicita operação 
tapa buracos na Rua São Francisco de Assis, Santo 
Antônio. O vereador Ewerton fez uso da palavra pela 
ordem. PRIMEIRA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁ-
RIO: 20h07. Discussão e Votação de Projetos. PRIMEI-
RA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA 
URGENTÍSSIMA. Proj. Lei nº. 024/19 – Dispõe sobre a 
regularização de imóveis edificados sem observância 
do art. 54 da Lei Municipal nº. 801, de 1962 – Aut. 
Executivo - PRAZO VENCIDO EM 04.04.19. VISTA 
CONCEDIA A VEREADORA JOANNA BIAS FORTES. Es-
tando o projeto com prazo vencido, ante o pedido de 
vista e cumprindo o que determina o Regimento Inter-
no, o Senhor Presidente declarou o encerramento da 
presente sessão às 19h40. Eu, Danielle de Paula Al-
meida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi-
dente e pelo Senhor Secretário. Presidente: Vereador 
Amarílio Augusto de Andrade. Secretário: Vereador 
Ewerton José Duarte Horta Júnior.

RESUMO DA ATA 023/2019 - 018ª Sessão Ordiná-
ria – 25.04.19 – 1º Período – 3º Ano da Legislatura. 
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. 
Secretária “ad hoc”: Vereadora Vânia Maria de Cas-
tro. Vereadores Presentes: Conforme registro em livro 
próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 
19h29. “O SENHOR reina; tremam os povos. Ele está 
assentado entre os querubins; comova-se a terra.” 
(Salmos 99:1). I - Leitura e Discussão das Atas - Atas 
016/2019 e 019/2019 – Aprovadas por unanimidade. 
II – Leitura da Correspondência e Comunicações. - 
Ofício nº 019/2019 – Gabinete do Ver. Edson Rezen-
de – Justificando ausência à sessão ordinária de hoje. 
PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA. - Proj. Lei nº. 
032/19 – Altera redação do art. 4º da Lei Municipal 
nº 4.238 de 28 de dezembro de 2009. – Aut. Execu-
tivo. - Proj. Lei nº. 033/19 – Revoga a Lei Municipal 
nº 4.049 de 08 de outubro de 2007. – Aut. Executivo. 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - Requerimento nº. 052/19 
– Requer que seja expedida Moção de Repúdio a ser 
enviada à Câmara dos Deputados e Senado Federal, 
referente à proposta de Emenda Constitucional nº. 
006/19.RETIRADO DA PAUTA POR DETERMINAÇÃO 
DO SR. PRESIDENTE. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO 
DIA – HORÁRIO: 19h37. Discussão e Votação de Pro-
jetos. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME 
DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA. Proj. Lei nº. 024/19 
– Dispõe sobre a regularização de imóveis edifica-
dos sem observância do art. 54 da Lei Municipal nº. 
801, de 1962 – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 
04.04.19. O vereador Thiago Martins fez uso da pala-
vra pela ordem. Encerrada a discussão foi solicitada 
vista pelo vereador José Newton. VISTA CONCEDIDA 
AO VEREADOR JOSÉ NEWTON. Estando o projeto com 
prazo vencido, ante o pedido de vista e cumprindo o 
que determina o Regimento Interno, o Senhor Presi-
dente declarou o encerramento da presente sessão às 
19h39. Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redato-
ra de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente e pela Senhora 
Secretária. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de 
Andrade. Secretária “ad hoc”: Vereadora Vânia Maria 
de Castro. 

RESUMO DA ATA 024/2019 - 019ª Sessão Ordinária – 
30.04.2019 – 1º Período – 3º Ano da Legislatura. Pre-
sidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Se-
cretário “ad hoc”: Vereador Ewerton José Duarte 
Horta Júnior. Vereadores Presentes: Conforme registro 
em livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – 
HORÁRIO: 19h25. “Cantai ao SENHOR um cântico 
novo, cantai ao SENHOR toda a terra. Cantai ao Se-
nhor, bendizei o seu nome; anunciai a sua salvação de 
dia em dia.” (Salmos 96:1,2). I - Leitura e Discussão 
das Atas - Ata nº 020/2019 – Aprovada por unanimi-
dade. II – Leitura da Correspondência e Comunicações 
- Não houve. III- Apresentação de proposições. - Da 
Mesa da Câmara: - Indicação nº 369/2019 – Solicita 
estudos para a colocação de uma rotatória no bairro 
Santa Efigênia, esquina Rua Alagoas com a Major Di-
niz. - Do vereador José Jorge: - Indicação nº 376/2019 
– Solicita capina e limpeza da unidade de apoio Mar-
garidas no bairro Margaridas; - Indicação nº 377/2019 
– Solicita capina na Rua Maria Miranda da Silva, no 
Monsenhor Mário Quintão; - Indicação nº 378/2019 – 
Solicita ao Prefeito que estude a possibilidade de cons-
truir uma UBS no São José. - Do vereador Thiago Mar-
tins: - Indicação nº 373/2019 – Solicita capina na Rua 
José da Silva Fortes, Funcionários; - Indicação nº 
374/2019 – Solicita ao Sr. Prefeito que envie projeto 
de lei que dispõe sobre a criação do dossiê da mulher 
no âmbito do município de Barbacena; - Indicação nº 
375/2019 – Solicita ao Sr. Prefeito que envie projeto 
de lei que dispõe sobre a implantação de Código QR 
em todas as placas de obras públicas municipais para 
a leitura e fiscalização eletrônica.  O vereador Thiago 
Martins fez uso da palavra pela ordem. - Do vereador 
Carlos Du: - Requerimento nº 058/2019 – Requer seja 
enviado à Câmara Municipal relatórios e apreciações 
de que trata o art. 4º da Lei Delegada nº 71/2013, 
produzidos no ano de 2018 e 1º semestre de 2019, 
estabelecer em qual página na internet e quando fo-

ram divulgadas as apreciações de que trata o inciso IV, 
artigo 4º; que o Prefeito indique cidadão devidamente 
acompanhado de curriculum para ocupar o cargo de 
ouvidor geral, uma vez que até a presente data, o 
cargo se encontra em vacância. - Do vereador Glauber 
Milagres: - Indicação nº 389/2019 – Solicita capina, 
calçamento e colocação de meio fio na Rua José Albi-
no Pereira, Santo Antônio; - Indicação nº 390/2019 – 
Solicita instalação de dois postes na Rua José Albino 
Pereira, Santo Antônio;  - Indicação nº 391/2019 – 
Solicita reconstrução do esgoto da Escola Maria do 
Rosário, na Rua José Albino Pereira, Santo Antônio; - 
Indicação nº 392/2019 – Solicita recapeamento asfál-
tico na Rua José Manoel de Oliveira, bairro do Campo; 
- Indicação nº 393/2019 – Solicita a transferência dos 
equipamentos de ginástica na Praça da Rua Bahia. O 
vereador Glauber fez uso da palavra pela ordem. - Da 
vereadora Vânia Castro: - Indicação nº 034/2019 – 
Solicita recuperação do calçamento, construção de 
bueiro e construção de rede coletora de águas plu-
viais, capina e limpeza da rua atrás da Escola Teobaldo 
Tolendal, entrando pela Rua Freio Orlando, Monte Má-
rio; - Indicação nº 028/2019 – Solicita recuperação 
asfáltica, capina e limpeza da Rua São Judas Tadeu, 
Padre Cunha; - Indicação nº 032/2019 – Solicita a re-
cuperação asfáltica, capina e limpeza nas Ruas Cel. 
Ciprinao de Miranda e Engenheiro J. A. de Souza, Vile-
la; - Indicação nº 033/2019 – Solicita a recuperação 
asfáltica, capina e limpeza na Rua Paraná, Caiçaras; - 
Indicação nº 058/2019 – Solicita patrolamento com 
asfaltamento ou calçamento, rede de águas pluviais, 
capina e limpeza da Rua Edson de Souza Bispo, bairro 
Floresta; - Indicação nº 059/2019 – Solicita  capina e 
limpeza na Rua Demétrio Ribeiro, Santo Antônio; - In-
dicação nº 060/2019 – Solicita capina e limpeza da 
Rua Padre Anchieta, São Sebastião; - Indicação nº 
063/2019 – Solicita recuperação asfáltica, asfaltamen-
to, capina e limpeza na Rua São Vicente de Paula, An-
daraí; - Indicação nº 024/2019 – Solicita recuperação 
asfáltica, capina e limpeza nas Ruas: Saura de Souza 
Vettel, 25, Maria José Coelho, Vicente de Paula e Maria 
Dias Medeiros, Vista Alegre; - Indicação nº 064/2019 
– Solicita recuperação asfáltica ou asfaltamento, capi-
na e limpeza nas Ruas: Av. Prefeito Simão Tamm Bias 
Fortes e Olinda de Moura Cruz, Grogotó; - Indicação 
nº 065/2019 – Solicita capina e limpeza na Avenida 
Eliezer Henriques, Novo Horizonte. - Da vereadora Jo-
anna Bias Fortes: - Indicação nº 286/2019 – Solicita 
operação tapa buracos na Rua Maria José de Miranda, 
Água Santa; - Indicação nº 287/2019 – Solicita pavi-
mentação asfáltica/calçamento da Rua Valdemar de 
Souza Nogueira, Água Santa; - Indicação nº 288/2019 
– Solicita pavimentação asfáltica/calçamento da Rua 
Doloures Rocha Rosa, Guarani; - Indicação nº 
340/2019 – Solicita pavimentação asfáltica/calçamen-
to da Rua Carlos Roberto da Silva, Guarani; - Indica-
ção nº 341/2019 – Solicita pavimentação asfáltica/
calçamento da Rua Glória Berenguer, Guarani. - Do 
vereador Nilton César: - Indicação nº 362/2019 – So-
licita operação tapa buracos na Rua São Vicente de 
Paulo, Boa Vista; - Indicação nº 363/2019 – Solicita 
operação tapa buracos na Rua Monsenhor Nogueira, 
Boa Vista; - Indicação nº 364/2019 – Solicita operação 
tapa buracos na Rua Dr. José Edwards Ribeiro, Boa 
Vista; - Indicação nº 365/2019 – Solicita operação 
tapa buracos na Rua Alameda George Bernanos, Boa 
Vista; - Indicação nº 366/2019 – Solicita operação 
tapa buracos na Rua Ceará, Boa Vista. - Do vereador 
Odair Ferreira: - Requerimento nº 060/2019 – Requer 
seja expedida moção congratulatória ao Catequista, 
Murilo Oliveira Silva, pelos relevantes serviços presta-
dos à Barbacena; - Requerimento nº 061/2019 – Re-
quer seja expedida moção congratulatória à Coorde-
nadora do Dizimo, Márcia Aparecida Mendes Sá, pelos 
relevantes serviços prestados à Barbacena; - Requeri-
mento nº 062/2019 – Requer seja expedida moção 
congratulatória à Catequista, Núbia Maria de Sá, pelos 
relevantes serviços prestados à Barbacena. 25:36 O 
vereador Odair. Ferreira fez uso da palavra como líder. 
Nesse momento, o vereador Ewerton solicitou a verifi-
cação de quórum. Solicitação deferida pelo Sr. Presi-
dente, que interrompeu o pronunciamento do verea-
dor Odair e determinou que o vereador Ewerton 
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ajudasse de forma ad hoc para fazer tal verificação. 
Realizada a verificação de quórum estavam presentes 
os vereadores Edson Rezende, Ewerton Horta, Flávio 
Maluf, Glauber Milagres, Joanna Bias Fortes, José An-
tônio, Odair Ferreira, Thiago Martins e Vânia Castro. 
E havendo quórum regimental deu-se prosseguimen-
to à sessão. - Do vereador José Antônio: - Indicação 
nº 367/2019 – Solicita operação tapa buracos na Rua 
João Paulo II, Nossa Senhora Aparecida; - Indicação 
nº 368/2019 – Solicita limpeza, roçagem e a capina da 
Praça Corsino Dias Lopes, São Jorge; - Indicação nº 
371/2019 – Solicita limpeza, roçagem e a capina da 
Rua Engenheiro Pedro Victor Renault, bairro Jardim; 
- Indicação nº 372/2019 – Solicita limpeza, roçagem 
e a capina da Rua Oscar Cordeiro dos Santos, bairro 
Jardim. O vereador José Antônio fez uso da palavra 
como líder. - Do vereador Edson Rezende: - Indicação 
nº 235/2019 – Solicita a construção de bueiros e ga-
lerias par a captação de águas pluviais na Rua Maria 
Dias de Medeiros no Vale das Rosas; - Indicação nº 
379/2019 – Solicita recapeamento asfáltico ou ope-
ração tapa buracos na Rua Nossa Senhora dos Remé-
dios, bairro São Pedro; - Indicação nº 252/2019 – Soli-
cita operação tapa buracos na Rua Sargento Tomé dos 
Santos, no bairro São Pedro; - Indicação nº 253/2019 
– Solicita pintura da sinalização de solo delimitando o 
espaço para estacionamento de veículos e motos nas 
principais vias do centro da Cidade; ; - Indicação nº 
254/2019 – Solicita recapeamento asfáltico nas Ruas 
São Francisco de Assis e São Joaquim, no bairro Santo 
Antônio. O vereador Thiago Martins fez uso da palavra 
como líder. A vereadora Vânia fez uso da palavra pela 
ordem. Com a palavra pela ordem o vereador José 
Newton fez pronunciamento que segue na íntegra da 
ata original. O vereador Odair Ferreira fez uso da pa-
lavra pela ordem. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. - Requeri-
mento nº. 052/19 – Requer que seja expedida Moção 
de Repúdio a ser enviada à Câmara dos Deputados 
e Senado Federal, referente à proposta de Emenda 

Constitucional nº. 006/19. APROVADO COM 8 VOTOS 
FAVORÁVEIS E 2 VOTOS CONTRÁRIOS. PRIMEIRA 
PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h26. Discus-
são e Votação de Projetos. Nesse momento o vereador 
Odair Ferreira solicitou que fosse feita a verificação de 
quórum. Solicitação deferida pelo Sr. Presidente. Re-
alizada a chamada estavam presentes os vereadores 
Amarílio Andrade, Ewerton Horta, Flávio Maluf, José 
Antônio, Odair Ferreira e Thiago Martins e não haven-
do Quorum para votação o Sr. Presidente encerrou a 
presente sessão. Eu, Danielle de Paula Almeida Duar-
te, 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 
Ewerton José Duarte Horta Júnior.

RESUMO DA ATA 025/2019 - 020ª Sessão Ordinária 
– 02.05.2019 - 1º. Período - 3º. Ano da Legislatura. 
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. 
Secretário “Ad-hoc”: Vereadora Joanna Bias Fortes 
Carneiro. Vereadores Presentes: Conforme registro 
em livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE –
HORÁRIO: 19h28. Louvai ao SENHOR. Bem-aventu-
rado o homem que teme ao SENHOR, que em seus 
mandamentos tem grande prazer. A sua semente será 
poderosa na terra; a geração dos retos será abençoa-
da.(Salmos, 112-1,2). I - Leitura da Ata. Ata 023/2019 
– Aprovada por unanimidade. II – Leitura da Corres-
pondência e Comunicações - Conselho Municipal de 
Saúde – convocando os conselheiros e convidando 
os senhores vereadores para reunião ordinária no dia 
06/05 a partir das 18h30, no prédio da Praça Conde 
de Prados, s/nº. – Centro – ordem do dia: PAS/2019. 
- Ofício nº. 31975/19 – Departamento Nacional de In-
fraestrutura de Transportes – Sede do DNT – resposta 
ao Memorial encaminhado por esta Casa sobre o tre-
cho da BR-040 entre Santos Dumont e Congonhas. - 
Ofício nº. 272/19 – Secretaria Municipal de Trânsito e 

Mobilidade Urbana – Samuel de Tarso Paiva Bernardes 
– convidando os senhores vereadores para abertura 
oficial do Maio Amarelo – dia 04 de maio ás 10hs na 
Praça dos Andradas. - Ofício nº. 024/18 – Gabinete 
do Vereador Ewerton Horta – justificando ausência na 
reunião ordinária do dia 25 por viagem a Belo Hori-
zonte na Superintendência do Patrimônio da União em 
Minas Gerais – SPU. - Ofício s/nº. – Gabinete do Vere-
ador Thiago Martins – justificando ausência na reunião 
ordinária de hoje dia 02 por estar em agenda exter-
na. PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA - Proj. Lei 
nº. 034/19 – Dispõe sobre a divulgação, na internet, 
da lista de espera dos pacientes que aguardam por 
consultas, discriminadas por especialidades, exames e 
internações cirúrgicas e outros procedimentos nos es-
tabelecimentos da rede pública de saúde do município 
e dá outras providências – Aut. Glauber Milagres Gava. 
- Proj. Lei nº. 035/19 – Dispõe sobre as diretrizes a se-
rem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do 
município de Barbacena para o exercício de 2020 e dá 
outras providências – Atu. Executivo. Nesse momento 
o Sr. Presidente suspendeu a sessão por cinco minu-
tos para deliberarem sobre a pauta. SEGUNDA PARTE 
– ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h34. Discussão e 
Votação de Projetos. Com a palavra o vereador Flávio 
Maluf solicitou a verificação de quórum. Solicitação 
deferida pelo Sr. Presidente. Realizada a chamada no-
minal dos vereadores estavam presentes os vereado-
res Amarílio Andrade, Flávio Maluf, Joanna Bias Fortes, 
José Antônio e Vânia Castro. E, em não preenchendo o 
número requerido pelo Quorum Regimental, o Senhor 
Presidente deixou de abrir a reunião por falta de Quo-
rum. 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”: Vereadora Joanna Bias 
Fortes Carneiro.
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