
BARBACENA, SEGUNDA-FEIRA, 02 DE SETEMBRO DE 2013

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

EXTRATO DE PORTARIAS
ASSINADAS PELO EXMO. SR. 

PREFEITO MUNICIPAL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, em especial a Lei Municipal nº 4.341, 
13.04.2011, na forma do art. 26, inciso II da Consti-
tuição do Município de Barbacena; Considerando as 
alterações na denominação das Secretarias constan-
tes da Lei Delegada nº 31, de 25 de janeiro de 2013; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 15.677 - 1 – REVOGAR a designação 
dos membros da área governamental do Conselho Mu-
nicipal de Desenvolvimento Rural Sustentável contida 
na Portaria nº. 14.089, de 2012. 2 - DESIGNAR para 
compor o Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Rural Sustentável, na qualidade de representantes da 
área governamental: .Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Rural – SEDRU: Titular: Gabriel Queiróz 
Magalhães D´Assunpção Suplente: Paulo César Viol. 
Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP: Titu-
lar: João Luiz Ribeiro Gomes Suplente: Odilon Grossi 
Couto. Secretaria Municipal de Educação e Desporto 
– SEDUC: Titular: Leandro Augusto Pinto Abidalla  Su-
plente: Claudia Ivone Zanetti Cabral. Secretaria Muni-
cipal de Coordenação de Projetos Sociais – SECOPS: 
Titular: Clayrton Dutra Costa Vieira Suplente: Luciano 
Dilly de Medeiros. Representante da Secretaria Muni-
cipal de Fazenda – SEFAZ: Titular: Jonathan Wander 
Puiati Suplente: Niger Jorge Emídio. Secretaria Muni-
cipal de Governo - SEGOV: Titular: Leandro Pereira de 
Faria  Suplente: Jaime André de Araújo. 3 - DISPOR 
que a presente Portaria entre em vigor a partir desta 
data. Barbacena, 16 de julho de 2013.
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, em especial a Lei Municipal nº 4.363, 
de 05 de julho de 2011, e na forma do artigo 26, in-
ciso II, da Constituição do Município de Barbacena; 
Considerando as alterações na denominação das Se-
cretarias constantes da Lei Delegada nº 31, de 25 de 
janeiro de 2013; RESOLVE:

PORTARIA Nº 15.678 - 1 – REVOGAR as designações 
dos membros da área governamental do Conselho 
Municipal de Emprego e Renda contidas nas Portarias 
nºs. 14.458 e 14.578, ambas de 2012. 2 - DESIGNAR 
para compor o Conselho Municipal de Emprego e Ren-
da, como representantes da área governamental: . 
Agência Municipal de Desenvolvimento Integrado de 
Barbacena e Região – AGIR/Diretoria de Fomento 
Econômico: Titular: Felipe Alvim Quinet de Andrade 
Suplente: Luiz Henrique Trindade . Secretaria Muni-
cipal de Coordenação de Projetos Sociais – SECOPS: 
Titular: Cacilda de Araújo Silva Suplente: Maiara Perei-
ra Couto Bastos . Secretaria Municipal de Educaçãoe 
Desportos – SEDUC: Titular: Zaine Barbosa Curci Fer-
reira Suplente: Bruno Simões Coelho 4 – DISPOR que 
a presente Portaria entre em vigor a partir desta data. 
Barbacena, 16 de julho de 2013.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e as Leis 
Delegadas Municipais nº 38, de 12 de março de 2013, 
nº 75 de 14 de maio de 2013 e o Decreto Municipal nº 
7.433, de 18.06.2013; RESOLVE:

PORTARIA Nº 15.766 - NOMEAR Sandra Cristina Furta-
do para exercer o Cargo de Provimento em Comissão 
de Assistente de Gabinete, na Diretoria de Fomento 
Econômico, na Agência Municipal de Desenvolvimento 
Integrado de Barbacena e Região – AGIR, com efeito 
retroativo a 01.08.2013. Barbacena, 20 de agosto de 

2013.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e a Lei 
Delegada Municipal nº 61, de 13 de maio de 2013; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 15.771 - DESIGNAR Maria José Gorini 
da Fonseca para exercer, cumulativamente, a função 
de Gerente da Corregedoria da Guarda Municipal, sem 
quaisquer outras vantagens além das de seu cargo, a 
partir desta data. Barbacena, 20 de agosto de 2013.

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 
Delegada nº 46, de 08 de abril de 2013, e na forma 
do artigo 26, inciso II, da Constituição do Município de 
Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 15.775 - 1 – DESIGNAR para compor o 
CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR 
– COMSEA, na forma do art. 3º da Lei Delegada nº 
46/2013, os seguintes membros: Representantes do 
Governo Municipal: a) Secretaria Municipal de Coor-
denação de Programas Sociais – SECOPS: Clayrton 
Dutra Costa Vieira. b) Secretaria Municipal do Sistema 
de Integração Governamental para a Promoção Hu-
mana – SIGA: Rita de Cássia Gonçalves Candian. c) 
Secretaria Municipal de Saúde Pública – SESAP: Ca-
milo Lélis de Melo Chaves. d) Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Rural – SEDRU: Getúlio Paes Fortes 
Feres. e) Câmara Municipal de Barbacena: Altamiro 
Carvalho Júnior. 2 – DISPOR que a presente Portaria 
entre em vigor a partir desta data. Barbacena, 20 de 
agosto de 2013.

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 4.456, de 21 de novembro de 2012, e 
na forma do artigo 26, inciso II, da Constituição do 
Município de Barbacena; Considerando as alterações 
na denominação das Secretarias constantes da Lei 
Delegada nº 31, de 25 de janeiro de 2013; RESOLVE:

PORTARIA Nº 15.776 - 1 – DESIGNAR para compor 
o CONSELHO MUNICIPAL SOBRE DROGAS - COMAD, 
na forma do art. 6º da Lei Municipal nº 4.456/2012, 
os seguintes representantes da área governamental: 
Representantes do Poder Público Municipal: a) Se-
cretaria Municipal do Sistema de Integração Gover-
namental para a Promoção Humana  - SIGA. Titular: 
Pedro de Oliveira Gurita. Suplente: João Custódio 
de Carvalho Neto. Suplente: Aline Moura Badaró. b) 
Secretaria Municipal de Educação de Desportos – SE-
DUC. Titular: Ana Lúcia Lelis Duarte Zanetti. Suplente: 
Neidimar de Oliveira e Silva, Suplente: Alaôr Leite de 
Almeida. c) Secretaria Municipal de Coordenação de 
Programas Sociais – SECOPS. Titular: Luciano Dilly 
de Medeiros. Suplente: Pedro Camilo Ferez da Silva. 
Suplente: Clayrton Dutra Costa Vieira. d) Secretaria 
Municipal de Saúde Pública – SESAP. Titular: Sandra 
Elizabeth Miranda. Suplente: Imalucia Maria da Silva 
Suplente: Marco Antônio Coura Paiva. 2 – DISPOR que 
a presente Portaria entre em vigor a partir desta data. 
Barbacena, 20 de agosto de 2013.

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 3.756, de 2003 e no art. 4º da Lei 
Delegada nº 28, de 2009, e na forma do art. 26, II, 
da Constituição do Município de Barbacena; Conside-
rando as alterações na denominação das Secretarias 
constantes da Lei Delegada nº 31, de 25 de janeiro de 
2013; RESOLVE:

PORTARIA Nº 15.777 - 1 - REVOGAR as designações 
dos membros da área governamental do Conselho Mu-
nicipal de Proteção e Defesa dos Animais - COMDEA, 

contidas na Portaria nº 13.143, de 09 de dezembro de 
2009; 2 - DESIGNAR para compor o Conselho Muni-
cipal de Proteção e Defesa dos Animais, os seguintes 
representantes da área governamental: . Secretaria 
Municipal de Saúde Pública – SESAP. Titular: Solange 
de Oliveira Brunelli. Suplente: Celine Maria Abidalla 
Barreto. Titular: Rafael Bastos Pereira. Suplente: San-
dra Elizabeth Miranda. . Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Rural – SEDRU. Titular: Gabriel Queiróz 
Magalhães Assunção. Suplente: José da Consolação 
Aparecido da Silva. Titular: Sandro Heleno da Silva 
Carvalho. Suplente: Aparecida Damasceno Guedes. 
3 - DISPOR que a presente Portaria entre em vigor a 
partir desta data. Barbacena, 20 de agosto de 2013.

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

Secretário Municipal de Governo

EXTRATO DE CONVÊNIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
GOVERNO - SEGOV

Secretário: José Augusto de Oliveira Penna Naves

Convênio nº. 042/2013. PARTES: Município de Barba-
cena, através da Secretaria Municipal de Saúde Públi-
ca - SESAP/Associação dos Diabéticos de Barbacena 
- ASSODIBAR. OBJETO: Cooperação mútua entre as 
partes, no sentido de garantir e estimular o tratamento 
aos portadores de diabetes, por meio da distribuição 
de Insulina NPH, Regular, GLARGINA, seringas e fitas 
reagentes aos usuários cadastrados na Rede SUS, do 
Município de Barbacena/MG. PRAZO: Até 12/08/2014.  
DATA DA ASSINATURA: 13/08/2013. ASSINAM: Pelo 
Município de Barbacena, Antônio Carlos Andrada, Pre-
feito Municipal. Pela Secretaria Municipal de Saúde Pú-
blica – SESAP, José Orleans da Costa. Pela Associação 
dos Diabéticos de Barbacena - ASSODIBAR, Liliana 
Chevtchouck, Presidenta.

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

Secretário Municipal de Governo

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO -

SEPLAN

AVISO DE LICITAÇÃO
Secretário: Samir Carvalho Moysés

PP 023/2013 – PRC 031/2013 - OBJETO: Aquisição de 
dois caminhões pipa para atender o SAS. Abertura dia 
13/09/2013, às 13:00 horas. Texto completo no link 
http://www.barbacena.mg.gov.br/edital.php. Infor-
mações tel: 0xx32 3339–2026 ou licitacao@barbace-
na.mg.gov.br Mirian P. D. Ladeira – pregoeira.

PP Nº 034/2013 - PRC 049/2013 – OBJETO: Aquisição 
peças veiculares. RECEBIMENTO E ABERTURA PRO-
POSTA: 11/09/2013, 13:00 hs.  Informações (0xx32) 
3339–2026 ou licitacao@barbacena.mg.gov.br Barba-
cena, 29/08/2013. Pablo Herthel Candian. Coordena-
dor de Aquisições e Contratos.

AVISO DE RATIFICAÇÃO
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – PRO-
CESSO Nº 025/2013 - DL Nº 005/2013 –. Objeto: 
Contratação de Empresa Especializada em Serviços 
Médicos Visando a Realização do Procedimento Co-
langiopancreatografia Retrógrada Endoscópica, sendo 
prestadora CLIGED - CLINICA DE DIAGNOSTICO ME-
DICO POR IMAGEM DO APARELHO DIGESTIVO LTDA 
– portadora do CNPJ 20.437.273/0001-05. Valor total 
da dispensa R$9.000,00 (nove mil reais). Barbacena, 
02 de Setembro de 2013. Antonio Carlos Andrada. 
Prefeito Municipal.



BARBACENA, SEGUNDA-FEIRA, 02 DE SETEMBRO DE 2013

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE 
BARBACENA

Presidente: Amarílio Augusto de Andrade

EXTRATO DE PORTARIAS
305- Nomeando Valdir Costa Rodrigues para exercer 
o cargo em comissão de coordenador de gabinete 
de vereador, símbolo CLC-4, do quadro da Câmara, 
lotado no gabinete do vereador Sebastião Alvim da 
Silva, de acordo com a lei 4169/09, modificada pela 
lei 4467/13, a partir de 20.08.13. Vereador Amarílio 
Andrade – Presidente.

306- Nomeando Silvio Fernando de Sá para exer-
cer o cargo em comissão de secretário de gabinete 
de vereador, símbolo CLC-3, do quadro da Câmara, 
lotado no gabinete do vereador Sebastião Alvim da 
Silva, de acordo com a lei 4169/09, modificada pela 
lei 4467/13, a partir de 20.08.13. Vereador Amarílio 
Andrade – Presidente.

307- Nomeando Ricardo Lima Gonçalves Dutra para 

EXTRATO DE ATA
ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA. 28.02.13 – 1º Período 
– 1º Ano da Legislatura. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMEN-
TO DAS METAS DO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 
2012. Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro, do ano 
de dois mil e treze, às dezessete horas, sob a Presi-
dência do Vereador Amarílio Augusto de Andrade, no 
Plenário da Câmara Municipal de Barbacena, foi reali-
zada a presente Audiência Pública, atendendo ao dis-
posto no § 4º do Artigo 9º da Lei Complementar nº. 
101/2000, com fundamentação legal, foi realizada a 
Audiência Pública para apresentação dos Resultados 
do Terceiro Quadrimestre de 2012, com apresentação 
de contas do Executivo Municipal e Legislativo. O Sr. 
Presidente convidou o vice-prefeito municipal, Sr. Má-
rio Raimundo de Mello para fazer parte da mesa dos 
trabalhos e também o Secretário Municipal de Finan-
ças o Sr. José Francisco, o Secretário de Planejamento 
e Gestão, Dr. Samir José, a Dra. Geovana Bonfante, 
Controladora Geral do Município. Em seguida passou à 
apresentação da prestação de contas da Câmara Mu-
nicipal. Lembrou que o orçamento do Poder Legislati-
vo foi de R$ 5.076.223,87 (cinco milhões, setenta e 
seis mil, duzentos e vinte e três reais e oitenta e sete 
centavos) e que o Poder Executivo cumpriu o que fora 
estabelecido para o orçamento de 2012, repassando 
para o Poder Legislativo, ao longo do exercício R$ 

Diretor-Geral: Luis Álvaro Abrantes Campos

SERVIÇO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO - SAS

EDITAIS DE INDICIAMENTO
A Presidente da Comissão de Inquérito Administrativo/
SAS: Joana d´Arc Francelino nomeada pela portaria 
nº 0310/2013 torna público o indiciamento do servi-
dor RLN como incurso na hipótese dos artigos 148, 
II, c.c art. 154, ambos da Lei Municipal n.º 3.245/95, 
com pena de demissão conforme apurados nos autos 
do processo n.º 003/CPIA/2010. Dessa forma cita o 
referido servidor para tomar ciência deste ato e apre-
sentar defesa no prazo de 15 dias a contar da última 
publicação deste edital, sendo que será publicada por 
duas vezes no Diário Oficial Eletrônico do Município. 
Barbacena. Barbacena, 30 de agosto de 2013

A Presidente da Comissão de Inquérito Administrativo/
SAS: Joana d´Arc Francelino nomeada pela portaria 
nº 0310/2013 torna público o indiciamento do servi-
dor AJR como incurso na hipótese dos artigos 148, 
II, c.c art. 154, ambos da Lei Municipal n.º 3.245/95, 
com pena de demissão conforme apurados nos autos 
do processo n.º 004/CPIA/2010. Dessa forma cita o 
referido servidor para tomar ciência deste ato e apre-
sentar defesa no prazo de 15 dias a contar da última 
publicação deste edital, sendo que será publicada por 
duas vezes no Diário Oficial Eletrônico do Município. 
Barbacena, 30 de agosto de 2013.

exercer o cargo em comissão de assessor parlamentar, 
símbolo CLC-2, do quadro da Câmara, lotado no gabi-
nete do vereador Sebastião Alvim da Silva, de acordo 
com a lei 4169/09, modificada pela lei 4467/13, a par-
tir de 20.08.13. Vereador Amarílio Andrade – Presi-
dente.

308- Nomeando Cecília Aparecida da Silva para exer-
cer o cargo em comissão de assessora parlamentar, 
símbolo CLC-2, do quadro da Câmara, lotada no ga-
binete do vereador Sebastião Alvim da Silva, de acor-
do com a lei 4169/09, modificada pela lei 4467/13, a 
partir de 20.08.13. Vereador Amarílio Andrade – Pre-
sidente.
309- Nomeando Joyce Raquel Alves Meirelles Sarai-
va para exercer o cargo em comissão de assessora 
parlamentar, símbolo CLC-2, do quadro da Câmara, 
lotada no gabinete do vereador Sebastião Alvim da 
Silva, de acordo com a lei 4169/09, modificada pela 
lei 4467/13, a partir de 20.08.13. Vereador Amarílio 
Andrade – Presidente.

310- Nomeando Getúlio Carlos Barreto para exercer 
o cargo em comissão de agente de gabinete parla-
mentar, símbolo CLC-1, do quadro da Câmara, lota-
do no gabinete do vereador Sebastião Alvim da Sil-
va, de acordo com a lei 4169/09, modificada pela lei 
4467/13, a partir de 20.08.13. Vereador Amarílio An-
drade – Presidente.

311- Nomeando Cláudia Cristina Silva para exercer 
o cargo em comissão de agente de gabinete parla-
mentar, símbolo CLC-1, do quadro da Câmara, lota-
da no gabinete do vereador Sebastião Alvim da Sil-
va, de acordo com a lei 4169/09, modificada pela lei 
4467/13, a partir de 20.08.13. Vereador Amarílio An-
drade – Presidente.

312- Nomeando Geiza Pricila da Silva para exercer 
o cargo em comissão de agente de gabinete parla-
mentar, símbolo CLC-1, do quadro da Câmara, lota-
da no gabinete do vereador Sebastião Alvim da Sil-
va, de acordo com a lei 4169/09, modificada pela lei 
4467/13, a partir de 20.08.13. Vereador Amarílio An-
drade – Presidente.

313- Nomeando Simone Ferraz Thomaz Paulucci para 
exercer o cargo em comissão de agente de gabinete 
parlamentar, símbolo CLC-1, do quadro da Câmara, 
lotada no gabinete do vereador Sebastião Alvim da 
Silva, de acordo com a lei 4169/09, modificada pela 
lei 4467/13, a partir de 20.08.13. Vereador Amarílio 
Andrade – Presidente.

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

Secretário Municipal de Governo

5.076.223,87 (cinco milhões, setenta e seis mil, du-
zentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos). 
Afirmou que o saldo bancário, em dezembro de 2012, 
seria de R$ 16.010,00 (dezesseis mil, dez reais). Des-
tacou que foram cumpridos os limites com gasto de 
pessoal, em relação à Emenda Constitucional 
025/2000, e o percentual aplicado foi de 62,73%. 
Lembrou que o permitido pela Emenda é de 70% do 
valor repassado pela Prefeitura, razão pela qual a Câ-
mara atendeu ao dispositivo. Destacou as despesas 
com verba de gabinete que foram de R$ 174.032,18 
(cento e setenta e quatro mil e trinta e dois reais e 
dezoito centavos). Explicou ainda que os restos a pa-
gar somaram 16.010,00 (dezesseis mil, dez reais) e a 
devolução de recursos para o Executivo somam 
R$536.021,11 (quinhentos e trinta e seis mil, vinte e 
um reais e onze centavos). Esclareceu que licitações, 
não teriam sido realizadas no período do terceiro qua-
drimestre de 2012. Prosseguindo ele passou a palavra 
ao representante do Poder Executivo, José Francisco 
Milagres, Secretário Municipal de Finanças que apre-
sentou os dados relativos ao terceiro quadrimestre de 
2012 e explicou que os relatórios ora apresentados já 
foram remetidos ao Tribunal de Contas do Estado e 
estão à disposição de quem quiser. Explicou que a re-
ceita corrente líquida, aquilo que o município recebe 
menos as receitas que são gastas pelo município. 
Mencionou os percentuais limites que devem ser gas-
tos nos diversos setores do município. E explicou que 
a receita líquida orçada foi de R$187.672.155,34 (cen-
to e oitenta e sete milhões, seiscentos e setenta e dois 
mil, cento e cinquenta reais e trinta e quatro centavos) 
e a receita efetivamente realizada foi de R$ 
R$199.976.216,69 (cento e noventa e nove milhões, 
novecentos e setenta e seis mil, duzentos e dezesseis 
reais e sessenta e nove centavos), restando uma dife-
rença positiva de R$12.304.061,35 (doze milhões, tre-
zentos e quatro mil e sessenta e um reais e trinta e 
cinco centavos). Quanto à receita total a previsão era 
de R$225.440.181,34 (duzentos e vinte e cinco mi-
lhões, quatrocentos e quarenta mil, cento e oitenta e 
um reais e trinta e quatro centavos), a receita efetiva-
mente realizada foi de R$ 220.463.500,38 (duzentos e 
vinte milhões, quatrocentos e sessenta e três mil e 
quinhentos reais e trinta e oito centavos), restando 
um débito de R$4.976.680,96 (quatro milhões, nove-
centos e setenta e seis mil, seiscentos e oitenta reais 
e noventa e seis centavos). Demonstrou que a despe-
sa orçamentária total foi fixada em R$264.639.894,83 
(duzentos e sessenta e quatro milhões, seiscentos e 
trinta e nove mil, oitocentos e noventa e quatro reais 
e oitenta e três centavos) e a despesa realmente rea-
lizada foi de R$ 231.894.067,15 (duzentos e trinta e 
um milhões, oitocentos e noventa e quatro mil e ses-
senta e sete reais e quinze centavos), restando um 
saldo orçamentário de R$11.745.827,68 (onze mi-
lhões, setecentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e 
vinte e sete reais e sessenta e oito centavos). Dando 
sequência explicou que o resultado orçamentário, que 
é a receita realizada versos a receita empenhada foi 
de R$11.430.566,77 (onze milhões, quatrocentos e 
trinta mil e quinhentos e sessenta e seis reais e seten-
ta e sete centavos), já a receita realizada, versos a 
despesa liquidada ficou deficitária em R$8.262.084,44 
(oito milhões, duzentos e sessenta e dois mil e oitenta 
e quatro centavos). Explicou que a despesa realizada 
é tudo aquilo que o gestor autorizou a empenhar. E a 
despesa liquidada é aquela que foi realmente paga. E 
a diferença refere-se às despesas que ainda não foram 
pagas no exercício, ainda que ela tenha sido realizada. 
Demonstrou ainda a execução orçamentária do SIM-
PAS que teve como receita orçada em R$19.045.100,00 
(dezenove milhões, quarenta e cinco mil e cem reais), 
tendo arrecadado efetivamente R$16.746.930,15 (de-
zesseis milhões, setecentos e quarenta e seis mil, no-
vecentos e trinta reais e quinze centavos), restando 
uma diferença a receber de R$3.198.168,81 (três mi-
lhões, cento e noventa e oito mil, cento e sessenta e 
oito reais e oitenta e um centavos). Já as despesas 
orçadas para o SIMPAS foram na ordem de 
R$8.400.000,00 (oito milhões e quatrocentos mil re-
ais), porém foi realizada uma despesa total de 

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

Secretário Municipal de Governo

EXTRATO DE CONTRATO
N° 052/2013 - Contratante: Município de Barbacena, 
CNPJ.: 17.095.043/0001-09. Contratado: Brasil Par-
tners Tecnologia Eireli.  CNPJ:. 04.655.342/0001-09. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para a 
prestação dos serviços de implantação e manutenção 
de sistema para modelagem da base de dados munici-
pais, monitoramento cadastral e atualização de planta 
de valores imobiliários, contemplando o fornecimento 
de sistema, a implantação, o treinamento, a manuten-
ção, o suporte, a transferência tecnológica e demais 
serviços necessários para a execução do objeto. Valor 
Total: R$ 5.900.000,00 (Cinco milhões e novecentos 
mil reais). Data da assinatura: 29/08/2013. Vigência: 
24 meses a partir da data da ordem de serviço.
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R$10.928.965,56 (dez milhões, novecentos e vinte e 
oito  mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cin-
quenta e seis centavos), restando uma diferença de 
R$2.528.965,56 (dois milhões, quinhentos e vinte e 
oito mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cin-
quenta e seis centavos). Em seguida demonstrou o 
resultado primário do exercício que ficou num déficit 
de R$9.156.788,70 (nove milhões, cento e cinquenta e 
seis mil, setecentos e oitenta e oito reais e setenta 
centavos). E destacou a diferença do período em rela-
ção ao mesmo período de 2011, gerando uma dívida 
fiscal líquida de R$3.077.510,39 (três milhões, setenta 
e sete mil, quinhentos e dez reais e trinta e nove cen-
tavos). Explicou que por ter sido a menor o município 
teria diminuído o seu déficit e consequentemente, por 
essa análise a situação do município teria melhorado. 
Demonstrou ainda que os percentuais recomendados 
com a despesa de pessoal foram ultrapassados, che-
gando a 50,26% no terceiro quadrimestre de 2012, 
incluindo além de folha de pagamento e despesas com 
o regime municipal de previdência, já que o recomen-
dado é 48,60%. Ficando muito próximo ao limite pru-
dencial de 51,30% e ressaltou que se o município ti-
vesse empenhado a folha de dezembro, sendo jogada 
para 2013, onerando o orçamento deste ano. Quanto 
ao limite de manutenção e desenvolvimento da educa-
ção apresentou um percentual de 34,72 devidamente 
aplicado, sendo que a aplicação mínima é de 25% de 
vários tributos dos governos federais, estaduais e mu-
nicipais. Demonstrou que o FUNDEB obteve uma ren-
tabilidade de R$21.726.484,43 (vinte e um milhões, 
setecentos e vinte e seis mil, quatrocentos e oitenta e 
quatro reais e quarenta e quatro centavos), tendo sido 
aplicado quase em sua totalidade, restando um valor 
de R$838.842,44 (oitocentos e trinta e oito mil e oito-
centos e quarenta e dois reais e quarenta e quatro 
centavos). Ressaltou que a lei do FUNDEB determina 
que sejam gastos 60% dos valores com o pagamento 
de professores no exercício e o município aplicou 
94,74%. Passando aos recursos aplicados em saúde a 
Constituição Federal determina que seja aplicado um 
percentual mínimo de 15% e que no município foram 
aplicados 22,94% no ano de 2012. Demonstrou tam-
bém o percentual de recursos transferidos ao Poder 
Legislativo que foram na ordem de 5,50%, totalizando 
R$5.076.223,80 (cinco milhões, setenta e seis mil, du-
zentos e vinte e três reais e oitenta centavos). Apre-
sentou os recursos ordinários, na ordem de 
R$1.373.884,03 (um milhão, trezentos e setenta e três 
mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e três centa-
vos) e explicou que este valor o município poderia 
dispor da maneira que melhor entendesse. E apresen-
tou também que os recursos vinculados foram dispo-
nibilizados na ordem de R$28.874.139,27 (vinte e oito 
milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, cento e 
trinta e nove reais e vinte e sete centavos) e que tais 
valores são recursos que já têm destinação pré-orde-
nada, como as verbas do FUNDEB e do SUS, totalizan-
do R$30.248.023,30 (trinta milhões, duzentos e qua-
renta e oito mil e vinte e três reais e trinta centavos). 
Ressaltou que foram deixados restos a pagar com 
inscrições do exercício de 2012 no valor de 
R$27.943.743,38 (vinte e sete milhões, novecentos e 
quarenta e três mil, setecentos e quarenta e três reais 
e trinta e oito centavos). No entanto, é preciso ressal-
tar que o que foi devidamente deixado em caixa para 
o pagamento das despesas R$1.373.884,03 (um mi-
lhão, trezentos e setenta e três mil e oitocentos e oi-
tenta e quatro reais e três centavos) para o pagamen-
to de R$16.185.498,93 (dezesseis milhões, cento e 
oitenta e cinco reais, quatrocentos e noventa e oito 
reais e noventa e três centavos), o que gerou uma 
dívida de R$14.811.614,90 (quatorze milhões, oito-
centos e onze mil, seiscentos e quatorze reais e no-
venta centavos) para este exercício, e que os recursos 
que sobraram R$17.115.894,82 (dezessete milhões, 
cento e quinze mil, oitocentos e noventa e quatro reais 
e oitenta e dois centavos) são recursos vinculados e 
que não podem ser utilizados para o pagamento da-
quelas despesas, deixando o município em dívida. De-
monstrou ainda a conta de restos a pagar por órgão 
da Prefeitura. E que somando as dívidas de resto a 

pagar, ou seja, as dívidas empenhadas e não pagas, 
totalizou-se R$68.784.711,78 (sessenta e oito mi-
lhões, setecentos e oitenta e quatro mil, setecentos e 
onze reais e setenta e oito centavos), ressaltando que 
não estão demonstradas as dívidas existentes, mas 
que não tinham sido empenhadas. Destacou que os 
restos a pagar que não foram processados e que estão 
aqui incluídos passaram por um estudo para saber se 
ainda existe a necessidade de pagá-los ou não. Desta-
cou que o resto a pagar com os servidores totalizam 
R$23.550.544,73 (vinte e três milhões, quintos e cin-
quenta, quinhentos e quarenta e quatro mil reais e 
setenta e três centavos) deixados apenas durante o 
exercício de 2012. Prosseguindo demonstrou a dívida 
fundada do município, que aquela que o município 
contrata com bancos para aplicar em algum serviço, 
totalizando R$10.253.127,30 (dez milhões, duzentos e 
cinquenta e três mil, cento e vinte e sete reais e trinta 
centavos), os parcelamentos com INSS somam 
R$24.443.909,92 (vinte e quatro milhões, quatrocen-
tos e quarenta e três mil, novecentos e nove reais e 
noventa e dois centavos). Destacou ainda que muitos 
desses parcelamentos não vêm sendo quitados. Par-
celamentos com o SIMPAS somam R$3.673.038,11 
(três milhões, seiscentos e setenta e três mil e trinta e 
oito reais e onze centavos) e dívidas de outra natureza 
somam R$3.080.163,48 (três milhões, oitenta mil e 
cento e sessenta e três reais e quarenta e oito centa-
vos). Afirmou que toda a dívida fundada do município 
chega a R$41.450.238,81 (quarenta e um milhões, 
quatrocentos e cinquenta mil, duzentos e trinta e oito 
reais e oitenta e um centavos). Destacou que o passi-
vo do município chega a R$107.763.927,10 (cento e 
sete milhões, setecentos e sessenta e três mil, nove-
centos e vinte e sete reais e dez centavos) contabili-
zando-se as dívidas dos diversos órgãos e secretarias 
com todos os seus credores. E que o déficit do muni-
cípio chega a R$49.717.555,15 (quarenta e nove mi-
lhões, setecentos e dezessete mil, quinhentos e cin-
quenta e cinco reais e quinze centavos), que é a 
diferença entre disponibilidade de recursos e obriga-
ções contraídas em 2012. E finalizou dizendo que essa 
é a demonstração de um trabalho de toda a secretaria 
de finanças com resultados tristes, mas de organiza-
ção satisfatória já que as obrigações foram cumpridas. 
Destacou que o sistema orçamentário está submisso 
às normas legais e administrativas que são ditadas por 
quem administra. Afirmou que o Prefeito determina o 
que os seus subordinados devem fazer e os resultados 
apresentados são ruins, mas não revelam o ânimo dos 
servidores da Secretaria de Finanças que veem a esta 
Casa trazer aos vereadores os resultados do orçamen-
to em nome do Prefeito. Destacou o compromisso da 
atual gestão de ser transparente com a população e 
que apesar das dificuldades tudo será enfrentado com 
coragem. E que todos querem superar as dificuldades. 
Sabe que nenhum governante quer errar e cometer 
atos com a intenção de prejudicar o município, mas 
cometem equívocos que levam o município a uma si-
tuação difícil. E que cada conquista do administrador é 
também uma conquista da sociedade e uma realização 
pessoal para si mesmo. E espera que na próxima audi-
ência possa trazer resultados mais satisfatórios para 
todos. Retomando a palavra o Sr. Presidente destacou 
que os dados são preocupantes, mas o Dr. José Fran-
cisco demonstrou que a vontade de melhorar é gran-
de. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
declarou encerrada a sessão às 18h10. Eu, Danielle de 
Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a pre-
sente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário de Finan-
ças. Vereador Amarílio Augusto de Andrade - Presiden-
te da Câmara. José Francisco Milagres - Secretário de 
Finanças.

ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA. 29.05.13 – 1º Período 
– 1º Ano da Legislatura. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMEN-
TO DAS METAS  DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 
2013. Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de 
dois mil e treze, às quinze horas, sob a Presidência do 
Vereador Amarílio Augusto de Andrade, no Plenário da 
Câmara Municipal de Barbacena, foi realizada a pre-

sente Audiência Pública, atendendo ao disposto no § 
4º do Artigo 9º da Lei Complementar nº. 101/2000, 
com fundamentação legal, foi realizada a Audiência 
Pública para apresentação dos Resultados do Primeiro 
Quadrimestre de 2013, com apresentação de contas 
do Executivo Municipal e Legislativo. O Sr. Presidente 
convidou a Dra. Geovana Bonfante, Controladora Ge-
ral do Município, e o Sr. Luciano, representando o Se-
cretário de Planejamento e Gestão, Samir José, para 
fazerem parte da mesa dos trabalhos. Em seguida 
passou à apresentação da prestação de contas da Câ-
mara Municipal. Lembrou que o orçamento do Poder 
Legislativo foi de R$ 5.776.047,08 (cinco milhões, se-
tecentos e setenta e seis mil e quarenta e sete reais e 
oito centavos) e que o Poder Executivo repassou entre 
os meses de janeiro e abril o valor de R$1.919.202,18 
(um milhão, novecentos e dezenove mil, duzentos e 
dois reais e dezoito centavos) para o Poder Legislativo. 
Afirmou que o saldo bancário, em 30/04/2013, seria 
de R$ 4.844,62 (quatro mil, oitocentos e quarenta e 
quatro reais e sessenta e dois centavos), que inda 
possuía uma aplicação financeira no valor de 
R$170.000,00 (cento e setenta mil reais) e uma pou-
pança no valor de R$210.868,14 (duzentos e dez mil, 
oitocentos e sessenta e oito reais e quatorze centavos) 
totalizando R$385.712,76 (trezentos e oitenta e cinco 
mil, setecentos e doze reais e setenta e seis centavos). 
Destacou que foram cumpridos os limites com gasto 
de pessoal, em relação à Emenda Constitucional 
025/2000, e o percentual aplicado foi de 58,75%. 
Lembrou que o permitido pela Emenda é de 70% do 
valor repassado pela Prefeitura, razão pela qual a Câ-
mara atendeu ao dispositivo. Destacou as despesas 
com verba de gabinete que foram de R$65.739,61 
(sessenta e cinco mil, setecentos e trinta nove reais e 
sessenta e um centavos). Esclareceu que as licitações 
realizadas foram as referentes ao processo 0113/13 
na modalidade Dispensa no total de R$59.345,00 (cin-
qüenta e nove mil, trezentos e quarenta e cinco mil 
reais). Antes de passar a palavra para o Secretário de 
Finanças o Sr. Presidente informou que todos os dados 
informados estão disponíveis para a população e tam-
bém no Diário Oficial do Município. Registrou ainda um 
agradecimento ao Sr. Prefeito por ter assumido a dívi-
da referente ao INSS e se a Câmara tivesse que arcar 
com essa despesas dificilmente conseguiria dar início 
a reforma do prédio da Câmara o quanto antes e fazer 
a mudança da Casa em razão da interdição do prédio 
pelo Corpo de Bombeiros. Prosseguindo ele passou a 
palavra ao representante do Poder Executivo, José 
Francisco Milagres, Secretário Municipal de Finanças 
que apresentou os dados relativos ao primeiro quadri-
mestre de 2013 e explicou que os relatórios ora apre-
sentados já foram remetidos ao Tribunal de Contas do 
Estado e estão à disposição de quem quiser. Explicou 
que a receita corrente líquida, aquilo que o município 
recebe menos as receitas que são gastas pelo municí-
pio. Mencionou os percentuais limites que devem ser 
gastos nos diversos setores do município. E explicou 
que a receita líquida orçada foi de R$205.311.476,51 
(duzentos e cinco milhões, trezentos e onze mil, qua-
trocentos e setenta e seis reais e cinquenta e um cen-
tavos) e desses foram gastos com pessoal 
R$102.315.238,78 (cento e dois milhões, trezentos e 
quinze mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta e 
oito centavos), ressaltou que o município já havia sido 
alertado durante o ano passado por estar ultrapassan-
do o limite legal para o pagamento de pessoal, e ago-
ra fará novamente, mas inda não houve a extrapola-
ção do limite prudencial. Demonstrou a dívida 
Consolidada do município que somou R$43.090.394,74 
(quarenta e três milhões, noventa mil, trezentos e no-
venta e quatro reais e setenta e quatro centavos) e 
que houve um crescimento em razão do endividamen-
to realizado pelo município no último ano. E demons-
trou ainda um quadro especificando toda a despesa 
com o pagamento de pessoal. Dando seguimento 
apresentou o Relatório Resumido de Execução Orça-
mentária em que foi apresentada a Receita Corrente 
Prevista foi de R$76.511.972,81 (setenta e seis mi-
lhões, quinhentos e onze mil, novecentos e setenta e 
dois reais e oitenta e um centavos), mas que a despe-
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sa realizada foi de R$78.451.788,77 (setenta e oito 
milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, cento e 
trinta reais e setenta e sete centavos) no valor de 
R$151.084.130,61 (cento e cinquenta e um milhões, 
oitenta e quatro mil, cento e trinta reais e sessenta e 
um centavos) e que isso se deveu à arrecadação do 
IPVA. As Receitas de Capital previstas foram de 
R$715.480,00 (setecentos e quinze mil e quatrocentos 
e oitenta reais), mas a realizada foi de R$1.378.280,00 
(um milhão, trezentos e setenta e oito mil, duzentos e 
oitenta reais) e que esse aumento se deve a transfe-
rência de recursos do PAC 2, de obras que estavam 
paradas, e que o Prefeito conseguiu resgatar o proces-
so e reiniciar as obras. Demonstrou as despesas em-
penhadas até o segundo bimestre que foram de 
R$83.421.109,11 (oitenta e três milhões, quatrocen-
tos e vinte um mil, cento e nove reais e onze centa-
vos), mas que liquidadas foras R$64.967.390,48 (ses-
senta e quatro milhões, novecentos e sessenta e sete 
mil, trezentos e noventa reais e quarenta e oito centa-
vos) e que a diferença se deve em razão dos contratos 
que ainda não foram totalmente pagos. E que o valor 
de R$145.007.500,57 (cento e quarenta e cinco mi-
lhões, sete mil e quinhentos reais e cinquenta e sete 
centavos) seria o valor das despesas totais para o pe-
ríodo. Prosseguindo apresentou o demonstrativo das 
Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência 
Social cuja Receita inicial prevista foi de 
R$21.305.000,00 (vinte e um milhões, trezentos e cin-
co mil reais) e que a receita realizada para o período 
foi de R$7.466.093,96 (sete milhões, quatrocentos e 
sessenta e seis mil, noventa e três reais e noventa e 
seis centavos), já as despesas com o Regime de Previ-
dência Próprio totalizaram R$9.073.224,30( nove mi-
lhões, setenta e três mil, duzentos e vinte e quatro 
reais e trinta centavos), gerando um déficit de 
R$1.607.130,34 (um milhões, seiscentos e sete mil, 
cento e trinta reais e trinta e quatro centavos). E que 
o município fez um aporte financeiro de R$1.450.870,10 
(um milhão, quatrocentos e cinquenta mil, oitocentos 
e setenta reais e dez centavos), que corresponde aos 
servidores que eram antigos contribuintes do IPSEMG. 
No próximo anexo demonstrou os resultados primário 
e nominal, que é o comparativo entre despesas reali-
zadas e receitas realizadas, onde é possível ver a pre-
visão de receitas fiscais foi de R$84.832.771,90 (oiten-
ta e quatro milhões, oitocentos e trinta e dois mil, 
setecentos e setenta e um reais e noventa centavos) 
que deduzidas as receitas demonstradas a receita para 
fim de resultado primário foi de R$78.108.976,56 (se-
tenta e oito milhões, cento e oito mil, novecentos e 
setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos). E que 
a despesa líquida ficou em R$68.541.618,19 (sessenta 
e oito milhões, quinhentos e quarenta e um mil, seis-
centos e dezoito reais e dezenove centavos), chegan-
do a um superávit entres receitas realizadas e despe-
sas realizadas de R$9.567.356,37 (nove milhões, 
quinhentos e sessenta e sete mil, trezentos e cinquen-
ta e seis reais e trinta e sete centavos), como resulta-
do primário dentro das circunstâncias apresentadas. 
Quanto à dívida consolidada líquida o valor é de 
R$26.794.038,64 (vinte e seis milhões, setecentos e 
noventa e quatro mil, trinta e oito reais e sessenta e 
quatro centavos) e que boa parte dessas dívidas são 
vinculadas a programas e que o prefeito está tentando 
reiniciar sua aplicação. E finalizando demonstrou pla-
nilha com restos a pagar até a data base de 30 de abril 
no valor de R$30.297.813,20 (trinta milhões, duzentos 
e noventa e sete mil, oitocentos e treze reais e vinte 
centavos) processados, R$12.457.129,52 (doze mi-
lhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, cento e 
vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos) não 
processados, totalizando R$42.754.942,72 (quarenta 
e dois milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, 
novecentos e quarenta e dois reais e setenta e dois 
centavos). Demonstrou o parcelamento do INSS cujo 
saldo devedor era de R$ 38.756.836,52 (trinta e oito 
milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, oitocentos 
e trinta e seis reais e vinte cinquenta e dois centavos), 
mas após a negociação houve uma redução e o valor 
a parcelar é R$33.556.933,78 (trinta e três milhões, 
quinhentos e cinquenta e seis mil e novecentos e trin-

ta e três reais e setenta e oito centavos), mas que 
houve um parcelamento a parte que não foi permitido 
realizar juntamente com esse demonstrado, mas este 
já permite que o município tenha certidões e possa 
negociar com os demais entes públicos. Demonstrou 
ainda os restos a pagar com pessoal que totalizaram 
R$16.416.920,00 (dezesseis milhões, quatrocentos e 
dezesseis mil e novecentos e vinte reais). Explicou aos 
presentes que além das dificuldades do endividamen-
to também estão encontrando as dificuldades da orga-
nização administrativa, o que amplia as dificuldades 
das dívidas porque o município tem dificuldades em 
pagar e também em receber. Citou o fato de ainda não 
terem sido lançados os carnês de IPTU em razão desta 
falta de organização, já que não havia segurança no 
sistema para isso, pois não podiam acionar as pessoas 
a pagarem sem terem os dados corretos. E isso foi 
devido aos sistemas anteriormente usados e que não 
tiveram o devido cuidado com o acompanhamento 
desses dados. E espera que no próximo quadrimestre 
possa trazer um resultado melhor e apresentar uma 
diminuição destes déficits. E que com a receita de 
IPTU possam quitar os pagamentos atrasados dos ser-
vidores, bem como com outras receitas a serem imple-
mentadas, pelo município, e todos os mecanismos 
possíveis para alavancar recursos. Nada mais havendo 
a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a 
sessão às 15h46. 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 de Finanças. Vereador Amarílio Au-
gusto de Andrade - Presidente da Câmara. José Fran-
cisco Milagres - Secretário de Finanças.

RESUMO DE ATA
RESUMO DA ATA 015/2013 - 007ª Sessão Ordinária – 
12.03.13 – 1º Período – 1º Ano da Legislatura. Presi-
dente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secre-
tário: Vereador Tadeu José Gomes. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h19. 
“Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os 
povos. Porque a sua benignidade é grande para co-
nosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Lou-
vai ao SENHOR.” (Salmos 117:1-2). I - Leitura e Dis-
cussão da Atas: Ata 011/2013 – Aprovada por 
unanimidade. II – Leitura da Correspondência e Co-
municações: - Correspondência de Apresentação da 
COMOVEC. - Correspondência do Ministério da Saúde 
nº. de ref.: 001988/MS/SE/FNS; 000042/MS/SE/FNS. 
- Ofício 075/2013 – IFET Agradecendo convite para a 
Sessão Solene. III- Apresentação de Proposições: - Da 
vereadora Vânia de Castro: - Indicação 066/2013 – 
Solicita providências quanto ao problema da erosão na 
estrada do Faria, 500 metros antes da entrada da Fa-
zenda Chaquib. -Indicação 067/2013 – Solicita ao Sr. 
Presidente que encaminhe mensagem acompanhada 
de projeto de lei propondo o nome de Avenida Tancre-
do Neves para a Avenida Sanitária, anexo o currículo 
do homenageado. - Do vereador Ilson Guilhermo: - 
Indicação nº 124/2013 – Solicita a mudança do per-
curso do ônibus que faz a linha 400 – Correia de Al-
meida-Barbacena – realizado pela empresa Barraca, 
par o trajeto Correia de Almeida-Sítio José Moura-Clí-
nica Mantiqueira-Barbacena, em três horários por dis, 
sendo um pela amanhã e dois à tarde. – Indicação nº 
129/2013 – Solicita a instalação de uma faixa de pe-
destres em frente a Distribuidora Campos na Rua Sena 
Madureira, Pontilhão. – Indicação nº 130/2013 – Soli-
cita instalação de iluminação nos campos de futebol 
de Correia de Almeida, Galego, Costas Pombal, Cam-
pestre I e Campestre II. – Indicação nº 131/2013 m- 
Solicita a implantação do Passe Livre ou libere a con-
dução gratuita para estudantes residentes no distrito 
de Correia de Almeida e Barbacena. – Indicação nº 
132/2013 – Solicita a pavimentação no trecho compre-
endido entre Corria de Almeida – sítio José Moura – 
Clínica Mantiqueira. – Indicação nº 133/2013 – Solicita 
a pavimentação no trecho compreendido entre Sítio 
Evas (Correia de Almeida). O trajeto se inicia na BR-
040, terminando em frente ao Sítio Fortunas. - Do Ve-

reador Carlos Alberto Sá Grise: - Indicação nº 
139/2013 – Solicita providências quanto ao pagamen-
to de insalubridade aos servidores públicos municipais 
com exercício em unidades prestadoras de serviço de 
saúde de qualquer órgão da administração pública. – 
Indicação nº 140/2013 – Solicita a contratação de mo-
nitores para acompanhar os alunos do Projeto Educa-
cional Escola Legal, durante o transporte fornecido 
pela Prefeita Municipal. – Indicação de nº 141/2013 – 
Solicita compra de uniforme escolar e de educação fí-
sica para os alunos integrantes do Projeto Educacional 
Escola Legal. – Indicação nº 142/2013 – Solicita a 
instituição do dia do Trabalhador Rural, no dia 25 de 
maio. – Indicação nº 143/2013 – Solicita a pavimenta-
ção das Ruas Celso Lobato Campos, Izabel Antunes de 
Paiva e Francisco Vale Gomes. – Indicação nº 
144/2013 – Solicita o conserto do portão do posto de 
saúde que atendia ao Bairro Margaridas, como tam-
bém sua reabertura. – Indicação nº 145/2013 – Solici-
ta a pavimentação do trecho que liga os distritos de-
nominados Ponto Chic e Padre Brito, bem como o 
aumento no horário dos ônibus que atendem às refe-
ridas comunidades. - Da vereadora Grácia Araújo: - 
Indicação nº 127/2013 – Solicita revitalização total da 
rua Vitório Meneguin, bairro Pontilhão. - Da vereadora 
Marilene Almeida: - Indicação nº 125/2013 – Solicita 
que o Senhor Prefeito municipal providencie o retorno 
do ônibus coletivo na Rua Francisco Vale Gomes, no 
bairro Nova Suiça. – Indicação nº 126/2013 – Solicita 
luminária para a escada de acesso à igreja do bairro 
Nova Suiça. - Da Mesa da Câmara: - Indicação nº 
122/2013 – Solicita a colocação de postes e luminárias 
no Recanto dos Colibris, após o bairro Grogotó, de 
propriedade do Sr. Itamar Reis Ferreira. – Indicação nº 
123/2013 – Solicita o asfaltamento ou a regularização 
do calçamento da Rua Vidal Barbosa no Centro. – In-
dicação nº 128/2013 – Solicita ao Sr. Prefeito que en-
caminhe mensagem acompanhada de projeto de lei 
denominando a Rua “H”, no loteamento Kilson, com o 
nome de Jean Carlos da Silva. – Memorial. O Sr. Presi-
dente explicou as razões que levaram a este memorial 
e solicitou o apoio dos demais vereadores, por se tra-
tar de problema relativo à saúde e por ser de grande 
importância para a cidade. Pediu ainda aos vereadores 
que fossem encaminhadas a fotos para colocação no 
site da Câmara. Avisou também que a partir da sema-
na que vem a pauta das reuniões serão colocadas no 
site. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 
19h37. Discussão e Votação de Projetos: Com a pala-
vra pela ordem o vereador Flávio Barbosa voltou ao 
assunto da Policlínica e solicitou que seja nomeada, 
com urgência, a Comissão para apurar as irregularida-
des que lá por ventura ocorreram e sugeriu que fosse 
contratado um profissional que possa fazer as apura-
ções técnicas juntamente com os vereadores. Ressal-
tou que ficou sabendo que uma das irregularidades é 
que a administração anterior não teria assinado o con-
vênio em janeiro de 2012 e não agora que teria sido 
deixado de assinar tal convênio. Com a palavra pela 
ordem o vereador Tadeu José disse que seria necessá-
ria a constituição de uma Comissão e isso se faz ur-
gente para que a recuperação da instituição também 
seja rápida. Ressaltou, porém, que não há como recu-
perar a entidade sem se saber a fundo o que ocorreu 
e que teria levado até o que se tem nos dias de hoje. 
Prosseguindo disse que teria sido convidado por qua-
tro entidades assistenciais de Barbacena que estão 
preocupadas com os recursos que lhes foram repassa-
dos no ano de 2012. Disse quer teria sido protocolado 
o Oficio circular 04/2012 junto ao Gabinete do Prefeito 
solicitando um aditamento dos convênios, já que os 
recursos, que foram liberados ao longo do ano passa-
do, teriam tido sua última parcela entregue no mês de 
dezembro, quando a maioria das entidades já estava 
sem crianças, dado o período de férias, e não se con-
seguiu gastar todo o recurso que lhes foram entre-
gues. Assim, faz-se necessário que os recursos sejam 
mantidos nas entidades para cobrirem os gastos com 
as crianças no presente ano. O gabinete da Prefeita e 
a Secretaria de Desenvolvimento e Ação Social lhes 
certificaram que os gastos poderiam ser feitos nos me-
ses de janeiro, fevereiro e março que os convênios 
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seriam aditados. Ocorre que a nova gestão da Secre-
taria de Desenvolvimento e Ação Social lhes solicitou a 
devolução dos recursos já que os convênios não te-
riam sido aditados. Mencionou que o Secretário Guil-
ver protocolou, no dia 10 de dezembro, ofícios para 
que o aditamento dos convênios fosse realizado com a 
justificativa de que se os mesmos não fossem feitos as 
entidades seriam penalizadas. Não bastasse isso, no 
dia 27 de dezembro a Fundação João XXIII tornou a 
protocolar solicitação de aditamento. Porém, o ano 
virou e anova administração assumiu e na semana 
passada as entidades foram chamadas a devolver os 
recursos já que a administração anterior não realizou 
o aditamento dos convênios. E por esta razão está pe-
dindo o apoio dos vereadores para que as entidades 
não sejam obrigadas a devolver o dinheiro, já que o 
gastaram conforme os programas desenvolvidos e 
também porque elas solicitaram o aditamento em 
tempo hábil e agora não podem ser penalizadas pelo 
erro do Executivo, que na época lhes garantiram a uti-
lização dos recursos. Disse também que conversou 
com o Secretário de Finanças e ele ficou surpreso com 
o fato de não terem atendido sequer o pedido do Se-
cretário. E reafirmou seu pedido de apoio para essas 
entidades que ajudam tanto ao município prestando 
serviços que são de relevância e onde ele não conse-
gue prestá-los. REDAÇÃO FINAL – PROJETO DECRETO 
LEGISLATIVO: Proj. Dec. Leg. nº. 001/13 – Concede 
Título de Cidadão Benemérito de Barbacena a Lafaytte 
Luiz Doorgal de Andrada e dá outras providências. – 
Aut. José Jorge Emídio. APROVADO POR UNANIMIDA-
DE. Proj. Dec. Leg. nº. 002/13 – Concede Título de 
Cidadão Honorário de Barbacena ao Senador Aécio 
Neves da Cunha e dá outras providências. – Aut. Mesa 
da Câmara. APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. 
Dec. Leg. nº. 003/13 – Concede Título de Cidadã Ho-
norária de Barbacena a Drª. Valéria Possa Dornelas e 
dá outras providências. – Aut. Ver. Tadeu José Gomes. 
APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Dec. Leg. nº. 
004/13 – Concede Título de Cidadã Honorária de Bar-
bacena a Senhora Suria Bittar de Castro e dá outras 
providências. – Aut. Verª. Vânia Maria de Castro. 
APROVADO POR UNANIMIDADE. PRIMEIRA DISCUS-
SÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE RESOLUÇÃO: Proj. de 
Resolução nº. 002/13 – Dispõe sobre a transferência 
temporária da sede da Câmara Municipal de Barbace-
na e dá outras providências – Aut. Mesa da Câmara. 
VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR FLÁVIO BARBO-
SA. Com a palavra pela ordem o vereador Ronaldo 
Braga disse que na última reunião em que foram no-
meadas as Comissões Permanentes da Casa e ele teria 
solicitado que a participação fosse mais equitativa 
entre as bancadas da Casa. E mostrou a formação das 
Comissões no ano de 2009. Justificando a equiparação 
entre as bancadas de situação e oposição. Disse não 
ter se arrependido por agir assim naquela época, pois 
foi o melhor para o município e para que os vereado-
res pudessem defender seus interesses na Casa. Afir-
mou também que as atuais Comissões, em sua maio-
ria, não privilegiaram vereadores de oposição e sequer 
foi respeitada a proporcionalidade exigida pelo Regi-
mento Interno da Câmara. E apelou ao Sr. Presidente 
para que reveja sua decisão. Prosseguindo falou ainda 
do problema da Policlínica e disse que é lamentável 
estarem caminhando para o desfecho que se antevê, 
e que as sugestões foram para ajudar o Prefeito na 
solução do problema. E disse que a Comissão Parla-
mentar de Inquérito seria uma decisão mais radical. E 
uma vez a CPI constituída que ela possa cumprir o 
papel de salvar a Policlínica, caso contrário, a socieda-
de cobrará os desfechos desse caminho. E finalizou 
dizendo que estará buscando uma solução alternativa. 
Com a palavra pela ordem o vereador Flávio Maluf dis-
se que ao se considerar o último pleito as Comissões 
foram relativamente bem distribuídas, dados os parti-
dos que apoiavam a então Prefeita. No entanto, neste 
novo pleito, se analisarem as Comissões nomeadas é 
possível concluir-se que houve prejuízo para o gover-
no já que o número de partidos é maior e consequen-
temente os partidos de oposição ao governo também 
são em número maior. E pediu maior paridade dando-
-lhe mais vagas nas Comissões. E disse que se for 

mudar a formação das Comissões que seja para bene-
ficiar o governo, caso contrário a alteração não deve 
ser realizada. E pediu que os demais vereadores fa-
çam uma análise fria das Comissões e os representan-
tes de cada partido que as compõem. Com a palavra 
pela ordem do vereador Márcio Zeferino disse que não 
estava defendendo ninguém em especial e sim o povo 
de Barbacena. E por terem dito que ele apoia esse ou 
aquele candidato ele gostaria de se explicar. É defen-
sor do povo. Com a palavra para explicação pessoal o 
vereador Ronaldo Braga discordou do vereador Flávio 
Maluf e disse que ele quis deturpar a situação, mas 
que esse é o papel de quem defende o governo na 
Casa. Disse que as Comissões são estabelecidas de 
acordo com o resultado do pleito e não com o passado 
de cada um no pleito. E diante das definições que se 
fazem no momento é preciso que a paridade seja 
mantida. Explicou como devem ser considerados os 
vereadores a partir das posições que eles passam a 
defender dentro da Casa. E lamentou a falta de pro-
porcionalidade, que vai além dos quantitativos e sim 
da proporcionalidade democrática. Destacou que não 
é possível que os projetos deixem de ser analisados 
com imparcialidade e o fato das Comissões não serem 
paritárias pode levar a esses comportamentos. E fina-
lizou ressaltando que está questionando os membros 
titulares das Comissões e não os membros suplentes, 
que pouco atuam. Com a palavra para explicação pes-
soal o vereador Flávio Maluf disse que não acredita ter 
distorcido as suas explicações especialmente porque o 
próprio vereador Marcio explicou que não fez oposição 
e não é da situação, e sim defende o povo da cidade. 
Por outro lado ele questionou se não haveria paridade 
nas Comissões nomeadas, dadas as coligações feitas 
no último pleito. Destacou que muitos vereadores fo-
ram eleitos por coligações que apoiavam a antiga pre-
feita e que seu único compromisso é com o povo que 
os elegeram, até o momento não viu tais vereadores 
subirem na Tribuna para defender ou criticar veemen-
te o governo. Estão cumprindo o seu papel de defen-
der os interesses do povo e o desenvolvimento da ci-
dade. Destacou que a forma como o Sr. Presidente 
dividiu as Comissões, democraticamente, ele teria 
prestigiado os vereadores que disputaram as eleições 
nas chapas que apoiaram o prefeito Toninho Andrada. 
TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES 
INSCRITOS – HORÁRIO: 20H44: O Sr. Presidente ex-
plicou ao vereador Ronaldo que a Casa quer ajudar na 
solução do problema envolvendo a Policlínica, porém, 
a reunião que estava marcada para que os vereadores 
fossem conversar com a ex-Prefeita e o ex-vice-prefei-
to foi cancelada por eles, já que entenderam que não 
devem envolver-se nesse assunto. E destacou ainda 
que ninguém quer que a Policlínica feche e estão ten-
tando ouvir as pessoas, mas até o momento não con-
seguiram ouvir quem é competente para dar as expli-
cações que são devidas. E, a seu ver, os maiores 
interessados em ter a solução para esse problema se-
riam a ex-prefeita e o ex-vice-prefeito, mas entende-
ram por bem não se manifestarem agora. Com a pela 
ordem o vereador Carlos Roberto disse que tem evita-
do se manifestar a respeito das Comissões, já que 
entende ser a posição daqueles que são de situação e 
caso entenda haver qualquer irregularidade os meios 
legais que se fizerem necessários serão buscados. 
Prosseguindo destacou que acredita ser muita audácia 
as pessoas dizerem que ele não participa de nada e 
não defende nada ou que teria sido contra a Prefeita 
da cidade. Destacou que não quer ouvir explicações 
da ex-Prefeita Danuza porque ela não mais exerce o 
Poder Executivo e se por ventura tiver praticado algo 
de errado que ela seja responsabilizada. Destacou não 
ser a favor de políticas protecionistas e que os respon-
sáveis por possíveis irregularidades devem ser puni-
dos. Lembrou que quando foi Presidente desta Casa 
ele não se negou a entregar nenhum documento que 
lhe foi solicitado, especialmente o contrato da KTM 
que foi solicitado pelo vereador Amarílio, na época. 
Prosseguindo como líder deu os parabéns ao vereador 
que propôs a CPI e lamentou que não lhe tivesse pro-
curado para assinar o requerimento, pois se lhe tives-
sem solicitado ele teria assinado. Dando seguimento 

afirmou que a questão da Policlínica deve ser esclare-
cida e que sua intenção ao mencionar esse assunto foi 
para a Casa tomar ciência desse problema. Disse ser 
importante a criação da CPI porque valoriza o trabalho 
da Câmara, já que ela tem o poder de confiscar os 
documentos e se esse é o caminho mais adequado 
que assim seja feito. Lembrou que a Policlínica não é 
um hospital público e sim filantrópico, mas sem os 
convênios ele não sobrevive. Mas reconhece que a CPI 
será interessante para que seja apurada a situação de 
todos os hospitais da cidade, como o Ibiapaba e a 
Santa Casa. Mencionou ainda o decreto de desapro-
priação da Unicred e que irá verificar qual o funda-
mento desse ato e se o município tem como arcar com 
mais essa despesa. E concluiu concedendo um aparte 
ao vereador Márcio Zeferino que disse que ele e o ve-
reador Gonzaga fizeram um convite ao Diretor da Poli-
clínica, mas ele não quis vir. E com isso os funcionários 
ficam achando que os vereadores é que estariam con-
tra a Policlínica, mas não é esse o caso reafirmou seu 
convite par que venham prestar as informações nessa 
Casa. Finalizando o vereador Carlos Roberto disse que 
a função da Comissão é essa, para que eles venham 
prestara as informações aqui na Casa. Com a palavra 
como líder o vereador Ilson Guilherme disse que a 
questão da Policlínica virou um assunto político e os 
novos vereadores, da bancada do governo, foram jul-
gados como os algozes da Policlínica. E por não terem 
chegado a um acordo a CPI está sendo criada para 
esclarecer os fatos e dar uma resposta à sociedade, 
bem como apurar os reais problemas da Policlínica. 
Lembrou que quando os salários dos servidores da 
prefeitura estavam atrasados o vereador Amarílio soli-
citou que o Secretário fosse convocado a vir prestar 
esclarecimentos nesta Casa, mas o vereador Ronaldo 
Braga disse que não era preciso convocar que ele iria 
convidá-lo a vir espontaneamente. E o questionou ao 
Sr. Presidente se o Secretário teria vindo a Casa. O Sr. 
Presidente então disse que não tem dúvidas do empe-
nho do vereador Ronaldo, bem como dos vereadores 
Gonzaga e Carlos Roberto, no entanto não houve êxito 
ele não tinha forças para fazer o requerimento ao Se-
cretário já que seu pedido havia sido destacado. Pros-
seguindo o vereador Ilson disse que nesse ponto a 
maioria atuava derrubando os requerimentos. E em 
seu entendimento a Casa não deve convidar e sim in-
timar, pois os assuntos ficam esquecidos. Neste mo-
mento concedeu um aparte ao vereador Ronaldo Bra-
ga que disse que os procedimentos regimentais nesse 
ponto de fato são assim, mas se acontecem assuntos 
como estes mencionados até o momento, é preciso 
primeiramente convidar os Secretários, até por ques-
tão de respeito. Mas no caso do Secretário de Finan-
ças ele realmente não veio por convite em virtude do 
pleito eleitoral o requerimento acabou não acontecen-
do. Dando seguimento o vereador Ilson disse que ao 
se convidar deve-se dar um prazo, caso os prazos não 
sejam cumpridos, que eles então façam os requeri-
mentos. E disse que não se pode mais continuar com 
as políticas de prestigiar apenas uma minoria, mas sim 
prestigiar a cidade. E o papel dos vereadores é fiscali-
zar. E chamou a atenção dos vereadores para os últi-
mos atos da ex-prefeita municipal, como o aumento 
do transporte público. E concluiu dizendo que é preci-
so haver uma penalização para atitudes como estas. E 
pediu aos vereadores mais experientes que ajudem os 
novatos a trabalhar. Agradeceu ao Secretário de Obras 
que tem feito as obras de reparo na entrada da cidade. 
Ressaltou as indicações feitas por ele e que é preciso 
incentivar os jovens da cidade para que não se per-
cam. Agradeceu a presença do povo e se disse dispos-
to a dialogar com todos. Não havendo mais oradores 
inscritos e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente 
encerrou a presente sessão às 21h30 e eu, Danielle de 
Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a pre-
sente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário. Presiden-
te: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário: 
Vereador Tadeu José Gomes.

RESUMO DA ATA 016/2013 - 008ª Sessão Ordinária – 
14.03.2013 - 1º. Período - 1º. Ano da Legislatura. Pre-
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sidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Se-
cretário: Vereador Tadeu José Gomes. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h19. “Ve-
nham também sobre mim as Tuas misericórdias ó Se-
nhor e a tua Salvação segundo a Tua palavra.” (Salmo 
119-41) I - Leitura e Discussão da Ata: Ata 012/2013 
– Aprovada por unanimidade. II – Leitura da Corres-
pondência e Comunicações: - Portaria 146/2013 – No-
meia as Comissões Permanentes da Câmara Munici-
pal, para o ano Legislativo de 2013. - Ofício 1666/2013 
– Informando que o Governo de Minas, por meio do 
Programa Bandas de Minas, liberou instrumentos mu-
sicais para a Corporação Musical Lira Barbacenense – 
Do deputado Lafaiete Andrada. - Requerimento 
022/2013 – Dos vereadores requerendo a instauração 
da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar 
os problemas na Policlínica. III – Tribuna Livre – Asso-
ciação dos amigos condutores e auxiliares do trans-
porte terrestre alternativo de passageiros. Com a pa-
lavra o Sr. Onófre agradeceu a oportunidade de fazer 
uso da Tribuna Livre e fez um pronunciamento que 
seguiu na íntegra da ata original. Com a palavra pela 
ordem o vereador Carlos Roberto reconheceu as medi-
das que a Prefeitura fará no intuito de regularizar o 
transporte alternativo na cidade. Disse também que 
no último governo os esforços para que essa regulari-
zação acontecesse foram inúmeros, no entanto, isso 
não aconteceu. Ressaltou seu apoio ao transporte al-
ternativo. E parabenizou a organização da associação. 
Afirmou que viu o documento do Prefeito em que se 
comprometeu durante as eleições a fazer essa regula-
rização caso fosse eleito. Assim sendo, espera-se que 
ele cumpra esse compromisso. E finalizou desejando 
que a regularização aconteça o mais rápido possível. 
Com a palavra pela ordem o vereador Flávio Barbosa 
parabenizou o Sr. Onófre pelas palavras, mas disse 
que nem todos os vereadores receberam o documento 
sobre o compromisso do então candidato a Prefeito. 
Prosseguindo disse que mais uma vez gostaria de falar 
a respeito da Policlínica já que a administração passa-
da teve quatro anos para resolver o problema, mas só 
agora, estavam abraçando a Policlínica para não dei-
xa-la fechar. Em sua opinião, o atual Prefeito ainda 
não teve tempo para resolver nenhum problema. Dan-
do seguimento em seu pronunciamento o vereador 
disse que outra coisa séria que gostaria de denunciar 
é: “a administração passada, ao que parece, que que-
ria acabar com os funcionários públicos. Além dos cin-
co meses de salários atrasados sem nenhuma solução, 
a associação dos funcionários possuía um convênio 
com a UNIMED, que dava o direito aos servidores de 
fazer exames e consultas pelo plano, mas ficou saben-
do que a administração descontou os valores de paga-
mento do plano dos salários dos servidores, porém 
não repassou os valores para a UNIMED. A UNIMED 
tentou cancelar o convênio, mas o Ministério Público 
conseguiu impedir o cancelamento, mas não fez os 
atendimentos. Afirmou que na semana que vem ele 
trará os documentos que comprovam essa informa-
ção, mas não poderia deixar de mencionar o assunto 
na reunião de hoje, dada a gravidade do problema. 
Questionou como a Prefeitura teria feito isso com os 
servidores, porque esse é um dinheiro deles. Da mes-
ma forma a Prefeitura efetuou o recolhimento do INSS 
dos servidores contratados e também não repassou 
para o Instituto de Previdência Social. E pediu que a 
Câmara faça alguma coisa a respeito e até mesmo 
buscar o Ministério Púbico Federal, o Tribunal de Con-
tas e a polícia. Afirmou que alguma coisa tem que ser 
feita, já que o problema não é apenas dos servidores 
é de Barbacena, e conta com os demais vereadores 
para ajudar na solução desse problema.” O Sr. Presi-
dente afirmou que o Sr. Robson estará na Policlínica à 
disposição de todos os vereadores para conhecer a 
realidade do hospital. E convidou os vereadores para 
que possam se inteirar do assunto e tentar ajudar em 
uma solução. Com a palavra pela ordem o vereador 
Luiz Gonzaga disse que o que foi dito pelo vereador 
Flávio é muito grave. Disse que apoia qualquer ação 
ou pedido que forem protocolados nesta Casa com o 
intuito de apurar as irregularidades da administração 

passada. Afirmou que os vereadores não foram os 
gestores e, mesmo ele sendo líder de governo, se po-
sicionou contra muitas ações da Prefeita. E no caso 
das irregularidades da administração passada, que 
forem fundamentadas, ele faz questão de que tudo 
seja apurado. As muitas audiências públicas realizadas 
pelo então Secretário de Finanças, Paulo Sergio, de-
monstraram a situação em que se encontrava a Prefei-
tura. Disse ser uma pessoa responsável e honesta e 
chamou a atenção dos demais vereadores para a situ-
ação pela qual passaram os vereadores de situação na 
legislatura passada, para que não deixem que o mes-
mo aconteça com eles agora. Porque irão esbarrar na 
mesma situação, o Prefeito afirmando que tudo estava 
correto e depois vierem se deparar com as irregulari-
dades. E muitas vezes, no intuito de ajudar, não ques-
tionam o que está sendo feito e no futuro se surpreen-
derão com problemas. Com a palavra pela ordem o 
vereador Flávio Barbosa confirmou o que foi dito pelo 
vereador Luiz Gonzaga e sabe que o que disse é ver-
dade. Reafirmou que o que foi feito pela administração 
passada é um crime, de apropriação indébita previ-
denciária. Com a palavra pela ordem o vereador Ilson 
afirmou ser a favor de tudo o que for legal e para o 
bem da cidade. Falou que há muitos anos a cidade 
possui o transporte público apenas nas mãos de uma 
pessoa e se é possível mudar essa situação ele é a 
favor e fará o que for possível, pois acompanhou os 
comícios do candidato a Prefeito e sabe do seu com-
promisso firmado e que irá cumpri-lo. E acredita que é 
preciso apressar essa regularização do transporte al-
ternativo. Quanto à fiscalização do Poder Executivo em 
sua opinião é preciso sim fazer, seja desse ou de go-
vernos passados. Afirmou que quer um parecer da 
CENATUR para a sociedade saber como são feitas as 
festas na cidade e com os dados nas mãos será possí-
vel saber os gastos e ele informará a sociedade. E 
disse que apoia qualquer ação no intuito de apurar ir-
regularidades. E não concorda que o último ato da 
administração passada tenha sido um aumento de 
10% na passagem de ônibus. Com a palavra pela or-
dem o vereador Ronaldo Braga sugeriu que sigam a 
simetria concêntrica com a legislação federal no que 
tange a questão técnica da formação da CPI. Disse 
que os governos ao longo de sua estória chegam ao 
Poder e demonstram aquilo que conseguiram fazer de 
bom, mas acabam errando. Em sua opinião, as ques-
tões relativas ao término do mandato e o que surge 
posteriormente, é de competência do Tribunal de Con-
tas. E isso não depende da Câmara, basta que a pes-
soa tenha uma denúncia, baseada em documentos, e 
que procure as entidades competentes para apurar 
possíveis irregularidades ou delitos. No entanto, não 
se lembra de uma Câmara recém constituída, fazendo 
o julgamento de um governo que passou. Lembrou 
que quando a Prefeita Danuza foi eleita iniciou-se uma 
série de denuncismos em razão da situação deixada 
pelo então prefeito Martin Andrada, com muitos pedi-
dos de CPI’s. Mas ela afirmou que não caberia ao seu 
governo fazer tal apuração e sim ao Tribunal de Con-
tas e se alguém quisesse que fazer alguma denúncia 
que procurasse o Ministério Público. E agora adota-se 
uma postura diferente e está certo que no futuro ela 
será seguida, pois esse governo não será apenas de 
quatro anos. Esse novo procedimento, de se fazer 
apurações pela Casa, antes do Tribunal de Contas, 
será realizado em qualquer momento futuro. Espera 
que o atual prefeito não comenta os mesmos equívo-
cos que cometeu no seu primeiro mandato. Dando 
seguimento com a palavra como líder disse que espera 
que está de pleno acordo com o vereador Flávio e se 
ele tiver esses documentos em mãos deve apurar re-
almente os erros existentes, mas que não percam o 
desejo de fazer com que a Policlínica continue funcio-
nando. Falou que a Câmara é soberana e que os vere-
adores têm todo o direito de adotar o melhor caminho 
para apurar possíveis irregularidades, mas apelou para 
a simetria concêntrica. Nesse momento concedeu um 
aparte ao vereador Ilson Guilherme que disse o que 
aconteceu nessa última campanha, com a divulgação 
de salários dos servidores, foi prejudicial para muitos 
candidatos e para muitos vereadores que estavam na 

Casa. Isso foi uma estratégia desesperada para tentar 
ganhar a eleição. Afirmou que o vereador Flávio está 
falando de fatos e tem dados concretos e se toda vez 
que um assunto for trazido para a Câmara as coisas 
forem barradas, ninguém será punido e é preciso pe-
gar alguém para que sirva de exemplo. Finalizando o 
vereador Ronaldo disse que as medidas são adequa-
das e já expôs sua opinião com relação à fiscalização. 
E disse ao vereador Ilson que não podem coibir a 
transparência e o fato dos nomes e salários dos servi-
dores terem sido divulgados demonstra que essa é a 
nova maneira de agir porque os gestores devem ser 
transparentes. E se alguém foi prejudicado é porque 
estava acostumado a esconder o que ganhava e co-
meçaram ganhando um salário pequeninho e depois 
passaram a receber um salário grande dado de pre-
sente sem merecimento. E se o Presidente da Câmara 
ainda não providenciou a colocação dos vencimentos 
dos servidores no site deve fazê-lo o quanto antes 
para ser transparente. E destacou que a divulgação 
feita com os salários dos servidores da Prefeitura infe-
lizmente ocorreu no período eleitoral, mas deveria es-
tar permanentemente à disposição do cidadão barba-
cenense. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA 
– HORÁRIO:20h19. Discussão e Votação de Projetos: 
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE 
RESOLUÇÃO. Proj. de Resolução nº. 002/13 – Dispõe 
sobre a transferência temporária da sede da Câmara 
Municipal de Barbacena e dá outras providências – 
Aut. Mesa da Câmara. VISTAS CONCEDIDAS À VERE-
ADORA MARILENE. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA – 
PROJ. DE DECRETO LEGISLATIVO. Proj. Dec. Leg. nº. 
010/13 – Concede Título de Cidadão Benemérito de 
Barbacena ao Doutor Alanir José Hauck Rabeca e dá 
outras providências. – Aut. Mesa da Câmara. VISTAS 
CONCEDIDAS AO VEREADOR FLÁVIO BARBOSA. Proj. 
Dec. Leg. nº. 011/13 – Concede Título de Cidadão Be-
nemérito de Barbacena a Hélio Augusto Martins Rabe-
lo – Aut. Ver. José Jorge Emídio. VISTAS CONCEDIDAS 
AO VEREADOR FLÁVIO BAROSA. PROPOSIÇÕES – 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM BLOCO: 05.03.13 APRO-
VADAS POR UNANIMIDADE. 12.03.13. APROVADAS 
POR UNANIMIDADE. EM DESTAQUE: - Indicação nº. 
075/13 do Ver. Carlos Roberto Batista a pedido do Ver. 
Ilson Guilherme de Sá. Com a palavra para discutir o 
vereador Carlos Roberto que disse que o vereador Flá-
vio trouxe uma questão muito séria e por isso mesmo 
está fazendo essas indicações, solicitando informações 
agora, para que não aconteça novamente de só toma-
rem conhecimento dos problemas no futuro. Disse não 
entender o pedido de destaque já que as informações 
são de interesse de todos. Ressaltou que não há nada 
de mais em seus requerimentos, mas se os mesmo 
não forem aprovados pela Casa ele já fez a solicitação 
à própria Prefeitura e vencido o prazo o Ministério Pú-
blico fará os requerimentos por ele e certamente ele 
conseguirá os documentos que está pedindo. Afirmou 
que se os demais vereadores não aprovarem seus re-
querimentos ficará muito ruim para eles já que são 
informações de interesse de todos e questionou se 
algum deles saberia informar qual o valor está sendo 
pago pelo convênio da Escola Legal. Questionou quan-
to está sendo pago pelo transporte das crianças e 
como se deu o processo de licitação. Ressaltou ainda 
que apesar de ter todo o respaldo da lei de informa-
ções e da lei orgânica do município ela ainda não rece-
beu os documentos da Prefeitura, mas sabe que é di-
reito de todos os vereadores terem acesso a todo e 
qualquer documento e por isso o Ministério Público 
estará acionando a Prefeitura para que lhe entregue 
esses documentos. Encerrada a discussão a indicação 
foi colocada em votação e foram solicitadas vistas pelo 
vereador José Jorge. VISTAS CONCEDIDAS AO VERE-
ADOR JOSÉ JORGE. - Indicação nº. 076/13 do Ver. 
Carlos Roberto Batista a pedido do Ver. Ilson Guilher-
me de Sá. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR FLÁ-
VIO BARBOSA. Não falou no microfone. - Indicação 
nº. 095/13 do Ver. Carlos Roberto Batista a pedido do 
Ver. Ilson Guilherme de Sá. APROVADA POR UNANIMI-
DADE. - Requerimento nº. 012/13 do Ver. Carlos Ro-
berto Batista a pedido do Ver. Ilson Guilherme de Sá. 
VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR LUIZ GONZAGA. 



BARBACENA, SEGUNDA-FEIRA, 02 DE SETEMBRO DE 2013

- Requerimento nº. 017/13 do Ver. Carlos Roberto Ba-
tista a pedido do Ver. Ilson Guilherme de Sá. VISTAS 
CONCEDIDAS AO VEREADOR FLÁVIO BARBOSA. - Re-
querimento nº. 018/13 do Ver. Carlos Roberto Batista 
a pedido do Ver. Ilson Guilherme de Sá. Com a palavra 
para discutir o vereador Ronaldo Braga afirmou que 
estão sendo apresentadas várias solicitações que fo-
ram destacadas pelo vereador Ilson no momento 
oportuno. Explicou que esse pedido de destaque serve 
para retirá-las do bloco para serem discutidas e vota-
das uma a uma. Disse ter percebido que os vereadores 
estavam em dúvida sobre tais questões, mas gostaria 
de apelar para os vereadores, que já estão defenden-
do a criação das CPI’s, que aprovem esses pedidos de 
informações. Caso contrário parecerá uma situação 
dúbia, já que querem esclarecer algumas informações, 
mas não querem que os documentos venham para a 
Câmara. Afirmou ainda que está apenas alertando os 
vereadores novos já que alguns estão em dúvida so-
bre a votação que está sendo feita. E finalizou dizendo 
que ao aprovarem as indicações estrão permitindo que 
o pedido seja feito ao Prefeito para que ele envie para 
a Casa essas informações. Encerrada a discussão o 
requerimento foi colocado em votação e foram solici-
tadas vistas pelo vereador Flávio Barbosa. VISTAS 
CONCEDIDAS AO VEREADOR FLÁVIO BARBOSA. TER-
CEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INS-
CRITOS – HORÁRIO: 20h40. Não havendo oradores 
inscritos e nada mais havendo a tratar, o Senhor Pre-
sidente declarou encerrada a sessão às 20h41. Eu, 
Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, 
lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assina-
da pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário. 
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. 
Secretário: Vereador José Tadeu José Gomes.

RESUMO DA ATA 017/2013 - 009ª Sessão Ordinária – 
19.03.13 – 1º Período – 1º Ano da Legislatura. Presi-
dente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secre-
tário: Vereador Tadeu José Gomes. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h19. 
“Aquele que habita no esconderijo do altíssimo, à som-
bra do onipotente descansará”. (Salmos 91:1) I - Lei-
tura e Discussão da Atas: Ata 013/2013 – Aprovada 
por unanimidade. II – Leitura da Correspondência e 
Comunicações: - Ofício n. 095 – Comunicando a dispo-
nibilização de 361.597,28 para o pagamento de FAEC/
AS. - Correspondência do Ministério da Educação: 
CM007580/2013. - Ofício n. 1723/2013 – Convidando 
para o lançamento do programa de saneamento bási-
co da COPASA e COPANOR que será realizado no dia 
20/03/2013 na Cidade Administrativa em Belo Hori-
zonte. - Requerimento s/n do ver. Flávio Maluf a fim de 
assumir a Secretaria Municipal de Coordenação de 
Programas Sociais. III- Apresentação de Proposições: 
- Do vereador José Jorge: - Indicação nº 153/2013 – 
Solicita providências quanto ao calçamento, constru-
ção de rede pluvial para a Rua das Hortências, bairro 
Retiro das Rosas. - Do vereador Johnson Oliveira Mar-
çal: Solicita a cobertura de buracos na Rua José Pi-
mentel, bairro Diniz II. – Indicação nº 151/2013 – So-
licita a colocação de placas indicativas da altura do 
túnel existentes na Rua Eduardo Santos, nos dois sen-
tidos. – Requerimento nº 024/2013 – Solicita a insta-
lação e funcionamento de áreas integradas de esporte 
e lazer gratuitos. – Requerimento nº 025/2013 - Re-
quer a adequação do trânsito no Pontilhão Dom Pedro 
II. - Do vereador Márcio Zeferino: Memorial s/n – O 
vereador Márcio Zeferino e os demais vereadores vêm 
solicitar apoio do Exmo. Sr. Edson Vander Mendes Ru-
ffo, para implantar no município de Barbacena, rada-
res para aferição de velocidade no trevo do Distrito de 
Correia de Almeida, entre os quilômetros 718 e 722 da 
BR-040. - Do vereador Tadeu José: Memorial s/n – O 
vereador José Tadeu Gomes e os demais vereadores 
vêm solicitar o empenho pessoal do Dr. Djalma Bastos 
Morais, Diretor Presidente da CEMIG no sentido de 
construir uma praça pública, com toda estrutura de 
urbanização, iluminação, bancos e passeios, no en-
contro do terreno da CEMIG compreendido entre as 
ruas Amadeu de Andrade, Padre Gomes, Cassimiro de 

Abreu e Avenida José Maria de Andrada Serpa, no 
bairro Diniz II. - Da Mesa da Câmara: - Indicação nº 
146/2013 – Solicita a colocação de 2 quebra-molas na 
localidade de Ponte do Cosme, 20 metros depois do 
Centro Espírita Amor a Verdade, na Rua que liga a Vila 
Sofia. – Indicação nº 149/2013 – Solicita estudos no 
sentido de mudar o espaço onde hoje se localiza o 
ponto de táxi na Rua São Vicente de Paula, no bairro 
Boa Vista, em frente ao nº 567. - Do Vereador Carlos 
Alberto Sá Grise: - Indicação nº 164/2013 – Solicita 
pavimentação da Rua Maria das Graças da Silva, bairro 
Margaridas. – Indicação nº 163/2013 – Solicita pavi-
mentação e sinalização de trecho da Rua Engenheiro 
Pedro Vitor Renault. – Indicação de nº 162/2013 – 
Solicita canalização das águas na Rua Alecir Tonholo 
da Silva, bairro Monte Mário. – Indicação nº 161/2013 
– Solicita nas Ruas 112, 110, 118, 120 e Avenida Cen-
tral, bairro Greenville. – Indicação nº 160/2013 – Soli-
cita a colocação de dois quebra-molas na Rua Pedro 
Bonato, no trecho compreendido entre a escola 
“Lions” e a Casa de Eventos “Spazio Franatos” – Indi-
cação nº 159/2013 – Solicita a construção de uma via 
pavimentada no bairro Dom Bosco, nos locais denomi-
nados “Campo do Ypiranga” e “Campo do Olaria”, li-
gando-os a Rua João Bertola. – Indicação nº 158/2013 
– Solicita a pavimentação e canalização das Ruas José 
Aurélio Jacinto e Rua Flor de Liz.  – Indicação nº 
154/2013 – Solicita a regularização do transporte al-
ternativo em Barbacena. - Da vereadora Grácia Araú-
jo: - Indicação nº 155/2013 – Solicita revitalização 
total na Avenida Eliezer, inclusive com captação das 
águas pluviais. – Indicação nº 156/2013 – Solicita ilu-
minação para o campo de futebol, no bairro Ipanema. 
– Indicação nº 152/2013 - Solicita providências quan-
to à possibilidade de locação do Cine Teatro Pálace 
para que lá sejam realizadas diversas atividades cultu-
rais de Barbacena. – Indicação nº 165/2013 – Solicita 
quebra-mola ou faixa de pedestre na Avenida Prefito 
Simão Tamm Bias Fortes em frente ao número 199, 
Sede da COPASA. - Do vereador Luiz Gonzaga: - Indi-
cação nº 134/2013 – Solicita a instalação de redutor 
de velocidade na altura do número 88 da Rua São 
Francisco de Assis, bairro Santo Antônio. – Indicação 
nº 157/2013 – Solicita a capina limpeza na Rua Luiz 
Pereira de Souza, nº 88, no bairro Santo Antônio. – 
Indicação n º 135/2013 – Solicita, em caráter de ur-
gência, que a Rua Embaixador Ruy Barbosa, no centro 
da cidade, torne-se transitável. - Do vereador Ilson 
Guilhermo: - Indicação nº 166/2013 – Solicita a subs-
tituição das atuais lâmpadas mercúrio por lâmpadas 
de vapor de sódio, instalação de braços de luminárias, 
calçamento, pavimentação e expansão da rede elétri-
ca em diversas Ruas do Distrito de Correia de Almeida. 
- Do Vereador Ronaldo Braga: - Indicação nº 148/2013 
– Solicita a estabilização e reforma do talude de con-
tenção da estrada no Distrito do Faria, após o Sítio 
Colorado (situado ao lado direito da estrada – Sentido 
Faria). – Indicação nº 147/2013 – Solicita a captação 
de águas pluviais na Rua Vigário Brito (trecho compre-
endido entre o mercado Ceolin e o Educandário Sagra-
do Coração de Jesus e Maria). PROJETOS PROTOCO-
LADOS NA CASA: - Proj.Lei nº. 032/13 – Institui no 
âmbito do Município de Barbacena o programa de In-
centivo ao Uso de Tijolo Ecológico e dá outras provi-
dências – Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. - Proj.Lei 
nº. 033/13 – Inclui o assunto educação financeira na 
rede de educação pública municipal, devendo o tema 
ser tratado nas disciplinas de matemática e história, 
ou conforme definir o planejamento pedagógico e dá 
outras providências – Aut. Ver. Johnson Oliveira Mar-
çal. - Proj.Lei nº. 034/13 – Dispõe sobre a criação do 
programa de saúde e comportamento vocal do profes-
sor da rede municipal de ensino de Barbacena e dá 
outras providências – Aut. Ver. Johnson Oliveira Mar-
çal. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 
20h04. Discussão e Votação de Projetos. Com a pala-
vra pela ordem o vereador Luiz Gonzaga fez a leitura 
de correspondência enviada pelo Senador Clésio An-
drade a respeito da proposta de emenda constitucio-
nal n. 33/2011 pedindo o apoio a esta proposta de 
todos os vereadores e da sociedade. Prosseguindo fa-
lou da sua indicação para que Barbacena faça um con-

vênio com o Hemominas de Belo Horizonte para a 
instalação de um posto de coleta de sangue no muni-
cípio. Mostrou o termo de adesão e alguns critérios 
mais para a instalação desse posto. E que não será tão 
oneroso para o município. Pediu então, o apoio dos 
demais vereadores. Prosseguindo com a palavra como 
líder solicitou à Comissão de Estudos Municipais que 
possa se reunir para discutir a questão das escolas 
que foram transferidas para a UNIPAC. Destacou que 
esta questão não está muito bem esclarecida e que o 
Ministério Público já entrou com uma Ação Civil Públi-
ca para questionar essa decisão. Lembrou que o Pre-
feito teria ido até a rádio para explicar que a razão 
principal desta transferência teria sido a falta de local 
para abrigar tais alunos. Assim ele possui um docu-
mento em que a escola Embaixador José Bonifácio diz 
possuir salas de aulas que poderiam receber esses 
alunos. E que tal informação foi solicitada pelo Minis-
tério Público. Afirmou que é possível receber quatro-
centos e vinte e nove alunos, podendo ainda aumen-
tar a capacidade para mais sessenta e seis. E 
questionou a economia desse ato já que os gastos 
com essa mudança foram muitos e os benefícios 
anunciados não estão sendo realmente utilizados. E 
caso haja algum erro nesse ato que ele possa ser re-
visto até mesmo pela Comissão e as questões sejam 
esclarecidas ao Sr. Prefeito. Neste momento concedeu 
um aparte à vereadora Vânia que disse que o Prefeito, 
apesar de ousado, nunca teria deixado de voltar atrás 
em suas decisões e escolher o que fosse melhor para 
o munícipio. Disse que esse problema é uma questão 
social muito séria e ao saber dessas informações ela 
ficou preocupada. Prosseguindo o vereador Luiz Gon-
zaga disse que se o prefeito municipal tivesse respon-
dido à solicitação do vereador Carlos Roberto estas 
informações já estariam em poder dos vereadores. 
Neste momento concedeu um aparte ao vereador Il-
son que disse ser importante a realização da reunião 
da Comissão já que muitas informações precisam ser 
repassadas aos vereadores. Disse que está disposto a 
discutir o assunto e pediu que a Presidente da Comis-
são marque a reunião o mais rápido possível. E sabe 
que em vista da disponibilidade da Escola Embaixador 
José Bonifácio é possível que o Sr. Prefeito reveja sua 
decisão. Dando sequência concedeu ainda um aparte 
ao vereador Carlos Roberto que disse que em relação 
à educação não se pode fazer experiências é preciso 
fazer estudos, em especial quanto aos impactos. Des-
tacou os pontos que foram desrespeitados com a 
transferência dos alunos para a UNIPAC, já que os 
Conselhos Municipais de Educação e do FUNDEF tam-
bém não foram consultados. Ressaltou que o municí-
pio irá perder alunos e com isso perderá receita, já 
que os pais estão transferindo seus filhos para a rede 
estadual. E lembrou também que a questão ética não 
foi respeitada já que a UNIPAC pertence à família do 
Sr. Prefeito e que não se sabe de que maneira foi rea-
lizada a licitação para o transporte desses alunos. E 
encerrando a sua fala o vereador Luiz Gonzaga ressal-
tou mais uma vez a necessidade de se fazer a reunião 
da Comissão já que os problemas são notórios. Com a 
palavra pela ordem o vereador Ronaldo Braga desta-
cou que o prefeito fez a transferência dos alunos ale-
gando tudo o que fora mencionado pelo vereador Luiz 
Gonzaga, mas que a principal alegação teria sido a 
redução de custo e a falta de estrutura das escolas 
para receber os alunos. Disse que ao saber dessa de-
cisão ele e os vereadores Carlos Roberto e Luiz Gonza-
ga decidiram ir ao Ministério Público para fazer uma 
denúncia e chama-lo a participar dessa discussão 
como órgão que fiscaliza a execução das leis pelos 
entes administrativos. Sabe que os custos não serão 
reduzidos com esta decisão e além das inúmeras nor-
mas não consideradas ele se preocupa com a determi-
nação da Resolução 2108 da Secretaria de Estado de 
Educação que está sendo desrespeitada em vários 
pontos no que tange ao cadastro escolar da rede pú-
blica de ensino. Prosseguindo com a palavra como lí-
der disse que caberá à Superintendência a coordena-
ção do cadastro escolar com representantes dos 
diversos setores da educação, do município e dos pais 
dos alunos. Sabe que isso aconteceu em julho de 2012 
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e a Superintendência fez um estudo e o zoneamento 
escolar implantado pelo Governador do Estado em 
função de todos os alunos que solicitaram os seus ca-
dastramentos e que precisavam estudar. E questionou 
quem teria autoridade para descumprir uma determi-
nação de um órgão formado pelas pessoas menciona-
das acima. Disse que o Prefeito não levou em Conside-
ração esse estudo e a repartição feita por eles. Afirmou 
que o zoneamento fica questionado já que os alunos 
foram retirados de suas comunidades para serem leva-
dos para outro município. Ressaltou que se as crianças 
forem colocadas na escola José Bonifácio a comodida-
de para elas será maior e ao mesmo tempo a diretora 
poderá solicitar para o governo do Estado o aumento 
no repasse da verba de merenda e demais despesas 
com essas crianças, já que essa não é a obrigação de 
uma universidade particular. Falou ainda que se a 
questão é economia também se resolve com a coloca-
ção dos alunos na escola José Bonifácio, haja vista que 
o município não precisará arcar com nenhuma despe-
sa adicional, apenas o estado se responsabilizará pe-
las crianças. E finalizou concedendo um aparte à vere-
adora Vânia de Castro que disse haver contradição no 
que foi dito pelo vereador Ronaldo, porque a questão 
do zoneamento está relacionada com o interesse por 
um local próximo à residência das crianças e se essas 
crianças vierem a ser colocadas na Escola José Bonifá-
cio, da mesma forma estariam sendo retiradas de per-
to de suas comunidades. E questionou se a preocupa-
ção maior não seria o zoneamento. Destacou ainda 
que esteve na Escola Inês Piassese onde as professo-
ras também queixaram-se da ausência das crianças e 
ao procurar saber melhor o que teria acontecido ficou 
sabendo que a capacidade da escola não suportava o 
grande número de alunos. E afirmou ser preciso parar 
com bairrismos já que o importante é a educação das 
crianças e não se deve pensar apenas nos gastos, já 
que se for possível buscar uma educação de melhor 
qualidade que assim seja feito, não se apeguem a pre-
ocupações com gastos. Encerrando o seu pronuncia-
mento o vereador Ronaldo disse que gostaria corrigir 
a vereadora Vânia, já que ele defende o que foi deter-
minado pelo governo de estado quanto ao zoneamen-
to das escolas no município, caso contrário será preci-
so alterar a determinação do governo estadual. E não 
defende que os alunos venham para outra escola ele 
está buscando uma alternativa. E buscará a documen-
tação na Superintendência que comprova o respeito 
ao cadastro escolar e que as crianças foram colocadas 
nas escolas devidas conforme determina o zoneamen-
to. Mas o seu questionamento é exatamente esse, o 
fato das crianças terem sido levadas para a iniciativa 
privada. Com a palavra pela ordem o vereador Tadeu 
José fez o seguinte pronunciamento que segue na ín-
tegra: “Antes de iniciar o que falará ele gostaria de 
agradecer ao Pastor Johnson por ter apresentado uma 
indicação que beneficiará uma Rua no bairro Diniz, 
porque moro no bairro Diniz há vinte anos e tem luta-
do muito para levar benefícios pra lá. Para V. Exa. Ter 
uma ideia, há mais de vinte anos que não temos obras 
edificantes que possam dignificar aquela comunidade. 
Então, agradeço ao senhor por ter se somado a nós 
neste pedido. Porque nós precisamos realmente de 
apoio, porque nosso bairro está abandonado há mui-
tos anos. Agradeço e compartilho também de suas 
causas e me coloco à disposição. E também não pode-
ria deixar de agradecer, em função do bairro Diniz, 
pela assinatura dos treze vereadores no memorial que 
apresentei hoje. Acontece que temos um terreno no 
Bairro Diniz, de mais ou menos mil e duzentos metros 
quadrados e nesse terreno não é possível fazer nada 
porque a CEMIG não nos permite fazer. É um terreno 
que fica ao lado de onde foram construídas a duas 
caixas d’água que quinhentos mil litros cada, e a CO-
PASA, que foi quem construiu as caixas d’água, tam-
bém fez a urbanização do local, e por isso do outro 
lado virou um local de despejo de entulhos e criadouro 
de insetos. E eles não têm condições de mexer já que 
os fios de alta tensão da CEMIG passam por lá. Então 
eu agradeço a assinatura no memorial para que pos-
samos conseguir, junto ao Dr. Djalma, Diretor da CE-
MIG, a transformação do espaço, que hoje não nos é 

permitido fazer nada em benefício da comunidade do 
bairro Diniz. Outra coisa é preciso ficarem atentos, e 
depois de estudar e averiguar algumas coisas, ama-
nhã estarei apresentando um ofício aos hospitais de 
Barbacena em que questiono a respeito das pessoas 
que precisaram de atendimentos médicos e internação 
por terem passado mal após o almoço beneficente re-
alizado no bairro Ipanema. A gente precisa saber as 
informações corretas porque lamentavelmente esse 
almoço vitimou uma jovem de vinte e quatro anos de 
idade. Tenho informações, que estarei apurando após 
esses ofícios, que muitas pessoas foram internadas, 
supostamente, em virtude desse almoço. A gente terá 
a informação com dados técnicos e clínicos, tão logo a 
resposta aos ofícios chegue e será apresentados a 
esta Casa. E conto com os demais vereadores para 
que possamos encontrar um caminho para que o povo 
também não sofra tanto. Outro assunto que também 
domina a discussão na Câmara é a possível criação de 
uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apura-
rem possíveis irregularidades existentes no IMAIP. Eu 
vou falar pra vocês, do meu ponto de vista e da pouca 
experiência parlamentar que tenho, mas em razão da 
grande experiência de vida que todos possuímos, em 
nossos trabalhos nas comunidades, onde a gente se 
empenha e luta, constituir uma CPI não é nenhum fim 
do mundo, mas ela pode representar um fim de carrei-
ra para muitas pessoas, mas mesmo que ela represen-
te um fim de carreira para muitas pessoas, ainda sim 
é preciso, em benefício da população, que ela seja 
constituída. Prosseguindo como líder disse: então da 
mesma forma que ela não representa um “bicho-pa-
pão”, porque quem não deve, não teme, não há por-
que ficar criando fórmulas para explicar coisas que são 
extremamente simples. Quem deve paga, quem não 
deve não paga. Eu defendo a constituição de uma Co-
missão Parlamentar de Inquérito, e quando ele for 
colocada em pauta eu trabalharei para que ela seja 
aprovada, porque ela não é o instrumento de uma mi-
noria como se tem falado, nem sequer um instrumen-
to da maioria como temos sido acusados. Ela é um 
instrumento digno do parlamento. Caso a CPI venha 
acontecer é porque o parlamento decidiu, porque a 
Câmara decidiu, independente de ter sido apresentada 
pela maioria ou pela minoria. O que se precisa apurar 
são os indícios de irregularidades, se existem ou não 
dependerá do trabalho que a Comissão desempenha-
rá. Então, constituir uma CPI não é matar ninguém 
antecipadamente, nem queimar o filme de ninguém 
antecipadamente é apurar irregularidades e caso exis-
tam dar o encaminhamento necessário para encontrar 
os possíveis responsáveis. Mas não é um instrumento 
de maioria ou minoria é um instrumento dessa Casa, 
para que possamos ser fortalecidos, para que possa-
mos dar respostas à comunidade e a todos que não 
querem que a Policlínica feche. Já disse e repito, nin-
guém quer que a Policlínica feche. Não se fecham es-
colas, não se fecham escolas. Essas instituições de-
vem ser disponibilizadas ao máximo, para que 
possamos dar dignidade às nossas famílias aos cida-
dãos barbacenenses.” Nesse momento concedeu um 
aparte ao vereador Luiz Gonzaga que solicitou ao Sr. 
Presidente que o pronunciamento do vereador Tadeu 
José constasse na íntegra da presente ata. Solicitação 
que foi deferida pelo Sr. Presidente. Prosseguindo o 
vereador Tadeu José disse que outro assunto do qual 
gostaria de tratar era da subvenção das instituições 
municipais. Disse que existem entidades na cidade 
que realizam serviços que são de obrigação do muni-
cípio e precisam que eles sejam respeitados pelo po-
der público. Acredita que em breve o Executivo estará 
enviando o projeto das subvenções, que é extrema-
mente importante, porque as entidades, nos últimos 
quatro anos viveram de fazer eventos para arrecada-
rem dinheiro e viraram pedintes de uma obrigação que 
é do município. Disse ter ouvido atentamente aos ve-
readores que o antecederam e falaram sobre o proble-
mas das escolas e da transferência das crianças. Disse 
que quando se tenta travar muito as coisas ou ques-
tionavam excessivamente as atitudes tomadas em prol 
de benefícios, deixa clara a real intenção de não ver as 
coisas acontecerem. Quanto ao zoneamento o estado 

precisa entender que cada município tem a sua parti-
cularidade e é muito difícil para o Estado de Minas 
atender a todos os municípios plenamente. Disse tam-
bém que o gestor não pode ter medo de errar e que é 
preciso ousar, é preciso dar condições para as pessoas 
da zona rural tenham acesso às tecnologias. Neste 
momento concedeu um aparte ao vereador Johnson 
que lembrou os requerimentos feitos pelos vereadores 
e explicou que os vereadores acabam fazendo pedidos 
que atendem os bairros uns dos outros já que não 
existe um vereador regional e que todos devem traba-
lhar para a cidade e que o vereador Tadeu José teria 
sido diplomático ao receber de bom grado o requeri-
mento feito para o seu bairro. Falou também que em 
relação às ações do Sr. Prefeito é preciso que a Câma-
ra tenha as informações corretas, principalmente por-
que a população está reclamando muito e não são 
apenas os moradores da zona rural e a Câmara não 
tem recebido as informações necessárias. Citou o fato 
do vereador Ronaldo Braga ter ido ao Ministério Públi-
co buscar informações, já que esse é um direito que 
lhe cabe, mas como ele é de uma política de centro ele 
acredita que o melhor seja buscar as informações de 
todos os lados para só então tirar conclusões. E apesar 
de saber que os vereadores tentam defender as ações 
do Sr. Prefeito o mais importante é que os dados con-
cretos sejam apresentados para que os vereadores 
possam dar as informações cabíveis à população. E 
solicitou ao vereador Ilson que trouxesse as informa-
ções técnicas para que eles possam ajudar o prefeito 
a governar. Encerrando o seu discurso o vereador Ta-
deu José disse que ao mencionar a indicação feita 
para o bairro Diniz é porque tem vinte anos que reside 
naquele bairro e o último prefeito eu fez obras de edi-
ficação no bairro foi o Vicente Araújo. TERCEIRA PAR-
TE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – 
HORÁRIO: 21H04. Com a palavra orador inscrito o 
vereador José Jorge lembrou que estava no governo e 
nada melhorou na cidade e que por isso as eleições 
foram perdidas. E agora está dando uma oportunidade 
ao Prefeito para fazer o seu trabalho para que a cidade 
cresça. Falou que os vereadores têm atrapalhado os 
prefeitos a trazerem benefícios para a cidade e lem-
brou que apoiou os políticos que poderiam ter trazido 
benefícios para a cidade. Em sua opinião é hora de se 
unirem para o progresso da cidade e quem sabe 
apoiar o prefeito para o governo do estado de Minas 
Gerais. E disse que como único vereador eleito pelo 
PDT apoia o Prefeito e acredita que ele fará o melhor 
para a cidade. Prosseguindo falou que no dia de hoje 
esteve na cerimônia de entrega do projeto minha casa 
minha vida. Ressaltou que os vereadores devem parti-
cipar mais e não é só na Câmara que os vereadores 
trabalham, pois se ficarem somente dentro da Câmara 
perdem a eleição, e por isso está aqui a quatro man-
datos. E disse que é preciso discutirem esse assunto 
porque não entende a necessidade de ter que justifi-
car sua ausência às reuniões para representar a Câ-
mara em solenidades e reuniões. E finalizou ressaltan-
do mais uma fez que é preciso os vereadores deixarem 
o prefeito trabalhar já que se não deixarem os prefei-
tos não conseguirão fazer nada. E deu graças pela in-
teligência do prefeito em ter mandado a lei delegada 
para a que ele tivesse condições para trabalhar, senão 
estaria amarrado. Com a palavra como oradora inscri-
ta a vereadora Marilene disse ao vereador Gonzaga 
que foi muito sensato pedir a reunião com a Comissão, 
para apurar a situação da escola legal. E acredita que 
ele deva ter em mãos valores já que os mencionou. 
Disse que os alunos que foram mandados para a esco-
la legal também devem ser ouvidos, bem como os 
pais. Ressaltou que os vereadores devem zelar pela 
sociedade, mas é preciso que olhem e zelem por essas 
crianças que estão sendo melhor acomodadas na 
UNPAC. Perguntou ainda se algum vereador chegou a 
ir até o transporte para saber como é feito e também 
como estão sendo acomodadas na UNIPAC. E não está 
levantando bandeira de partido ou de prefeito é preci-
so olhar pelo município e ela quer saber qual o gasto 
que se tem com essa escola. E se for de fato um gasto 
dessa proporção ela será a primeira a defender a mu-
dança para a escola normal e sabe que não haverá 
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dificuldades em trazer as crianças pra cá dada a ami-
zade do prefeito com o governador do estado. Com a 
palavra para explicação pessoal o vereador Gonzaga 
disse que de forma alguma ele quer atrapalhar a ad-
ministração de ninguém, mas ninguém lhe tirará o di-
reito de fazer suas reivindicações. Disse entender a 
defesa dos vereadores que o antecederam, mas é pre-
ciso que o Prefeito trabalhe de forma correta e dentro 
da lei. Ressaltou que se a Casa tivesse aprovado o 
requerimento do vereador Carlos Roberto Batista os 
documentos de tais convênios já estariam na Casa, 
mas no intuito de proteger o governo municipal fora 
pedido destaque no requerimento que até o momento 
não foi votado. E por isso ele não tem os valores, mas 
os valores que ele mencionou foram passados por pes-
soas de dentro da Prefeitura informalmente, mas caso 
estejam errados ele será o primeiro a informar à Casa 
os valores corretos, assim que estiver de posse da do-
cumentação necessária. E ninguém pode o acusar de 
omissão. E pediu desculpas, mas a Tribuna é local cer-
to para que os vereadores possam fazer suas reivindi-
cações já que foi eleito para usá-la. Com a palavra 
como líder o vereador Ilson Guilherme disse que em 
relação às ações do Prefeito muito foi dito pelo verea-
dor Ronaldo Braga e sugeriu que ele vá até a escola 
legal para conhecer o que está sendo feito lá, bem 
como o transporte que está sendo oferecido para as 
crianças. Mas agora com dois meses a agilidade foi 
grande e tenta condenar o governo a qualquer preço. 
Ressaltou que irá se inteirar das despesas gastas an-
teriormente no governo passado e que muito debate 
sobre o assunto ainda existirá. Questionou ainda se as 
escolas teriam demonstrado interesse em receber tais 
crianças antes da mudança para a escola legal. Ques-
tionou ainda porque o vereador Ronaldo não foi ao 
estado tentar encontrar solução junto ao governo es-
tadual quando as crianças foram despejadas durante o 
governo da Prefeita Danuza. Da mesma forma não 
questionou quando as crianças de Torres e São Sebas-
tião estudaram em um galpão. Pediu aos vereadores 
que façam sim o seu papel de investigar, mas lembran-
do que no passado não investigaram os erros do go-
verno e a cidade ainda sofre as consequências. Disse 
que se as crianças não quisessem ir para a escola legal 
elas não teriam ido e o prefeito teria recuado em sua 
decisão. Falou que muito dinheiro já foi gasto e que a 
Prefeita Danuza não teria pagado os servidores, mas 
teria retirado o dinheiro para pagar uma firma que es-
tava prestando serviços para a cidade. E nenhum ve-
reador questionou essa ação e falou ainda de outros 
problemas existiram durante o governo anterior. Com 
a palavra como orador inscrito o vereador Ronaldo 
Braga disse que o vereador Ilson está fazendo o seu 
papel de líder do governo, defendendo mesmo que os 
erros existam. Porém, alguns vereadores não ficaram 
cegos e buscaram as informações necessárias. Desta-
cou que os erros cometidos pela Prefeita Danuza ela já 
está pagando por eles já que não foi reeleita. E se ele 
apontasse os erros que o Prefeito Toninho Andrada 
cometeu em seu governo anterior justificaria porque a 
cidade está da maneira que está, mas não usará de tal 
prerrogativa já que não vem ao caso. Lembrou ainda 
que o Prefeito Toninho Andrada teria sido eleito por 
um terço da população, sendo que dois terço não vo-
taram nele e ele representa esses dois terços. Quer 
que a cidade evolua e que o Prefeito caminhe, o que 
não quer é que ele passe por cima das leis. E o que o 
vereador Ilson está querendo é que ele, com sua au-
dácia, passe por cima das leis e das instituições. E 
destacou que ajudar não é deixar o prefeito fazer o 
que quer e sim alertar para aquilo que pode ou não 
fazer dentro da lei. Quanto ao governo da Danuza não 
era sua obrigação fazer o questionamento de suas 
ações e sim dos vereadores de oposição que se não 
fizeram ele não pode dizer o porquê. Afirmou ainda 
que o prefeito também poderá errar em suas ações, 
mas acredita que será menos, já que ele fará o seu 
papel de fiscalizar essas ações. E em relação a escola 
legal acredita que poderão reverter o processo já que 
ele está maculado, posto que não atende aos precei-
tos jurídicos. Destacou a iniciativa do prefeito em fazer 
a escola em Correia de Almeida, obedecendo ao zone-

amento escolar e que abrigará as crianças daquela 
região levando um grande benefício para aquelas 
crianças. Nesse momento ele concedeu um aparte ao 
vereador Tadeu José que disse que as primeiras equi-
pes do programa saúde da família foram trazidas para 
a cidade pelo Prefeito Toninho Andrada em seu primei-
ro mandato, e na época o vereador Carlos Alberto Sá 
Grise era o Diretor da Regional de Saúde. Continuando 
o vereador Ronaldo Braga disse que o Programa ainda 
não era o programa do governo federal Saúde da Fa-
mília, que só foi implantado na cidade durante o go-
verno do prefeito Célio Mazonni. O Presidente em 
exercício disse que a municipalização da saúde, em 
Barbacena, aconteceu durante o governo do Toninho 
Andrada e como ele era o Diretor Regional de Saúde 
assinou para que as quatro equipes viessem para a 
cidade. Prosseguindo o vereador Ronaldo Braga disse 
desconhecer tal informação já que, durante o governo 
do prefeito Célio Mazonni, eles inauguraram as vinte 
equipes do Programa Saúde da Família. Destacou que 
ele está colocando os fatos apenas para que sejam 
discutidos fatos e não desejos. Nesse momento conce-
deu um aparte ao vereador Ilson que voltou à menção 
da obra do córrego da rua Bahia que apesar de ter 
sido feito pelo prefeito Toninho Andrada os prefeitos 
do partido do vereador Ronaldo não teriam feito as 
reformas de manutenção. E que apesar dos governos 
do vereador Ronaldo terem trazido benefícios para o 
município não fizeram as manutenções necessárias e 
por isso está tudo caindo. Prosseguindo o vereador 
Ronaldo Braga disse que não está condenando, ape-
nas está querendo saber se o que está sendo feito 
está dentro da lei. Mais uma vez aparteando o verea-
dor Ilson destacou que o que teria dito é que o verea-
dor Ronaldo não teria feito o devido acompanhamento 
das ações do governo passado. Finalizando o vereador 
Ronaldo disse que não está preocupado com a meto-
dologia que está sendo aplicada, mas tão somente 
está questionando as omissões que aconteceram. Não 
havendo oradores inscritos e nada mais havendo a 
tratar, o Sr. Presidente encerrou a presente sessão às 
21h52 e eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Reda-
tora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprova-
da, será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Se-
nhor Secretário. Presidente em exercício: Vereador 
Carlos Alberto Sá Grise. Secretário: Vereador Tadeu 
José Gomes.

REUMO DA ATA 018/2013 - 010ª Sessão Ordiná-
ria – 21.03.13 – 1º Período – 1º Ano da Legislatura. 
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. 
Secretário: Vereador Tadeu José Gomes. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h21.
“Os lavradores araram sobre as minhas costas; com-
pridos fizeram os seus sulcos. O Senhor é justo; ele 
corta as cordas dos ímpios.”(Salmos 129:3-4). I - Lei-
tura e Discussão da Atas. Ata 009/2013 – Aprovada 
por unanimidade. II – Leitura da Correspondência e 
Comunicações. Não houve. PROJETOS PROTOCOLA-
DOS NA CASA. - Proj. Dec. Leg. nº. 013/13 – Concede 
Diploma de Honra ao Mérito a Maria do Livramento 
Mourão e dá outras providências – Aut. Verª. Gracia 
Maria Araújo Gomes. - Proj. Lei nº. 026/13 – Reco-
nhece como de utilidade pública a Associação Jovem 
Atitude – AJA e dá outras providências – Aut. Ver. 
Márcio Zeferino Ferreira. - Proj. Lei nº. 035/13 – Dá 
nova redação acrescenta §§ e incisos ao art. 15 da 
Lei Municipal nº. 4377, de 2011 – Aut. Ver. Johnson 
Oliveira Marçal. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA 
– HORÁRIO: 19h31. Discussão e Votação de Proje-
tos. Proj. de Resolução n. 002/2013 – Dispões sobre a 
transferência temporária da sede da Câmara Municipal 
de Barbacena e dá outras providência. – Aut. Mesa 
da Câmara. Neste momento o Sr. Presidente explicou 
as razões do projeto e mencionou que o parecer do 
Corpo de Bombeiros está anexado ao projeto e que 
algumas providências já foram tomadas pela Casa. 
Disse que estarão providenciando visita ao IPHAN 
para que um engenheiro especializado seja posto à 
disposição da Casa para fazer o projeto de reforma. 
Com a palavra para discutir o projeto o vereador José 

Jorge disse que tem acompanhado, juntamente com 
o Sr. Presidente, o problema envolvendo o prédio da 
Câmara. Lamentou que o Corpo de Bombeiros tenha 
enviado o presente laudo, mas a Casa não comporta 
mais o público da maneira que é preciso. Falou que é 
preciso votar o projeto já que não podem demorar em 
adotar as providências. E finalizou parabenizando a 
nova vereadora Angela Kilson que chega a casa. Com 
a palavra para discutir o projeto o vereador Johnson 
Marçal cumprimentou os futuros vereadores que serão 
em breve. Disse que a intenção de todo presidente da 
Câmara a assumir essa cadeira é de reformar o prédio. 
Mas ele sempre defendeu que o prédio fosse trans-
formado em um Museu, dada a sua importância para 
a cidade. Falou que é favorável ao presente projeto 
já que não mais é possível acomodar as pessoas de 
amaneira adequada, em especial por ocasião de sole-
nidades. Destacou que em sua opinião deveriam sair 
do prédio e que a reforma não será impossível já que 
o prédio é tombado pelo patrimônio histórico e para 
conseguir a verba será mais fácil, Destacou ainda que 
é importante também dar condições melhores para a 
acomodação dos vereadores, e qualquer prejuízo cau-
sado ao vereador é também um prejuízo causado a 
esses segmentos. Com a palavra para discutir o pro-
jeto o vereador Luiz Gonzaga primeiramente cumpri-
mentou a vereadora que será empossada na noite de 
hoje. Prosseguindo disse que estará pedindo vistas do 
projeto não por ser contra, mas sim para que sejam 
esclarecidos alguns pontos, como, por exemplo, as 
despesas que serão empenhadas nessa transferência.
 O Sr. Presidente esclareceu que a questão das despe-
sas não constam do projeto porque ainda não houve 
procura por um lugar, já que é preciso primeiramente 
autorização para a mudança e só depois fazer a cota-
ção dos aluguéis. E em especial se haverá recursos ou 
se o Prefeito ajudará nessa questão. Com a palavra 
pela ordem o vereador Tadeu José disse que gostaria 
de fazer um agradecimento pelos moradores do Bairro 
Santa Luzia, já que lá o Posto de Saúde funciona em 
uma casa que teve o aluguel vencido e não renova-
do, mas ao interceder junto ao Prefeito ele reviu a 
situação e renovou o aluguel para que o atendimento 
às pessoas seja mantido. Lembrou ainda do assunto 
levantado na semana passada a respeito do almoço 
beneficente que ocasionou a intoxicação de várias 
pessoas que dele participaram. Disse ter oficiado aos 
quatro hospitais da cidade para que fosse informado o 
número de atendimentos em virtude do almoço, com 
o devido diagnóstico e causa do atendimento. Pros-
seguindo disse que é sabido por muitos que vários 
eventos beneficentes são realizados pelas várias en-
tidades filantrópicas da cidade e esses eventos não 
podem ser prejudicados pelo ocorrido durante esse 
almoço. Como representante de associação de bair-
ro sabe da importância desses eventos. Prosseguindo 
como líder o vereador disse que procurou a Polícia Civil 
para saber se teria sido registrado algum boletim de 
ocorrência sobre o fato e lhe foi enviado parecer. Nes-
se momento o Sr. Presidente foi obrigado a suspender 
a reunião em razão dos problemas técnicos no sistema 
de som impossibilitando a gravação da reunião. Não 
havendo como dar segmento à reunião e nada mais 
havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a presente 
sessão às 20h10 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: Vereador Amarílio 
Augusto de Andrade. Secretário: Vereador Tadeu José 
Gomes.

RESOLUÇÕES
RESOLUÇÃO Nº. 341/2013: A Presidência da Câmara 
Municipal de Barbacena, nos termos do art. 45, in-
ciso IV da Constituição do Município de Barbacena, 
promulga a seguinte: RESOLUÇÃO: “Cria a Ouvidoria 
Parlamentar na Câmara Municipal de Barbacena e dá 
outras providências”. Art. 1º.  Serão acrescidos ao Re-
gimento Interno da Câmara Municipal de Barbacena 
no Título II que trata dos órgãos da Câmara os se-
guintes itens: CAPÍTULO IV. Da Ouvidoria Parlamentar. 



EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
Para que produza os efeitos legais, homologo o julga-
mento da Comissão de Licitação, relativo à modalida-
de Convite nº 001/2013, Processo nº 041/2013, para 
a contratação da Empresa Telhacol Telhado em Amian-
to e Colonial Ltda, para reforma da Câmara Municipal 
de Barbacena- Palácio da Revolução Liberal, através 
de Empreitada Global – Menor Preço, conforme cons-
tante no s autos em referência. Formalizar o Contrato 
e fazer a sua publicação resumida no Órgão Oficial de 
Barbacena. Barbacena, 30 de agosto de 2013. Amari-
lio Augusto de Andrade - Presidente da CMB.

Art. 68-A Compete à Ouvidoria Parlamentar: I– rece-
ber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes 
as reclamações ou representações de pessoas físicas 
ou jurídicas sobre: a) violação ou qualquer forma de 
discriminação atentatória dos direitos e das liberdades 
fundamentais; b) ilegalidade ou abuso de poder; c) 
mau funcionamento dos serviços legislativos e admi-
nistrativos da Casa; e d) assuntos recebidos pelo sis-
tema de atendimento à população. II– propor medidas 
para sanar as violações, as ilegalidades e os abusos 
constatados; III– propor medidas necessárias à regu-
laridade dos trabalhos legislativos e administrativos, 
bem como, ao aperfeiçoamento da organização da 
Câmara; IV– sugerir, quando cabível, a abertura de 
sindicância ou inquérito destinado a apurar irregula-
ridades de que tenha conhecimento; V– encaminhar 
ao Tribunal de Contas do Estado, à Polícia Federal, 
ao Ministério Público ou a outro órgão competente as 
denúncias recebidas que necessitam maiores esclare-
cimentos; VI– responder aos cidadãos e às entidades 
quanto às providências tomadas pela Câmara sobre 
os procedimentos legislativos e administrativos de seu 
interesse; e VII– realizar audiências públicas com seg-
mentos da sociedade civil. Art. 68-B  A Ouvidoria Par-
lamentar é composta de um Ouvidor Geral e um Ouvi-
dor Substituto designado dentre os membros da Casa 
pelo Presidente da Câmara, a cada dois anos, no início 
da sessão legislativa, vedada a recondução no período 
subsequente. Art. 68-C   O Ouvidor Geral, no exercício 
de suas funções, poderá: I– solicitar informações ou 
cópia de documentos a qualquer órgão ou servidor da 
Câmara; II– ter vista no recinto da Casa de propo-
sições legislativas, atos e contratos administrativos e 
quaisquer outros documentos que se façam necessá-
rios; e III– requerer diligências e investigações, quan-
do cabíveis. Parágrafo único. A demora injustificada 
na resposta às solicitações feitas ou na adoção das 
providências requeridas pelo Ouvidor Geral poderá en-

Legislatura seguinte, os retratos dos Presidentes e 
Vice-presidentes da Câmara Municipal, eleitos da Le-
gislatura anterior. § 1º. A inauguração de que trata 
este artigo, será feita com a necessária solenidade e 
far-se-á acompanhar da entrega aos homenageados, 
de diploma alusivo. § 2º.  A data da solenidade será 
fixada de comum acordo entre o Presidente da Casa, 
homenageados e familiares. Art. 2º. Fica a Mesa da 
Câmara autorizada a programar a inauguração de re-
tratos de outros Presidentes e Vice-Presidentes não 
constantes na galeria, com a confecção dos retratos, 
molduras e diplomas. Parágrafo único. A homenagem 
será estendida aos familiares dos Presidentes e Vice
-Presidentes falecidos. Art. 3º. Esta Resolução entra 
em vigor na data de sua publicação. Art. 4º. Revoga-
se a Resolução nº. 259/1992 e demais disposições em 
contrário. Gabinete do Presidente, Palácio da Revolu-
ção Liberal, Barbacena/MG, aos 28 de agosto de 2013, 
171º ano da Revolução Liberal, 83º da Revolução de 
30. Vereador Amarílio Augusto de Andrade – Presiden-
te. Vereador Carlos Alberto Sá Grise – Vice-Presidente. 
Vereador Tadeu José Gomes – Secretário. Vereador 
José Jorge Emídio – Tesoureiro. (Projeto de Resolução 
nº. 006/13 – Autoria Vereador José Jorge Emídio).

sejar a responsabilização da autoridade ou do servidor. 
Art. 68-D Toda iniciativa provocada ou implementada 
pela Ouvidoria Parlamentar terá ampla divulgação pe-
los órgãos de comunicação ou de imprensa da Casa. 
Art. 68-E As petições, reclamações, representações ou 
queixas apresentadas por pessoas físicas ou jurídicas 
contra atos ou omissões das autoridades ou entida-
des públicas, ou imputadas a membros da Casa serão 
recebidas e examinadas pela Ouvidoria Parlamentar, 
pelas Comissões ou pela Mesa, conforme o caso, 
desde que: I– encaminhadas por escrito ou por meio 
eletrônico, devidamente identificadas em formulário 
próprio, ou por telefone, com identificação do autor; 
e II– o assunto envolva matéria de competência da 
Câmara”. Art. 2º. A Mesa Diretora da Câmara asse-
gurará à Ouvidoria Parlamentar apoio físico, técnico 
e administrativo necessário ao desempenho de suas 
atividades. Art. 3º. A Mesa Diretora da Câmara baixará 
os atos complementares necessários à execução des-
ta Resolução. Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor 
na data de sua publicação. Gabinete do Presidente, 
Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 28 
de agosto 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 Resolução nº. 004/13 – Autoria Vereador 
Carlos Roberto Batista).

RESOLUÇÃO Nº. 342/2013: A Presidência da Câmara 
Municipal de Barbacena, nos termos do art. 45, in-
ciso IV da Constituição do Município de Barbacena, 
promulga a seguinte: RESOLUÇÃO: “Dispõe sobre a 
inauguração de retratos na galeria dos ex-presidentes 
e vice-presidentes da Câmara Municipal e dá outras 
providências”. Art. 1º.  Serão inaugurados na gale-
ria da Câmara Municipal, no primeiro semestre da 

BARBACENA, SEGUNDA-FEIRA, 02 DE SETEMBRO DE 2013
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