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PODER EXECUTIVO

Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

LEIS MUNICIPAIS
LEI Nº 4.507
“Reconhece como de utilidade pública a Associação
Comunitária Estudantil e Rural de Correia de Almeida
e Região e dá outras providências”.
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1º Fica reconhecida como de utilidade pública a
Associação Comunitária Estudantil e Rural de Correia
de Almeida e Região.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 21 de outubro de 2013;
171º ano da Revolução Liberal, 83º da Revolução de 30.
Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 169/2013 – Autoria Vereador Ilson Guilherme de Sá)

LEI Nº 4.508
“Dispõe sobre a instalação e o funcionamento das feiras comerciais itinerantes no âmbito do Município de
Barbacena”.
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1º A instalação e o funcionamento das feiras comerciais itinerantes no âmbito do Município de Barbacena obedecerão ao disposto na presente Lei.
Art. 2° Classificam-se como feiras itinerantes intermunicipais as exposições temporárias, de caráter eventual, em período previamente determinado, originárias
de outros municípios, destinadas à comercialização de
produtos manufaturados, bens e serviços ao consumidor final, de vendas a varejo ou atacado, em espaço
unitário ou dividido em “stands” individuais, com a
participação de um ou mais comerciantes em locais
abertos ou fechados.
§ 1º Consideram-se locais abertos os logradouros públicos ou áreas de terreno com a infraestrutura para
tal fim.
§ 2º Consideram-se locais fechados os galpões, salões, armazéns e similares, devidamente estruturados
para tal fim, cuja entrada do público possa ser controlada.
§ 3º Considera-se “stand” área mínima de 6m² (Seis
metros quadrados), comprovada mediante a apresentação de “lay-out” e planta do local onde será realizada a feira ou o evento.
Art. 3º O requerimento da licença de funcionamento
deverá ser protocolizado com pelo menos 45 (quarenta e cinco) dias anterior à data programada para o
início do evento.
Art. 4º Para se instalar no Município de Barbacena,
as feiras de que trata esta Lei terão que contar com
licença da Prefeitura Municipal, através do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Defesa
Ambiental de Barbacena – CODAM, órgão colegiado
vinculado à Agência de Desenvolvimento Integrado de
Barbacena e Região – AGIR.
Art. 5° Não será permitida a realização das feiras itinerantes intermunicipais no período de 45 (quarenta
e cinco) dias que antecede as seguintes datas comemorativas:
I - Dia das Mães;
II - Dia dos Namorados;
III - Dia dos Pais;
IV - Dia das Crianças;
V - Natal.
Art. 6° Fica proibida a instalação de feiras itinerantes
intermunicipais em prédios ou locais pertencentes ao
Município, ou sob sua administração, inclusive as praças, ruas e calçadões.
Art. 7º Excetua-se das proibições contidas nos artigos
5º e 6° a realização de feiras municipais promovidas
pelo Poder Público Municipal, entidades educacionais
de ensino regular, clubes de serviços, entidades e associações de classes representativas do comércio e da
indústria de Barbacena, com o objetivo de estimular o

desenvolvimento local com a venda de bens, produtos
e serviços.
Art. 8° A feira itinerante intermunicipal somente poderá ser realizada por empresa promotora de eventos
devidamente registrada na Junta Comercial do Estado
de Minas Gerais.
Art. 9º Para a realização de feiras itinerantes intermunicipais deverão ser cumpridos, obrigatoriamente, os
seguintes requisitos:
I - apresentação da planta do local onde se realizará a Feira Itinerante, com a exata disposição de seus
espaços e ainda, acompanhada dos respectivos Certificados fornecidos pelo Corpo de Bombeiros e pela
Vigilância Sanitária, no que tange, respectivamente, à
segurança e higiene do recinto;
II - o local deverá ser devidamente ventilado, de fácil
acesso e com saídas amplas em casos de emergências;
III - o local deverá possuir sistemas de segurança para
garantia do bem estar, segurança e tranquilidade dos
visitantes e expositores;
IV – VETADO
§ 1º VETADO
§ 2º VETADO
§ 3º Quando da realização de feiras cujos expositores
sejam locais, a mesma deverá ser coordenada por órgãos representativos do comércio e indústria do Município de Barbacena, ficando dispensada sua realização
por empresa promotora de eventos e a exigência de
que trata o artigo 8º da presente Lei.
Art. 10 As feiras itinerantes terão duração máxima de
07 (sete) dias, com horário de funcionamento das 10h
(dez horas) às 18h (dezoito horas).
Art. 11 VETADO
Art. 12 Fica o Conselho Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Defesa Ambiental de Barbacena – CODAM responsável pelas deliberações necessárias ao
funcionamento das feiras itinerantes intermunicipais.
§ 1º As decisões tomadas pelo Conselho Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Defesa Ambiental de
Barbacena – CODAM deverão ser feitas mediante a
aprovação da maioria absoluta de seus membros.
§ 2º Somente será expedido alvará de funcionamento
pelo Poder Público Municipal após:
a) emissão de parecer favorável da Diretoria de Fomento Econômico;
b) emissão de parecer favorável do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Defesa Ambiental de Barbacena – CODAM;
c) vistoria “in loco” das instalações pelos órgãos competentes, com relação às exigências estabelecidas
nesta Lei devidamente aprovadas.
Art. 13 Quando forem realizadas feiras em áreas privadas, além das exigências elencadas nos dispositivos
anteriores, as entidades promotoras deverão apresentar:
I - autorização do proprietário do imóvel particular
para a realização da feira;
II - certidão atualizada com no máximo 15 (quinze)
dias da matrícula do imóvel junto ao respectivo cartório de registro de imóveis para fins de comprovação
de propriedade;
III - cópia do contrato de locação, arrendamento ou
outro instrumento que regule a utilização do espaço
destinado e licenciado para realização do evento.
Art. 14 O funcionamento de Feiras Itinerantes Intermunicipais que não tiverem cumprido as exigências,
documentos, ou realizado em desacordo com esta
Lei sujeitará o infrator a imediata interdição do local,
apreensão dos bens e pagamento de multa no valor
de 2.000 UFMB, ficando impedido para a realização de
novos eventos pelo prazo de 2 (dois) anos, contados a
partir da constatação da infração.
Art. 15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 16 Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 3.851, de 20 de junho de 2005.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 22 de outubro de 2013;
171º ano da Revolução Liberal, 83º da Revolução de 30.
Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 161/2013 – Autoria do Executivo)

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário Municipal de Governo
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DECRETO MUNICIPAL
DECRETO MUNICIPAL Nº 7.498
“Dispõe sobre os atos de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde Pública - SESAP, 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, I da Constituição do Município de Barbacena;
Considerando a extinção do Departamento Municipal
de Saúde Pública – DEMASP;
Considerando a criação da Secretaria Municipal de
Saúde Pública – SESAP;
Considerando que a Secretaria Municipal de Saúde
Pública – SESAP integra a Administração Direta do
Município;
Considerando que todos os atos normativos de pessoal da Administração Direta são de competência da
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – SEPLAN;
DECRETA:
Art. 1° Fica vedada a edição de atos de pessoal pela
Secretaria Municipal de Saúde Pública - SESAP.
Art. 2º São considerados nulos e inválidos todos os
atos eventualmente praticados em desconformidade
com este Decreto.
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 16 de outubro de 2013;
171º ano da Revolução Liberal, 83º da Revolução de 30.
Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário Municipal de Governo

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO SEPLAN
Secretário: Samir Carvalho Moysés

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Barbacena, através da
Comissão Permanente de Licitação instituída pela
Portaria nº 15.126 de 02 de janeiro de 2013, torna
público que fará realizar licitação pública na modalidade de Concorrência, nos termos da Lei 8.666/93,
Lei 8.987/95, Lei 9.648 de 27 de Maio de 1998 e Lei
Municipal nº 4.293 de 25 de outubro de 2010, para
delegação na forma de concessão de serviços de
Transporte Coletivo Urbano e Rural do Município de
Barbacena – MG. Os interessados poderão adquirir o
edital, em CD ROOM, (mediante identificação e dados
para correspondência - emails, endereço e telefones)
e entrega de CD Virgem, no Setor de Compras, sala
de Licitações, no horário de 08:00 às 16:00 horas na
Prefeitura Municipal de Barbacena, no endereço na
Rua Monsenhor Silvestre de Castro, nº. 275 - Bairro
Funcionários, Município de Barbacena – MG, a partir
do dia 05 de novembro do corrente ano, no intervalo de 09:00 h às 16:00 h. Barbacena, 30 de outubro
2013. Pablo Herthel Candian - Presidente da Comissão
Permanente de Licitação.
SESAP/DEMASP – PP 011/2013 - PRC 011/2013 - OBJETO: Contratação de serviços de confecção de material gráfico p/ atender a SESAP. ENTREGA E ABERTURA
DOS ENVELOPES: Dia 18/11/2013 às 13:00 hs. Informações tel 032 3339-2026 ou licitacao@barbacena.
mg.gov.br Simone Rodrigues da Costa - Gerente de
Licitação - Pablo Herthel Candian - Coordenador de
Aquisições e Contratos.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
MUNICÍPIO DE BARBACENA – PRC 079/2013 – PP
043/2013 – Aquisição de mobliário, equipamentos
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e utensílios em geral para implantação de escolas
de ensino infantil, conforme Termo de Compromisso
PAR 8679/2013 – FNDE. Empresas vencedoras: D &
D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, CNPJ:
07.994.516/0001-48, itens 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 18,
19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 36, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 63, 64, 67 e 69, no valor
total de R$ 39.246,80. MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. ME,
CNPJ: 07.487.504/0001-27, itens 1, 2, 3, 15, 16, 28,
34, 38, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 59, 62, 66 e 70, no
valor total de R$ 32.844,68. VILSON DA SILVA BRUM,
CNPJ: 11.038.785/0001-08, itens 4, 11, 14, 29, 35,
37, 39, 40, 41, 42, 47, 58, 65 e 68, no valor total de
R$ 16.198,82. SUL MINAS FÁBRICA DE MÓVEIS LTDA
ME, CNPJ: 12.515.512/0001-70, itens 17 e 23, no valor total de R$ 10.092,00. VALOR TOTAL LICITADO:
R$ 98.382,30. Homologado em 01/11/2013. Antonio
Carlos Andrada – Prefeito Municipal.
SAS – PRC 032/2013 – PP 026/2013 –- Objeto: RP
para aquisição de materiais para desobstrução de
redes de efluentes domésticos Vencedora: CRISTINA
A. FERREIRA COMÉRCIO DE VARETAS LTDA., CNPJ
17.525.419/000160, item 1, no valor unitário de R$
70,00 e item 2, no valor unitário de R$ 79,90.VALOR
TOTAL PREVISTO: R$ 18.080,00. Homologado em
01/11/2013. Luiz Alvaro Abrantes Campos. Diretor dos
SAS.

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
MUNICÍPIO DE BARBACENA - PRC 031/2013 – DL
012/2013. Objeto: aquisição de medicamentos éticos contratadas FARMÁCIA GLÓRIA LTDA – CNPJ
17.076.746/0001-81; HERA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ 09.021.458/0002-82; MSR
EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA – CNPJ
14.842.681/0001-40; MAIS MEDICAMENTOS LTDA
– CNPJ 08.432.330/0001-68. Valor total dispensa
R$86.366,14. Barbacena, 30/10/2013. Antonio Carlos
Andrada – Prefeito Municipal.
MUNICÍPIO DE BARBACENA – PRC 035/2013 – DL
013/2013. Objeto: aquisição de sistema Osmose para
equipamento Labmax CS400 contratada CENTRAL
DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA – CNPJ
02.259.625.0001-06, no valor de R$3.292,00. Barbacena, 30/10/2013. Antonio Carlos Andrada – Prefeito
Municipal.
Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário Municipal de Governo

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE
BARBACENA
Presidente: Amarílio Augusto de Andrade

DECRETO LEGISLATIVO
DECRETO LEGISLATIVO Nº. 824/2013
“Concede Diploma de Honra ao Mérito a Daniela Arbex
e dá outras providências”
Art. 1º. Fica concedido o Diploma de Honra ao Mérito à premiada jornalista e autora do livro “Holocausto
Brasileiro – Vida, Genocídio e 60 mil mortes no maior
Hospício do Brasil”, pelos relevantes serviços prestados a Barbacena.
Art. 2º. O Título de que trata o artigo anterior será
confeccionado em material especial, com gravações
destacadas, entregue à homenageada em sessão solene na Câmara, especialmente convocada para esse
fim.
Art. 3º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG,

aos 24 de outubro de 2013, 171º. ano da Revolução Liberal, 83º. da
Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente
Vereador Carlos Alberto Sá Grise
Vice-Presidente
Vereador Tadeu José Gomes
Secretário
Vereador José Jorge Emídio
Tesoureiro
(Projeto de Decreto Legislativo nº. 017/13 – autoria Vereador
Luiz Gonzaga de Oliveira)

RESUMO DE ATA
RESUMO DA ATA 047/2013 - 034ª Sessão Ordinária –
20.06.2013 - 1º. Período - 1º. Ano da Legislatura. Presidente em exercício: Vereador Carlos Alberto Sá Grise. Secretário: Vereador Tadeu José Gomes.
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro
próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO:
19h12 “Maravilhosos são os teus testemunhos, por
isso a minha alma os guarda. A exposição das tuas
palavras dá luz, dá entendimento aos símpleces, abri a
minha boca e respirei, pois que desejeios teus mandamentos. Olha para mim, e tem piedade de mim, conforme usas com os que amam o teu nome. Ordena os
meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim
iniqüidade alguma. Livra-me da opressão do homem;
assim guardarei os teus preceitos. Faze resplandecer o
teu rosto sobre o teu servo, e ensina-me os teus estatutos. Rios de águas correm dos meus olhos, porque
não guardam a tua lei.” (Salmos 119:129-136). I - Leitura e Discussão da Ata: Ata da Audiência Pública do
1º. Quadrimestre – Aprovada por unanimidade. II –
Leitura da Correspondência e Comunicações: - Correspondência do Ministério da Saúde nº. de ref.: 000063/
MS/SE/FNS; 000713/MS/SE/FNS; 008292/MS/SE/FNS;
003472/MS/SE/FNS; 001177/MS/SE/FNS; 001492/
MS/SE/FNS. - Comunicado do Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Comunicado nº CM146740/2013; CM152554/2013. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - Requerimento nº. 072/13 –
Autorização de forma excepcional, a transferência da
reunião solene comemorativa aos 13 anos da Saint-Gobain Materiais Cerâmicos e outorga da Medalha do
Mérito Legislativo ao Dr. Reinaldo de Andrade Valu –
Diretor Geral da empresa, a ser realizada no dia
02.08.13, às 19h30, no Hotel Máster Plaza, tendo em
vistas várias irregularidades detectadas pelo Corpo de
Bombeiros, na estrutura física da Câmara Municipal
conforme boletim de ocorrência nº. B755920130000945. – Aut. Vários Vereadores. Com a palavra para discutir o requerimento o vereador Odair
Ferreira disse ter assinado o requerimento juntamente
com os demais vereadores, mas gostaria que procurassem saber se são treze ou vinte e cinco anos da
empresa. Em aparte o vereador Ronaldo Braga que
sugeriu seja feita essa conferência primeiramente para
que o requerimento não tenha que retornar à Comissão de Redação e sugeriu que alguém peça vistas no
requerimento. Prosseguindo o vereador Odair Ferreira
disse não querer obstaculizar, mas gostaria que de
fato fosse o tempo esclarecido. E parabenizou a iniciativa do vereador Carlos Roberto por tratar-se de uma
empresa que agrega valores ao município e de grande
importância. Com a palavra para discutir a vereadora
Vânia de Castro questionou se a sessão a ser realizada
no Hotel Master Plaza terá algum custo para a Câmara
Municipal. E obteve a resposta negativa da funcionária
Aparecida. Esclareceu ainda que, caso contrário, ela
gostaria de interceder nessa parceria. Encerrada a discussão o requerimento foi colocado em votação e foi
APROVADO POR UNANIMIDADE. PROJETO PROTOCOLADO NA CASA. - Proj. Lei nº. 105/13 – Reconhece
como de utilidade pública o Instituto Isadora Bicalho
- ISAB e dá outras providências – Aut. Ver. Tadeu José
Gomes. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA –
HORÁRIO:19h23. Discussão e Votação de Projetos.
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE
LEI. Proj. Lei nº. 052/13 – Dispõe sobre o incentivo ao
cultivo da “Citronela” e “Crotalária Juncea” como método natural de combate à Dengue e dá outras provi-
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dências – Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. RETIRADO DO PAUTA DADA A AUSÊNCIA DO AUTOR DO
PROJETO. Proj. Lei nº. 054/13 – Inclui no calendário
de eventos do Município de Barbacena a Semana Municipal de Prevenção a Acidentes com Motociclistas, na
forma que indica – Aut. Luiz Gonzaga de Oliveira.
APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 060/13
– Institui a Semana Municipal de Conscientização, Prevenção e Combate a diabetes na Infância e Adolescência e dá outras providências – Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. RETIRADO DO PAUTA DADA A AUSÊNCIA
DO AUTOR DO PROJETO. Proj. Lei nº. 050/13 – Cria
no âmbito Municipal o Centro de Atividade da Melhor
Idade de Barbacena – Ativa Idade e dá outras providências – Aut. Vereadora Vânia Maria de Castro.
APROVADO POR UNANIMIDADE. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI. Proj. Lei nº.
056/13 – Dispõe sobre as diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do Município
de Barbacena para o exercício de 2014 e dá outras
providências – Aut. Executivo.APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 032/13 – Institui no âmbito do
Município de Barbacena o Programa de Incentivo ao
Uso do Tijolo Ecológico e dá outras providências – Aut.
Ver. Johnson Oliveira Marçal. RETIRADO DO PAUTA
DADA A AUSÊNCIA DO AUTOR DO PROJETO. Proj. Lei
nº. 059/13 – Institui o Sistema de Informações sobre
violência nos estabelecimentos de ensino no Município
de Barbacena - Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. RETIRADO DO PAUTA DADA A AUSÊNCIA DO AUTOR DO
PROJETO. Proj. Lei nº. 019/13 – Dispõe sobre a inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate ao “bulliying” escolar no projeto pedagógico elaborado pelas escolas de Educação Básica do Município
de Barbacena, Minas Gerais e dá outras providências
- Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. RETIRADO DO
PAUTA DADA A AUSÊNCIA DO AUTOR DO PROJETO.
Proj. Lei nº. 057/13 – Dispõe sobre a criação do programa “Remédio em Casa” de distribuição de medicamentos de uso continuado a pacientes idosos mediante agentes de saúde familiar e dá outras providências
- Aut. Ver. Marcio Zeferino Ferreira. APROVADO POR
UNANIMIDADE. Com a palavra para justificativa de
voto o vereador Ronaldo Braga disse ser o presente
projeto de suma importância, mas que o vereador
Márcio possa vigiar os Postos de Saúde para que tenham os remédios para a população, porque se os
remédios já estiverem nos postos ajudará muito. Com
a palavra pela ordem o vereador Luiz Gonzaga disse
que tem a grata satisfação de subir à tribuna para
agradecer à Secretaria de Obras. Falou que esteve nas
obras da ponte que ligam as comunidade do Roselanche com o bairro Santo Antônio. E gostaria de deixar
os parabéns e os agradecimentos a todos, em especial
às pessoas que estão ajudando. E parabenizou a todos
pelo trabalho, pois quando for preciso sempre elogiará
o trabalho bem feito em prol da cidade. Proj. Lei nº.
062/13 – Institui no calendário do Município a Semana
Municipal de conscientização Contra o Aborto e dá outras providências - Aut. Ver. Tadeu José Gomes. APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 069/13 – Dispõe sobre a afixação de cartazes ou placas nos
hospitais da rede pública com informação sobre o direito dos idosos de serem acompanhados em caso de
internação ou observação e dá outras providências Aut. Ver. Tadeu José Gomes. APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 075/13 – Dispõe sobre a inserção no calendário oficial de eventos do Município de
Barbacena o Encontro de Bandas e dá outras providências - Aut. Ver. Tadeu José Gomes. APROVADO
POR UNANIMIDADE. Com a palavra pela ordem a vereadora Marilene parabenizou o vereador Tadeu José
por seu projeto de lei n. 075/13 e por estar novamente trazendo para Barbacena o encontro de bandas.
Com a palavra pela ordem a vereadora Angela Kilson
reforçou o que foi dito pelo vereador Gonzaga a respeito da obra na ponte do Roselanche. Disse que ajudou muito para que a obra acontecesse, da mesma
forma que muitos empresários da cidade, o Dr. Tarcísio
e o Sr. Prefeito. Com a palavra pela ordem o vereador
Sandro Heleno disse que estava subindo à Tribuna
para esclarecer o que foi dito pelo vereador Luiz Gon-
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zaga, pois o memorial que ele pediu que assinasse
passou por ele enquanto estava distraído com outro
projeto e por isso não o assinou. E disse que ele já o
ajudou muito quando precisou, mas sempre reconheceu o trabalho de todos os vereadores da Casa. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE RESOLUÇÃO. Proj. Resolução nº. 006/13 – Dispõe sobre a
inauguração de retratos dos ex-presidentes e vice-presidentes da Câmara Municipal e dá outras providências – Aut. Vereador José Jorge Emídio. RETIRADO
DO PAUTA DADA A AUSÊNCIA DO AUTOR DO PROJETO. Proj. Resolução nº. 004/13 – Cria a ouvidoria parlamentar na Câmara Municipal de Barbacena e dá outras providências – Aut. Vereador Carlos Roberto
Batista. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR RONALDO BRAGA. VOTAR PARECER CONTRÁRIO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO. Proj. Lei nº. 006/13 – Dispõe
sobre a equiparação das entidades beneficentes e/ou
filantrópicas declaradas de utilidade pública municipal
às unidades residenciais para fins de cobrança de taxa
de lixo e limpeza urbana e dá outras providências Aut. Ver. Carlos Roberto Batista. VISTAS CONCEDIDAS
AO VEREADOR CARLOS ROBERTO. Proj. Lei nº.
070/13 – Dispõe sobre a inserção da Festa de Nossa
Senhora de Fátima no calendário oficial de eventos do
Município de Barbacena e dá outras providências Aut. Ver. Tadeu José Gomes. VISTAS CONCEDIDAS AO
VEREADOR TADEU JOSÉ. Com a palavra para dirimir
questão de ordem o vereador Carlos Roberto esclareceu que teria pedido vistas no voto contrário da Comissão e não no projeto já que o que estava em discussão era o veto. E pediu vistas do parecer para
saber o seu conteúdo. - PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO. EM BLOCO: 11.06.13 APROVADAS POR
UNANIMIDADE. 18.06.13. APROVADAS POR UNANIMIDADE. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO:19h55. Nesse momento o Sr. Presidente solicitou ao secretário que faça
a chamada dos vereadores presentes. E estavam presentes na Casa os vereadores Angela Kilson, Carlos
Alberto Sá Grise, Carlos Roberto Batista, Grácia Araújo, Luiz Gonzaga, Márcio Zeferino, Marilene Franco,
Odair Ferreira, Ronaldo Braga, Sandro Heleno, Tadeu
José, Vânia de Castro. Não havendo vereadores inscritos e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
declarou encerrada a sessão às 19h58. 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 em exercício: Vereador Carlos Alberto Sá Grise. Secretário: Vereador Tadeu José Gomes.
RESUMO DA ATA 048/2013 - 035ª Sessão Ordinária –
25.06.13 – 1º Período – 1º Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário: Vereador Tadeu José Gomes. Vereadores
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h21
“Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à
sombra do Onipotente descansará.Direi do SENHOR:
Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e
nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as
suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás; a
sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás
medo do terror de noite nem da seta que voa de dia,
Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e
dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente
com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó SENHOR, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal
te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda.
Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para
te guardarem em todos os teus caminhos.”(Salmos
91:1-11). O Sr. Presidente cumprimentou o Cel. Calixto, ao Tem. Cel. Jesus Milagres, ao Major Costa, Subcomandante do 9º. Batalhão, porque essas autoridades estão se comportando de maneira grandiosa
perante os últimos acontecimentos que o Brasil vivenciou. E Barbacena não passou por nenhuma incidência. Agradeceu ainda à mídia, ao pessoal da imprensa

em geral, em vista dos problemas enfrentados pelo
país. Lamentou ainda que, depois de trinta e seis anos
de sua vida pública, teve que se deparar com uma situação muito desagradável. Falou que o Padre Luiz da
Paixão, em uma missa na comunidade de Ponte do
Cosme, onde estava presente, e onde ele tem realizado grande trabalho social, mandou que todos permanecessem assentados após a benção final e teceu duras críticas aos políticos de Barbacena, sem exceção.
Falou da ex-prefeita Danuza, do ex-ministro Hélio Costa, da família Andrada e finalmente teceu os piores
comentários aos senhores vereadores. Lamentavelmente estava presente e não teve alternativa a não
ser ir até a sacristia para dizer-lhe que estava muito
mal informado, contra Barbacena e contra o Poder Legislativo. E destacou que assim como existem maus
padres também devem existir maus vereadores, mas
que ele deveria se inteirar melhor para saber que aqui
tem senhoras sérias e que trabalham e senhores vereadores que também trabalham. Afirmou que foi um
fato dos mais desagradáveis que já viveu, mas se não
tivesse tomado tal atitude não seria digno do cargo
que exerce. E a casa merece respeito, já que tenta
fazer o melhor para Barbacena, respeitando o resultado das urnas na última eleição. I - Leitura e Discussão
da Atas: Ata 037/2013 – Aprovada por unanimidade.
Ata 043/2013 – Vistas concedidas ao vereador Odair
Ferreira. II – Leitura da Correspondência e Comunicações: - Carta aberta à ONU em defesa do idoso. - Ofício nº 003/2013 – Associação Regional de Usuários
TTP Aretrans – Sugerindo intermediação junto ao Executivo para que seja de imediato proposto a redução
do preço da passagem dos coletivos. III- Apresentação de Proposições: - Do vereador Odair Ferreira: Indicação nº 415/2013 – Solicita a colocação de sinalização e redutores de velocidade na Rua Padre
Manoel Rodrigues, em frente à Igreja do Bom Pastor.
- Do vereador José Jorge: - Indicação n º 396/2013 –
Solicita a construção de rede de águas pluviais nas
Ruas José Teixeira do Pilar e Alexandrino Pereira, bairro Santa Cecília. – Indicação nº 414/2013 – Solicita ao
Sr. Prefeito par que o mesmo encaminhe mensagem,
acompanhada de projeto de lei que nomeie a 5ª Travessa da Rua Pedro Bonato, bairro Dom Bosco com o
nome da Senhora Vilma Bageto. - Do vereador Johnson Marçal: - Requerimento nº 077/2013 – Requer
seja oficiado ao Sr. Prefeito para que esclareça algumas dúvidas surgidas quando da análise do projeto de
lei nº 085/2013, que dispõe sobre a política municipal
e o sistema municipal de saneamento básico. - Requerimento nº 078/2013 – Requer obras de saneamento
no bairro Residencial Rosa Parque – Requerimento nº
079/2013 – Requer informações sobre o fechamento
da Creche Jesus Amparado – Bairro Santa Maria. –
Requerimento nº 080/2013 – Requer a continuidade
dos serviços de saneamento no bairro Santa Maria e
previsão de retomada destes serviços. – Requerimento nº 081/2013 – Requer a reconstrução da rotatória
anteriormente existente no bairro Santa Maria e que
foi praticamente destruída quando do início das obras
de saneamento do bairro. – Requerimento nº
082/2013 – Requer a limpeza e reforma da Unidade
Básica de Saúde do Bairro Boa Vista. – Requerimento
nº 083/2013 – Requer o calçamento e iluminação das
ruas existentes no bairro residencial Rosa Parque. –
Requerimento nº 084/2013 – Requer a reconstrução
da Praça existente no bairro Santa Maria. - Do vereador Sandro Heleno: - Indicação nº 372/2013 – Solicita
a colocação de lâmpada no poste quatro na Rua São
Vicente de Paulo bairro Boa Vista. – Indicação nº
373/2013 – Solicita a troca de luminárias na Rua José
de Souza Ferreira, bairro Boa Vista (Rua da Creche
Irmãos do Caminho). – Indicação nº 374/2013 – Solicita a instalação de lixeiras na Rua 1º de Maio. – Indicação nº 394/2013 – Solicita que sejam realizados
estudos para a construção de um aeroporto para vôos
domésticos na cidade de Barbacena, para atender necessidades do município e entorno. - Do vereador Luiz
Gonzaga: - Memorial s/n – Os vereadores que compõem a Câmara Municipal de Barbacena vêm por intermédio do vereador Luiz Gonzaga de Oliveira sugerir
à Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana,
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na pessoa do Secretário, Tarcísio Washington de Carvalho, a implantação e instalação de abrigos de ônibus
em todos os pontos de embarque e desembarque no
município de Barbacena o que proporcionará aos usuários segurança, conforto físico, bem estar e proteção
contra sol e chuva. – Indicação nº 348/2013 – Solicita
ao Sr. Prefeito que faça cumprir a lei nº 3.241/95, que
dispõe sobre higiene, segurança, ordem e bem estar
coletivo e funcionamento de estabelecimentos, uso de
bens públicos e dá outras providências, artigo 6º, através da construção e instalação de lixeiras. – Indicação
nº 351/2013 – Solicita a capacitação de águas pluviais, pavimentação asfáltica e colocação de meio fio
na estrada principal que dá acesso à comunidade das
Margaridas. – Indicação nº 352/2013 – Solicita a captação de águas pluviais, pavimentação asfáltica e colocação de meio fio na estrada que liga o bairro Santo
Antônio à Roselanche. – Indicação nº 353/2013 – Solicita o recapeamento asfáltico, canalização e meio fio
para a Rua Valdemar de Souza Nogueira no bairro
Santo Antônio. – Indicação nº 409/2013 – Solicita o
patrolamento da Rua Expedito Siqueira da Silva no
bairro Santo Antônio. - Do vereador Márcio Zeferino:
- Indicação nº 408/2013 – Solicita ao Sr. Prefeito que
encaminhe a esta Casa mensagem, acompanhada de
projeto de lei, propondo o nome de Odeite Esmério
Ferreira para a Praça da entrada de Correia de Almeida. – Indicação nº 410/2013 – Solicita a reforma da
Unidade Ambulatorial (Hospital Rural) do Distrito de
Correia de Almeida. – Indicação nº 400/2013 – Solicita
calçamento da Rua Aristides Gonçalves Ferreira em
Correia de Almeida. – Indicação nº 401/2013 – Solicita
a construção de um elevado com colocação de manilhas para a captação de águas pluviais na Rua Lino
Jacinto Furtado. – Indicação nº 402/2013 – Solicita o
asfaltamento da Travessa Eugênio Klein Dutra no Distrito de Correia de Almeida. – Indicação nº 403/2013
– Solicita o calçamento e asfaltamento da Rua Antônio
Tomaz Cimino no Distrito de Correia de Almeida. – Indicação nº 404/2013 – Solicita o calçamento e asfaltamento da Rua Padre Américo Magalhães no distrito de
Correia de Almeida. – Indicação nº 405/2013 – Solicita
o calçamento e asfaltamento da Rua José Bonifácio no
Distrito de Correia de Almeida. – Indicação nº
406/2013 – Solicita o asfaltamento e construção de
rede de captação de águas pluviais na Rua Ivanir José
Leandro, no Distrito de Correia de Almeida. – Indicação nº 407/2013 – Solicita a instalação de iluminação
pública com braços e lâmpadas de vapor de sódio em
três postes na Rua que dá acesso à estação de tratamento de água em Correia de Almeida. - Do vereador
Tadeu José: - Requerimento nº 076/2013 – Requer
voto de congratulações para o Padre José Custódio de
Assis, Pároco da Paróquia de São Pio X, pelos 25 anos
de vida sacerdotal, comemorados em 17 de junho de
2013. – Indicação nº 399/2013 – Solicita a colocação
de placas de “carga e descarga” em frente ao estabelecimento denominado Martins Agropecuária, na Rua
Bárbara Heliodora, 130, próximo ao Corpo de Bombeiros. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO:
19h45. Discussão e Votação de Projetos. REDAÇÃO
FINAL – PROJETO DE LEI. Proj. Lei nº. 054/13 – Inclui
no calendário de eventos do Município de Barbacena a
Semana Municipal de Prevenção a Acidentes com Motociclistas, na forma que indica – Aut. Luiz Gonzaga de
Oliveira. APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº.
050/13 – Cria no âmbito Municipal o Centro de Atividade da Melhor Idade de Barbacena – Ativa Idade e dá
outras providências – Aut. Vereadora Vânia Maria de
Castro. APROVADO POR UNANIMIDADE. Com a palavra como líder o vereador Carlos Roberto disse que
gostaria de registrar que está extremamente satisfeito
com todas as manifestações, não só as de Barbacena,
mas as do Brasil inteiro e acha que isso leva a todos os
partidos a uma grande reflexão e as nossas instituições a uma ação diferenciada daquilo que até então
vinha acontecendo nos parlamentos e nos executivos
do país, seja a nível federal, estadual ou municipal. E
parabenizou a vontade popular, e a vontade do povo
em se manifestar, afinal foram muitas as manifestações, muitos pedidos, muitas exigências, muitas comparações, mas acredita que no fundo todos queriam
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apenas uma coisa, respeito, principalmente da classe
política nacional. Prosseguindo, agradeceu a gestão
municipal por ter reconhecido o ganho de todos os
guardas municipais e não apenas dos dez que tiveram
na justiça reconhecido o seu direto. Dando sequência
disse que o assunto principal é que o artigo 29 da
Constituição, em seu parágrafo 8º, fala da inviolabilidade dos vereadores, por suas opiniões, palavras e
votos, no exercício do mandato e na circunscrição do
município. Isso é direito constitucional, qualquer vereador tem o direito de subir aqui e falar o que pensa. E
tem o direito de, no exercício do mandato, dentro do
município, falar o que pensa e votar do jeito que quiser votar. Deixou claro, que o processo não o assusta
e o que falou da Tribuna ele não retira uma palavra do
que foi dito. Destacou que não vai se calar com processos judiciais e nem mesmo se houver um processo
de cassação do seu mandato. Citou que se o prefeito
não vai dar reajuste aos servidores porque encontrou
folha sem pagar, que diga que foi porque encontrou a
folha sem pagar, mas não tente empurrar a culpa para
o Poder Legislativo. Citou que a lei 2.300 é válida,
bem como a lei 2.350 e não existe revogação geral. Eu
queria deixar isso claro, essa Casa não é responsável
pelo não reajuste dos servidores públicos municipais.
Se quiserem jogar a culpa na gestão do Executivo anterior, nas de dez anos atrás, mas a Casa não é culpada não. E sempre questionou o fato de mandarem
esse assunto para a Casa, porque não havia necessidade. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO
DE LEI. Proj. Lei nº. 052/13 – Dispõe sobre o incentivo
ao cultivo da “Citronela” e “Crotalária Juncea” como
método natural de combate à Dengue e dá outras providências – Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 060/13 – Institui a Semana Municipal de Conscientização,
Prevenção e Combate a Diabetes na Infância e Adolescência e dá outras providências – Aut. Ver. Johnson
Oliveira Marçal. APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj.
Lei nº. 056/13 – Dispõe sobre as diretrizes a serem
observadas na elaboração da Lei Orçamentária do Município de Barbacena para o exercício de 2014 e dá
outras providências – Aut. Executivo. APROVADO POR
UNANIMIDADE. Com a palavra para justificativa de
voto o vereador Odair Ferreira disse que a matéria é
extremamente técnica e o projeto por si se justifica, já
que as diretrizes estão em consonância com a realidade do município. Proj. Lei nº. 057/13 – Dispõe sobre a
criação do programa remédio em casa de distribuição
de medicamentos de uso continuado a pacientes idosos mediante agentes de saúde familiar e dá outras
providências - Aut. Ver. Marcio Zeferino Ferreira.
APROVADO POR UNANIMIDADE. Com a palavra para
justificar seu voto o vereador Carlos Roberto disse esperar que o projeto não seja vetado e se transforme
em lei, sendo colocada em prática para facilitar as coisas para os idosos. Em especial pelo momento vivido
na cidade, quando as farmácias estão sendo centralizadas, o que está dificultando a vida deles. Proj. Lei
nº. 062/13 – Institui no calendário do Município a Semana Municipal de conscientização Contra o Aborto e
dá outras providências - Aut. Ver. Tadeu José Gomes.
APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 069/13
– Dispõe sobre a afixação de cartazes ou placas nos
hospitais da rede pública com informação sobre o direito dos idosos de serem acompanhados em caso de
internação ou observação e dá outras providências Aut. Ver. Tadeu José Gomes. APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 075/13 – Dispõe sobre a inserção no calendário oficial de eventos do Município de
Barbacena o Encontro de Bandas e dá outras providências - Aut. Ver. Tadeu José Gomes. Com a palavra
pela ordem o vereador Odair Ferreira cumprimentou o
vereador Tadeu José pelo presente projeto, uma vez
que se trata de um projeto voltado para a cultura e
para a musicalidade. Apelou ao Secretário de Cultura,
Coordenador da AGIR, Sr. Frederico, para que voltem
com o projeto música na praça, que identificava todo
primeiro domingo de cada mês como sendo o dia da
apresentação. Com a palavra pela ordem o vereador
Tadeu José agradeceu ao líder de governo por suas
palavras e disse que o que o motivou a entrar com o

presente projeto foi o fato de ser diretor do Coral
Araújo Barbacena, entidade mantenedora da Creche
Lar Escola do Pequeno Marcos, que possui a banda e
orquestra infanto-juvenil Pequeno Marcos, composta
por trinta e nove crianças e adolescentes. Com a palavra pela ordem a vereadora Angela Kilson parabenizou
também o vereador Tadeu por seu projeto e disse que
de fato não pode deixar que ele acabe. Ela mesma já
chegou a ajudar o Lauderlei na realização do projeto
música na praça e o prestigiou por várias vezes e sabe
o quanto o projeto reuni pessoas. Encerrada a discussão o projeto foi colocado em votação e foi APROVADO POR UNANIMIDADE. PRIMEIRA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI. Proj. Lei nº. 032/13 –
Institui no âmbito do Município de Barbacena o Programa de Incentivo ao Uso do Tijolo Ecológico e dá
outras providências – Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº.
059/13 – Institui o Sistema de Informações sobre violência nos estabelecimentos de ensino no Município de
Barbacena - Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 019/13 – Dispõe sobre a inclusão de medidas de conscientização,
prevenção e combate ao “bulliying” escolar no projeto
pedagógico elaborado pelas escolas de Educação Básica do Município de Barbacena, Minas Gerais e dá
outras providências - Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. APROVADO POR UNANIMIDADE. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE RESOLUÇÃO.
Proj. Resolução nº. 006/13 – Dispõe sobre a inauguração de retratos dos ex-presidentes e vice-presidentes
da Câmara Municipal e dá outras providências – Aut.
Vereador José Jorge Emídio. VISTAS CONCEDIDAS AO
VEREADOR CARLOS ROBERTO. Proj. Resolução nº.
004/13 – Cria a ouvidoria parlamentar na Câmara Municipal de Barbacena e dá outras providências – Aut.
Vereador Carlos Roberto Batista. Com a palavra para
discutir o vereador Carlos Roberto disse saber que o
projeto não será votado hoje por já ter ouvido os comentários pela Casa. Mas queria explicar que se tudo
aquilo que foi aprovado nesta Casa para torná-la participativa e popular, certamente estariam anos luz em
questão de qualidade perante outras Câmaras por aí.
E falou que ao entrar na Casa em 2009 o sacrifício foi
grande para aprovar o projeto da Tribuna Livre, mas
hoje ela já está implantada, apesar de ainda não ser a
Tribuna Livre ideal. Citou que a Ouvidoria Parlamentar
nada mais é do que um lugar para que as pessoas
venham até a Câmara e encontrem um local próprio
para fazer suas reclamações, onde fazer suas reivindicações, onde terá acesso a seus documentos, onde
pedirá as informações que são de seu direito é onde a
Câmara se encontrará com o povo, com o cidadão de
Barbacena. Garantindo ao Presidente da Casa e aos
demais vereadores a questão da nomeação de quem
será esse representante. Encerrada a discussão foram
solicitadas vistas pelo vereador Odair Ferreira. VISTAS
CONCEDIDAS AO VEREADOR ODAIR FERREIRA. VOTAR PARECER CONTRÁRIO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO. Proj. Lei nº. 006/13 – Dispõe sobre a equiparação das entidades beneficentes e/ou filantrópicas
declaradas de utilidade pública municipal às unidades
residenciais para fins de cobrança de taxa de lixo e
limpeza urbana e dá outras providências - Aut. Ver.
Carlos Roberto Batista. Com a palavra para discutir o
vereador Carlos Roberto solicitou a retirada de pauta
do presente projeto determinando o seu arquivamento, posto ter encontrado no parecer da Comissão uma
ressalva que diz já existir a possibilidade do projeto,
no entanto é preciso haver a solicitação. O que ele
pretendia era que não houvesse a necessidade de se
fazer a referida solicitação. Sendo assim, o não terão
que discutir e votar o parecer contrário. Solicitação
deferida pelo Sr. Presidente que determinou a retirada
de pauta e arquivamento do projeto. Proj. Lei nº.
070/13 – Dispõe sobre a inserção da Festa de Nossa
Senhora de Fátima no calendário oficial de eventos do
Município de Barbacena e dá outras providências Aut. Ver. Tadeu José Gomes. Com a palavra para discutir o parecer o vereador Tadeu José leu o projeto e
disse que nele se pede a inclusão da Festa de Nossa
Senhora de Fátima no calendário de Barbacena e que
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o dia para se comemorar seria 13 de maio. Leu também o parecer da Comissão e pediu que ele fosse derrubado, em especial por ser o povo de Barbacena
muito religioso e por já existir no calendário de eventos da cidade o Jubileu de São José Operário, cuja lei
foi sancionada pela Prefeita Danuza Bias Fortes. Ressaltou que não há necessidade de manutenção do
veto justamente pelas razões apresentadas nele, qual
seja o fato de já existir outra festa religiosa no calendário de eventos do município. E disse ainda que o
projeto não fere qualquer legislação em vigor e pelas
questões religiosas que envolvem o povo da cidade.
Encerrada a discussão foram solicitadas vistas pelo
vereador Sandro Heleno. VISTAS CONCEDIDAS AO
VEREADOR SANDRO HELENO. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO:
20H49. Nesse momento foi realizada a chamada e estavam presentes os vereadores Angela Kilson, Amarílio
Andrade, Carlos Alberto, Carlos Roberto, Gracia Araújo, Johnson Marçal, José Jorge, Márcio Zeferino, Marilene Franco, Odair Ferreira, Sandro Heleno, Tadeu
José. Demais ausências devidamente justificadas.
Com a palavra pela ordem o vereador Odair Ferreira
disse não ser contrário ao projeto da ouvidoria, mas
gostaria de analisar o projeto para que possam melhorar a forma como esta será implantada na Casa. Não
havendo mais oradores inscritos o Sr. Presidente lembrou a reunião de amanhã e nada mais havendo a
tratar, o Sr. Presidente encerrou a presente sessão às
20h54 e eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário. Presidente: Vereador Amarílio
Augusto de Andrada. Secretário: Vereador Tadeu José
Gomes.
RESUMO DA ATA 049/2013 - 036ª Sessão Ordinária –
27.06.2013 - 1º. Período - 1º. Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário: Vereador Tadeu José Gomes. Vereadores
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h19. “O
Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se
revestiu e cingiu de poder; o mundo também está firmado, e não poderá vacilar.” (Salmos 119:129-136). I
- Leitura e Discussão da Ata: Ata 043/2013 – Aprovada
por unanimidade. II – Leitura da Correspondência e
Comunicações: - Relatório das Atividades da Câmara
Municipal 1º Semestre de 2013. - Ofício nº 0006/2013
– Solicitando intercessão junto ao Executivo referente
ao passe livre para todos os estudantes da Rede Pública e Privada de Barbacena no transporte coletivo urbano e rural do ensino infantil ao universitário. PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA: - Proj. Resolução nº.
007/13 – Revoga a Resolução nº. 338/13, tornando
sem efeitos todos os atos originados, bem como torna
obrigatório o envio dos mesmos para discussão e votação no Poder Legislativo – Aut. Vers. Carlos Roberto
Batista, Ronaldo Braga e Luiz Gonzaga de Oliveira. Proj. Lei nº. ll3/13 – Obriga as empresas de veículos a
adaptarem 5% (dois pontos percentuais) de sua frota
para atender as pessoas com deficiência – Ver. Sandro
Heleno. - Proj. Lei nº. ll4/13 – Dispõe sobre a criação
e inclusão do programa Projeto Cidadania Aprender
Brincando, a ser implantado na rede de ensino público
no Município de Barbacena e dá outras providências
– Ver. Sandro Heleno. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO
DIA – HORÁRIO:19h26. Discussão e Votação de Projetos. REDAÇÃO FINAL – PROJETO DE LEI. Proj. Lei nº.
052/13 – Dispõe sobre o incentivo ao cultivo da “Citronela” e “Crotalária Juncea” como método natural de
combate à Dengue e dá outras providências – Aut. Ver.
Johnson Oliveira Marçal. APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 060/13 – Institui a Semana Municipal de Conscientização, Prevenção e Combate a diabetes na Infância e Adolescência e dá outras
providências – Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal.
APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 056/13
– Dispõe sobre as diretrizes a serem observadas na
elaboração da Lei Orçamentária do Município de Barbacena para o exercício de 2014 e dá outras providências – Aut. Executivo. APROVADO POR UNANIMIDA-
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DE. Proj. Lei nº. 057/13 – Dispõe sobre a criação do
programa “Remédio em Casa” de distribuição de medicamentos de uso continuado a pacientes idosos,
mediante agentes de saúde familiar e dá outras providências. - Aut. Ver. Márcio Zeferino Ferreira. APROVADO POR UNANIMIDADE. Com a palavra pela ordem o
vereador Carlos Roberto “disse que queria deixar registrado algumas questões que considera importantes.
Falou que ao abrir os jornais no dia de hoje viu uma
notícia que acredita deixará o vereador Johnson animado, qual seja, a Comissão de Constituição e Justiça
da Câmara Federal aprovou o fim do voto secreto para
as cassações de mandato e ele acredita que também
cassará para outros casos também. Com isso gostaria
de que o vereador Johnson entrasse novamente com
o projeto de emenda à lei orgânica do município para
que também possam acabar com o voto secreto também nesta Casa. E que por estar sendo processado
pela pessoa do Sr. Prefeito, em um processo criminal e
outro por danos morais, por ter falado nesta Tribuna
aquilo que pensa, acha e acredita estar errado. Lembrou que na última reunião ele fez questão de deixar
claro que não retira nenhuma palavra do que disse. No
entanto, se surpreendeu com a notícia de que o Sr.
Prefeito teria entrado com um processo, na Casa, para
a cassação de seu mandato ou por quebra de decoro
parlamentar por parte dele, por ter usado a Tribuna
para apontar os problemas e os desvios que ele enxerga e que continua enxergando, e que continuará colocando desta Tribuna. Apenas não queria que a Câmara
entrasse de recesso sem que ele tivesse acesso a esse
documento, porque precisa ter acesso a ele, já que
parece ter sido usado o nome de alguns vereadores
como tendo sido os autores do processo. Mas o Procurador da Casa lhe disse que isso não procedia e o Sr.
Presidente da Casa garantiu que não teria sido iniciativa dos vereadores. E queria que o vereador Johnson
entrasse com o projeto para o fim do voto secreto,
pois, em sua opinião, essa legislatura não terminará
bem. E seria muito bom, no futuro, ao votarem processos de cassação, que todos soubessem que está
votando pela cassação e quem está votando contra,
caso isso acontecesse. Disse ainda: não me intimida
em nada, não vai fazer com que eu arrede um pé sequer, amanhã mesmo nós já temos uma reunião marcada com o Ministério Público às 14 horas, onde nós
vamos conversar sobre as nove denúncias que nós já
protocolamos junto ao Ministério Público local. E estarei também, em Belo Horizonte, na semana que vem,
em uma reunião com o Ministério Público estadual,
vou convidar os companheiros que quiserem comparecer, depois, para acompanhar as questões que nós
também temos dúvidas e sabemos que podem acobertar algum tipo de ilícito. Então, Sr. Presidente, eu
queria só requisitar isso, porque se foi protocolado na
Casa, é direito meu ter acesso ao processo, é direito
meu ter acesso ao protocolo, para inclusive que eu
possa instruir a ação judicial que será movida, também pelos meus advogados. Sr. Presidente, era só
isso, deixar tranquilo! Não vou me desculpar porque
não falei nada de que eu me envergonhe, não falei
nada que não esteja na cara de todo mundo, que todos estejam vendo o que está acontecendo. Reafirmou cada palavra, cada vírgula, cada acento daquilo
que eu coloquei aqui na reunião do dia quatro de junho de 2013. Em pleno juízo, em plenas faculdades
mentais, normais, eu disse aquilo que está na ata e
reafirmou. E se for preciso, Sr. Presidente, retorno a
essa Tribuna futuramente, fazendo a leitura e as mesmas severas críticas que fiz no dia vinte e quatro de
junho de 2013. E gostaria que V. Exa. avaliasse o acesso a essa documentação, que considero de direito da
minha pessoa. Muito obrigado!”Nesse momento o Sr.
Presidente explicou ao vereador Carlos Roberto que
de fato havia sido protocolado na Casa o pedido de
enquadramento de V.Exa. no decreto 201. Esta presidência devolveu todo o expediente, solicitando que
fossem juntadas todas as provas. Não tem a participação de nenhum vereador. Tão logo esse documento
retorne a essa Presidência, imediatamente, eu passarei a V.Exa. a cópia. Quanto ao protocolo nós vamos
providenciar e passar às mãos de V.Exa. Com a palavra

pela ordem o vereador Johnson disse que hoje mesmo
ele já concluiu um projeto que adentrará a Casa solicitando a quebra definitiva do voto secreto. E o mesmo
será protocolado o mais rápido possível. E pediu aos
demais vereadores que aprovem o projeto já que os
vereadores nada têm a esconder e acreditam na igualdade e na justiça. Em breve o projeto estará em pauta
e conta com o apoio dos pares. Com a palavra ela ordem o vereador Odair Ferreira “disse que em momento algum, como líder de governo enviou documento
para a Casa e desafiou qualquer pessoa a mostrar que
tenha chegado algum documento que tenha sido feito
pelos doze vereadores, com esse propósito. O Presidente, Amarílio, sabe muito bem disso, as conversas,
as orientações que nós tivemos. Acho que, aqui dentro
nós temos que ter um respaldo, um respeito com os
nossos pares. Já deixei bem claro aqui a minha postura para com os outros vereadores e com relação à
Casa. Em momento algum, partiu qualquer pedido de
criação de Comissão para quebra de decoro, porque se
partisse eu estaria usando a Tribuna para levar ao conhecimento da Casa. Já conversamos e teria sido falado que haveria uma assinatura minha e de outros vereadores da base do governo, mas afirmo que, em
momento algum, nenhuma iniciativa passou por sua
cabeça ou na cabeça dos vereadores da base do
governo.”Com a palavra pela ordem o vereador Ronaldo Braga disse estar preocupado com a questão levantada pelo vereador Carlos Roberto, porque em um país
democrático é estranho que chegue a esta Casa uma
contestação. Disse não ter conhecimento e apenas
está ouvindo o que foi dito pelo vereador Carlos Roberto, mas até o presente momento não viu nenhuma
quebra de decoro, da mesma forma que acredita que
os demais vereadores também não viram. O que ele
viu foi um vereador questionando os atos do prefeito
municipal com os quais não concordam e que colocam
de maneira muita clara e contundente. O que é normal
no parlamento, mas ninguém faltou com o decor. Para
ele parece um mecanismo de pressão desnecessário,
porque nada fará com que a atitude mude, e cumprirão sua missão até o final do mandato. As questões
serão tratadas com o respeito que vêm sendo tratadas, mas sendo feita oposição e as críticas construtivas em prol daquilo que a sociedade também ampara.
E disse ao vereador Carlos Roberto que se o prefeito
pretende entrar com o processo de quebra de decoro
contra ele terá também que entrar contra ele e o vereador Luiz Gonzaga, já que defendem as mesmas questões e com as mesma contundência. Achou bom que o
vereador Johnson já esteja providenciando outro projeto para o fim do voto secreto e que o Congresso já
esteja também atendendo ao clamor da população,
pois isso é fundamental. E a Casa também precisa mudar. Aproveitou para pedir ao Sr. Presidente que o projeto da lei orgânica e do novo regimento da Casa possam vir para a pauta no segundo período da
legislatura, em especial porque essas questões também estão contempladas nesses projetos e será bom
para a Câmara Municipal e para a cidade. Proj. Lei nº.
062/13 – Institui no calendário do Município a Semana
Municipal de conscientização Contra o Aborto e dá outras providências - Aut. Ver. Tadeu José Gomes. APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 069/13 – Dispõe sobre a afixação de cartazes ou placas nos
hospitais da rede pública com informação sobre o direito dos idosos de serem acompanhados em caso de
internação ou observação e dá outras providências Aut. Ver. Tadeu José Gomes. APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 075/13 – Dispõe sobre a inserção no calendário oficial de eventos do Município de
Barbacena o Encontro de Bandas e dá outras providências - Aut. Ver. Tadeu José Gomes. APROVADO
POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 069/13 – Dispõe
sobre a afixação de cartazes ou placas nos hospitais
da rede pública com informação sobre o direito dos
idosos de serem acompanhados em caso de internação ou observação e dá outras providências - Aut. Ver.
Tadeu José Gomes. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Proj. Lei nº. 075/13 – Dispõe sobre a inserção no calendário oficial de eventos do Município de Barbacena
o Encontro de Bandas e dá outras providências - Aut.
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Ver. Tadeu José Gomes. APROVADO POR UNANIMIDADE. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO:19h46. Nesse momento
o Sr. Presidente solicitou ao secretário que faça a chamada dos vereadores presentes. E estavam presentes
na Casa os vereadores Angela Kilson, Amarílio Andrade, Carlos Alberto Sá Grise, Carlos Roberto Batista,
Grácia Araújo, Johnson Marçal, José Jorge, Luiz Gonzaga, Márcio Zeferino, Marilene Franco, Odair Ferreira,
Ronaldo Braga, Sandro Heleno, Tadeu José, Vânia de
Castro. Nesse momento o Sr. Presidente informou que
estava presente na Casa o movimento Muda Barbacena, bem como outros movimentos e que seus integrantes teriam um documento que a Casa receberá e
encaminhará a quem de direito. E solicitou aos vereadores Luiz Gonzaga, Johnson Marçal e Odair Ferreira
os recebessem e os conduzisse a Mesa para fazer a
entrega desse documento. São eles: Tiago Martins,
Felipe Santos, Makison Moreira, Roberto, Anderson,
Marcos Paulo Lopes e Fábio Souza. Registrou ainda a
presença de Carmem Werneck, Felipe Wanser e Guilherme Piva e demais integrantes do Movimento Junta
Barbacena. O Sr. Presidente colocou à Câmara dos
vereadores à disposição para dialogar com os integrantes do movimento. O Sr. Secretário solicitou ainda
que fosse registrada a presença de Cláudio Paiva e
Glauber Milagres integrantes do Movimento Vem para
a Rua Brasil/Barbacena. Não havendo vereadores inscritos e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão às 19h52 e declarou o recesso parlamentar. 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 Tadeu José Gomes.
RESUMO DA ATA 051/2013 - 038ª Sessão Ordinária –
06.08.13 – 2º Período – 1º Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário: Vereador Tadeu José Gomes. Vereadores
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h22. “O
Senhor é meu pastor, nada me faltará”(Salmos 23-1).
I - Leitura e Discussão da Atas: Ata 038 e 040/2013 –
Aprovadas por unanimidade. Nesse momento o Sr.
Presidente informou que o vereador Ilson Guilherme
se encontrava presente e o convidou para fazer parte
da mesa dos trabalhos. II – Leitura da Correspondência e Comunicações: - Convite para oficina de apoio
Institucional do Ministério da Saúde aos Municípios. Correspondência do Ministério da Saúde nº. de ref.:
000004/MS/SE/FNS; 000325/MS/SE/FNS; 000768/
MS/SE/FNS; 002427/MS/SE/FNS; 008971/MS/SE/FNS;
000010/MS/SE/FNS; 006181/MS/SE/FNS; 006179/
MS/SE/FNS; 000009/MS/SE/FNS; 000011/MS/SE/FNS;
000007/MS/SE/FNS; 000768/MS/SE/FNS; 002442/
MS/SE/FNS; 000004/MS/SE/FNS; 000325/MS/SE/FNS;
008632/MS/SE/FNS; 006180/MS/SE/FNS; 006182/
MS/SE/FNS; 006178/MS/SE/FNS; 005286/MS/SE/FNS;
005285/MS/SE/FNS; 000008/MS/SE/FNS; 000009/
MS/SE/FNS; 001308/MS/SE/FNS; 001307/MS/SE/FNS;
001306/MS/SE/FNS; 001464/MS/SE/FNS; 001881/
MS/SE/FNS; 000004/MS/SE/FNS; 004344/MS/SE/FNS;
- Ofício nº 0113/2013 – GPB – Prefeito Toninho Andrada Informando que permanecerá na Chefia do poder
Executivo até o dia 15.07.2013. - Ofício nº 103/2013GPB – Prefeito Toninho Andrada – Informando que
estará ausente do Município entre os dias 03.07.2013
a 14.07.2013. - Of. GSCAND nº 597/2013 – Encaminhado cópia do ofício enviado ao Ministério dos Transportes solicitando a duplicação da BR-040 – Senador
Clésio Andrade. - CIRC/1887/06/2013 – do deputado
Lafayette de Andrada informando que o município
será contemplado com um ônibus para o transporte
escolar. - Comunicado do Ministério da Educação Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Comunicado
nº
CM158299/2013;
CM170444/2013;
CM170436/2013; CM185268/2013; CM189504/2013;
CM170443/2013; CM170440/2013; CM170441/2013;
CM170442/2013; CM170437/2013; CM170438/2013;
CM170444/2013; CM170439/2013; CM170433/2013;

BARBACENA, SEXTA-FEIRA, 01 DE NOVEMBRO DE 2013 - EDIÇÃO EXTRA
CM170434/2013; CM170435/2013; CM170432/2013;
CM170448/2013; CM170447/2013; CM170446/2013;
CM170445/2013. - Balancete da Câmara referente ao
mês de junho/2013. Nesse momento o Sr. Presidente
informou a Casa que desde segunda-feira, um veículo
do Instituto 9 de julho está levando pacientes para o
tratamento de câncer, sendo estes devidamente agendados, evitando assim que esses pacientes fiquem
tempo demais aguardando o atendimento. Ressaltou
que esse foi um empenho de um ano e meio seu e de
seu filho, Júlio Cezar, e agradeceu ao Sr. Prefeito, Toninho Andrada, ao Secretário de Saúde Municipal, Sr.
Orleans, ao Dr. Luiz Eduardo, ao Dr. Misiara, ao Dr.
Antônio José, por terem conseguido esse automóvel
tão necessário. E explicou que tal atendimento está
sendo feito para pacientes com tratamento recém iniciado, os pacientes que já estava se tratando em outros hospitais e com outros médicos permaneceram
em tratamento nestes, para dar continuidade aos tratamentos já iniciados. III- Apresentação de Proposições: - Do vereador José Jorge: - Indicação nº
423/2013 – Solicita o calçamento da Rua Jacob Hertel,
Santa Tereza II. – Indicação nº 478/2013 – Solicita a
substituição de lâmpadas fracas da Rua São Paulo da
Cruz, bairro Nova Cidade, por lâmpadas a vapor de
sódio. – Indicação nº 479/2013 – Solicita a construção
de uma rede de águas pluviais e calçamento na Rua
Jacinto Aurélio, bairro Floresta. – Indicação nº 480 –
Solicita a construção de uma rede de esgoto seguida
de calçamento da Rua 106, esquina com a Rua 6, no
bairro Jardim das Alterosas. Com a palavra pela ordem
o vereador José Jorge parabenizou os Procuradores
Públicos Estaduais pela comemoração de seu dia. Com
a palavra pela ordem a vereadora Vânia de Castro parabenizou ao Sr. Presidente pela conquista do automóvel para levar os pacientes portadores de câncer para
realizar os seus tratamentos. Parabenizou ainda a
equipe da Professora Alessandra Rosa, pois esteve
reunida com ela e algumas entidades e lideranças de
grupos da cidade para a discussão de ações a serem
tomadas em prol da cidade. - Da vereadora Vânia de
Castro: - Indicação nº 424/2013 – Solicita ao Sr. Prefeito que o mesmo encaminhe mensagem acompanhada do guia para a elaboração e implantação municipal do Plano Municipal do Livro e Leitura e que
viabilize o Executivo Municipal a implantação do Plano
Municipal do Livro nesta cidade. E ressaltou a importância da implantação desse projeto. Com a palavra
pela ordem o vereador Sandro Heleno também parabenizou o Sr. Presidente pela conquista do automóvel
para levar pacientes. - Do vereador Sandro Heleno: Indicação nº 433/2013 – Solicita ao Sr. Prefeito para
que o mesmo encaminhe a esta Casa mensagem
acompanhada de projeto de lei isentando as igrejas,
templos e demais seguimentos religiosos da taxa de
limpeza urbana e coleta de lixo. – Indicação nº
425/2013 – Solicita ao Sr. Prefeito que seja encaminhada mensagem, acompanhada de projeto de lei,
obrigando as empresas locadoras de veículos a adaptarem 5% de sua frota para atender às pessoas portadoras de deficiência. – Indicação nº 422/2013 – Solicita ao Sr. Prefeito que o mesmo encaminhe mensagem
acompanhada de projeto de lei concedendo licença
maternidade e paternidade para os servidores públicos municipais das administrações diretas e indiretas
do município de Barbacena, pai de bebês prematuros,
múltiplos e com deficiência, anteprojeto anexo. – Indicação nº 421/2013 – Solicita ao Sr. Prefeito que o
mesmo encaminhe mensagem acompanhada de projeto de lei para a distribuição de óculos a maiores de
60 anos, anteprojeto anexo. – Indicação nº 395/2013
– Solicita providências quanto à pavimentação da Rua
Irene Piazzi. – Indicação nº 459/2013 – Solicita seja
denominada uma via pública do bairro Greenville II,
conhecida como Rua cento e quatro, com o nome de
José Ermínio de Carvalho. – Indicação nº 456/2013 –
Solicita que seja denominada uma via pública do bairro Greenville II, conhecida como Rua cento e três,
com o nome de Corina de Carvalho. – Indicação nº
457/2013 – Solicita que seja denominada uma via pública do bairro Greenville II, conhecida como Rua Central dois, com o nome de ex-vereador João Braz. –In-

dicação nº 456/2013 - Solicita que seja denominada
uma via pública do bairro Greenville II, conhecida
como Rua cento e um, com o nome de ex-prefeito Lídio Nusca. – Indicação nº 455/2013 - Solicita que seja
denominada uma via pública do bairro Greenville II,
conhecida como Rua Cem, com o nome de Fernando
José Ottoni. – Indicação nº 454/2013 - Solicita que
seja denominada uma via pública do bairro Santo Antônio, conhecida como Rua Dois, próximo à Rua Demétrio Ribeiro, com o nome de Tereza Badaró. – Indicação nº 452/2013 - Solicita que seja denominada
uma via pública do bairro Greenville, conhecida como
Rua cento e dois, com o nome de Dr. Antenor de Paula. – Indicação nº 463/2013 - Solicita que seja denominada uma via pública do bairro Greenville II, conhecida como Rua cento e sete, com o nome de Maria do
Carmo da Silva. – Indicação nº 464/2013 - Solicita que
seja denominada uma via pública do bairro Greenville
II, conhecida como Rua cento e oito, com o nome de
Maria de Lourdes Mariano. – Indicação nº 465/2013 Solicita que seja denominada uma via pública do bairro Greenville II, conhecida como Rua cento e nove,
com o nome de Braz Gomes Moreira. – Indicação nº
466/2013 - Solicita que seja denominada uma via pública do bairro Greenville II, conhecida como Rua cento e dez, com o nome de Virgílio Ferreira. – Indicação
nº 467/2013 - Solicita que seja denominada uma via
pública do bairro Greenville II, conhecida como Rua
cento e doze, com o nome de Valdemar Hespanhol. –
Indicação nº 468/2013 - Solicita que seja denominada
a estrada sentido Barbacena ao Distrito de Pinheiro
Grosso, atrás do Ceasa, com o nome do ex-prefeito
Vicente de Paula Araújo. – Indicação nº 469/2013 Solicita que seja denominada uma via pública do bairro Greenville II, conhecida como Rua cento e doze,
com o nome de João Helídio Machado. – Indicação nº
470/2013 - Solicita que seja denominada uma via pública do bairro Greenville II, conhecida como Rua cento e dezoito, com o nome de José Marcelino Ferreira.
– Indicação nº 471/2013 - Solicita a instalação de um
Hemocentro no município de Barbacena. – Indicação
nº 462/2013 - Solicita que seja denominada uma via
pública do bairro Monte Mário, conhecida como loteamento São Vicente de Paula, com o nome de Radialista Sérgio Fernandes. – Indicação nº 461/2013 - Solicita que seja denominada uma via pública do bairro
Greenville II, conhecida como Rua cento e seis, com o
nome de Walfrido Garcia Silva. - Da vereadora Angela
Kilson: - Indicação nº 482/2013 – Solicita o calçamento ou asfaltamento da Rua Joaquim Izidoro de Souza,
no bairro Diniz II. – Requerimento nº 088 – Voto de
pesar pelo passamento da Sra. Maria Izabel Louvera.
- Da vereadora Gracia Araújo: - Indicação nº 483/2013
– Solicita a troca de transformadores das ruas Elizabete Pereira dos Santos e Rua Nossa Senhora de Lourdes, no distrito da Colônia Rodrigo Silva. – Indicação
nº 484/2013 – Solicita a instalação de dois postes na
Rua Nossa Senhora de Lourdes, na Colônia Rodrigo
Silva. – Indicação nº 485/2013 – Solicita iluminação
do campo de futebol do bairro Santa Efigênia, bem
como o conserto dos alambrados do mesmo. Com a
palavra pela ordem a vereadora Gracia Araújo agradeceu ao Subsecretário de Trânsito, Cel. Carlos Alberto
Soares, por ter conseguido realizar a indicação
265/2013, e será iniciada a pintura das faixas de pedestres nas proximidades de todas as escolas estaduais e municipais de Barbacena e Distritos. - Do vereador Luiz Gonzaga: - Indicação nº 412/2013 – Solicita a
reforma do Posto de Saúde do bairro Santa Luzia. –
Indicação nº 413/2013 – Solicita, urgente, operação
tapa-buracos e a recuperação da Rua Maria Helena
Aguiar, via de acesso ao Distrito Industrial, no bairro
Ipanema. – Indicação nº 427/2013 – Solicita que a
presente seja encaminhada ao Sr. Prefeito para que o
mesmo encaminhe à Secretaria Municipal de Obras
Públicas e Mobilidade Urbana (SEMOB), com cópia
para a Subsecretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana
(SUTRAM), para que se providencie construção de ciclovia e passeio em toda a Avenida Sanitária. – Indicação nº 432/2013 – Solicita providências quanto à solução de vazamento de águas no asfalto da Avenida Bias
Fortes, em frente à entrada do estacionamento do
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Hotel Lucape. – Indicação nº 434/2013 – Solicita operação tapa-buracos na Rua Álvaro Azevedo Coutinho,
bairro Santo Antônio. Com a palavra para explicação
pessoal o vereador Luiz Gonzaga disse que ao entrar
na Casa recebeu uma carta aberta ao público que
mencionava o seu projeto de lei. Explicou que apresentou o referido projeto porque ainda não houve nenhuma movimentação para a redução das passagens
de ônibus no município e tão pouco foi apresentada
nenhuma proposição nesse sentido. Apresentou os
números da arrecadação feita pela Empresa Cidade
das Rosas no ano passado durante os meses de abril
e maio. E também apresentou os projetos de lei de
Belo Horizonte, Porto Alegre e Blumenau. Ressaltou
que entrou com o projeto para beneficiar o cidadão. Do vereador Johnson Marçal: - Indicação nº 428/2013
– Solicita seja encaminhada ao chefe do Poder Executivo para que solicite ao Secretário de Educação e Desporto – SEDUC – Sr. Emiliano Furtado Campos, que
preste informações a esta Casa Legislativa referente
ao esporte nos próximos anos. – Indicação nº
429/2013 – Solicita seja encaminhado ao Sr. Prefeito
sugerindo que fosse construída toda uma infraestrutura no conjunto habitacional em construção no bairro
Nova Cidade. – Indicação nº 430/2013 – Solicita asfaltamento e saneamento da Rua Basílio de Moraes no
bairro Nova Cidade. – Indicação nº 431/2013 – Solicita
ao Sr. Prefeito que seja verificada a possibilidade de
implementação da redução da jornada de trabalho de
servidores públicos municipais que possuam filhos naturais ou adotivos portadores de necessidades especiais e que carecem de acompanhamento em seu tratamento. – Indicação nº 436/2013 – Solicita ao Sr.
Prefeito informações acerca da obra da Rua Bahia. Do vereador Odair Ferreira: - Indicação nº 416/2013
– Solicita providências quanto à iluminação a vapor de
sódio nas Ruas próximas à Fazenda do Registro. – Indicação nº 417/2013 – Solicita a colocação de uma
grade de proteção com corrimão na passagem que
liga quem desce da Ponte Seca para o túnel que liga
ao bairro Jardim, área central da cidade. – Indicação
nº 418/2013 – Solicita melhoria, com asfalto, da Rua
Nossa Senhora de Lourdes na Colônia Rodrigo Silva. Do vereador Tadeu José: - Indicação nº 438/2013 –
Solicita ao Sr. Prefeito que o mesmo encaminhe mensagem acompanhada de projeto de lei de doação de
imóvel às Obras Sociais São Domingos de Gusmão, de
uma área de propriedade do município. - Da Mesa da
Câmara: - Indicação nº 389/2013 – Solicita, seja levada à apreciação do Prefeito Municipal, para que o mesmo solicite a criação do Distrito da Lavrinha, a ter seu
início pela esquerda da BR-135, que liga Barbacena a
Antônio Carlos, até o alto Sá Fortes, segundo variante
estrada que dá acesso à Ponte do Cosme até o cruzamento, divisando também com outros locais. – Indicação nº 419/2013 – Solicita a denominação da Rua que
começa depois do mata-burro, a 2ª à direita, até o final, na localidade de Ponte do Cosme, Distrito de Barbacena, com o nome de Tania Maria Zille. – Indicação
nº 420/2013 – Solicita a denominação da Rua que
começa na primeira entrada à direita, depois da igreja
e indo até a casa de Vitor Zille (Vitinho), na localidade
de Ponte do Cosme, Distrito de Barbacena, com o
nome de Victore Roberto Zille. – Indicação nº
426/2013 – Solicita a retirada das terras, que se encontram no final da Rua Rio Negro, no bairro Caiçaras.
– Requerimento nº 085/2013 – Os vereadores que o
presente subscrevem, requerem seja consignado um
voto de congratulações ao Subcomandante do 9º Batalhão de Polícia Militar, Major PM Cláudio Silva da Costa, pelos relevantes serviços prestados à nossa gloriosa Polícia Militar e à nossa terra. – Indicação nº
477/2013 – Solicita ao Sr. Prefeito que encaminhe à
Câmara Municipal um projeto de lei concedendo a
isenção do pagamento do IPTU aos portadores de
câncer devido ao alto custo do tratamento que se dá a
toda vida. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h26. Discussão e Votação de Projetos. Com
a palavra pela ordem o vereador Ronaldo Braga . Ressaltou que a implantação das ações colocadas dependerá do posicionamento das bancadas nesta Casa. E
explicou que estavam confundido o fato de ter sido
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mencionado dentro da Câmara Municipal a questão de
que existem os vereadores de oposição e de situação.
E tranquilizou os demais vereadores para esse fato e
que nada de problema há nisso, dado o sistema republicano democrático. E disse que, em breve, haverá
uma bancada de centro na Casa. Porém, de uma maneira geral os vereadores concordarão e discordarão
das ideias apresentadas em muitos momentos. Lembrou que na reunião realizada no dia de ontem discutiram a lei delegada que está refletindo diretamente no
serviço de água e esgoto do município e que possa vir
a ter reflexos em outros setores da administração. E
que o posicionamento dos vereadores não os diminui
ou os engrandece, apenas reflete suas opiniões. Isso
não impede de serem companheiros e não gostaria
que sua posição não deixasse os demais vereadores
incomodados. Com a palavra para justificativa de voto
a vereadora Vânia de Castro disse que muitas vezes,
no auge da ansiedade e da sua sensibilidade, coloca
as coisas muito incisivamente, mas é em razão da sua
vontade de ver as coisas se realizarem. E pediu desculpas se alguma vez se exaltou. Destacou, porém a
importância da oposição já que todos que estão na
Casa defendem os interesses da cidade. E sempre irá
escutar todos e como disse anteriormente ela nunca
concordará com todos, pois tem opiniões políticas diferente, mas aquilo que for para o bem da cidade e
for justo ela defenderá e enfrentará as conseqüências.
Com a palavra pela ordem o vereador Marcio Zeferino
disse que os vereadores sempre trabalharam juntos,
e os projetos apresentados pela oposição, que forem
para o bem da população sempre serão apoiados. E
destacou o fato dele e do vereador Johnson serem do
mesmo partido e que não esperavam estar juntos na
Câmara em razão dos demais candidatos presentes em
sua coligação. Mas agora que estão na Casa, devem se
unir aos demais vereadores para apresentarem seus
projetos e lutar para o bem da cidade.Com a palavra
pela ordem o vereador Tadeu José parabenizou o Sr.
Presidente pela conquista do Hospital do Câncer e que
trará dignidade para as pessoas portadoras de câncer.
Prosseguindo disse que no dia de ontem participou de
uma reunião, juntamente com outros vereadores, e
parabenizou a maneira como a reunião foi conduzida
pelas pessoas que estão a frente desses movimentos.
Disse ser importante a presença dos jovens nas ruas,
de forma ordeira, pois só assim as mudanças aconteceram. Com a palavra pela ordem o vereador Luiz

Gonzaga dirigiu-se ao vereador Ronaldo Braga que a
discussão sobre oposição e situação foi trazida para a
Tribuna por ele, já que sempre desejou que essa fosse
uma realidade. Porém, sua intenção foi unir Barbacena
e não causar um transtorno entre os vereadores. Disse
que continuará em seu papel de buscar um posicionamento a favor da cidade, afinal nada deve ao Prefeito.
E destacou que sua opinião, ainda que contrária, tem
feito as coisas se modificarem e citou o exemplo dos
exames que estavam sendo realizados no Hospital
Escola. O que num primeiro momento muitos defenderam, e agora já houve uma reformulação desse modelo. Citou também as denúncias feitas ao Ministério
Público, e as manifestações dos movimentos. E ressaltou que ao mencionar o trato mais respeitoso entre os
vereadores ele quis apenas melhorar os trabalhos da
Casa. Com a palavra pela ordem o vereador Sandro
Heleno agradeceu aos movimentos pelo convite para
participar na reunião de ontem. Agradeceu também ao
deputado Lafaiete Andrada pelo ônibus que conseguiu
e está enviando para Barbacena. Falou ainda que está
vindo para Barbacena o projeto “Amigos do Trem” e
que ele vem participando do movimento em prol de
tal projeto. Elogiou ainda o canal 10, TV Estrada Real,
que o Prefeito Toninho Andrada está trazendo para a
cidade. Com a palavra pela ordem o vereador Odair
Ferreira primeiramente disse que na sessão anterior
ele em momento algum citou o nome de qualquer autoridade política do passado. E sempre se preocupa
com isso em seus pronunciamentos, não se referindo
a ninguém especificamente. Ele apenas referiu-se ao
cargo que ocupou e que poderia ter contribuído melhor para a cidade. Falou que não sabe o que acontece, mas toda vez que sobe à tribuna o vereador Luiz
Gonzaga não lhe escuta, ainda que sempre o acompanhe em seus pronunciamentos. Prosseguindo falou a
respeito da saúde que é de suma importância e deve
ser prioridade de qualquer administração. Por isso o
Prefeito Toninho vem se reunindo diariamente com os
setores saúde. E que é preciso ressaltar a importância
do que aconteceu no laboratório do Hospital Escola,
mas esteve lá e por várias vezes disse ser contrário a
maneira como foi modificado o serviço dos laboratórios, que agora começa a se normalizar. Falou que a
saúde também não pode ser negligenciada e lembrou
o pronto atendimento no Hospital Regional e no final
do mês de agosto, início de setembro, será inaugurada a UPA, conquistas que devem ser ressaltadas,
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foram iniciadas na administração anterior, com todos
os trâmites legais, e agora o Prefeito Toninho Andrada dará fim a estes projetos. Nesse momento o Sr.
Presidente interrompeu para informar que estava encerrado o período de discussão e votação de projeto e
estava iniciando a terceira parte da reunião. TERCEIRA
PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS
– HORÁRIO: 21H26. Nesse momento foi realizada a
chamada e estavam presentes os vereadores Angela
Kilson, Carlos Alberto, Carlos Roberto, Johnson Marçal, Luiz Gonzaga, Marilene Franco, Odair Ferreira,
Ronaldo Braga, Sandro Heleno, Tadeu José, Vânia de
Castro. Prosseguindo o seu pronunciamento o vereador Odair Ferreira disse que a questão da saúde é
importante para que a cidade seja ainda melhor. Com
a palavra pela ordem o vereador Carlos Roberto disse
que estava esperando que algum projeto da pauta fosse votado, mas está certo de que o serão na quintafeira. Dirigindo-se ao vereador Odair Ferreira disse que
está tão decepcionado com a política e com o fato das
manifestações não terem gerado impactos nos níveis
municipal e estadual. E, em sua opinião, é tudo a mesma coisa, pois quando sobem na tribuna para falar do
governo passado e do atual, ainda que não saibam as
dívidas deixadas pelas administrações anteriores, eles
acabam aprovando as contas que voltam do Tribunal
de Contas. Questionou ainda como o então Presidente do TCE, Toninho Andrada, aprovou as contas da
ex-prefeita Danuza, se tinha grandes irregularidades
e dívidas monstruosas. Por isso acha que são todos
iguais e seria um caso de família, primos e parentes.
Porque se deixou uma dívida de vinte quatro milhões,
ele como Presidente do Tribunal de Contas não aprovaria as contas. Contas que vieram para esta Casa e
ele não votou, como as contas do Martin Andrada, as
diferenças apontadas e as ressalvas do TCE. Afirmou
que o governo passado também iniciou sua gestão pagando em dia os salários dos servidores. Não havendo
mais oradores inscritos o Sr. Presidente lembrou a reunião de amanhã e nada mais havendo a tratar, o Sr.
Presidente encerrou a presente sessão às 21h53 e eu,
Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas,
lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário.
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade.
Secretário: Vereador Tadeu José Gomes.

