
PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

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

Secretário Municipal de Governo

EXTRATO DE CONVÊNIO

Secretário: Samir Carvalho Moysés

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

SAS – PRC 037/2013 – PP 028/2013 –- Objeto: Lo-
cação de 3 servidores de dados par atender o SAS. 
Vencedora: ALTBIT INFORMATICA COMÉRCIO E SER-
VIÇOS LTDA. EPP - CNPJ – 01.427.687/0001-09. Valor 
R$ 39.600,00. Homologado em 04/11/2013. Luiz Alva-
ro Abrantes Campos. Diretor dos SAS.

Secretário: José Augusto de Oliveira Penna Naves

SECRETARIA MUNICIPAL DE
GOVERNO - SEGOV

Convênio nº. 047/2013. PARTES: Município de Barba-
cena/Liga de Desportos de Barbacena. OBJETO: Con-
jugação de esforços entre as partes, na promoção e 
no desenvolvimento do esporte, através do repasse, 
pelo Concedente, de recursos financeiros para custe-
ar a realização e organização do Torneio “Radialista 
Hélcio do Carmo”, em suas várias etapas. PRAZO: Até 
31/12/2013. VALOR: Duas parcelas de R$12.500,00 
(doze mil e quinhentos reais). DATA DA ASSINATURA: 
24/10/2013. ASSINAM: Pelo Município de Barbacena, 
Antônio Carlos Andrada, Prefeito Municipal. Pela Liga 
de Desportos de Barbacena, Genivaldo Appolinário, 
Presidente.

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

Secretário Municipal de Governo

EXTRATOS DE ATA
Nº 014/2013. Contratante: Município de Barbacena – 
CNPJ 17.095.043/0001-09. Contratado: Higilaf Ltda –  
CNPJ.: 09.173.282/0001-01. Objeto: Futura aquisição 
de material de limpeza visando atender a Secretaria 
de Coordenação de Programas Sociais e a Secretaria 
de Educação e Desporto. Valor: R$ 96.282,00. Data de 
assinatura: 22/10/2013. Início: 22/10/2013 Término: 
21/10/2014. Nome das partes que assim: Antonio Car-
los Doorgal de Andrada e Weber Diniz Maia

Nº 015/2013. Contratante: Município de Barbace-
na – CNPJ 17.095.043/0001-09. Contratado: Higilaf 
Ltda –  CNPJ.: 09.173.282/0001-01. Objeto: Futura 
aquisição de material de copa e cozinha atender a 
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão e a 
Secretaria  Municipal de Educação e Desporto. Valor: 
R$ 29.608,60. Data de assinatura: 22/10/2013. Início: 
22/10/2013 Término: 21/10/2014. Nome das partes 

que assim: Antonio Carlos Doorgal de Andrada e Gis-
laine da Silva Martins.

Nº 016/2013. Contratante: Município de Barbacena – 
CNPJ 17.095.043/0001-09. Contratado: Higilaf Ltda –  
CNPJ.: 09.173.282/0001-01. Objeto: Futura aquisição 
de material de limpeza e higienização atender à  diver-
sas Secretarias deste Município. Valor: R$ 3.136,14. 
Data de assinatura: 22/10/2013. Início: 22/10/2013 
Término: 21/10/2014. Nome das partes que assim: 
Antonio Carlos Doorgal de Andrada e Flaviana Martins 
da Costa Guerra.

BARBACENA, SEGUNDA-FEIRA, 04 DE NOVEMBRO DE 2013
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BARBACENA, SEGUNDA-FEIRA, 04 DE NOVEMBRO DE 2013

Secretário: José Francisco Milagres Primo

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ

1° BIMESTRE DE 2013


     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     




    

     

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 28/02/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:53


     



     

     













     

     

     

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 28/02/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:53


     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     




    

     

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 28/02/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:53
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ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 28/02/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:53
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ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)
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* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo DESPESA TOTAL (E + F + G + H + I) da coluna Empenhada no bimestre e em todos os

campos da coluna Empenhada - Até o Bimestre.

ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 28/02/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
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ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)
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MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 28/02/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
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ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 28/02/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:53
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ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)
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ANEXO 8 (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 28/02/2013
ÓRGÃO: Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:54
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ANEXO 8 (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)
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* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo TOTAL (II) da coluna 1º Bimestre e em todos os campos da coluna Até o Bimestre.

ANEXO 8 (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)
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ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 28/2/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:54
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ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 28/2/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:54





 

    
    

   

   

   

   

   

 41.450.238,81 41.450.238,81 28.952.955,84

   

   

 13.787.979,74 13.307.128,95 (11.728.661,19) (18.988.579,65) (27.217.749,34)





ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)
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ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 28/02/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:54
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ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00
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ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 28/02/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:54




    




    

    

    

    

    

    




    

    

    






    

    

    

    

  

  

   

  

ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 28/02/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:54


   

   

 

 

 

 

 

   





  

  

   

  

ANEXO 14 (art. 13 – L.C. 101/00)

COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 28/2/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:55

2° BIMESTRE DE 2013


     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     




    

     

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:56
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Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:56


     



     

     













     

     

     

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:56


     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     




    

     

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:56


     



     

     













     

     

     

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:56



      





       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       




      

       

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:56



      





      

      













      

      

      

  

  

   

  

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:56
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Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:56




  


     




      

       

       

       

       

       

       

       




      

       

       

       

       

       




      

       




      




      




      

       




      

ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:57


  


     




      

       




      




      

       




      




      





      





      




      


  


     




      




      




      




      

ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:57
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* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo DESPESA TOTAL (E + F + G + H + I) da coluna Empenhada no bimestre e em todos os

campos da coluna Empenhada - Até o Bimestre.

ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:57



  

 

   

  

  

  

  

   

  

ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:57






 






  
   

       

       




      




      




      




      




      





      





      





      





      




      

       

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:57




 






  
   




      




      





      




      





      




      




      




      




      

       





      

       




      




      

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:57
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ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:57




 






  
   







      

       

       




      





      




      





      

       

       




      




      




      

       




      




      




      




      

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:57




 






  
   




      




      




      





      




      





      

       




      




      




      




      





      




      

       

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:57




 






  
   




      

       




      




      




      




      




      




      

       

       

       




      




      




      




      

       




      

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:57
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ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:57




 






  
   





      




      




       

       




      





      




      












       

       




      




      





      




      





      

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:57




 






  
   










      




      




      




      




      




      




      

       

       




      




      





      





      




      

       

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:57
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ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:57




 






  
   










      





      




      




      





      





      




      








       




      




      






      

       




      

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:57




 






  
   




      










      




      





      

       




      

       




      




      




      









      







 







 
























ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:57




 






  
   










      





      




      




      





      





      




      








       




      




      






      

       




      

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:57
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ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:57




 






  
   




      










      




      





      

       




      

       




      




      




      









      







 







 
























ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:57




  

  

   

  

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:57



 



 

 



     

     

     

     

     




    

     

     

     

     

     

     

     

ANEXO 8 (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2013
ÓRGÃO: Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:58
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ANEXO 8 (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2013
ÓRGÃO: Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:58

 



 

 



     

     

     

     

     

     




    

     

  

  

     

     

     

* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo TOTAL (II) da coluna 2º Bimestre e em todos os campos da coluna Até o Bimestre.

ANEXO 8 (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2013
ÓRGÃO: Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:58

  



 



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  




  

  

  

  

  

  

   

  

ANEXO 8 (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2013
ÓRGÃO: Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:58





  

     

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/4/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:58



  



     

     





      

        

        





      



        

        

        

        

        





      




   

ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/4/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:58





 

    
    

   

   

   

   

   

 41.450.238,81 28.952.955,84 26.794.038,64

   

   

 13.787.979,74 (3.413.463,26) (6.705.213,02) 5.023.448,17 (20.012.341,97)





ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/4/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:58
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ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/4/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:58





 

    
    

   

   

   

   

   

 41.450.238,81 28.952.955,84 26.794.038,64

   

   

 13.787.979,74 (3.413.463,26) (6.705.213,02) 5.023.448,17 (20.012.341,97)





ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/4/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:58





 

    
    

   

   

   

   

   

   

   

    0,00 0,00

  

  

   

  

ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/4/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:58






 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 




 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:58
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ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:58
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ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00
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DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:58




    




    

    

    

    

    

    




    

    

    






    

    

    

    

ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00
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ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00
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DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:58






    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    






    

    




    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00
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ANEXO 14 (art. 13 – L.C. 101/00)

COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
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Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/06/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:59
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ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/06/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:59
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ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/06/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:59


  


     




      




      

       

       




      




      




      






      





      




 

  




      

* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo DESPESA TOTAL (E + F + G + H + I) da coluna Empenhada no bimestre e em todos os

campos da coluna Empenhada - Até o Bimestre.

ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/06/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:59
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ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/06/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:00




 






  
   




      




      





      




      





      




      




      




      




      

       





      

       




      




      

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
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ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)
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ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)
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ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)
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ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)
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ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)
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ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/06/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:00




  

  

   

  

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)
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ANEXO 8 (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/06/2013
ÓRGÃO: Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:00
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* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo TOTAL (II) da coluna 3º Bimestre e em todos os campos da coluna Até o Bimestre.

ANEXO 8 (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/06/2013
ÓRGÃO: Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:00

  



 



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  




  

  

  

  

  

  

   

  

ANEXO 8 (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)
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ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/6/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:00



  



     

     














  

        

        























        

        

        

        

        
























   

ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/6/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:00
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 41.450.238,81 26.794.038,64 26.503.921,82

   

   

 13.787.979,74 (6.705.213,02) (7.907.126,69) 4.301.235,47 (21.214.255,64)





ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/6/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:00
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ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/6/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:00






 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 




 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/06/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:01
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ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/06/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:01






    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    






    

    




    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/06/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:01




    




    

    

    

    

    

    




    

    

    






    

    

    

    

ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/06/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:01






    



    

    

    

    

    

    

    



    

    

    






    

    




    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/06/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:01
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ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/06/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:01




    




    

    

    

    

    

    




    

    

    






    

    

    

    

  

  

   

  

ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/06/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:01


   

   

   

   

 

 

 

   






  

  

   

  

ANEXO 14 (art. 13 – L.C. 101/00)

COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/6/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:01
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4° BIMESTRE DE 2013


     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     




    

     

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:01


     



     

     













     

     

     

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:01


     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     




    

     

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:01


     



     

     













     

     

     

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:01
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Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:01



      





       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       




      

       

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:01



      





      

      













      

      

      

  

  

   

  

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:01




  


     




      

       

       

       

       

       

       

       




      

       

       

       

       

       




      

       




      




      




      

       




      

ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:02
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ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:02


  


     




      

       




      




      

       




      




      





      





      




      


  


     




      




      




      




      

ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:02


  


     




      




      

       

       




      




      




      






      





      




 

  




      

* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo DESPESA TOTAL (E + F + G + H + I) da coluna Empenhada no bimestre e em todos os

campos da coluna Empenhada - Até o Bimestre.

ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:02



  

 

   

  

  

  

  

   

  

ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:02
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ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:02






 






  
   

       

       




      




      




      




      




      





      





      





      





      




      

       

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:02




 






  
   




      




      





      




      





      




      




      




      




      

       





      

       




      




      

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:02




 






  
   







      

       

       




      





      




      





      

       

       




      




      




      

       




      




      




      




      

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:02
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ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:02




 






  
   




      




      




      





      




      





      

       




      




      




      




      





      




      

       

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:02




 






  
   




      

       




      




      




      




      




      




      

       

       

       




      




      




      




      

       




      

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:02
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ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:02




 






  
   










      




      




      




      




      




      




      

       

       




      




      





      





      




      

       

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:02




 






  
   










      





      




      




      





      





      




      








       




      




      






      

       




      

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:02
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ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:02




 






  
   




      










      




      





      

       




      

       




      




      




      









      







 







 
























ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:02




  

  

   

  

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:02



 



 

 



     

     

     

     

     




    

     

     

     

     

     

     

     

ANEXO 8 (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2013
ÓRGÃO: Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:02
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ANEXO 8 (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2013
ÓRGÃO: Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:02

 



 

 



     

     

     

     

     

     




    

     

  

  

     

     

     

* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo TOTAL (II) da coluna 4º Bimestre e em todos os campos da coluna Até o Bimestre.

ANEXO 8 (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2013
ÓRGÃO: Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:02

  



 



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  




  

  

  

  

  

  

   

  

ANEXO 8 (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2013
ÓRGÃO: Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:02





  

     

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/8/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:03
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ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/8/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:03





 

    
    

   

   

   

   

   

 41.450.238,81 26.503.921,82 39.716.632,62

   

   

 13.787.979,74 (7.907.126,69) (2.816.572,55) 5.512.354,86 (16.123.701,50)





ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/8/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:03





 

    
    

   

   

   

   

   

   

   

    0,00 0,00

  

  

   

  

ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/8/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:03


   

   

   

   

   

 

 

   





  

  

   

  

ANEXO 14 (art. 13 – L.C. 101/00)

COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/8/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:03


   

   

   

   

   

 

 

   





  

  

   

  

ANEXO 14 (art. 13 – L.C. 101/00)

COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/8/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 10:03
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1°QUADRIMESTRE DE 2013




 

   

  

    

    

    

    













    









    

    



ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:00



 

   



    









    

    

    





    

    

    





    

    



ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:00

  

  

   

  

ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:00


     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     



     

     

     

     



     

     

     

Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:01



45

BARBACENA, SEGUNDA-FEIRA, 04 DE NOVEMBRO DE 2013 
     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     



     

     

     

     



     

     

     

Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:01


     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     



     

     

     

     



     

     

     

Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:01



   



 



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

      

      

      



      

      

      

      

 

      

      

      

Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:01
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Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:01

1 O campo 'Despesa Total com Pessoal' da tela 'Medidas a Adotar' e do 'Anexo 1' é calculado da seguinte forma:

- Datas-bases 30.04, 30.06 e/ou 31.08: campos 'Total' do quadro 'Despesa Total' - (Inativos + Pensionistas + Indenização por Demissão + Incentivos à Demissão

Voluntária + Sentenças Judiciárias Anteriores + Competência de período anterior ao da apuração / móvel);

- Data-base 31.12: campos 'Total' do quadro 'Despesa Total' - (Inativos + Pensionistas + Indenização por Demissão + Incentivos à Demissão Voluntária + Sentenças

Judiciárias Anteriores + Competência de período anterior ao da apuração / móvel + Correspondente ao período de apuração/móvel);

2 Nas linhas 'TOTAL' e 'Despesa Total com Pessoal' não são deduzidos os valores da linha 'Correspondente ao Período de apuração/móvel'

  

  

   

  

Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:01




  











































































































































































   






















































  

  

   

  

RELATÓRIO METAS FISCAIS

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Anual
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:02


 

   

















   

  

  

   

  

RELATÓRIO RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Anual
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:01
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RELATÓRIO RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Anual
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:01
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ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:04



 

   



    









    

    

    





    

    

    





    

    



ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:04

  

  

   

  

ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:04
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Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:05


     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     



     

     

     

     



     

     

     

Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:05



   



 



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

      

      

      



      

      

      

      

 

      

      

      

Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:05
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Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:05

1 O campo 'Despesa Total com Pessoal' da tela 'Medidas a Adotar' e do 'Anexo 1' é calculado da seguinte forma:

- Datas-bases 30.04, 30.06 e/ou 31.08: campos 'Total' do quadro 'Despesa Total' - (Inativos + Pensionistas + Indenização por Demissão + Incentivos à Demissão

Voluntária + Sentenças Judiciárias Anteriores + Competência de período anterior ao da apuração / móvel);

- Data-base 31.12: campos 'Total' do quadro 'Despesa Total' - (Inativos + Pensionistas + Indenização por Demissão + Incentivos à Demissão Voluntária + Sentenças

Judiciárias Anteriores + Competência de período anterior ao da apuração / móvel + Correspondente ao período de apuração/móvel);

2 Nas linhas 'TOTAL' e 'Despesa Total com Pessoal' não são deduzidos os valores da linha 'Correspondente ao Período de apuração/móvel'

  

  

   

  

Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:05




  











































































































































































   






















































  

  

   

  

RELATÓRIO METAS FISCAIS

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Anual
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:06


 

   

















   

  

  

   

  

RELATÓRIO RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Anual
Data/hora de geração do relatório: 01/11/13 09:05

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

Secretário Municipal de Governo
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CÂMARA MUNICIPAL DE 
BARBACENA

Presidente: Amarílio Augusto de Andrade

PODER LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO

RESUMO DE ATA

SERVIÇO DE ÁGUA E
SANEAMENTO - SAS
Diretor-Geral: Luis Álvaro Campos

EXTRATO DE PORTARIA
O Diretor-Geral do Serviço de Água e Saneamen-
to (SAS), no uso das atribuições de seu cargo, nos 
termos do art. 17, III, da Lei Municipal nº 2.828, de 
22.12.1992, RESOLVE:

PORTARIA Nº 398/2013 - Art. 1º. Conceder aposen-
tadoria voluntária por tempo de contribuição, com 
proventos integrais, nos termos do art. 40, §1º, III, 
alínea “a”, da Constituição da República, ao servidor 
ADÃO RODRIGUES DA COSTA, matrícula nº 295, ins-
crita no CPF sob o nº 119.736.176 – 68,, no cargo de 
Motorista, nível B – 21, conforme parecer nº 0122/
AJ/2013 exarado nos autos de processo administrativo 
de aposentadoria nº 009/2013, com efeitos retroati-
vos a 21 de outubro de 2013. Art. 2º.  Esta portaria 
entra em vigor na data de sua publicação. Barbacena, 
30 de outubro de 2013. Luís Álvaro Abrantes Campos 
- Diretor-Geral do SAS.

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

Secretário Municipal de Governo

DECRETO LEGISLATIVO Nº. 826/2013

“Comemora os 350 anos dos Correios com sessão so-
lene promovida pelo Poder Legislativo de Barbacena” 
Art. 1º.  Fica autorizado o Poder Legislativo de Barba-
cena  a realizar Sessão Solene em Comemoração aos 
350 dos Correios no Brasil.
Art. 2º.  A sessão poderá ser realizada em ambiente 
externo com capacidade de acolher maior número de 
convidados para a cerimônia.
Art. 3º. Será confeccionada placa especial para entre-
ga à direção do órgão.
Art. 4º. A data e local serão definidos pela Mesa Dire-
tora da Câmara Municipal de Barbacena.
Art. 5º.  Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 
aos 1º de novembro de 2013, 171º. ano da Revolução Liberal, 83º. 

da Revolução de 30.

Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente 

Vereador Carlos Alberto Sá Grise
Vice-Presidente

Vereador Tadeu José Gomes
Secretário

Vereador José Jorge Emídio
Tesoureiro

(Projeto de Decreto Legislativo nº. 014/13 – autoria Vereador Carlos 
Roberto Batista)

RESUMO DA ATA 052/2013 - 03397ª Sessão Ordinária 
– 081.08.2013 - 2º. 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: 19h256. 
“Porque uma voz de pranto se ouviu de Sião: Como 
estamos arruinados! Estamos mui envergonhados, 
porque deixamos a terra, e por terem eles lançado 
fora nossa moradasOs meus olhos estão continua-
mente no Senhor, porque ele tirará meus olhos da 
rede.” (Salmos 25:15Jeremias 9:19). Nesse momento 

o Sr. Presidente pediu que o Sr. Secretário desse co-
nhecimento à Casa do Decreto do Prefeito Municipal 
que exonerou o vereador Ilson Guilherme da Secreta-
ria da Rede de Serviços Distritais. Nesse momento o 
Sr. Presidente explicou os motivos de terem levado à 
escolha do presente prédio para receber a Câmara, 
podendo arcar com as despesas de aluguel e ainda 
custear as obras do Palácio da Revolução Liberal. Ex-
plicou ainda que na próxima semana iniciará o proces-
so licitatório para dar início às obras do prédio. E des-
culpou-se por quaisquer transtorno. Agradeceu ainda 
ao servidores da Câmara por terem realizado a mu-
dança em tempo hábil com ordem para trazer a docu-
mentação e mobiliário da Casa. E finalmente agrade-
ceu ao Secretário de Obras, Dr. Tarcísio, ao José Luiz 
Marinho e também à Dra. Geovana que preparam o 
projeto de recuperação do Palácio da Revolução Libe-
ral. Explicou que foram necessárias inúmeras reuniões 
para os acertos da obra, mas finalmente será possível 
abrir a concorrência para dar início à obra.pediu que o 
Sr. Secretário desse conhecimento à Casa do Decreto 
do Prefeito Municipal que exonerou o vereador Ilson 
Guilherme. I - Leitura e Discussão da Ata. - Não teve.
Ata 041/2013 – Aprovada por unanimidade. O Sr. Pre-
sidente relembrou que na última sessão ordinária, an-
terior ao recesso, foram recebidos documentos com 
reivindicações de manifestantes que querem um Brasil 
melhor. Porém, a Casa entrou em recesso e por essa 
razão a presidência não pode tomar nenhuma iniciati-
va, mas providenciará para todos os vereadores uma 
pasta com todos os pleitos encaminhados à Casa e 
com o parecer da Procuradoria, para que possam ler e 
discutirem aquilo que for de iniciativa do Poder Legis-
lativo municipal e o que tiver de ser encaminhado para 
o governo estadual e federal, para que possam dar 
uma resposta à população. II – Leitura da Correspon-
dência e Comunicações.  - Relatório das Atividades da 
Câmara Municipal 1 Semestre de 2013. - Pegar com a 
Parê- Documento 01034/2013- Movimento Junta Bra-
sil de Barbacena – solicitando várias tomadas de deci-
sões por parte do Poder Legislativo. - Documento 
01036/2013 – Movimento Junta Brasil de Barbacena 
– solicitando várias tomadas de decisões por parte do 
Poder Legislativo. - Documento 01032/2013- Movi-
mento Junta Brasil de Barbacena – solicitando várias 
tomadas de decisões por parte do Poder Legislativo. - 
Documento 01033/2013- Movimento Junta Brasil de 
Barbacena – solicitando várias tomadas de decisões 
por parte do Poder Legislativo. Comissão do Movimen-
to “Vem Pra Rua” – Apoiando o movimento Junta Bra-
sil de Barbacena e solicitando apuração de irregulari-
dades e fazendo outras reivindicações. Documento 
solicitando o conhecimento das reivindicações e a to-
mada de decisões por parte do Poder Legislativo. Pro-
curadoria. Ofício 123/2013 – Gabinete do Prefeito – 
Informando a devolução do projeto de lei nº 085/2013 
– que dispõe sobre a Política Municipal e o Sistema 
Municipal de Saneamento Básico e dá outras providên-
cias. III – Tribuna Livre Comissão dos Direitos Huma-
nos e Ética – CODHE – Tema da Juventude. A Sra. 
Marly Gava, representante da Comissão dos Direitos 
Humanos e Ética – CODHE – assumiu a Tribuna e fez 
o seguinte discurso que segue na íntegra da ata origi-
nal. O Sr. Presidente solicitou que a Secretaria entre-
gasse toda essa documentação aos vereadores. - Ofí-
cio 02/2013 – Solicitando ao vereador Carlos Roberto 
Batista, mas com destinação aos demais vereadores, 
que estivessem presentes ao SIMPRO para reunião no 
próximo dia 05 de agosto para que possam discutir 
alternativas para que a cidade possa se fazer repre-
sentar na Câmara e na Prefeitura Municipal. – Movi-
mento em Defesa das Águas de Barbacena, Movimen-
to Cidadania Já, Central Sindical, Comissão de Direitos 
Humanos, Pastoral da Terra, Pastoral Carcerária, SIN-
DAGUA, SINDIUTE, SINAZEFE, Sindicato dos Traba-
lhadores das Indústrias Químicas e Farmacêuticas, 
SIMPRO Minas, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Barbacena e Região, DCE/IEF Sudeste Minas Campos 
Barbacena, Instituto Primeiro de Maio, Grêmio IFET 
Campos Barbacena, Instituto Curupira, Movimento 
Junta Brasil Barbacena. PROJETOS PROTOCOLADOS 
NA CASA. - Proj. Lei nº. l27/13 – Institui a tarifa redu-

zida no transporte coletivo urbano público municipal e 
dá outras providências – Ver. Luiz Gonzaga de Oliveira. 
- Proj. Lei nº. l29/13 – Concede isenção de Imposto 
sobre serviço de qualquer natureza – ISSQN para o 
serviço de transporte público coletivo urbano de pes-
soas por ônibus, inserido no subitem 16.01, artº. 30 
da Lei 3878 de setembro 2005 – Ver. Luiz Gonzaga de 
Oliveira. - Proj. Lei nº. l39/13 – Institui no âmbito do 
Município de Barbacena o Dia Municipal da esclerose 
múltipla e dá outras providências – Ver. Sandro Hele-
no. - Proj. Lei nº. l40/13 – Institui o Dia e a Semana 
Municipal da Mobilização para o registro civil de nasci-
mento e dá outras providências – Ver. Sandro Heleno. 
- Proj. Lei nº. l41/13 – Institui no âmbito do Município 
de Barbacena o Dia Municipal aso Prtadores do Mal de 
Alzheimer e dá outras providências – Ver. Sandro He-
leno. - Proj. Lei nº. l48/13 – Institui a realização de 
vistoria técnica periódica em edificações com mais de 
04 andares, à expensas do proprietário ou possuidor 
de imóvel, no âmbito do Município de Barbacena e dá 
outras providências – Ver. Johnson Oliveira Marçal. - 
Proj. Lei nº. l49/13 – Dispõe sobre a cobrança fracio-
nada por partes  dos estacionamentos particulares de 
veículos localizados no âmbito do Município de Barba-
cena e dá providências – Ver. Johnson Oliveira Marçal. 
- Proj. Lei nº. l50/13 – Dispõe sobre a exigência da 
colocação de dispositivo de detecção de metais em 
casas de espetáculos, boates, ambientes de lazer e 
atividades congêneres que comportem público supe-
rior a 200 (duzentas) pessoas – Ver. Johnson Oliveira 
Marçal. - Proj. Lei nº. l51/13 - Proibição do uso de 
capacete ou apetrecho que dificulte a identificação do 
seu usuário nas dependências de órgãos públicos mu-
nicipais e ambientes de uso comum – Ver. Carlos Al-
berto Sá Grise. - Proj. Lei nº. l52/13 – Dispõe sobre a 
instalação e utilização de câmeras de vídeo para fins 
de segurança em todas as entradas e saídas do Muni-
cípio de Barbacena – Ver. Carlos Alberto Sá Grise. - 
Proj. Lei nº. l53/13 – Dispõe sobre a criação do Parque 
da Cidade Senador Bias Fortes em substituição ao 
Parque de Exposições Senador Bias Fortes – Ver. Car-
los Alberto Sá Grise. - Proj. Lei nº. ll7/13 – Dispõe so-
bre a prestação do serviço público de transporte de 
passageiros por táxi a pessoas com deficiência ou mo-
bilidade reduzida e dá outras providências – Ver. San-
dro Heleno. - Proj. Lei nº. ll9/13 – Dispõe sobre a di-
vulgação, avaliação e acompanhamento orçamentário 
de obra ou serviço no Município de Barbacena – Ver. 
Johnson Oliveira Marçal. - Proj. Lei nº. 120/13 – Dis-
põe sobre o uso de lâmpadas de LED em todos os ór-
gãos da administração direta, indireta, autárquica e 
fundacional do Município de Barbacena e dá outras 
providências – Ver. Johnson Oliveira Marçal. - Proj. Lei 
nº. 121/13 – Institui a Feira de Troca de Livros e Saber 
e dá outras providências – Vereadora Vânia Maria de 
Castro. - Proj. Lei nº. 122/13 – Institui o Dia Municipal 
de Prevenção e Combate a Retinopatia – Ver. Sandro 
Heleno. - Proj. Lei nº. 123/13 – Dispõe sobre o exercí-
cio da responsabilidade social na recuperação de jo-
vens em conflito com a lei, sob o regime de libertada 
assistida e dá outras providências - Ver. Johnson Oli-
veira Marçal. - Proj. Lei nº. 124/13 – Dispõe sobre o 
desenvolvimento de programas educacionais, esporti-
vos, recreativos e de lazer, durante o período de reces-
so e férias escolares, nas escolas públicas municipais 
- Ver. Johnson Oliveira Marçal. - Proj. Lei nº. 125/13 
– Institui a Semana de conscientização sobre a puber-
dade precoce nas Escolas Municipais de Barbacena – 
Ver. Sandro Heleno. - Proj. Lei nº. 126/13 – Dispõe 
sobre as ações de prevenção, diagnóstico e tratamen-
to da depressão pós-parto na rede pública de saúde e 
dá outras providências – Ver. Sandro Heleno. - Proj. 
Lei nº. 128/13 – Dispõe sobre a utilização de papéis 
reciclados por todos os órgãos dos poderes Executivo 
e Legislativo no Município de Barbacena – Ver. John-
son Oliveira Marçal. - Proj. Resolução nº. 008/13 – Dá 
nova redação ao art. 85, § 1º, do Regimento Interno 
– Ver. Johnson Oliveira Marçal. - Proj. Resolução nº. 
009/13 – Dispõe sobe instituição do voto aberto na 
Câmara Municipal de Barbacena, terminando com o 
voto secreto do parlamentar, extinguindo-se os artigos 
119, 120 e 121 e alterando-se a redação do art. 113, 
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§ 2º, art. 115 e art. 175, caput todos do Regimento 
Interno – Ver. Johnson Oliveira Marçal. - Proj. Lei nº. 
130/13 – Dispõe sobre a entrega de obras realizadas 
nos logradouros públicos – Ver. Johnson Oliveira Mar-
çal. - Proj. Lei nº. 131/13 – Dispõe sobre a afixação 
obrigatória de mensagens educativas contra o consu-
mo de bebidas alcoólicas nas escolas públicas e priva-
das situadas no Município de Barbacena – Ver. John-
son Oliveira Marçal. - Proj. Lei nº. 132/13 – Dispõe 
sobre a exigência da colocação de dispositivo de de-
tecção de metais em casas de espetáculos, boates, 
ambientes de lazer e atividades congêneres que com-
portem público superior a 200 (duzentas) pessoas – 
Ver. Johnson Oliveira Marçal.COPIAR. - Proj. Lei nº. 
l27/13 – Institui a tarifa reduzida no transporte coleti-
vo urbano público municipal e dá outras providências 
– Ver. Luiz Gonzaga de Oliveira. - Proj. Lei nº. l29/13 
– Concede isenção de Imposto sobre serviço de qual-
quer natureza – ISSQN para o serviço de transporte 
público coletivo urbano de pessoas por ônibus, inseri-
do no subitem 16.01, artº. 30 da Lei 3878 de setem-
bro 2005 – Ver. Luiz Gonzaga de Oliveira. - Proj. Lei nº. 
l39/13 – Institui no âmbito do Município de Barbacena 
o Dia Municipal da esclerose múltipla e dá outras pro-
vidências – Ver. Sandro Heleno. - Proj. Lei nº. l40/13 
– Institui o Dia e a Semana Municipal da Mobilização 
para o registro civil de nascimento e dá outras provi-
dências – Ver. Sandro Heleno. - Proj. Lei nº. l41/13 – 
Institui no âmbito do Município de Barbacena o Dia 
Municipal aso Prtadores do Mal de Alzheimer e dá ou-
tras providências – Ver. Sandro Heleno. - Proj. Lei nº. 
l48/13 – Institui a realização de vistoria técnica perió-
dica em edificações com mais de 04 andares, à expen-
sas do proprietário ou possuidor de imóvel, no âmbito 
do Município de Barbacena e dá outras providências 
– Ver. Johnson Oliveira Marçal. - Proj. Lei nº. l49/13 – 
Dispõe sobre a cobrança fracionada por partes  dos 
estacionamentos particulares de veículos localizados 
no âmbito do Município de Barbacena e dá providên-
cias – Ver. Johnson Oliveira Marçal. - Proj. Lei nº. 
l50/13 – Dispõe sobre a exigência da colocação de 
dispositivo de detecção de metais em casas de espe-
táculos, boates, ambientes de lazer e atividades con-
gêneres que comportem público superior a 200 (du-
zentas) pessoas. – COPIAR. SEGUNDA PARTE – ORDEM 
DO DIA – HORÁRIO:19h55926. Discussão e Votação 
de Projetos. Com a palavra pela ordem o vereador 
Carlos Roberto disse que o assunto tratado na Tribuna 
Livre é grande importância e de uma gravidade imen-
sa, já que existem forte indícios de ocorreram exces-
sos e possíveis delitos dentro do presídio de Barbace-
na. Prosseguindo, mencionou que após o fim da última 
reunião, refletiu sobre a fala de alguns vereadores e 
ficou com esperanças de as coisas comecem a mudar 
em Barbacena e comecem a melhorar. E entende que 
a Casa precisa dar essa resposta porque será muito 
chato a Assembleia ter que se meter em um assunto 
que é local, tomando atitudes que essa Casa deveria 
ter tomado. E fica chateado por não terem dado segui-
mento a seu pedido, porque acredita que nenhum ve-
reador dentro dessa Casa fica devendo para qualquer 
deputado. E parabenizou a Comissão também por ter 
mencionado o auxílio detenção e as razões que o jus-
tificam para explicar que não se trata de um auxílio 
para desocupados, e nem mesmo que é culpa do PT, 
já que tudo o PT é culpado. E finalizou pedindo que no 
momento em que o pedido da Comissão chegar a 
Casa que ele seja votado, já que estão atrasados em 
relação a essa questão. Com a palavra pela ordem a 
vereadora Marilene Franco parabenizou o Sr. Prefeito 
por sua escolha para Secretário de Obras, já que este 
é tão importante quanto o próprio prefeito e os verea-
dores, e o Dr. Tarcísio é uma pessoa com uma larga 
experiência. Disse que foi agraciada, junto com a co-
munidade do bairro Funcionários, com a iluminação 
para a quadra de esportes do bairro. Com a palavra 
pela ordem a vereadora Angela Kilson disse que esta-
ria vindo outra feira para a cidade, feira essa do bairro 
paulista Braz. Ressaltou que essas feira prejudicam 
muito o comércio da cidade, pois levam embora o di-
nheiro dos consumidores sem pagar impostos na cida-
de ou mesmo um funcionário. Afirmou que o Prefeito, 

na abertura da FECOMÉRCIO, entregará a lei que será 
protocolada na Casa, não para impedir, mas para que 
essas feiras possam se instalar com autorização da 
Prefeitura, através dos órgãos competentes, não per-
mitindo que essas feiras sejam instaladas nas véspe-
ras de datas festivas que muito estimulam o comércio. 
E determinando que a feira também disponibilize cin-
quenta por cento do espaço da feira para os comer-
ciantes locais em condições de igualdades de preço. E 
citou que ela mesma, como comerciante não tem feito 
investimentos recentes por ter tido muitos prejuízos 
nas últimas datas festivas do comércio. SEGUNDA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME URGÊNCIA. 1) 
PProj. Lei nº. 032/13 – Institui no âmbito do Município 
de Barbacena o Programa de Incentivo ao Uso do Ti-
jolo Ecológico e dá outras providências – Aut. Ver. Jo-
hnson Oliveira Marçal. APROVADO POR UNANIMIDA-
DE. 2) Proj. Lei nº. 059/13 – Institui o Sistema de 
Informações sobre violência nos estabelecimentos de 
ensino no Município de Barbacena - Aut. Ver. Johnson 
Oliveira Marçal. APROVADO POR UNANIMIDADE. 3) 
Proj. Lei nº. 019/13 – Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e combate ao 
“bulliying” escolar no projeto pedagógico elaborado 
pelas escolas de Educação Básica do Município de Bar-
bacena, Minas Gerais e dá outras providências - Aut. 
Ver. Johnson Oliveira Marçal. APROVADO POR UNANI-
MIDADE. a) PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – 
PROJETO DE LEI. 4) Proj. Lei nº. 010/13 – Estabelece 
diretrizes para a política municipal de prevenção e er-
radicação do trabalho infantil e suas piores formas, 
regulamenta a comissão municipal de erradicação do 
trabalho infantil e dá outras providências – Aut. Ver. 
Carlos Roberto Batista. APROVADO POR UNANIMIDA-
DE. 5) Proj. Lei nº. 049/13 – Estabelece normas de 
mensuração de tarifas  horárias em estacionamento 
de veículos e dá outras providências – Aut. Vereadora 
Vânia Castro. APROVADO POR UNANIMIDADE. Com a 
palavra para discutir o projeto a vereadora Vânia de 
Castro disse resolveu entrar com o presente projeto 
após ouvir a reclamação e os pedidos de muitas pes-
soas. Destacou que a cidade está ficando sem locais 
para os carros para serem estacionados. Diante da 
necessidade de utilização dos estacionamentos pagos 
ficou comprovado que estes têm cobrado o preço de 
hora inteira, mesmo quando o carro fica poucos minu-
tos estacionados, o que caracteriza uma prática abusi-
va e proibida pelo Código do Consumidor Brasileiro. E 
pediu a atenção dos demais vereadores para o mes-
mo. Encerrada a discussão o projeto foi colocado em 
votação e foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Com a 
palavra para justificar seu voto o vereador Carlos Ro-
berto disse ter votado a favor do projeto porque o 
entendeu interessante, mas pediu que a autora do 
projeto procurasse saber a respeito do estacionamen-
to rotativo que será implantado pelo poder público no 
município. 6) Proj. Lei nº. 071/13 – Dispõe sobre a 
instalação de câmeras de monitoramento nos postos 
de combustíveis no âmbito do Município de Barbacena 
e dá outras providências – Aut. Ver. Tadeu José Go-
mes. Com a palavra par discutir o projeto o vereador 
Tadeu José disse que apresentou o presente projeto 
em razão de já ter residido em vários municípios e por 
isso pode perceber que grande parte dos assaltos em 
postos de combustíveis trazem muita insegurança não 
só para quem trabalha como também para os usuários 
destes. No entanto, os bandidos se escondem atrás do 
capacete para praticar os roubos. Então, entendeu fa-
zer o presente projeto porque acredita que isso trará 
maior segurança para os trabalhadores e postos de 
combustíveis. Encerrada a discussão o projeto foi co-
locado em votação e foi APROVADO POR UNANIMIDA-
DE. 7) Proj. Lei nº. 072/13 – Dispõe sobre a instalação 
de cabines sanitárias e instalações de acessos aos ca-
marotes e palcos, específicos e exclusivos aos porta-
dores de necessidades especiais, nos  eventos realiza-
dos no Município de Barbacena e dá outras 
providências – Aut. Ver. Tadeu José Gomes. APROVA-
DO POR UNANIMIDADE. 8) Proj. Lei nº. 093/13 – Dis-
põe sobre a reserva de apartamentos térreos dos con-
juntos habitacionais populares aos idosos e pessoas 
portadoras de deficiência física e/ou visual contempla-

dos pelo poder público municipal e dá outras providên-
cias – Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. Com a palavra 
para discutir o projeto o vereador Johnson Marçal fez 
pronunciamento que segue na íntegra da ata original. 
Com a palavra para discutir o projeto o vereador Car-
los Roberto disse ao vereador Johnson que acredita 
que o presente projeto será vetado pelo Executivo, em 
especial porque nos programas habitacionais do “Mi-
nha Casa, Minha Vida” já existe essa definição, uma 
determinação federal. Ressaltou que as coisas men-
cionadas pelo vereador Johnson são realmente muito 
sérias e os vereadores não são valorizados. Lembrou 
momentos anteriores que os vereadores entravam 
com determinados projetos e estes eram vetados pelo 
poder Executivo, mas ele chegou a contestar, demons-
trando por meio de pareceres federais, que já seria 
permitido o Poder Legislativo fazer tais projetos de lei. 
Com a palavra para discutir pela segunda vez o verea-
dor Johnson disse que os vereadores não estão po-
dendo sequer dar nome às ruas, apenas podendo indi-
car e o Poder Executivo é que nomeia as ruas. 
Encerrada a discussão o projeto foi colocado em vota-
ção e foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 9) 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. Com a palavra para enca-
minhar a votação o vereador Johnson disse que ape-
sar de estar ficando mais calado nas reuniões ao ver 
um assunto tão importante ele tem que se manifestar. 
Disse concordar com as vereadoras que o antecede-
ram e se manifestaram contrariamente à feiras que 
estão vindo para a cidade e atrapalham o comércio 
local. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME 
URGÊNCIA. Proj. Lei nº. 085/13 – Dispõe sobre a Polí-
tica Municipal e o Sistema Municipal de Saneamento 
Básico e dá outras providências. – Aut. Executivo – 
PRAZO VENCE EM 18.08.13. Com a palavra para dis-
cutir o projeto o vereador Ronaldo Braga sugeriu que 
fosse utilizado um púlpito mais baixo em razão das 
novas instalações em que se encontra a Câmara, bem 
como a posição das mesas que se possível fossem vi-
radas. O Sr. Presidente informou que a posição das 
mesas dos vereadores se deve ao formato de algumas 
outras Câmaras visitadas, e por sugestão do vice-pre-
sidente Sá Grise, mas aceitará a sugestão de todos os 
vereadores em sua maioria. Prosseguindo o vereador 
Ronaldo disse que após o período de manifestações 
ocorrido por todo o país em uma demonstração de 
exercício da democracia é possível reavaliar algumas 
decisões políticas e acredita que um novo ciclo se ini-
cia. E com isso as pessoas que não estiverem antena-
dos a esse novo posicionamento da sociedade ficarão 
para trás. E deseja que sejam resgatados alguns valo-
res que já estão esquecidos e agora o povo chama a 
atenção dos políticos para isso. Mas que eles possam 
atentar para isso e começaram uma mudança para se 
tornarem protagonistas de uma nova situação. Afir-
mou que a política de saneamento básico a ser im-
plantada pelo governo municipal merece uma avalia-
ção mais aprofundada, em razão de estarem discutindo 
uma possível privatização do DEMAE com a realização 
da PPP e que perante a qual ele já se posiciona contrá-
rio e brigará até o último momento para que isso não 
acontece na cidade. Acredita que a cidade é capaz de 
ser gestora de vinte milhões em receita, já que é a 
única receita grande que restou à Barbacena, já que 
os demais tributos somam uma quantia bem menor e 
não dariam conta de arcar com as políticas públicas 
que precisam ser desenvolvidas na cidade. Lembrou 
que o próprio diretor da entidade já mencionou que a 
mesma é extremamente viável e capaz de implantar a 
política de saneamento. E não podem discutir o pre-
sente projeto já que constam dele itens onde mencio-
nam que haverá mudanças nas atribuições do SAS, 
passando ele a ser apenas um órgão regulador e reti-
rando as funções que o mesmo possui nos dias de 
hoje, ou seja, o SAS, com a política municipal de sane-
amento ele passa a ser apenas um órgão fiscalizador. 
Órgão fiscalizador que contará com mais de trezentos 
servidores e que não passarão a ser fiscais. Isso deixa 
os vereadores em uma situação onde aprovariam uma 
lei que corroboraria com as leis delegadas n 53, 55 e 
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63, dando autorização ao Prefeito para promover a 
PPP. E chamou a atenção dos demais vereadores para 
se dedicarem a discussão aprofundada da presente 
matéria. Ressaltou que não podem abrir mão do DE-
MAE e a população não concorda com isso. E caso o 
Prefeito estivesse certo da aceitação da população ele 
faria a consulta popular para ter o aval do povo. Afir-
mou que esta é uma questão não só técnica, mas tam-
bém de pensar o que acontecerá no futuro com a en-
tidade e seus servidores. E apelou aos vereadores da 
base do governo para sensibilizarem-se sobre a maté-
ria e repensarem o que será votado. E finalizou dizen-
do que a cidade é plenamente capaz de gerir os recur-
sos do DEMAE. E apesar das pressões políticas é 
preciso lembrar que após votarem a matéria não have-
rá mais como voltarem atrás e os aumentos de tarifas 
serão inevitáveis após a realização da PPP. E está dis-
posto a fazer sua argumentação perante o Prefeito já 
que entende a política como a arte do diálogo. Com a 
palavra para discutir o projeto o vereador Carlos Ro-
berto chamou a atenção para o fato de que o presente 
projeto é apenas a “pá de cal”, já que a entrega do 
DEMAE já foi feita de direito, já que lei delegada 55 o 
transformou em um órgão de regulação, fiscalização e 
consultivo. Lei está que já está em vigor, apenas não 
tendo sido colocada em prática. Logo após veio a lei 
delegada 63 que sacramentou a questão. Afirmou 
grande surpresa já que o Diretor do DEMAE lhe pare-
ceu muito bem intencionado, em razão das ações que 
vinha tomando perante a entidade. Mas questionou a 
tranquilidade do trabalho de um servidor já que as ci-
tadas leis delegadas devem entrar em vigor até o mês 
de novembro. Disse que o projeto em discussão é de 
grande importância para o município, mas é inadmis-
sível que os vereadores permitam que as referidas leis 
delegadas permaneçam em vigor, e tendo voltado aos 
trabalhos no dia de hoje devem revoga-las imediata-
mente. Dando assim tranquilidade para que o Diretor 
do DEMAE trabalhe. E ressaltou que os vereadores 
podem fazer tal revogação. O que significa que os ve-
readores estão preocupados com o DEMAE, afinal se 
deixarem que outra empresa administre os recursos 
do DEMAE, sabe-se que estes não ficaram na cidade 
para serem feitos investimentos em políticas públicas. 
Lembrou que os vereadores da legislação anterior re-
vogaram a lei que permitia a permanência da COPASA 
na cidade, mas faltou coragem da ex-prefeita para 
retirar a COPASA da cidade, porque nada lhe impede e 
a constituição municipal fala claramente que a titulari-
dade do serviço de água e esgoto do município é de 
Barbacena, dele próprio. Logo, ele pode retirar e ne-
gociar as possíveis indenizações. E se deixarem do 
jeito que está o DEMAE será perdido e em novembro 
verão a abertura de concorrência para o serviço de 
água e esgoto, o que é muito grave. Ressaltou que o 
prefeito que entregar esse serviço receberá um bom 
dinheiro e fará alguns reparos de que o município pre-
cisa e dez anos depois tudo terá se acabado, o asfalto, 
o patrimônio público e o respeito pelo patrimônio. 
Lembrou que os vereadores foram proibidos de entra-
rem na ETA controlada pela COPASA quando precisa-
ram fazer uma visita, mesmo tendo sido um patrimô-
nio comprado com o dinheiro do povo. E finalizou 
dizendo que não adianta fazerem emendas no presen-
te projeto se não revogarem as citadas leis delegadas. 
Cabendo aos vereadores dizer ao Prefeito que entre-
gar uma autarquia é demais para eles, dadas as con-
sequências que virão para o futuro. Pois a PPP ficará 
por trinta e cinco anos, mas os recursos não. E a cida-
de passa por momentos muitos difíceis em termos de 
recursos financeiros, por razões passadas e agora 
querem entregar mais um patrimônio. E destacou que 
os vereadores tem a liberdade de falarem os mais di-
versos assuntos desta Tribuna, por esta razão sempre 
mencionará o que não for bom para a cidade. Mas 
caso os demais vereadores não queiram fazer a revo-
gação das leis delegadas que peçam ao prefeito que o 
faça e ele está comprometido de vir à Tribuna para 
elogiá-lo. Com a palavra para discutir o projeto o vere-
ador José Jorge disse que os vereadores que antece-
deram falaram muito bem sobre os SAS, mas todos os 
vereadores estão preocupados com o DEMAE. Lem-

brou que na legislatura passada a briga foi grande 
para que a COPASA fosse retirada da cidade, até que 
a prefeita enviou o projeto de lei para a Casa revogan-
do o serviço entregue à COPASA, passando a ficar ile-
galmente na cidade. Lembrou também quando foram 
impedidos de entrar na ETA 1 da COPASA, patrimônio 
que foi comprado com o dinheiro da população. Acre-
dita que será possível uma reunião dos vereadores 
com Sr. Prefeito para solicitar que ele retire esses dois 
parágrafos e revogue as leis delegadas. Destacou que 
isso é importante, afinal os movimentos estão cres-
cendo, as igrejas estão se posicionando sobre o assun-
to, bem como outras entidades e isso será uma confu-
são para os vereadores. E devem dar mais uma 
oportunidade ao DEMAE, afinal ele é funcionário con-
cursado da entidade e preza por ela. E destacou que 
apoiou o prefeito sob a condição de que ele não entre-
gasse o DEMAE para ninguém. E, caso não haja o en-
tendimento, que este assunto seja submetido à popu-
lação, que decidirá aquilo que melhor lhe convier. Com 
a palavra para discutir o projeto o vereador Luiz Gon-
zaga que lembrou quando foi eleito pela primeira vez 
e tinha o desejo de fazer grandes mudanças na cida-
de, mas acabou ficando impossibilitado, já que o de-
tentor dos recursos é o prefeito municipal que apenas 
recebe as indicações dos vereadores e decide quais 
ele atenderá. Isso faz com que reflitam sobre seus 
atos, e se arrepende de não ter lutado com mais de-
terminação para que a administração anterior não ti-
vesse cometido tantos erros e dos quais se arrepen-
dem. Afirmou que poderiam ter sido mais eficientes, 
pois as pessoas não podem querer tão somente que a 
cidade seja limpa e sem buracos, isso seria muito pou-
co. Ressaltou que não quer mudar o Brasil, mas quer 
dar uma contribuição para mudar a sua cidade, para 
que tenham orgulho de serem vereadores. Afinal, eles 
são vereadores de Barbacena e devem trabalhar pela 
cidade. Apesar de suas atitudes mais radicais ele ape-
nas quer mudar a realidade de sua comunidade e de 
sua cidade, pois se não tiver dado a sua contribuição, 
sua passagem pela Câmara não terá valido a pena. 
Pediu que esqueçam o Brasil e pensem mais na cida-
de, para terem a responsabilidade de mudar as coisas. 
Lembrou que em diversos momentos se rebelou con-
tra as decisões tomadas pela ex-prefeita e se ela os 
tivesse ouvido mais, teria acertado mais. Ressaltou 
que Barbacena se acostumou com o clientelismo e isso 
não ajuda a trazer melhorias para a cidade. E os vere-
adores têm o poder de mudar as coisas, ainda que não 
sejam melhores que ninguém, estão apenas tendo a 
oportunidade de fazer algo mais, algo diferente. E pe-
diu que os vereadores esqueçam as rivalidades políti-
cas existentes no município, já que isso tem feito a 
cidade ficar paralisada, afinal os vereadores que aqui 
estão têm o poder de mudar as coisas. Nesse momen-
to concedeu um aparte ao vereador Tadeu José que o 
parabenizou por seu discurso. Lembrou que no início 
do ano, quando chegou à Casa, havia quatro grandes 
distinções entre os vereadores eleitos: situação, opo-
sição, vereadores experientes e vereadores não expe-
rientes. Mas na verdade a experiência se adquire com 
o tempo, porém, não é correto taxar as pessoas de 
oposição e situação e pensa que ser oposição ou situ-
ação faz parte do momento do pleito eleitoral. Passado 
esse momento, sendo eleitos, eles devem esquecer 
estas questões, até mesmo as questões partidárias. 
Afinal, ao serem eleitos eles passam a viver a respon-
sabilidade da condução de um município. Com o pas-
sar do tempo a experiência vai sendo adquirida e jun-
tamente com a experiência de vida devem ser 
objetivos e esquecer as questões de oposição e situa-
ção. REDAÇÃO FINAL – PROJETO DE LEI. Proj. Lei nº. 
052/13 – Dispõe sobre o incentivo ao cultivo da “Citro-
nela” e “Crotalária Juncea” como método natural de 
combate à Dengue e dá outras providências – Aut. Ver. 
Johnson Oliveira Marçal. APROVADO POR UNANIMI-
DADE. Proj. Lei nº. 060/13 – Institui a Semana Muni-
cipal de Conscientização, Prevenção e Combate a dia-
betes na Infância e Adolescência e dá outras 
providências – Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. 
APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 056/13 
– Dispõe sobre as diretrizes a serem observadas na 

elaboração da Lei Orçamentária do Município de Bar-
bacena para o exercício de 2014 e dá outras providên-
cias – Aut. Executivo. APROVADO POR UNANIMIDA-
DE. Proj. Lei nº. 057/13 – Dispõe sobre a criação do 
programa “Remédio em Casa” de distribuição de me-
dicamentos de uso continuado a pacientes idosos, 
mediante agentes de saúde familiar e dá outras provi-
dências. - Aut. Ver. Márcio Zeferino Ferreira. APROVA-
DO POR UNANIMIDADE. Com a palavra pela ordem o 
vereador Carlos Roberto “disse que queria deixar re-
gistrado algumas questões que considera importantes. 
Falou que ao abrir os jornais no dia de hoje viu uma 
notícia que acredita deixará o vereador Johnson ani-
mado, qual seja, a Comissão de Constituição e Justiça 
da Câmara Federal aprovou o fim do voto secreto para 
as cassações de mandato e ele acredita que também 
cassará para outros casos também. Com isso gostaria 
de que o vereador Johnson entrasse novamente com 
o projeto de emenda à lei orgânica do município para 
que também possam acabar com o voto secreto tam-
bém nesta Casa. E que por estar sendo processado 
pela pessoa do Sr. Prefeito, em um processo criminal e 
outro por danos morais, por ter falado nesta Tribuna 
aquilo que pensa, acha e acredita estar errado. Lem-
brou que na última reunião ele fez questão de deixar 
claro que não retira nenhuma palavra do que disse. No 
entanto, se surpreendeu com a notícia de que o Sr. 
Prefeito teria entrado com um processo, na Casa, para 
a cassação de seu mandato ou por quebra de decoro 
parlamentar por parte dele, por ter usado a Tribuna 
para apontar os problemas e os desvios que ele enxer-
ga e que continua enxergando, e que continuará colo-
cando desta Tribuna. Apenas não queria que a Câmara 
entrasse de recesso sem que ele tivesse acesso a esse 
documento, porque precisa ter acesso a ele, já que 
parece ter sido usado o nome de alguns vereadores 
como tendo sido os autores do processo. Mas o Procu-
rador da Casa lhe disse que isso não procedia e o Sr. 
Presidente da Casa garantiu que não teria sido inicia-
tiva dos vereadores. E queria que o vereador Johnson 
entrasse com o projeto para o fim do voto secreto, 
pois, em sua opinião, essa legislatura não terminará 
bem. E seria muito bom, no futuro, ao votarem pro-
cessos de cassação, que todos soubessem que está 
votando pela cassação e quem está votando contra, 
caso isso acontecesse. Disse ainda: não me intimida 
em nada, não vai fazer com que eu arrede um pé se-
quer, amanhã mesmo nós já temos uma reunião mar-
cada com o Ministério Público às 14 horas, onde nós 
vamos conversar sobre as nove denúncias que nós já 
protocolamos junto ao Ministério Público local. E esta-
rei também, em Belo Horizonte, na semana que vem, 
em uma reunião com o Ministério Público estadual, 
vou convidar os companheiros que quiserem compare-
cer, depois, para acompanhar as questões que nós 
também temos dúvidas e sabemos que podem aco-
bertar algum tipo de ilícito. Então, Sr. Presidente, eu 
queria só requisitar isso, porque se foi protocolado na 
Casa, é direito meu ter acesso ao processo, é direito 
meu ter acesso ao protocolo, para inclusive que eu 
possa instruir a ação judicial que será movida, tam-
bém pelos meus advogados. Sr. Presidente, era só 
isso, deixar tranquilo! Não vou me desculpar porque 
não falei nada de que eu me envergonhe, não falei 
nada que não esteja na cara de todo mundo, que to-
dos estejam vendo o que está acontecendo. Reafir-
mou cada palavra, cada vírgula, cada acento daquilo 
que eu coloquei aqui na reunião do dia quatro de ju-
nho de 2013. Em pleno juízo, em plenas faculdades 
mentais, normais, eu disse aquilo que está na ata e 
reafirmou. E se for preciso, Sr. Presidente, retorno a 
essa Tribuna futuramente, fazendo a leitura e as mes-
mas severas críticas que fiz no dia vinte e quatro de 
junho de 2013. E gostaria que V. Exa. avaliasse o aces-
so a essa documentação, que considero de direito da 
minha pessoa. Muito obrigado!” Nesse momento o Sr. 
Presidente explicou ao vereador Carlos Roberto que 
de fato havia sido protocolado na Casa o pedido de 
enquadramento de V.Exa. no decreto 201. Esta presi-
dência devolveu todo o expediente, solicitando que 
fosse juntada todas as provas. Não tem a participação 
de nenhum vereador. Tão logo esse documento retor-
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ne a essa Presidência, imediatamente, eu passarei a 
V.Exa. a cópia. Quanto ao protocolo nós vamos provi-
denciar e passar às mãos de V.Exa. Com a palavra pela 
ordem o vereador Johnson disse que hoje mesmo ele 
já concluiu um projeto que adentrará a Casa solicitan-
do a quebra definitiva do voto secreto. E o mesmo 
será protocolado o mais rápido possível. E pediu aos 
demais vereadores que aprovem o projeto já que os 
vereadores nada têm a esconder e acreditam na igual-
dade e na justiça. Em breve o projeto estará em pauta 
e conta com o apoio dos pares. Com a palavra ela or-
dem o vereador Odair Ferreira “disse que em momen-
to algum, como líder de governo enviou documento 
para a Casa e desafiou qualquer pessoa a mostrar que 
tenha chegado algum documento que tenha sido feito 
pelos doze vereadores, com esse propósito. O Presi-
dente, Amarílio, sabe muito bem disso, as conversas, 
as orientações que nós tivemos. Acho que, aqui dentro 
nós temos que ter um respaldo, um respeito com os 
nossos pares. Já deixei bem claro aqui a minha postu-
ra para com os outros vereadores e com relação à 
Casa. Em momento algum, partiu qualquer pedido de 
criação de Comissão para quebra de decoro, porque se 
partisse eu estaria usando a Tribuna para levar ao co-
nhecimento da Casa. Já conversamos e teria sido fala-
do que haveria uma assinatura minha e de outros ve-
readores da base do governo, mas afirmo que, em 
momento algum, nenhuma iniciativa passou por sua 
cabeça ou na cabeça dos vereadores da base do go-
verno.” Com a palavra pela ordem o vereador Ronaldo 
Braga disse estar preocupado com a questão levanta-
da pelo vereador Carlos Roberto, porque em um país 
democrático é estranho que chegue a esta Casa uma 
contestação. Disse não ter conhecimento e apenas 
está ouvindo o que foi dito pelo vereador Carlos Ro-
berto, mas até o presente momento não viu nenhuma 
quebra de decoro, da mesma forma que acredita que 
os demais vereadores também não viram. O que ele 
viu foi um vereador questionando os atos do prefeito 
municipal com os quais não concordam e que colocam 
de maneira muita clara e contundente. O que é normal 
no parlamento, mas ninguém faltou com o decor. Para 
ele parece um mecanismo de pressão desnecessário, 
porque nada fará com que a atitude mude, e cumpri-
rão sua missão até o final do mandato. As questões 
serão tratadas com o respeito que vêm sendo trata-
das, mas sendo feita oposição e as críticas construti-
vas em prol daquilo que a sociedade também ampara. 
E disse ao vereador Carlos Roberto que se o prefeito 
pretende entrar com o processo de quebra de decoro 
contra ele terá também que entrar contra ele e o vere-
ador Luiz Gonzaga, já que defendem as mesmas ques-
tões e com as mesma contundência. Achou bom que o 
vereador Johnson já esteja providenciando outro pro-
jeto para o fim do voto secreto e que o Congresso já 
esteja também atendendo ao clamor da população, 
pois isso é fundamental. E a Casa também precisa mu-
dar. Aproveitou para pedir ao Sr. Presidente que o pro-
jeto da lei orgânica e do novo regimento da Casa pos-
sam vir para a pauta no segundo período da 
legislatura, em especial porque essas questões tam-
bém estão contempladas nesses projetos e será bom 
para a Câmara Municipal e para a cidade. Proj. Lei nº. 
062/13 – Institui no calendário do Município a Semana 
Municipal de conscientização Contra o Aborto e dá ou-
tras providências - Aut. Ver. Tadeu José Gomes. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 069/13 – Dis-
põe sobre a afixação de cartazes ou placas nos 
hospitais da rede pública com informação sobre o di-
reito dos idosos de serem acompanhados em caso de 
internação ou observação e dá outras providências - 
Aut. Ver. Tadeu José Gomes. APROVADO POR UNANI-
MIDADE. Proj. Lei nº. 075/13 – Dispõe sobre a inser-
ção no calendário oficial de eventos do Município de 
Barbacena o Encontro de Bandas e dá outras provi-
dências - Aut. Ver. Tadeu José Gomes. APROVADO 
POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 069/13 – Dispõe 
sobre a afixação de cartazes ou placas nos hospitais 
da rede pública com informação sobre o direito dos 
idosos de serem acompanhados em caso de interna-
ção ou observação e dá outras providências - Aut. Ver. 
Tadeu José Gomes. APROVADO POR UNANIMIDADE. 

Proj. Lei nº. 075/13 – Dispõe sobre a inserção no ca-
lendário oficial de eventos do Município de Barbacena 
o Encontro de Bandas e dá outras providências - Aut. 
Ver. Tadeu José Gomes. APROVADO POR UNANIMIDA-
DE. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADO-
RES INSCRITOS – HORÁRIO:21h0019h5946. Prosse-
guindo o vereador Johnson disse que de fato a 
distribuição de folhetos no centro da cidade, de fato, 
causa certa poluição, mas o lugar onde há a maior 
concentração de pessoas é no centro da cidade e a 
distribuição de panfletos educativos e culturais é im-
portante. Por isso ele pede a alteração da lei para que 
seja possível a distribuição desses panfletos educati-
vos, em horários de movimentos. E pediu a colabora-
ção de todos os vereadores. Prosseguindo com sua 
fala o vereador Luiz Gonzaga concedeu um aparte à 
vereadora Marilene que disse novamente que, em sua 
opinião, a fala usada pelo vereador ao mencionar um 
“cabresto” seria arcaica, pois tem certeza de que isso 
não existe mais, pertencendo apenas ao passado. 
Acredita que de fato todos os vereadores já deixaram 
para trás as questões de oposição e situação e o refe-
rido “cabresto” já ficou no passado. Dando seguimen-
to o vereador Luiz Gonzaga apenas respondeu à vere-
adora Marilene dizendo que em Barbacena existe 
“cabresto” sim e muito. Nesse momento o Sr. Presi-
dente solicitou ao Secretário que fizesse a chamada 
dos vereadores presentes, sendo eles: Angela Kilson, 
Amarílio Augusto de Andrade, Carlos Alberto Sá Grise, 
Carlos Roberto Batista, Grácia Araújo, Johnson Marçal, 
José Jorge, Luiz Gonzaga, Márcio Zeferino, Marilene 
Franco, Odair FerreiraIlson Guilherme, Ronaldo Braga, 
Sandro Heleno, Tadeu José. Com a palavra pela ordem 
o vereador Sandro agradeceu ao Secretário Tarcísio 
pelas obras já realizadas e por aquelas que virão a ser 
feitas em Barbacena. Com a palavra pela ordem o ve-
reador Márcio Zeferino disse que em relação ao DE-
MAE é preciso ter uma conversa entre os vereadores, 
já que o projeto não pode ser votado da maneira que 
está. E apesar de ter sido eleito por outro partido ele 
apoia o governo municipal para que a cidade melhore 
e ele tem que trabalhar para o povo. Ele jamais votará 
por pressão ou por medo. Questionou porque nenhum 
dos vereadores da legislação anterior não se candida-
tou a Prefeito, agora é preciso apoiarem o governo 
municipal. E pediu que os vereadores esqueçam a 
questão de oposição ou situação e trabalhem de ma-
neira unida pela cidade e apesar de não ter apoiado o 
prefeito na eleição, confia em seu trabalho. Com a pa-
lavra como orador inscrito o vereador Odair Ferreira 
“cumprimentou a todos e em especial ao Presidente 
da Casa por ter conseguido fazer a transferência da 
Casa, dados os problemas estruturais do Palácio da 
Revolução Liberal. Destacou, porém, que a Câmara 
Municipal precisa de um prédio próprio que acolha 
melhor os vereadores, seus gabinetes e principalmen-
te o povo. E parabenizou os servidores da Casa pelo 
trabalho ágil de mudança. Prosseguindo destacou que 
muito foi dito sobre a transferência de dívidas de um 
governo para o outro, o que de fato acontece, a dife-
rença é que a administração anterior foi a única que 
não pagou os servidores por cinco meses, e tantos 
outros problemas que fizeram com que a cidade che-
gasse ao ponto em que chegou. Ressaltou que o Pre-
feito Toninho Andrada tem o maior projeto de infraes-
trutura já visto pela história da cidade. E que atingirá 
a cidade em sua totalidade, recebendo um número de 
obras jamais visto. No primeiro semestre as dificulda-
des foram muitas, foi feito o pagamento do décimo 
terceiro salário dos servidores e daqui em diante os 
pagamentos serão realizados todo quinto dia útil de 
cada mês. Agora chega para a Casa o projeto de sane-
amento básico do município, de suma importância, 
para diversas políticas públicas a serem implantadas 
no município. Afirmou que a administração municipal 
já está com tudo pronto para começar a construção da 
escola de Correia de Almeida e do bairro Nova Cidade. 
Quanto aos movimentos realizados em Barbacena, 
destacou que é preciso ouvi-los e que isso é importan-
te, independente dos grupos aos quais estejam liga-
dos. Afinal o importante é que todos estão preocupa-
dos com o futuro da cidade. Como dito em seu 

programa de rádio, está muito alegre e satisfeito que 
os movimentos sejam ouvidos e suas reivindicações 
não podem ficar no papel. Em recente conversa com o 
Prefeito Toninho Andrada, lhe disse que é preciso ou-
vir os movimentos e as reivindicações devem ser ouvi-
das, pois são pessoas sérias, formadoras de opinião. 
Apesar de muitos falarem que estão ligados a grupos 
políticos, mas independente disso, eles são cidadãos, 
pagadores de impostos e devem ser respeitados e ou-
vidos. E para isso existe a Câmara Municipal, a Casa 
do Povo. E fez as suas ponderações sobre essa ques-
tão, mesmo que alguns tenham questionado o fato da 
Câmara ter sido alvo das manifestações, mas é tam-
bém muito importante. O que não pode é uma autori-
dade achar que esses movimentos morrerão, pois não 
vão. Ele conhece essas pessoas, são pessoas sérias, e 
como dito pelo vereador Gonzaga, é de suma impor-
tância terem um carinho para com a cidade de Barba-
cena. Apesar de muitas pessoas dizerem que o verea-
dor que apoia o governo tem mais facilidade isso não 
é verdade. Da mesma forma que na administração 
passada os vereadores que apoiaram a administração 
passada também tiveram dificuldades, como dito pelo 
vereador Gonzaga. Aquela utopia que existe no início 
de uma carreira política, e da qual ele não se arrepen-
de, sempre teve o intuito de ajudar a corrigir os erros. 
O que acha, pensa e tem certeza que Barbacena pre-
cisa é da profissionalização da política. E questionou 
se a cidade precisaria de tantos cargos comissionados 
ou precisaria de quarenta pais de família para limpar a 
cidade. E afirmou ser preciso fazer um levantamento 
para que a cidade seja mais profissional no atendi-
mento, como dito no primeiro semestre. Citou os pro-
blemas com o laboratório e questionou se teria havido 
uma preparação para esta mudança. E afirmou que a 
apesar da economia que pensou-se em fazer seria 
mais importante tratar o cidadão com respeito e digni-
dade. Lembrou ainda a questão do asfalto e. Parei 
aqui 1:48:23 disse não ser assim tão simples, citando 
o exemplo da localidade dos Torres onde houve o as-
faltamento no primeiro mandato do prefeito Toninho 
Andrada, que se tivesse recebido a manutenção corre-
ta estaria em condições melhores, como também o 
trecho do córrego da Rua Bahia. Mencionou ainda a 
questão das dívidas, afinal ele se preocupa, em espe-
cial, com o trabalhador que fica com seu salário atra-
sado. E lembrou que, do primeiro ao último dia do 
mandato do Toninho Andrada, a ordem é para se pa-
gar os salários no quinto dia útil. Disse também que 
conversou com o Secretário de Finanças a respeito da 
data base que deve ser praticada em janeiro e não em 
maio, como vem sendo feito. E como representante do 
povo ele se preocupa com esses problemas, mesmo 
que tenha sido eleito como suplente, afinal teve mais 
votos que o próprio vereador Luiz Gonzaga, que gosta 
de citar o farto dele ser suplente. Mas isso não é rele-
vante, porque o mais importante é ter um cuidado por 
Barbacena. Afinal, o que houve na administração an-
terior foi um descaso com o servidor, um descaso com 
a educação e com muitos outros setores. Prosseguin-
do falou a respeito do projeto de saneamento básico 
que está em discussão na Casa e que é de suma im-
portância para as políticas públicas na área, citou a lei 
delegada 63 e que o apesar das críticas feitas pelo 
vereador Luiz Gonzaga ele teria votado na lei delegada 
da ex-prefeita, que apesar de não ter feito bobagem 
no início do seu mandato, ao final “quebrou a cidade”. 
E dirigindo-se a uma cidadã que estava presente falou 
que ela mora em uma rua que certamente o prefeito 
Toninho Andrada dará dignidade porque o governo do 
PT e PMDB não respeitou o imposto pago pelo contri-
buinte, porque se tivesse respeitado ele teria, no míni-
mo, limpado a rua. E o Prefeito Toninho Andrada irá 
arrumar, irá resolver os problemas. Quanto aos trezen-
tos e cinquenta empregos do DEMAE é evidente que 
ninguém está falando em perda de emprego, e o Pre-
feito Toninho Andrada já confirmou. E a briga que está 
se tendo hoje deveria ter sido feita para a retirada da 
COPASA, mas não tiveram competência para isso. E 
apesar de terem dito nos palanques e enganado o ci-
dadão, acabaram se eximindo da responsabilidade. 
Pois se de fato tivessem esse poder porque não conse-
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guiram tirar? Por que a Prefeita do PT e do PMDB não 
fez? Porque não teve competência, não respeitou o 
pagador de impostos, porque não respeitou o cidadão 
de Barbacena. E agora quer atrapalhar o governo do 
Prefeito Toninho Andrada? E quando se fala em ca-
bresto é preciso lembrar de quem seja o líder político 
daquela pessoa que estava na Tribuna. E o que foi 
feito por Barbacena. Citou que existiu um Ministro/
Senador e que não fez nada para a cidade, mas para 
sua família, basta ir até a BR-040 para ver e nas ime-
diações da Cabana da Mantiqueira. E disse ser muito 
fácil chegar aqui e falar da Família Andrada e da Famí-
lia Bias Fortes, mas o que deve ser falado aqui é sobre 
o respeito, afinal o pouco que essa cidade tem se se 
deve às famílias Bias Fortes e Andrada. Isso é história 
e nós temos a professora Alessandra que confirma 
isso. Lembrou que ao dizer que oposição foi um equí-
voco político isso não existe, afinal tem que existir a 
oposição sim. Porque se não existir oposição as coisas 
ficarão muito mais fáceis, como aconteceu no governo 
do PT e PMDB. Todos os projetos, praticamente, foram 
aprovados. Dando seguimento ao seu pronunciamen-
to disse ter feito um levantamento e no dia 05 de Ja-
neiro de 2009, primeiro ano da legislatura, e fez a lei-
tura da fala do vereador Amarílio Andrade a respeito 
da lei delegada que foi aprovada naquela ocasião e 
registrada em ata. E apesar de ter chamado a atenção 
para o fato de não ser comum esse tipo de lei a mes-
ma seria de suma importância. Citou ainda o pronun-
ciamento do vereador Carlos Roberto que se dizia 
contente em participar daquele momento juntamente 
com os demais vereadores e que estaria certo de que 
o governo da então prefeita seria um governo de gran-
des diferenças. E afirmou que se ombreava ao reque-
rimento feito pelo vereador Amarílio Andrade. E pros-
seguiu lendo outras atas onde o projeto da lei 
delegada teria sido aprovada e que o vereador Carlos 
Roberto teria feito pronunciamento de agradecimento 
pela aprovação da mesma. Mas agora esse mesmo 
vereador vem até a Tribuna dizer que é contrário a lei 
delegada, sendo que teria votado em outra lei delega-
da no passado. Da mesma forma que afirma que não 
se pode ter oposição, mas vai até os meios de comu-
nicação falar mal dos vereadores de situação. Afirmou 
que as questões de experiência elas vêm com o tem-
po. Mas é preciso entender que quem gosta de fato de 
Barbacena precisa dar um oportunidade ao Prefeito. 
Lembrou que o julgamento existirá e o primeiro virá 
nas eleições do ano que vem. E daqui a três anos es-
tarão aqui mesmo, em plena campanha eleitoral, por-
que a reforma política não mudou nada, só haverá 
mudanças em 2018. E a própria presidenta da Repú-
blica já disse isso. E todos sabem que o país passa por 
um momento de análise intelectual com as manifesta-
ções que vêm acontecendo e os cidadãos não aquen-
tam mais que o governo federal fique com todas as 
receitas e riquezas. Disse que existe uma lei em trami-
tação na Câmara Federal pedindo que o Governo Fe-
deral repasse pelo menos 10% do que se arrecada 
para os Estados e Municípios. Nesse momento o Sr. 
Presidente o interrompeu e disse que o referido proje-
to refere-se à saúde e estaria lá para ser votado há 
onze anos e não é votado, simplesmente não é coloca-
do na pauta. E essa seria a única maneira de resolver 
o problema da saúde. Prosseguindo o vereador Odair 
disse que esse é o chamado pacto federativo e que 
seria a justa maneira de divisão dos recursos. E finali-
zou dizendo que continuará a analisar todos os pro-
nunciamentos feitos na Tribuna e não tem nada contra 
ninguém que está aqui, apenas acredita que os que 
estão aqui representam, pelo tempo que convive com 
eles, a cidade e objetivam a sua reconstrução, mas 
para isso é preciso ter de onde começar. E isso está 
acontecendo com o planejamento feito pelo Prefeito, 
que é uma questão de se ter prioridades para algumas 
questões. E citou os pagamentos que precisam ser 
feitos, mas ao mesmo tempo com dívidas a serem sal-
dadas. Somente após isso é que poderá haver outro 
planejamento para as demais questões. Somente a 
partir do próximo ano é que poderá ser possível fazer 
uma dotação correta e não fictícia como vem sendo 
feita na Lei de Diretrizes Orçamentária. E citou alguns 

exemplos, em especial o que vem sendo feito pelo go-
vernador de Minas. Lembrou que isso também foi feito 
pelo vereador Ronaldo Braga na gestão em que ele foi 
seu Secretário. Mas, baseado nesses planejamentos, 
ele não consegue entender como é possível atrasar o 
pagamento de servidores, coisa que nunca aconteceu 
nesta Câmara Municipal. E que quando não dá para 
pagar é porque alguma coisa está errada. Os vereado-
res que foram presidente desta Casa sabem bem dis-
so. E Barbacena precisa começar a se desenvolver 
assim. Mas não basta ter apenas o dinheiro, é preciso 
ter também os projetos. Citou ainda as palavras do 
vereador Carlos Roberto que disse da Tribuna que se 
quiser governar bem, com zelo pelo dinheiro do povo 
é muito simples, basta que se faça aquilo que é possí-
vel dentro do orçamento que se dispõe. Então, não 
existe muito segredo, é preciso apenas ter transparên-
cia e demonstrar ao povo o que pode ser gasto e onde 
pode ser gasto, e não havendo o dinheiro é preciso 
fazer projetos para buscar outras verbas. E como bem 
dito pelo vereador Ronaldo Braga é nesse momento 
que entra a influência política, coisa que a família An-
drada possui, tanto com o governador Anastasia, 
quanto com Senador Aécio Neves, para angariar re-
cursos para desenvolver a cidade. Caso contrário, Bar-
bacena continuará sendo aquilo que foi dito pelo vere-
ador Luiz Gonzaga, mas não pode existir uma 
generalização de pensamento. E citou os projetos em 
pauta e sempre levarão ao debate na Casa, pois é pra 
isso que existe oposição e situação, para que os dife-
rentes pontos de vista sejam apresentados e debati-
dos. Afirmou que está observando o altruísmo dos 
vereadores Carlos Roberto, Ronaldo Braga e Luiz Gon-
zaga que têm pensado grande e votado para o bem da 
cidade, demonstrando que pensam grande e pensam 
numa cidade forte, comprometida com o cidadão. 
Lembrou ainda que o Orçamento está vindo para a 
Casa para ser votado, e certamente os vereadores fa-
rão suas emendas, e apesar de seu grande desejo ser 
o de que estas fossem respeitadas, ele sabe que as 
administrações, os gestores não as executam e os ve-
readores continuarão ouvindo reclamações. E como 
dito anteriormente é preciso haver a profissionalização 
da administração municipal. E lembrou que todos os 
vereadores tem todas as verbas e assessoria pré-de-
terminadas e é dessa forma que Barbacena crescerá. 
Ou seja, com a elaboração de políticas públicas elabo-
radas e pré-determinadas, pois se isso for feito, um 
planejamento, Barbacena sairá desse processo em 
que a cidade está. Mas que do jeito que está, sem o 
devido respeito às leis, as coisas não andam, pois as 
contas da Prefeita em breve serão aprovadas pelo Tri-
bunal de Contas e virão para a Câmara que também a 
aprovará sem questionamentos e é por isso que a ci-
dade não vai pra frente.” Com a palavra como orador 
inscrito o vereador Carlos Roberto disse ter ficado 
atento a todas as colocações feitas anteriormente. E 
ressaltou que a democracia é assim mesmo, os verea-
dores subirão à Tribuna e dirão aquilo que bem enten-
derem. E disse não se incomodar com o que fora dito 
pelo vereador Luiz Gonzaga e pelo vereador que o 
antecedeu. E que aqueles que não estão acostumados 
com isso estranham e acabam tomando atitudes exa-
cerbadas e abrem processos, e querem cassações, o 
que deixa de ser democracia e passa a ser fascismo. O 
que é uma coisa grave, ruim. Ele apenas queria dizer 
ao vereador que o antecedeu que ele tem uma cartei-
ra de filiação ao PT e que em sua vida toda teria sido 
filiado a apenas dois partidos, em 1989 ao PSB e aju-
dou na campanha de antigos políticos da cidade, mas 
acha que as verdades devem ser contadas por com-
pleto e não por pedaços, pois caso contrário viram 
mentiras. Mencionou que quando o vereador Amarílio, 
em 2009, defendeu a lei delegada esta era para 90 
dias e com apenas dois itens, e mesmo assim entrou 
com um requerimento, que como dito teve o seu apoio 
e este se referia ao fato de que nenhuma lei delegada 
entraria em vigor sem que fosse encaminhado para a 
Câmara qual seria os impactos dessas lei, ainda que 
fossem três itens, entre eles, a reestruturação da má-
quina administrativa. Lembrou momentos passados 
que vivenciou enquanto fazia política e que as ações 

do PT ainda não tinham entrado em vigor não país, 
acabando com a fome do povo. E mesmo o pacto fe-
derativo que vem sendo falado, esteve nas mãos des-
ses e não foi votado. Prosseguindo disse ter se filiado 
ao PT em 1999, porque o PSB aceitou algumas figuras 
como Garotinho, João Leite e que, em Barbacena, caiu 
nas mãos da Família Andrada. Afirmou não ter nada 
contra a família Andrada como pessoas, e não ser ini-
migo de ninguém, o que ele discute são as ideias e as 
administrações e tem o direito de discordar de seu 
governo, pois não é obrigado a concordar com aquilo 
de que não gosta. Isso é democracia. Respeito quem 
acha que está bom, pois todos têm gostos diferentes. 
Destacou que jogar a culpa de tudo no PT é um absur-
do e alertou para aqueles que ficam criticando tudo, 
porque amanhã poderão estar com uma estrela do PT 
pendurada no peito. E reafirmou que não ser mais 
candidato a vereador, pois seu partido possui uma re-
solução em que determina que nenhum político pode 
ocupar o mesmo cargo por três vezes, o que foi uma 
revolução da política interna partidária. É o partido no 
país que determina que os candidatos sejam divididos 
em 50% de homens e 50% de mulheres. E destacou 
que para falar do PT é preciso estar muito limpo, por-
que é um partido que apesar dos defeitos ainda é um 
dos melhores, basta olhar para os demais partidos. E 
disse não estar falando de si mesmo porque pode não 
ser um dos melhores na Casa. E destacou suas ações 
dentro da Casa, que foram transparentes e honestas. 
Afirmou que só se candidatou às eleições porque o 
ex-prefeito Martin Andrada esteve em seu bairro e 
prometeu mudanças. E não entrou em partido político 
para ser eleito, ele apenas caiu aqui e o ex-prefeito 
não lhe atendeu e disse que ele teria mais a ganhar a 
seu lado do que contra ele. Mas ele o fez vereador, 
porque assim, se tornou candidato pelo partido ao 
qual sempre fora filiado e o agradece por isso. Disse 
que política é feita no dia-a-dia, ajudando a comunida-
de, mas ficar falando mal de partidos não vem ao 
caso, porque os políticos dos partidos são bons e são 
ruins. E destacou que não é Danuza, não é Hélio Cos-
ta, não é Andrada, não é ninguém além de si mesmo. 
E no caso do vereador Luiz Gonzaga, apesar de ser li-
gado ao grupo do ex-Ministro, sempre foi contrário a 
suas decisões e lembrou as discordâncias que existi-
ram na administração anterior. Afirmou ainda que as 
pessoas não podem vir para a Tribuna falar que os 
vereadores defenderam a ex-prefeita, pois muita dis-
cussão aconteceu, inclusive com denúncias no Minis-
tério Público, e por isso, foram duramente penalizados 
e massacrados pelas comunidades que defendem, já 
que não aconteceram mudanças. Disse não ter se sen-
tido parte do governo da Danuza e que foi eleito Pre-
sidente da Casa contrário a sua vontade. E se as pes-
soas querem fazer uma cidade diferente é preciso 
parar com as mentiras e citou os problemas deixados 
pelo vereador Martin Andrada. E lembrou que quando 
foi contra a lei delegada é por causa da grande quan-
tidade de coisas tratadas pela lei, mas se pegarem a 
gravação de suas falas verão que ele disse que votaria 
a lei se tais itens fosse retirados. Nesse momento con-
cedeu um aparte ao vereador Ronaldo Braga que disse 
que o vereador Odair, apesar de experiente, esquece 
as coisas e aborda aquilo que foge da realidade, mas 
ao verificar a história os fatos não podem ser altera-
dos. Ressaltou que muito do que foi dito pelo vereador 
Odair não condiz com a verdade. Mas o importante é 
que aquilo que está sendo discutido na Casa é o pro-
jeto de saneamento básico, que apesar de importante 
é preciso rever pontos problemáticos existentes nesse 
projeto. E disse que a discussão é apensa para alertar 
os demais vereadores. Afinal, quando o prefeito muda 
suas ações quem ganha é ele e não apenas os verea-
dores que estão fazendo sua defesa. Destacou que 
possui uma história política devidamente construída e 
que não é nem Danuza e nem Bias, e que o se grupo 
político foi o único a bater os Bias e os Andradas nas 
eleições municipais. Lembrou os políticos que apoiou e 
sua história não pode ser confundida com os erros dos 
partidos, pois todos os partidos tem erros e aqueles 
que erraram pagaram por isso. Prosseguindo, conce-
deu um aparte ao vereador Odair Ferreira que se de 
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fato os vereadores Ronaldo Braga e Carlos Roberto 
resolvessem formar uma chapa para as eleições de 
2016, seria a volta do PT/PMDB ao governo da cidade. 
Mas o vereador Carlos Roberto destacou que não está 
colocando seu nome para candidatura a nenhum car-
go e que poderia ser candidato mais uma vez a verea-
dor, mas o partido sabe que sua vontade é de sair. E 
não tem a posição confortável que o vereador Luiz 
Gonzaga tem de estar aposentado, mas acha que tem 
capacidade de trabalhar de qualquer coisa ao sair da 
Câmara. E finalizou dizendo que só sai de seu partido 
dentro de um caixão, pois acredita na ideologia do 
partido e não das pessoas que lá estão. Prosseguindo 
com a palavra como líder disse estar acontecendo uma 
coisa séria e grave, pois em 2009 ele ajudou a aprovar 
o requerimento do vereador Amarílio para que viesse 
para a Casa os impactos da lei delegada. Disse que ele 
mandou um ofício para a Prefeitura pedindo uma in-
formação, já que o vereador tem o dever de saber o 
que está acontecendo e o procurador da prefeitura lhe 
respondeu dizendo que meu requerimento teria sido 
feito na qualidade de edil e amparado pela lei orgânica 
do município, que determina o prazo de quinze dias 
para a resposta da prefeitura. Mas que ainda sim não 
irá enviar o documento porque o Regimento da Câma-
ra teria um artigo mencionando que só o Presidente 
da Câmara poderia lhe fazer tal solicitação. E fez a 
leitura do Regimento da Câmara onde diz que é direito 
do vereador solicitar informações. O que, em sua opi-
nião, é um grande contrassenso e que lhe causa estra-
nheza. Pois se algum vereador fizer o pedido de infor-
mações à Prefeitura ficará sem a devida resposta. E 
disse que isso é lamentável, pois quando ele sobe à 
Tribuna para denunciar alguma coisa as pessoas aca-
bam levando para o lado pessoal, ficam nervosos e 
ameaçam com processos. E disse não estar preocupa-
do com que lhe tirem desse cargo, pois não deixará de 
fazer o que tem feito e ressaltou que seu suplente é 
ainda pior. E solicitou ao Sr. Presidente que o autorize 
a procurar o Procurador da Casa para lhe fornecer um 
parecer a respeito disso, porque é o cúmulo do absur-
do o que lhe foi respondido. Pois o vereador dever ter 
acesso a qualquer setor da administração pública, 
mesmo sem requerimento, afinal é obrigação do ges-
tor prestar as informações. E avisou que não devem 
pensar que ele está desamparado, pois virão surpre-
sas e não será bom para ninguém, pois ele trará coisas 
muito graves, inclusive das esferas estadual e federal. 
E concedeu um aparte ao vereador Odair Ferreira que 
citou também a lei orgânica que diz não ser apenas o 
vereador que tem o direito de solicitar informações à 
Prefeitura, mas qualquer interessado, e a prefeitura 
tem, no máximo, quinze dias para responder. Nesse 
momento o Sr. Presidente solicitou ao secretário que 
faça a chamada dos vereadores presentes. E estavam 
presentes na Casa os vereadores Angela Kilson, Carlos 
Alberto Sá Grise, Carlos Roberto Batista, Grácia Araú-
jo, Johnson Marçal, José Jorge, Luiz Gonzaga, Márcio 
Zeferino, Marilene Franco, Odair Ferreira, Ronaldo Bra-
ga, Sandro Heleno, Tadeu José, Vânia de Castro. Nes-
se momento o Sr. Presidente informou que estava 
presente na Casa o movimento Muda Barbacena, bem 
como outros movimentos e que seus integrantes te-
riam um documento que a Casa receberá e encami-
nhará a quem de direito. E solicitou aos vereadores 
Luiz Gonzaga, Johnson Marçal e Odair Ferreira os re-
cebesse e os conduzisse a Mesa para fazer a entrega 
desse documento. São eles: Tiago Martins, Felipe San-
tos, Makison Moreira, Roberto, Anderson, Marcos Pau-
lo Lopes e Fábio Souza. Registrou ainda a presença de 
Carmem Werneck, Felipe Wanser e Guilherme Piva e 
demais integrantes do Movimento Junta Barbacena. O 
Sr. Presidente colocou à Câmara dos vereadores à dis-
posição para dialogar com os integrantes do movimen-
to. O Sr. Secretário solicitou ainda que fosse registrada 
a presença de Cláudio Paiva e Glauber Milagres inte-
grantes do Movimento Vem para a Rua Brasil/Barbace-
na. Não havendo vereadores inscritos e nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encer-
rada a sessão às 1921h5215 e declarou o recesso par-
lamentar. Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Reda-
tora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, 

será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de 
Andrade. Secretário: Vereador Tadeu José Gomes.

RESUMO DE ATA 053/2013 - 040ª Sessão Ordinária 
– 13.08.13 – 2º Período – 1º Ano da Legislatura. Pre-
sidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Se-
cretário: Vereador Tadeu José Gomes. Vereadores Pre-
sentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA 
PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h29. “Desvia a 
tua mão para longe, de mim, e não me espante o teu 
terror. Chama, pois, e eu responderei; ou eu falarei, 
e tu me responderás.” (Jó 13: 21-22). I - Leitura e 
Discussão da Atas: Ata 042 e 044/2013 – Aprovadas 
por unanimidade. II – Leitura da Correspondência e 
Comunicações: - Correspondência do Senador Renan 
Calheiros acusando o recebimento do Of. 091/13-SEC.
- Correspondência do Ministério da Saúde nº. de ref.: 
012144/MS/SE/FNS; 007035/MS/SE/FNS; 009948/
MS/SE/FNS; 007805/MS/SE/FNS; 007242/MS/SE/FNS; 
001032/MS/SE/FNS; 000784/MS/SE/FNS; 017460/
MS/SE/FNS; 019419/MS/SE/FNS; 019978/MS/SE/
FNS; 020300/MS/SE/FNS; 003405/MS/SE/FNS; III- 
Apresentação de Proposições: - Do vereador José Jor-
ge: - Indicação nº 492/2013 – Solicita a colocação de 
uma rede de esgoto na parte de baixo da Rua Irmão 
Helena Fulgêncio, bairro Nossa Senhora Aparecida. – 
Indicação nº 493/2013 – Solicita ao Sr. Prefeito que o 
mesmo autorize os artesãos municipais (que não têm 
barraca no centro da cidade) a montar aos sábados e 
feriados suas barracas para exporem e venderem seus 
artesanatos no bairro Pontilhão. Local a combinar. - 
Da vereadora Marilene Franco: - Requerimento nº 
089/2013 – Requer providências quanto à colocação 
de lâmpadas na Rua Maria Ceolin, no condomínio Pia-
zzi Bernini. – Indicação nº 497/2013 – Solicita a ma-
nutenção da Rua José Paulino Mendes no bairro Santa 
Efigênia. – Indicação nº 495/2013 – Solicita a reforma 
da Praça José Mauro de Oliveira, no bairro 9 de Março.
- Do vereador Carlos Sá Grise: - Indicação nº 
486/2013 – Solicita a ampliação de linha de ônibus 
com percurso centro, bairro Roman, via Avenida Amil-
car Savassi. - Do vereador Luiz Gonzaga: - Indicação 
nº 435/2013 – Solicita operação tapa-buracos na Rua 
São Francisco de Assis, bairro Santo Antônio. – Indica-
ção nº 488/2013 – Solicita operação tapa-buracos na 
Rua São Joaquim, bairro Santo Antônio. – Indicação 
nº 489/2013 – Solicita operação tapa-buracos na Rua 
Santa Mônica, bairro Santo Antônio. - Do vereador Jo-
hnson Marçal: Requerimento s/n – “Sr. Presidente eu 
vou ler um abaixo-assinado dos moradores do bairro 
São José. Nós, abaixo-assinados, vimos apresentar 
reclamação contra os shows artísticos realizados na 
Estação Rodoviária de Barbacena, prédio da MRS Lo-
gística, cedido à Prefeitura Municipal de Barbacena. 
Tendo em vista o imensurável incomodo causado pe-
los mesmos, aos moradores do bairro São José e aos 
bairros ao redor, que tiveram o seu sossego retirado, 
dado o excesso de barulho causado pelos shows que 
lá acontecem até altas horas da noite, adentrando a 
madrugada e ultrapassando, em muito os decibéis 
permitidos a que um ser humano é capaz de suportar. 
Além disso, o local utilizado pelos mesmos trata-se de 
patrimônio histórico e cultural que está sofrendo risco 
de danos, haja vista que há risco de incêndio, pois 
sempre são colocados panos para decoração e fixação 
elétrica não compatíveis com as normas de segurança 
para tal evento, sem qualquer fiscalização ou inspeção 
pela autoridade competente, já que no local não há 
sequer extintores de incêndio. Observe-se ainda que 
a vida dos próprios frequentadores das referidas fes-
tas é colocada em risco já que ao lado do palco é a 
linha do trem e por diversas vezes observa-se pessoas 
acessando ou deixando o local com dos shows pela 
referida linha do trem. Teme-se ainda que não haja o 
conhecimento e a autorização do juiz da infância e ju-
ventude para que menores frequentem a festa, já que 
alguns forma vistos fazendo uso de bebidas alcóolicas. 
Assim, requeremos providências urgentes e resoluti-
vas das autoridades competentes no sentido de ser 
proibida a realização de shows nesse local, restabele-
cendo assim a ordem pública e a paz social, zelando 

ainda pela conservação do patrimônio histórico e cul-
tural que encontra-se ameaçado de danos por utiliza-
ção irregular. Bem, Sr. Presidente, eu tenho aqui esse 
abaixo-assinado, eu fiquei um pouco mais preocupado, 
senhores e senhoras, quando eu tomei conhecimento 
de que o referido evento não tem projeto, não tem 
autorização e não tem estrutura para acontecer na 
praça da estação. Então eu gostaria de pedir a V. Exa., 
que a fala constasse na íntegra, porque de fato esses 
shows não podem acontecer naquele local. Hoje, eu 
entrei em contato, de forma extraoficial, com o juiz, 
Dr. Gamonal, que é um amigo particular, e ele me dis-
se que só poderá agir se de fato houver uma denúncia 
e se houver a infração por parte dos menores. Mas 
nós não queremos, Sr. Presidente e senhores vereado-
res, que acabem os shows culturais, de forma alguma, 
nós queremos que seja prestada um pouco mais de 
atenção com relação ao local. No governo passado, 
eu interferi e me disseram que esses shows estavam 
contribuindo com a revitalização da Praça da Estação, 
onde se pretendia fazer uma reforma da fachada. Eu 
até me coloquei à disposição para contribuir, evitando 
assim, que por um preço tão ínfimo, tão pequeno vi-
das fossem colocadas em risco. Então, Sr. Presidente, 
era essa a minha colocação. Gostaria de pedir muito 
a essa Casa que se manifestasse, porque realmente a 
informação que eu tive hoje, do Corpo de Bombeiros, 
não foi uma informação oficial, mas não existe alvará 
para o funcionamento da festa. É uma festa que tem 
a iniciativa do poder público da nossa cidade, mas que 
precisa ser um pouco mais prestigiada com a atenção 
das nossa autoridades. Sr. Presidente, outro motivo 
que me traz à Tribuna é com relação às respostas aos 
requerimento de números 040/2013, que foi enviado 
em 19/04/2013, requerimento 065/2013, enviado em 
04/06/2013, requerimento 077/2013, enviado em 
20/06/2013, requerimentos 079/2013, 080/2013 e as 
indicações 428 e 436/2013, os assuntos são solicita-
ções referentes a Relatórios Ambientais, Ata da Con-
ferência das Cidades, informação sobre saneamento, 
informações de fechamento de creches no bairro San-
ta Maria, previsões de saneamento no bairro Santa 
Maria, informações referente a esporte e solicitação 
de projeto encaminhado ao BDMG sobre as obras da 
Rua Bahia. Foram esses o encaminhamento e até o 
presente momento não obteve resposta. Senhores ve-
readores, sem mais para o momento. Sr. Presidente, 
hoje nós teríamos uma reunião com o Sr. Prefeito às 
14 horas, mas infelizmente, entre tantas atividades 
que o Sr. Prefeito tem ele realmente teve que adiar a 
reunião, tendo em vista que ele adiou para após esta 
reunião da Câmara e quero deixar registrado que eu 
não estarei presente à reunião por questão de tempo 
e outros compromissos já agendado. Lamento muito, 
pois tenho urgência em falar com o Prefeito, mas acho 
que ficará muito tarde e tenho outras coisas a fazer. 
Hoje mesmo tive que comparecer a dois velórios e 
agora fiquei sabendo eu morreu um rapaz da nossa 
comunidade, por acidente de moto e não sei a que 
horas sairei de lá. Então, são vários os compromissos 
que a gente tem e deixar o povo que nos escolheu 
nessa hora é realmente complicado. Obrigado senho-
res vereadores e público que nos ouve.”Os Senhor pre-
sidente informou que justificará junto ao Sr. Prefeito a 
ausência do vereador Johnson. - Da Mesa da Câmara: 
- Indicação nº 487/2013 – Solicita a desapropriação de 
área de aproximadamente 2.600 m², nas imediações 
da Praça Adriano de Oliveira – Praça da Estação – em 
frente ao Supermercado Bahamas, para a construção 
de um terminal rodoviário de coletivos urbanos. Com 
a palavra pela ordem o vereador Luiz Gonzaga disse 
que gostaria de parabenizar a indicação da mesa, pois 
caso o espaço possa ser aproveitado será de grande 
valia a construção de um terminal rodoviário, numa 
parte central da cidade. PROJETOS PROTOCOLADOS 
NA CASA. - Proj. Lei nº. l55/13 – Autoriza o Poder 
Executivo a criar o Fundo Garantidor da Parceria Pú-
blico- Privada - PPP  e dá outras providências –  Aut. 
Executivo. - Proj. Lei nº. l56/13 – Autoriza o Poder 
Executivo a criar o Conselho Municipal de Transporte e 
Trânsito e o Fundo Municipal de Transporte e Trânsito 
e dá outras providências –  Aut. Executivo. - Proj. Lei 
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nº. l57/13 – Disciplina o uso de som automotivo em 
veículos particulares no Município de Barbacena  e dá 
outras providências – Ver. Luiz Gonzaga de Oliveira. 
- Proj. Emenda Constitucional nº. 003/13 – Altera a 
redação dos incisos II e III do art. 62 da Lei Orgânica 
do Município de Barbacena – Aut. Vários Vereadores. 
- Proj. Lei nº. l61/13 – Dispõe sobre a instalação e 
o funcionamento das feiras comerciais itinerantes no 
âmbito do Município de Barbacena –  Aut. Executivo. 
- Proj. Lei nº. l62/13 – Dispõe sobre a instalação de 
atividades econômicas de pequeno porte e de âmbito 
doméstico em edificações residenciais no Município de 
Barbacena e dá outras providências –  Aut. Executivo.
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 
20h22 Discussão e Votação de Projetos REDAÇÃO FI-
NAL – PROJETO DE LEI Proj. Lei nº. 032/13 – Institui 
no âmbito do Município de Barbacena o Programa de 
Incentivo ao Uso do Tijolo Ecológico e dá outras provi-
dências – Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. APROVA-
DO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 059/13 – Institui 
o Sistema de Informações sobre violência nos esta-
belecimentos de ensino no Município de Barbacena 
- Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. APROVADO POR 
UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 019/13 – Dispõe sobre 
a inclusão de medidas de conscientização, prevenção 
e combate ao “bulliying” escolar no projeto pedagó-
gico elaborado pelas escolas de Educação Básica do 
Município de Barbacena, Minas Gerais e dá outras pro-
vidências - Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE. SEGUNDA DISCUSSÃO 
E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI Proj. Lei nº. 010/13 
– Estabelece diretrizes para a política municipal de 
prevenção e erradicação do trabalho infantil e suas 
piores formas, regulamenta a comissão municipal de 
erradicação do trabalho infantil e dá outras providên-
cias – Aut. Ver. Carlos Roberto Batista. APROVADO 
POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 049/13 – Estabelece 
normas de mensuração de tarifas horárias em estacio-
namento de veículos e dá outras providências – Aut. 
Vereadora Vânia Castro. APROVADO POR UNANIMI-
DADE. Proj. Lei nº. 071/13 – Dispõe sobre a insta-
lação de câmeras de monitoramento nos postos de 
combustíveis no âmbito do Município de Barbacena e 
dá outras providências – Aut. Ver. Tadeu José Gomes. 
APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 072/13 
– Dispõe sobre a instalação de cabines sanitárias e 
instalações de acessos aos camarotes e palcos, es-
pecíficos e exclusivos aos portadores de necessidades 
especiais, nos eventos realizados no Município de Bar-
bacena e dá outras providências – Aut. Ver. Tadeu José 
Gomes. APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 
093/13 – Dispõe sobre a reserva de apartamentos 
térreos dos conjuntos habitacionais populares aos 
idosos e pessoas portadoras de deficiência física e/
ou visual, contemplados pelo poder público municipal 
e dá outras providências – Aut. Ver. Johnson Oliveira 
Marçal. APROVADO POR UNANIMIDADE. PRIMEIRA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI 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. VISTAS CONCEDIDAS AO 
VEREADRO JOSÉ JORGE. Proj. Lei nº. 043/13 – Esta-
belece a afixação da Bandeira Nacional na fachada dos 
edifícios públicos do Município de Barbacena – Aut. 
Ver. Luiz Gonzaga de Oliveira. PROJETO RETIRADO 
DE PAUTA. Proj. Lei nº. 047/13 – Inclui no calendário 
oficial de eventos do Município de Barbacena o evento 
Exposição Especializada dos Criadores de Cavalo Pam-
pa e dá outras providências – Aut. Vereadores Flávio 
Barbosa da Silva e Carlos Alberto Sá Grise. VISTAS 
CONCEDIDAS A VEREADORA VÂNIA DE CASTRO. zroj. 
Lei nº. 048/13 – Dispõe sobre a implantação as Unida-
des Virtuais de Saúde e dá outras providências – Aut. 
Ver. Johnson Oliveira Marçal. VISTAS CONCEDIDAS A 
VEREADORA MARILENE FRANCO. Com a palavra pela 
ordem o vereador Carlos Roberto disse em razão do 
que ocorreu na cidade, como o roubo e a morte de 
dois cidadãos da cidade, ele fez uma pesquisa na rede 
bancária e se surpreendeu com o fato de que alguns 
bancos possuem e outros não os biombos que cer-
cam os caixas e que poderiam ter evitado a tragédia 
ocorrida. Afirmou que essa é uma situação que cabe 

ao Poder Público, tentar resolver esse problema. E 
destacou que apresentará um projeto e aqueles que 
vereadores que quiserem assinar juntamente com ele 
e a vereadora Gracia Araújo ele disponibilizará. Pros-
seguindo com a palavra como líder o vereador Carlos 
Roberto concedeu um aparte ao vereador Márcio disse 
que já entrou com um requerimento pedindo provi-
dências relativas aos biombos nos bancos da cidade. 
E pediu o apoio dos demais vereadores para o seu 
pedido. Dando seguimento ao seu pronunciamento o 
vereador Carlos Roberto disse que apesar de saber 
que alguns ficariam magoados ele não estaria preocu-
pado, mas estaria preocupado em colocar sua opinião 
e que no futuro ele saberá se está certo ou errado. 
Disse ter ouvido do vereador Sandro Heleno que ele já 
perdeu seu assento na Casa e, em breve, haverá outra 
intervenção no Poder Legislativo. E que não dá para 
entender as razões de tantas intervenções. E na sexta-
-feira passada tem-se a notícia de que o Sr. Prefeito 
estaria nomeando o seu filho para o cardo de Secretá-
rio de Coordenação Política. Destacou que ainda não 
teve acesso a esta nomeação, mas a mídia já está di-
vulgando. E registrou a sua opinião para o fato de que 
cada vez mais os dois governos se equivalem e o que 
antes era criticado passam a ser as mesmas medidas. 
Dando seguimento disse que apresentará um reque-
rimento na Casa e espera que ele seja aprovado, pois 
apesar de haver um jornal prestando contas das ação 
do Poder Executivo, princípio da transparência, mas 
ele quer saber se houve gastos na elaboração deste 
material, pois se tiver havido ele entende que Prefeitu-
ra deveria ter feito por si mesma a referida prestação 
das contas. E não ter pagado um jornal particular para 
o Jornal Praça Pública, que também tem ligação com 
pessoas próximas ao prefeito. E reafirmou que espera 
que o seu requerimento seja aprovado pela Casa, já 
que o último pedido que fez diretamente à Prefeitura 
obteve a resposta de que somente seriam repassadas 
informações ao Sr. Presidente da Casa, como se ne-
nhum outro vereador representasse o Poder Legisla-
tivo. E destacou que é preciso explicar ao Sr. Prefeito 
que quando a oposição vem até a Tribuna para fazer 
as cobranças em razão de ações não realizadas ou 
erros cometidos é para apontar que isso precisa ser 
reavaliado. Com a palavra pela ordem o vereador Ro-
naldo Braga disse saber da condição e das dificuldades 
enfrentadas por todos os vereadores e que com os 
acontecimentos passam a ser mais questionadores. 
Afirmou que o fato mencionado pelo vereador Carlos 
Roberto a respeito da vinda do filho do Prefeito para 
ocupar a Secretaria de Coordenação Política não é por 
acaso e sim para que ele seja preparado para disputar 
as eleições em 2016. E quando acontece esse tipo de 
situação cabe ao povo de Barbacena e a esse Legis-
lativo oferecer opção para se colocar um basta nisso. 
Prosseguindo disse que o motivo que o leva à Tribuna 
é o fato de estar trazendo para a Casa o projeto de 
revogação das duas leis delegadas que já instituíram 
a Parceria Público-Privada e de certa forma entrega o 
DEMAE. Falou que o projeto tem a assinatura de treze 
vereadores da Casa. E na opinião destes o DEMAE tem 
plena capacidade para continuar a gerir o serviço de 
água e esgoto da cidade, bastando que ele obtenha 
um plano gestor eficaz. Prosseguindo com a palavra 
como líder o vereador Ronaldo concedeu um aparte 
à vereadora Marilene que disse ter certeza que nesse 
momento em que se comemoram os 222 anos de Bar-
bacena poderão dizer que essa é uma cidade da qual 
se orgulham de morar e de criar seus filhos. Dando 
seguimento o vereador Ronaldo Braga disse que não 
basta ter o DEMAE nas mãos, é preciso montar uma 
gestão moderna e eficaz e que demonstrar ser ele viá-
vel para a prestação dos serviços na cidade e também 
gerar recursos para o município. E citou a conversa 
que teve com o vereador Sá Grise em que lhe disse 
para ir gerir o DEMAE já que é uma Secretaria que 
tem uma boa renda e que é fácil de ser administrada 
e ele como médico estaria fazendo um bem para a po-
pulação, já que saneamento básico também é saúde.
Com a palavra pela ordem o vereador Ilson Guilher-
me disse que nessa semana em que se comemora o 
aniversário de Barbacena ele gostaria de dizer para o 

povo que ele havia saído da Casa em função de uma 
oferta que não veio e o povo pediu que ele voltas-
se. E ele retornou para votar projetos para a cidade e 
explicou que não quis causar nenhum problema para 
o outro vereador. Destacou que em relação ao DE-
MAE, na cidade que não tem muitos recursos, vive 
mais do comércio e se venderem o DEMAE as coisas 
piorarão. É preciso segurar esse recurso, afinal com 
tanto atraso nos pagamentos da prefeitura não se sa-
berá o que será feito dos funcionários do DEMAE que 
também ficarão sem recursos. Ciou exemplos do pas-
sado quando empresas que estiveram em Barbacena 
deixaram muitos desempregados e que o mesmo não 
pode acontecer com o DEMAE e seus servidores. E 
que os vereadores não devem aprovar parcerias que 
ficarão para o futuro e não se sabe o que acontecerá. 
Prosseguindo com a palavra como líder do PRB nesse 
momento concedeu um aparte ao vereador Márcio dis-
se ter apoiado a ex-prefeita Danuza se lembra do que 
foi prometido no comício do Sr. Prefeito em relação 
a colocação de médicos e melhorias para a comuni-
dade, mas até o presente momento nada foi feito. E 
pediu que o vereador Ilson reveja tal situação junto 
ao prefeito. E finalizando o vereador Ilson disse que 
também conta com o apoio dos demais vereadores 
para que essas promessas sejam cumpridas. E desta-
cou as dificuldades enfrentadas no momento em que 
se afastou da Casa e que foi uma experiência muito 
difícil. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO 
DE RESOLUÇÃO Proj. Resolução nº. 006/13 – Dispõe 
sobre a inauguração de retratos dos ex-presidentes e 
vice-presidentes da Câmara Municipal e dá outras pro-
vidências – Aut. Vereador José Jorge Emídio. APROVA-
DO POR UNANIMIDADE. Proj. Resolução nº. 004/13 
– Cria a ouvidoria parlamentar na Câmara Municipal 
de Barbacena e dá outras providências – Aut. Verea-
dor Carlos Roberto Batista. APROVADO POR UNANI-
MIDADE. Com a palavra para justificativa de voto o 
vereador Carlos Roberto agradeceu aos demais vere-
adores a aprovação do presente projeto e destacou a 
importância deste para a Casa.  VETO - DISCUSSÃO 
E VOTAÇÃO ÚNICA - VETO TOTAL AO PROJ. LEI Nº. 
037/13 – Institui no Município de Barbacena o Pro-
grama de Prevenção e Tratamento do HPV – Papilo-
ma Vírus Humano e do Câncer de Colo de Útero e dá 
outras providências – Aut. Executivo - PRAZO VENCE 
EM 13.08.13. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR 
SANDRO HELENO. - VETO TOTAL AO PROJ. LEI Nº. 
041/13 – Dispõe sobre a instalação do Dia Municipal 
do Trabalhador e da Trabalhadora Rural e da Valoriza-
ção da Agricultura Familiar e dá outras providências 
– Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 13.08.13. Com 
a palavra para discutir o presente veto o vereador Sá 
Grise disse: “Eu venho solicitar, encarecidamente, aos 
nossos colegas vereadores, nossos pares aqui, que 
votem pela derrubada do veto total ao projeto. Haja 
vista que Barbacena já é uma cidade tão carente em 
termos de indústria e que a parte financeira do nos-
so município fica muito voltada ao comércio e prin-
cipalmente à agricultura, se nós concordarmos com 
um veto ao projeto que valoriza o trabalhador rural, 
que valoriza a agricultura familiar. Se nós deixarmos, 
que um projeto desse, que vai valorizar o homem do 
campo ser vetado eu acho que nós vamos ficar, um 
tanto quanto, desmoralizados como representantes da 
população perante esse trabalhador rural. Eu gostaria 
de pedir aos vereadores que votem pela derrubada do 
veto, até para valorizar os projetos daqui e os verea-
dores da Casa.” Com a palavra para discutir o veto o 
vereador Carlos Roberto disse ter ficado horrorizado 
quando viu que o Executivo tinha vetado o presente 
projeto, porque não está sendo criado apenas um dia 
comemorativo, mas também está mencionando a va-
lorização do homem do campo, da agricultura familiar. 
E lembrou o momento em que o vereador Sá Grise 
apresentou o presente projeto e o seu bojo que traz 
importante valorização do campo com ações do go-
verno municipal. E afirmou que o vereador Sá Grise 
pode contar com o seu voto pela derrubada do veto 
a favor do projeto.Encerrada a discussão foram soli-
citadas vistas pelo vereador Sandro Heleno. VISTAS 
CONCEDIDAS AO VEREADOR SANDRO HELENO. Com 
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a palavra pela ordem o vereador Sá Grise fez o pro-
nunciamento que segue na íntegra: “vereador San-
dro, eu gosto muito de você, mas essa sua atitude 
foi um tanto quanto infeliz. Até para a gente mostrar 
a força desta Casa. Respeito o seu pedido de vista, 
mas não concordo. E acho que essa Casa, agora, tem 
que começar a se posicionar. E, hoje, o vereador Ro-
naldo Braga foi muito feliz, quando treze vereadores 
demonstram aqui a sua força e acho que a gente pode 
acertar ou pode errar, nós somos humanos e temos 
esse direito. E a população tem também o direito de 
nos cobrar. Quando doze dos vereadores votaram a fa-
vor da lei delegada, e fomos considerados Judas, por-
que eu fui um deles, mas hoje estamos entrando com 
um projeto, ouvindo o clamor das frentes populares. 
Nós entramos com um projeto solicitando a revogação 
dessas leis delegadas, a gente demonstra, que não 
só estamos sensíveis aos apelos da população, mas 
também estamos demonstrando ao Executivo que nós 
precisamos ser ouvidos, que o Executivo não foi eleito 
sozinho. E se hoje nós temos aqui uma base de sus-
tentação para o Executivo, e eu como líder do PSDB, 
sou do partido do prefeito e não tenho não tenho 
preocupação com nenhum tipo de retaliação, porque 
essa é uma opinião pessoal minha, principalmente do 
cidadão Sá Grise. Porque tenho consciência e quero 
dormir com a consciência tranquila. Então, hoje, estou 
aqui na Tribuna colocando que nós vereadores temos 
que ser ouvidos e temos que ser respeitados porque 
nós representamos a população e ajudamos muito ao 
Prefeito e aos Secretários a estarem lá na Prefeitura, 
eleitos e indicados para os cargos que ocupam.”Com 
a palavra pela ordem o vereador Sandro Heleno disse 
ao vereador Sá Grise que quando entrou na Casa ele 
visualizou algumas questões políticas que deveriam 
ser enfrentadas. Afirmou que o seu gesto não foi re-
taliação e se o governo vive momentos difíceis, ao se 
derrubar um veto nesse momento difícil não é interes-
sante. Disse que é companheiro do Prefeito e que teria 
feito alguns acordos para não deixar que vetos fossem 
derrubados porque desmoraliza. A oposição fica tor-
cendo para que isso aconteça. Mas como o vereador 
Sá Grise é da base o Sr. Prefeito encontrará com ele 
e explicará a situação e o grupo do governo não será 
abalado assim. E afirmou que tomou a sua posição e 
não voltará atrás e sempre declarou o seu apoio ao 
Prefeito, doa a quem doer.Com a palavra pela ordem 
a vereadora Marilene parabenizou o vereador Sá Grise 
pelo projeto apresentado e disse ao vereador Sandro 
que respeita a suas ideias, mas que ele não pode fa-
lar que é governo sozinho, eles são governo. Mas há 
momentos em que precisam manifestar a sua vontade 
própria e certamente a vontade de todos é derrubar o 
veto do Prefeito. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO 
– ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 21H22 Nesse 
momento foi realizada a chamada e estavam presen-
tes os vereadores Amarílio Andrade, Carlos Alberto, 
Carlos Roberto, Gracia Araújo, Ilson Guilherme, José 
Jorge, Márcio Zeferino, Marilene Franco, Ronaldo Bra-
ga, Sandro Heleno, Tadeu José, Vânia de Castro.Não 
havendo oradores inscritos o Sr. Presidente encerrou 
a presente sessão às 21h53 e eu, Danielle de Paula 
Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente 
ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário. Presidente: Vere-
ador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário: Verea-
dor Tadeu José Gomes.

RESUMO DA ATA 054/2013 - 0341397ª Sessão Ordi-
nária – 15081.08.2013 - 2º. Período - 1º. Ano da Le-
gislatura. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de 
Andrade. Secretário: Vereador Tadeu José Gomes. 
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro pró-
prio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 
19h2956. “Porque uma voz de pranto se ouviu de 
Sião: Como estamos arruinados! Estamos mui enver-
gonhados, porque deixamos a terra, e por terem eles 
lançado fora nossa moradasOs meus olhos estão con-
tinuamente no Senhor, porque ele tirará meus olhos 
da rede.Bendize, ó minha alma, ao SenhorENHOR, e 
tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome.” 
(Salmos 103:125:15Jeremias 9:19). Nesse momento o 

Sr. Presidente explicou os motivos de terem levado à 
escolha do presente prédio para receber a Câmara, 
podendo arcar com as despesas de aluguel e ainda 
custear as obras do Palácio da Revolução Liberal. Ex-
plicou ainda que na próxima semana iniciará o proces-
so licitatório para dar início às obras do prédio. E des-
culpou-se por quaisquer transtorno. Agradeceu ainda 
ao servidores da Câmara por terem realizado a mu-
dança em tempo hábil com ordem para trazer a docu-
mentação e mobiliário da Casa. E finalmente agrade-
ceu ao Secretário de Obras, Dr. Tarcísio, ao José Luiz 
Marinho e também à Dra. Geovana que preparam o 
projeto de recuperação do Palácio da Revolução Libe-
ral. Explicou que foram necessárias inúmeras reuniões 
para os acertos da obra, mas finalmente será possível 
abrir a concorrência para dar início à obra.pediu que o 
Sr. Secretário desse conhecimento à Casa do Decreto 
do Prefeito Municipal que exonerou o vereador Ilson 
Guilherme. O Sr. Presidente aproveitou para informar 
que o vereador Ronaldo Braga estava representando a 
Câmara Municipal na solenidade em que receberia o 
Bispo de Mariana em festividade na Paróquia de Nossa 
Senhora as Assunção. I - Leitura e Discussão da Ata - 
Não teve.Ata 0451/2013 – Aprovada por unanimidade.  
O Sr. Presidente relembrou que na última sessão ordi-
nária, anterior ao recesso, foram recebidos documen-
tos com reivindicações de manifestantes que querem 
um Brasil melhor. Porém, a Casa entrou em recesso e 
por essa razão a presidência não pode tomar nenhu-
ma iniciativa, mas providenciará para todos os verea-
dores uma pasta com todos os pleitos encaminhados à 
Casa e com o parecer da Procuradoria, para que pos-
sam ler e discutirem aquilo que for de iniciativa do 
Poder Legislativo municipal e o que tiver de ser enca-
minhado para o governo estadual e federal, para que 
possam dar uma resposta à população. II – Leitura da 
Correspondência e Comunicações - Convite para a XIX 
Festival de Morangos, Rosas e Flores de Alfredo Vas-
concelos. - Correspondência do PSC informando o re-
cebimento de Convite para a Sessão Solene em come-
moração aos 222 anos de emancipação 
político-administrativa do Município de Barbacena. - E-
-mail do governador Antônio Anastasia comunicando 
que o vereador Amarílio Andrade receberá a Medalha 
Presidente Juscelino Kubitscheck no dia 12 de setem-
bro. - Correspondência do vereador Sandro Heleno 
solicitando licença da vereança para assumir cargo na 
Prefeitura de Barbacena. - Correspondência do verea-
dor Márcio Zeferino solicitando licença da vereança 
para assumir cargo na Prefeitura de Barbacena. - Cor-
respondência do Ministério da Saúde nº. de ref.: 
001886/MS/SE/FNS; 007035/MS/SE/FNS;  - Relatório 
das Atividades da Câmara Municipal 1 Semestre de 
2013. - Pegar com a Parê- Documento 01034/2013- 
Movimento Junta Brasil de Barbacena – solicitando 
várias tomadas de decisões por parte do Poder Legis-
lativo. - Documento 01036/2013 – Movimento Junta 
Brasil de Barbacena – solicitando várias tomadas de 
decisões por parte do Poder Legislativo. - Documento 
01032/2013- Movimento Junta Brasil de Barbacena – 
solicitando várias tomadas de decisões por parte do 
Poder Legislativo. - Documento 01033/2013- Movi-
mento Junta Brasil de Barbacena – solicitando várias 
tomadas de decisões por parte do Poder Legislativo. - 
Comissão do Movimento “Vem Pra Rua” – Apoiando o 
movimento Junta Brasil de Barbacena e solicitando 
apuração de irregularidades e fazendo outras reivindi-
cações. - Documento solicitando o conhecimento das 
reivindicações e a tomada de decisões por parte do 
Poder Legislativo. Procuradoria Ofício 123/2013 – Ga-
binete do Prefeito – Informando a devolução do proje-
to de lei nº 085/2013 – que dispõe sobre a Política 
Municipal e o Sistema Municipal de Saneamento Bási-
co e dá outras providências.- Pegar com a Parê. III – 
Tribuna Livre A Sra. Marly Gava, representante da 
Comissão dos Direitos Humanos e Ética – CODHE – 
assumiu a Tribuna e fez o seguinte discurso que segue 
na íntegra: “Boa noite a todos! O tema que nos traz 
aqui nesta noite é um tema bastante . Parei aqui 
07:50sensibilizando, principalmente depois dos fatos 
ocorridos em nossa cidade ontem à tarde. Vir aqui 
hoje falar de direitos e humanos e direito dos presos 

torna-se um desafio ainda maior. Mas na verdade eu 
gostaria, nesse momento, de pedir que a gente fe-
chasse os nossos olhos, por alguns segundos apenas, 
e nos perguntássemos intimamente, o que nos permi-
te estar aqui hoje, gozando de vida plena nesse mo-
mento. Cada um pergunte-se a si mesmo. Eu tenho 
certeza de que nesse breve segundo há dentro de nós 
algo que nos diz, que estamos aqui, porque alguma 
força maior também nos conduz nos destinos da vida. 
Então, o fato que aconteceu ontem à tarde, um fato 
lamentável. Com certeza há outros designíos divinos 
que estão instaurados na vida de cada uma dessas 
famílias, porque são famílias daqueles que foram atin-
gidos e daqueles que praticaram. Porque se seus fami-
liares dormiram sem seus entes queridos, outros dor-
miram sabendo de seus entes aprisionados. E quando 
a gente vem falar de direito de preso, a gente não vem 
falar para dar boa vida para preso. A gente vem falar 
que nós temos uma Constituição Federal, nós temos 
direitos humanos em tratados internacionais que bus-
cam, simplesmente, garantir a dignidade da pessoa 
humana. Que o indivíduo preso tem restringido o seu 
direito de ir e vir, mas todos os demais direitos lhes 
são assegurados pela Constituição Federal. E vivemos 
um momento ímpar na nossa sociedade, um momento 
de voltarmos a nossa humanidade para as nossas re-
lações e talvez esse seja o maior exemplo que Francis-
co, o Papa, nos trouxe nesse momento, mobilizando a 
fé humana pra dizer que é possível encurtarmos a 
distância entre o poder e o povo. Porque aquele ho-
mem, como representante de uma instituição tão no-
bre e séria, desceu do patamar do seu poder para di-
zer que serviço é feito por servos. E quem serve tem 
que está próximo do seu povo. Nós estamos aqui 
numa Casa Legislativa para dizermos que reconhece-
mos, pela coordenação da Comissão de Direitos Hu-
manos, porque em nome dela e dos trabalhadores que 
temos na cidade, as conquistas de Barbacena. Tem 
uma escola funcionando no manicômio, numa turma 
que formou na última semana, formaram-se quinze 
detentos, formação na escola de horticultura. A pri-
meira do Brasil. Como Barbacena tem destaque em 
muitos outros detalhes, pela residência terapêutica e 
muitos outros trabalhos que ela faz. Já está instalada 
no presídio uma parceria com a UNIPAC em que três 
presos estão sendo alfabetizados. Mas o Brasil, num 
projeto com o Conselho Nacional de Justiça, tem ten-
tado trazer uma visão diferente para o nosso sistema. 
Há uma parceria com as grandes cidades que estarão 
recebendo os jogos da Copa, e nesse trabalho sobram 
vagas porque falta qualificação profissional dos pre-
sos. As empresas que querem participar do processo 
de reinserção social dos presos não conseguem con-
tratar mais porque não têm especialização. E aí a gen-
te percebe que o nosso sistema prisional é um sistema 
falido, mas não é porque eu digo o que e vejo na 
prática da nossa cidade pequena, que chega a ter 
quase dois por cento de pessoas presas, é a realidade 
do Brasil e do mundo. Mas o Brasil tem sido exemplo 
quando instaura aqui a PAC, um projeto diferenciado 
onde nós temos escolas, onde nós temos uma forma-
ção técnica, onde a gente pensa que esse indivíduo, 
que já tem a sua liberdade restrita, pode receber in-
vestimento humano para quando sair de lá, ele tornar-
-se uma pessoa melhor do que quando ele entrou. E 
não ir pra lá como uma escola do crime. Porque o jo-
vem que matou essas duas pessoas, no centro da ci-
dade, ontem, tem vinte e dois anos. Saiu do sistema 
prisional em dois mil e onze, com vinte anos de idade. 
É a idade do meu filho mais velho. E ele saiu para uma 
estratégia de roubo furada. Um roubo sem intelectua-
lidade, um roubo que não foi arquitetado com grande 
zelo, porque vir a uma cidade às três horas da tarde, 
numa cidade que tem um batalhão instaurado, numa 
cidade cheia de descidas e subidas, com ruas comple-
xas, com carros atolados... Pensemos um pouquinho 
em qual foi a estratégia desses bandidos. Nenhuma. 
Mas o que está por de trás dessa necessidade de rou-
bar onze mil reais? E aí vem a ciência e fala que quan-
do o indivíduo já perdeu tudo e ele se considera um 
sujeito sem recursos e de melhora, ele vive onde nada 
vale a pena. Onde ele vem para enfrentar o que tem 
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para enfrentar. Então quando a gente fala de tentar 
melhorar o sistema prisional, é tentar dar a esses indi-
víduos que têm a sua liberdade restrita, um processo 
legal cabível, sem ser esse processo legal que a gente 
tem no Brasil hoje em que o indivíduo é preso e cum-
pre quase todo o período, dependendo da situação, 
sem sequer ter concluído o seu sistema de pena. Em 
situações que são vexatórias. E hoje eu quero lembrar 
que nós tivemos um evento em setembro, e quando 
foi pedido a essa Casa Legislativa que instaurasse um 
inquérito e que até hoje a Casa não instaurou. O vere-
ador Carlos Roberto fez o pedido e até hoje está na 
pauta. E eu pergunto a vocês, senhores vereadores, 
representantes do município de Barbacena., oO que 
está se faltando para instaurar esse inquérito? Contra 
os abusos que aconteceram em novembro, por man-
dos e desmandos do diretor que lá estava na época. 
Porque esse inquérito, que a Câmara, hoje, finge, ou 
não quer tratar como assunto importante, já está na 
Assembleia Legislativa e virá de lá pra cá. E eu penso 
que irá chegar antes que vocês tomem uma atitude 
que seja cabível com a competência de vocês. Porque 
vocês estão aqui como representantes do povo. Nós 
podemos ter as nossaendo Pari aqui 14:20.s opiniões 
pessoais sobre uma série de coisas no mundo, mas eu 
penso que o homem político, o homem público, ele 
tem que deixar as opiniões dele de lado e pensar no 
bem comum de uma população. Porque aí a gente vai 
valorizar aquilo que é para o todo e não só pra mim. E 
aí a gente vai ver que essa discussão de maioridade 
penal não é simplesmente permitir que um jovem que 
cometeu um crime aos dezesseis anos seja aprisiona-
do, mas é permitir que o estatuto da criança e do me-
nor seja alterado na sua essência. É permitir dizer que 
se pode estuprar aos dezesseis que já não é mais um 
menor. Há uma série de consequências em torno dis-
so. Quanto mais cedo eu dou entrada para um indiví-
duo, a pena dele também acaba mais cedo. E se ele 
não sair naquela época, pode esperar que daí a algum 
tempo ele sai. Nós podemos protelar, mas ele volta 
para a nossa sociedade. Volta para encontrar comigo, 
os meus filhos, com os vossos filhos, com os seus pa-
rentes. E mais, a gente percebe uma exploração de 
mídia, uma mídia vulgar que deflagra o trabalho da 
Comissão de direitos humanos no Brasil e no mundo. 
Que não tem competência para falar daquilo que quer 
falar. Para explorar o nosso lado humano de punir o 
outro. Uma mídia que fala que a gente tem que trazer 
a menor idade porque esse indivíduo tem sim condi-
ções de ser preso. Mas o que a sociedade ofereceu pra 
ele até os seus dezesseis anos? Oferecemos escola 
digna, moradia digna, serviço de saúde digno quando 
ele precisou? Esse indivíduo tem tudo aquilo que o 
meu filho tem? Porque se o meu filho é a pessoa de 
bem que ele é foi porque uma família investiu nele e 
ele encontrou apoio, mas poderia ser diferente. Ele 
poderia estar em outra situação. Então, quando a gen-
te fala do discurso da maioridade penal a gente preci-
sa ir até os arcabouços da humanidade e ver qual é a 
nossa trajetória humana do sistema penitenciário no 
Brasil e no mundo e ouvirmos a opinião dos especialis-
tas, que são contrário. Todos os especialista da área 
psiquiátrica, da área psicológica, tutores de menores 
nessas casas são unânimes em ser contra. E aí eu me 
assusto ao ver um membro do Legislativo, que eu pen-
so não tenha se dedicado com afinco a conhecer a 
teoria e a prática, e ir lá defender uma ideia dessas. E 
nós vimos que no ano passado a campanha foi para 
que o menor tivesse o seu valor e para que a gente 
olhasse para esse grupo de homens que está sendo 
aprisionado entre dezoito e trinta anos. O maior índice 
de presos no Brasil, hoje, está entre dezoito e trinta 
anos. Os nossos jovens, os nossos brasileiros passam 
doze anos produtivos aprisionados em sistemas que 
são escolas do crime. Onde há abuso sexual, violência, 
onde há coisas que às vezes a gente consegue sequer 
imaginar, aí esse sujeito que às vezes rouba ou que 
comete um pequeno delito vai lá pra dentro e vai con-
viver com essa falta de organização. E como ele vai 
voltar para a nossa sociedade? Ele foi tratado com 
dignidade? Porque a lei dizia que ele teria que ter cer-
ceada a sua liberdade, não a violência a sua dignidade 

humana. Aí ele volta. Ele vai voltar melhor do que ele 
entrou? Ou ele vai voltar um sujeito muito mais enrai-
vecido, muito mais dessensibilizado em sua essência 
humana? Então, quando a gente busca defender o 
direito do preso, não é pra dar boa vida, porque a lei 
não dá vida boa. A lei é severa e ela tem que ser apli-
cada e concordamos com ela, mas que ela seja aplica-
da com justiça. Não há campanha de internet, vulgar, 
que consiga provar que um preso está recebendo no-
vecentos e setenta reais, como muitos acreditam. O 
preso que trabalhava e tinha carteira assinada, como 
qualquer outro cidadão, havendo menores, havendo 
pessoas que dependam desse dinheiro, ele será aque-
le indivíduo assegurado pelo nosso sistema de contri-
buição do INSS. Como qualquer indivíduo. E ele tem o 
teto máximo para receber, não é o que ele queira. 
Então, o que eu quero pedir a essa Câmara, hoje, en-
carecidamente, que vocês repensem essa questão do 
pedido que fizemos, de instaurar esse inquérito para 
averiguar todos os abusos que aconteceram que hoje 
estão se transformando, porque aqueles abusadores 
abriram processos contra aquele funcionário que na 
verdade teve a coragem de dizer o que estava aconte-
cendo lá dentro. Agora ele está sendo processado para 
provar o que aconteceu lá dentro, porque ele está sen-
do chamado de difamador, de caluniador. Porque o 
sistema é isso, ele engole, quando alguém tem cora-
gem de gritar vai todo mundo lá para engolir. Mas se 
Barbacena tiver coragem de continuar sendo pioneira 
em alguns trabalhos a gente vai poder mostrar sim 
que esses dois por cento dessa população que está lá 
dentro tem que sair de lá melhor do que entrou. E 
para finalizar eu quero lembrar um pequeno poema de 
Leonardo Bofi, quando ele fala sobre voar. E ele fala 
que, às vezes, nós nos aprisionamos no nosso mundo, 
na nossa gaiola, e a gente acostuma a cantar e a rodar 
e a andar dentro dessa gaiola, só que nós não fomos 
criados para gaiolas. Nós somos pássaros, como con-
dores, como águias, como falcões e nós podemos al-
çar voo longe, desde que sejamos estimulados, desde 
que acreditemos nas nossas potencialidades, na nossa 
capacidade de crescer na vida. E quando a gente olha 
para um ser humano como aquele e considera ele um 
dejeto, um lixo, que tem que ser tratado como um bi-
cho, ele vai nos dar a resposta de um dejeto, de um 
lixo ou de um bicho. Mas se nós olharmos pra ele o 
tratarmos como um indivíduo que errou, que vai ter a 
sua pena cumprida, mas que tem todos os direitos 
garantidos e que pode voltar para essa sociedade para 
fazer algo melhor, ele irá voltar e fazer algo melhor. 
Para isso depende do investimento de cada um de 
nós. Eu gostaria de ver o Legislativo de Barbacena 
atuante junto conosco. Porque, às vezes, a gente vai 
falar e se sente um pouco sufocada e quando eu vinha 
para cá hoje meu padrinho me disse para não falar 
sobre os direitos dos presos porque gostava muito de 
mim. Principalmente depois do que aconteceu no dia 
de ontem. E ao tentar convencê-lo pedi que pensasse 
no outro lado. É preciso que a gente pense que na 
vida há sempre mais de uma versão e nós nunca so-
mos donos da verdade, mas podemos sempre parti-
lhar o nosso conhecimento se for para o bem comum. 
Muito obrigada!” Nesse momento o Sr. Presidente 
agradeceu a presença e a fala da Sra. Marly Gava e 
informou que o pleito a que ela se referiu, sendo regi-
mental, a Mesa colocará em discussão para os senho-
res vereadores. E que para isso colocou a Procuradoria 
da Câmara, após o dia 15, à disposição, para que a 
auxilie na elaboração do pedido e o mesmo fique de 
acordo com o regimento da Casa. O Sr. Presidente so-
licitou que a Secretaria entregasse toda essa docu-
mentação aos vereadores. - Ofício 02/2013 – Solici-
tando ao vereador Carlos Roberto Batista, mas com 
destinação aos demais vereadores, que estivessem 
presentes ao SIMPRO para reunião no próximo dia 05 
de agosto para que possam discutir alternativas para 
que a cidade possa se fazer representar na Câmara e 
na Prefeitura Municipal. – Movimento em Defesa das 
Águas de Barbacena, Movimento Cidadania Já, Central 
Sindical, Comissão de Direitos Humanos, Pastoral da 
Terra, Pastoral Carcerária, SINDAGUA, SINDIUTE, SI-
NAZEFE, Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias 

Químicas e Farmacêuticas, SIMPRO Minas, Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Barbacena e Região, 
DCE/IEF Sudeste Minas Campos Barbacena, Instituto 
Primeiro de Maio, Grêmio IFET Campos Barbacena, 
Instituto Curupira, Movimento Junta Brasil Barbacena. 
PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA. - Proj. Lei nº. 
l60/13 – Dispõe sobre a proteção e a segurança dos 
consumidores nas agências e postos bancários de Bar-
bacena - MG –  Ver. Carlos Roberto Batista. - Proj. Lei 
nº. l58/13 – Institui o Dia “D” Dia Municipal do Volun-
tário no Município de Barbacena e dá outras providên-
cias –  Ver. Márcio Zeferino Ferreira. - Proj. Lei nº. 
l59/13 – Dispõe sobre a obrigatoriedade das agências 
bancárias instalarem biombos nos caixas no âmbito do 
Município e dá outras providências - Ver. Márcio Zefe-
rino Ferreira. - Proj. Lei nº. l63/13 – Revoga a Lei De-
legada nº. 053/2013 de 07 de maio que Altera as com-
petências do serviço Municipal de Água e Saneamento 
– SAS e inclui o órgão de regulação dos serviços mu-
nicipais de saneamento - Ver. Ronaldo Braga e outros. 
- Proj. Lei nº. l64/13 – Revoga a Lei Delegada nº. 
063/2013 de 07 de maio que dispõe sobre a contrata-
ção mediante concorrência pública, dos serviços públi-
cos municipais de saneamento - Ver. Ronaldo Braga e 
outros. - Proj. Lei nº. l54/13 – Reconhece como de 
utilidade pública a Associação Filantrópica Viver e dá 
outras providências – Mesa da Câmara. - Proj. Lei nº. 
ll7/13 – Dispõe sobre a prestação do serviço público 
de transporte de passageiros por táxi a pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida e dá outras provi-
dências – Ver. Sandro Heleno. - Proj. Lei nº. ll9/13 – 
Dispõe sobre a divulgação, avaliação e acompanha-
mento orçamentário de obra ou serviço no Município 
de Barbacena – Ver. Johnson Oliveira Marçal. - Proj. 
Lei nº. 120/13 – Dispõe sobre o uso de lâmpadas de 
LED em todos os órgãos da administração direta, indi-
reta, autárquica e fundacional do Município de Barba-
cena e dá outras providências – Ver. Johnson Oliveira 
Marçal. - Proj. Lei nº. 121/13 – Institui a Feira de Tro-
ca de Livros e Saber e dá outras providências – Verea-
dora Vânia Maria de Castro. - Proj. Lei nº. 122/13 – 
Institui o Dia Municipal de Prevenção e Combate a 
Retinopatia – Ver. Sandro Heleno. - Proj. Lei nº. 
123/13 – Dispõe sobre o exercício da responsabilidade 
social na recuperação de jovens em conflito com a lei, 
sob o regime de libertada assistida e dá outras provi-
dências - Ver. Johnson Oliveira Marçal. - Proj. Lei nº. 
124/13 – Dispõe sobre o desenvolvimento de progra-
mas educacionais, esportivos, recreativos e de lazer, 
durante o período de recesso e férias escolares, nas 
escolas públicas municipais - Ver. Johnson Oliveira 
Marçal. - Proj. Lei nº. 125/13 – Institui a Semana de 
conscientização sobre a puberdade precoce nas Esco-
las Municipais de Barbacena – Ver. Sandro Heleno. - 
Proj. Lei nº. 126/13 – Dispõe sobre as ações de pre-
venção, diagnóstico e tratamento da depressão 
pós-parto na rede pública de saúde e dá outras provi-
dências – Ver. Sandro Heleno. - Proj. Lei nº. 128/13 – 
Dispõe sobre a utilização de papéis reciclados por to-
dos os órgãos dos poderes Executivo e Legislativo no 
Município de Barbacena – Ver. Johnson Oliveira Mar-
çal. - Proj. Resolução nº. 008/13 – Dá nova redação ao 
art. 85, § 1º, do Regimento Interno – Ver. Johnson 
Oliveira Marçal. - Proj. Resolução nº. 009/13 – Dispõe 
sobe instituição do voto aberto na Câmara Municipal 
de Barbacena, terminando com o voto secreto do par-
lamentar, extinguindo-se os artigos 119, 120 e 121 e 
alterando-se a redação do art. 113, § 2º, art. 115 e 
art. 175, caput todos do Regimento Interno – Ver. Jo-
hnson Oliveira Marçal. - Proj. Lei nº. 130/13 – Dispõe 
sobre a entrega de obras realizadas nos logradouros 
públicos – Ver. Johnson Oliveira Marçal. - Proj. Lei nº. 
131/13 – Dispõe sobre a afixação obrigatória de men-
sagens educativas contra o consumo de bebidas alco-
ólicas nas escolas públicas e privadas situadas no Mu-
nicípio de Barbacena – Ver. Johnson Oliveira Marçal. 
- Proj. Lei nº. 132/13 – Dispõe sobre a exigência da 
colocação de dispositivo de detecção de metais em 
casas de espetáculos, boates, ambientes de lazer e 
atividades congêneres que comportem público supe-
rior a 200 (duzentas) pessoas – Ver. Johnson Oliveira 
Marçal.COPIAR - Proj. Lei nº. l27/13 – Institui a tarifa 
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reduzida no transporte coletivo urbano público munici-
pal e dá outras providências – Ver. Luiz Gonzaga de 
Oliveira. - Proj. Lei nº. l29/13 – Concede isenção de 
Imposto sobre serviço de qualquer natureza – ISSQN 
para o serviço de transporte público coletivo urbano 
de pessoas por ônibus, inserido no subitem 16.01, 
artº. 30 da Lei 3878 de setembro 2005 – Ver. Luiz 
Gonzaga de Oliveira. - Proj. Lei nº. l39/13 – Institui no 
âmbito do Município de Barbacena o Dia Municipal da 
esclerose múltipla e dá outras providências – Ver. San-
dro Heleno. - Proj. Lei nº. l40/13 – Institui o Dia e a 
Semana Municipal da Mobilização para o registro civil 
de nascimento e dá outras providências – Ver. Sandro 
Heleno. - Proj. Lei nº. l41/13 – Institui no âmbito do 
Município de Barbacena o Dia Municipal aso Prtadores 
do Mal de Alzheimer e dá outras providências – Ver. 
Sandro Heleno. - Proj. Lei nº. l48/13 – Institui a reali-
zação de vistoria técnica periódica em edificações com 
mais de 04 andares, à expensas do proprietário ou 
possuidor de imóvel, no âmbito do Município de Bar-
bacena e dá outras providências – Ver. Johnson Olivei-
ra Marçal. - Proj. Lei nº. l49/13 – Dispõe sobre a co-
brança fracionada por partes  dos estacionamentos 
particulares de veículos localizados no âmbito do Mu-
nicípio de Barbacena e dá providências – Ver. Johnson 
Oliveira Marçal. - Proj. Lei nº. l50/13 – Dispõe sobre a 
exigência da colocação de dispositivo de detecção de 
metais em casas de espetáculos, boates, ambientes 
de lazer e atividades congêneres que comportem pú-
blico superior a 200 (duzentas) pessoas. – COPIAR 
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – 
HORÁRIO:19h3755926 Discussão e Votação de Proje-
tos VETO - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA - VETO 
TOTAL AO PROJ. LEI Nº. 037/13 – Institui no Municí-
pio de Barbacena o Programa de Prevenção e Trata-
mento do HPV – Papiloma Vírus Humano e do Câncer 
de Colo de Útero e dá outras providências – Aut. Exe-
cutivo - PRAZO VENCIDO EM 13.08.13. Com a palavra 
para discutir o vereador Johnson apelou aos vereado-
res que votassem contra o presente veto, haja vista a 
importância do projeto ora vetado. E afirmou que o Sr. 
Prefeito ligou para ele e pediu que o veto fosse des-
considerado. E ressaltou que esse foi um veto muito 
mal elaborado pela assessoria do Prefeito. Destacou 
ainda que a atuação dos vereadores tem sido reduzida 
a cada dia mais, não só em Barbacena, mas em todo 
o Brasil. E finalizou novamente pedindo para que o 
veto fosse derrubado. Encerrada a discussão o projeto 
foi colocado em votação.Com a palavra para encami-
nhar a votação o vereador Johnson disse que retorna-
va à Tribuna para manifestar seu protesto em relação 
ao voto secreto. E desejou não ter mais que realizar 
essa votação secreta, quando festejará muito, afinal é 
uma falta de respeito para com a população a questão 
do voto secreto. O Sr. Presidente nomeou como escru-
tinadores os vereadores Márcio Zeferino e Marilene 
Franco. Encerrada a votação o projetoveto foi derru-
bado. VETO DERRUBADO COM 12 VOTOS CONTRÁ-
RIOS E 2 VOTOS FAVORÁVEIS. Com a palavra pela 
ordem o vereador Carlos Roberto Parei aqui 6:55 fez 
pronunciamento que segue na íntegra da ata original.  
Com a palavra pela ordem o vereador Márcio Zeferino 
disse que também foi pego de surpresa com a sua 
saída, mas o partido deve colocar uma coisa na cabe-
ça: a gente não se elege sozinho. Afirmou não saber 
quem assumirá sua vaga, mas acredita que seja o Eric. 
Afirmou ainda que a Casa é muito importante e o tra-
balho a ser realizado também. E finalizou pedindo ao 
vereador Johnson, seu companheiro de PSD, que 
acompanhe os seus projetos e indicações. - VETO TO-
TAL AO PROJ. LEI Nº. 041/13 – Dispõe sobre a insta-
lação do Dia Municipal do Trabalhador e da Trabalha-
dora Rural e da Valorização da Agricultura Familiar e 
dá outras providências – Aut. Executivo - PRAZO VEN-
CIDO EM 13.08.13.Com a palavra para discutir o veto 
o vereador Sá Grise pediu aos demais vereadores que 
votem contra o veto do Poder Executivo. E afirmou 
que também recebeu um telefonema do Sr. Presidente 
nessa tarde e que disse ter sido um erro de sua asses-
soria o veto. E o solicitou que fizesse esse encaminha-
mento para votação, em especial para a bancada.En-
cerrada a discussão o projeto foi colocado em votação.

Com a palavra para encaminhar a votação o vereador 
Johnson afirmou que faz parte do processo democrá-
tico, mas que a instabilidade que isso gera no Poder 
Legislativo é muito grande. Dirigindo-se ao vereador 
Márcio disse que isso não se faz e que enfraquece o 
partido, que aliás é o mais forte na Câmara. E afirmou 
que é através do voto secreto que se percebe o posi-
cionamento dos vereadores e entendeu que os dois 
votos favoráveis ao veto anterior foram votos contrá-
rios ao vereador e não a favor do Prefeito, que surpre-
endentemente pediu que o veto fosse derrubado, em 
razão de um erro da assessoria. Mas, mesmo assim, 
dois vereadores se esconderam atrás do voto secreto. 
Dirigindo-se aos vereadores novatos disse para não se 
iludirem porque enquanto existir o voto secreto vai 
faltar palavra ou verdade. Com a palavra para encami-
nhar a votação o vereador Tadeu José disse que gos-
taria de esclarecer as coisas para o vereador Johnson 
em virtude do que ele mencionou sobre o Prefeito 
Parei aqui 32:36 ter liberado a bancada da base do 
governo para derrubar o veto em razão do excesso de 
sua assessoria. E disse que em reunião com Sr. Prefei-
to, na terça-feira, quando o veto foi apresentado pela 
primeira vez, ele juntamente com os vereadores Ama-
rílio e José Jorge demonstraram pra ele que o projeto 
não gerava despesas, e sim reduzia os gastos com a 
saúde. Em razão disso ele ficou de analisar a questão 
e posteriormente entraria em contato com os autores 
dos projetos. Assim, ele se sensibilizou e pediu para 
retirarem o veto. O Sr. Presidente nomeou como es-
crutinadores os vereadores Luiz Gonzaga e Vânia de 
Castro.Encerrado o encaminhamento de votação o 
veto foi derrubado. VETO DERRUBADO COM 13 VO-
TOS CONTRÁRIOS E 1 VOTO FAVORÁVEL. Com a pa-
lavra pela ordem o vereador Ronaldo Braga fez pro-
nunciamento que segue na íntegra da ata original.  
Com a palavra pela ordem o vereador Carlos Roberto 
disse que o assunto tratado na Tribuna Livre é grande 
importância e de uma gravidade imensa, já que exis-
tem forte indícios de ocorreram excessos e possíveis 
delitos dentro do presídio de Barbacena. Tanto que o 
diretor foi substituído. Lembrou que ele entrou com 
um requerimento, no princípio do ano, e ele foi derru-
bado pela Casa. Simplesmente porque ele estava pe-
dindo que fosse montada uma Comissão de vereado-
res para ir até o presídio e saber diretamente com as 
pessoas envolvidas se os fatos narrados pela mídia e 
por diversas pessoas eram verídicos. Porém, diante da 
votação contrária a seu requerimento ele conduziu os 
interessados até a Comissão de Diretos Humanos da 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde já houve 
uma audiência, quando o funcionário que fez as de-
núncias, foi ouvido pelos deputados. E isso certamen-
te cegará aqui, apenas não chegou porque a Assem-
bleia entrou em recesso, mas estará indo a belo 
Horizonte, na próxima semana, para saber dos enca-
minhamentos que foram dados para a questão. Pros-
seguindo, mencionou que após o fim da última reu-
nião, refletiu sobre a fala de alguns vereadores e ficou 
com esperanças de as coisas comecem a mudar em 
Barbacena e comecem a melhorar. E parabenizou a 
Marly e a Comissão de Direitos Humanos, não só por 
levantar as questões que envolvem o presídio, mas 
essa Casa não pode ter medo, nem outra reação, se-
não averiguar. E explicou que a Comissão era Especial 
e entende que o pedido deve ser novamente encami-
nhado para a Casa pela Comissão de Direitos Huma-
nos, talvez assim se concordem em cria-la.  O que não 
se pode é deixar que os fatos narrados sobre o presí-
dio de Barbacena passem sem uma explicação. E en-
tende que a Casa precisa dar essa resposta porque 
será muito chato a Assembleia ter que se meter em 
um assunto que é local, tomando atitudes que essa 
Casa deveria ter tomado. E fica chateado por não te-
rem dado seguimento a seu pedido, porque acredita 
que nenhum vereador dentro dessa Casa fica devendo 
para qualquer deputado. E parabenizou a Comissão 
também por ter mencionado o auxílio detenção e as 
razões que o justificam para explicar que não se trata 
de um auxílio para desocupados, e nem mesmo que é 
culpa do PT, já que tudo o PT é culpado. E finalizou 
pedindo que no momento em que o pedido da Comis-

são chegar a Casa que ele seja votado, já que estão 
atrasados em relação a essa questão. Com a palavra 
pela ordem a vereadora Marilene Franco parabenizou 
o vereador Ilson Guilherme por estar retornado à 
Casa. Prosseguindo disse que não poderia deixar de 
comunicar a sua alegria no dia de hoje. Parabenizou o 
Sr. Prefeito por sua escolha para Secretário de Obras, 
já que este é tão importante quanto o próprio prefeito 
e os vereadores, e o Dr. Tarcísio é uma pessoa com 
uma larga experiência. Disse que foi agraciada, junto 
com a comunidade do bairro Funcionários, com a ilu-
minação para a quadra de esportes do bairro. E não 
poderia deixar de comunicar aos demais vereadores a 
satisfação dos moradores daquele bairro por essa 
obra. Com a palavra pela ordem a vereadora Angela 
Kilson disse tinha o grande prazer de mencionar a pre-
sença dos empresários da cidade, a Sra. Valéria da 
Bota de Ouro, o Sr. Djalma da loja Chinoca, que vieram 
nos prestigiar. Falou que estaria vindo outra feira para 
a cidade, feira essa do bairro paulista Braz. Ressaltou 
que essas feira prejudicam muito o comércio da cida-
de, pois levam embora o dinheiro dos consumidores 
sem pagar impostos na cidade ou mesmo um funcio-
nário. E disse que há muito tempo vem lutando contra 
isso, e espera que o Prefeito acabe com isso. Afirmou 
que o Prefeito, na abertura da FECOMÉRCIO, entrega-
rá a lei que será protocolada na Casa, não para impe-
dir, mas para que essas feiras possam se instalar com 
autorização da Prefeitura, através dos órgãos compe-
tentes, não permitindo que essas feiras sejam instala-
das nas vésperas de datas festivas que muito estimu-
lam o comércio. Destacou que as feiras estão trazendo 
muito prejuízo para o comércio local e os empresários 
já estão trazendo exemplos de leis de outras cidades 
que também se sentiram prejudicas por essas feiras e 
já estão tomando as medidas cabíveis. E determinan-
do que a feira também disponibilize cinquenta por 
cento do espaço da feira para os comerciantes locais 
em condições de igualdades de preço. E citou que ela 
mesma, como comerciante não tem feito investimen-
tos recentes por ter tido muitos prejuízos nas últimas 
datas festivas do comércio. Novamente com a palavra 
pela ordem a vereadora Parei aqui 39:22. Marilene 
Franco disse que a vereadora Angela Kilson deveria 
incluir no projeto de lei a Festa do Jubileu de São José 
Operário. Afinal também é um período em que muitos 
barraqueiros vem para a cidade e fazem venda, levan-
do uma parte da renda dos empresários da cidade. 
Com a palavra pela ordem a vereadora Gracia Araújo 
parabenizou a vereadora Angela pelo projeto de lei e 
disse que como empresária se sente também prejudi-
cada pelas referidas feiras, e mostrou uma lei de Poços 
de Caldas sobre o assunto. SEGUNDA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO – REGIME URGÊNCIA 1) PProj. Lei nº. 
032/13 – Institui no âmbito do Município de Barbacena 
o Programa de Incentivo ao Uso do Tijolo Ecológico e 
dá outras providências – Aut. Ver. Johnson Oliveira 
Marçal. APROVADO POR UNANIMIDADE. 2) Proj. Lei 
nº. 059/13 – Institui o Sistema de Informações sobre 
violência nos estabelecimentos de ensino no Município 
de Barbacena - Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. 
APROVADO POR UNANIMIDADE. 3) Proj. Lei nº. 
019/13 – Dispõe sobre a inclusão de medidas de cons-
cientização, prevenção e combate ao “bulliying” esco-
lar no projeto pedagógico elaborado pelas escolas de 
Educação Básica do Município de Barbacena, Minas 
Gerais e dá outras providências - Aut. Ver. Johnson 
Oliveira Marçal. APROVADO POR UNANIMIDADE. a) 
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI 
4) Proj. Lei nº. 010/13 – Estabelece diretrizes para a 
política municipal de prevenção e erradicação do tra-
balho infantil e suas piores formas, regulamenta a co-
missão municipal de erradicação do trabalho infantil e 
dá outras providências – Aut. Ver. Carlos Roberto Ba-
tista. APROVADO POR UNANIMIDADE. 5) Proj. Lei nº. 
049/13 – Estabelece normas de mensuração de tarifas  
horárias em estacionamento de veículos e dá outras 
providências – Aut. Vereadora Vânia Castro. APROVA-
DO POR UNANIMIDADE. Com a palavra para discutir o 
projeto a vereadora Vânia de Castro disse resolveu 
entrar com o presente projeto após ouvir a reclamação 
e os pedidos de muitas pessoas. Destacou a grande 
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quantidade de carros existentes no município atual-
mente. E que a cidade está ficando sem locais para os 
carros para serem estacionados. Diante da necessida-
de de utilização dos estacionamentos pagos ficou 
comprovado que estes têm cobrado o preço de hora 
inteira, mesmo quando o carro fica poucos minutos 
estacionados, o que caracteriza uma prática abusiva e 
proibida pelo Código do Consumidor Brasileiro. E res-
saltou que no estacionamento de seu irmão o sistema 
já está sendo implantado e que por terem muitos cida-
dãos lhe feito esse tipo de reclamação ela criou o pre-
sente projeto. E pediu a atenção dos demais vereado-
res para o mesmo. Encerrada a discussão o projeto foi 
colocado em votação e foi APROVADO POR UNANIMI-
DADE. Com a palavra para justificar seu voto o verea-
dor Carlos Roberto disse ter votado a favor do projeto 
porque o entendeu interessante, mas pediu que a au-
tora do projeto procurasse saber a respeito do estacio-
namento rotativo que será implantado pelo poder pú-
blico no município. Já organizado na gestão passada, 
mas que somente será implantado agora. E pediu que 
o sistema de fracionamento também seja implantado 
também no estacionamento do poder público.. 48:00 
6) Proj. Lei nº. 071/13 – Dispõe sobre a instalação de 
câmeras de monitoramento nos postos de combustí-
veis no âmbito do Município de Barbacena e dá outras 
providências – Aut. Ver. Tadeu José Gomes. Com a 
palavra par discutir o projeto o vereador Tadeu José 
disse que apresentou o presente projeto em razão de 
já ter residido em vários municípios e por isso pode 
perceber que grande parte dos assaltos em postos de 
combustíveis trazem muita insegurança não só para 
quem trabalha como também para os usuários destes. 
Lamentou o fato de que a maioria dos assaltos são 
feitos por pessoas utilizando-se de capacetes e citou 
que como motociclista sempre faz questão de retirar o 
capacete ao abastecer sua moto APROVADO POR 
UNANIMIDADE, como muitos outros. motociclistas de 
bem. No entanto, os bandidos se escondem atrás do 
capacete para praticar os roubos. Então, entendeu fa-
zer o presente projeto porque acredita que isso trará 
maior segurança para os trabalhadores e postos de 
combustíveis. Fez a leitura da justificativa de seu pro-
jeto e pediu o apoio dos demais vereadores ao seu 
projeto. E finalizou ressaltando que o seu interesse 
não é impor mais uma obrigação às empresas da cida-
de, apenas quer que elas possam, através desse mo-
nitoramento por câmeras, trazer segurança para usu-
ários e trabalhadores. Encerrada a discussão o projeto 
foi colocado em votação e foi APROVADO POR UNANI-
MIDADE. 7) Proj. Lei nº. 072/13 – Dispõe sobre a ins-
talação de cabines sanitárias e instalações de acessos 
aos camarotes e palcos, específicos e exclusivos aos 
portadores de necessidades especiais, nos eventos re-
alizados no Município de Barbacena e dá outras provi-
dências – Aut. Ver. Tadeu José Gomes. APROVADO 
POR UNANIMIDADE. 8) Proj. Lei nº. 093/13 – Dispõe 
sobre a reserva de apartamentos térreos dos conjun-
tos habitacionais populares aos idosos e pessoas por-
tadoras de deficiência física e/ou visual contemplados 
pelo poder público municipal e dá outras providências 
– Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal.  Com a palavra 
para discutir o projeto o vereador Johnson Marçal dis-
se “o motivo que me traz à Tribuna nessa noite, pri-
meiramente, para agradecer aos demais vereadores 
por terem lhe acompanhado na votação dos projetos 
que antecederam o que está sendo discutido. E acre-
dita que a Câmara, hoje, deu uma demonstração de 
produtividade ao povo de Barbacena, deixando um 
pouco de lado os debates. A gente sabe que o debate 
é importante, mas a cidade tem uma certa urgência 
com a aprovação de alguns projetos. Esse projeto, ora 
em discussão, é interessante. Eu tenho pais idosos, 
que possuem casa própria na cidade de Juiz de Fora, 
mas infelizmente ela tem uma escada que eles devem 
subir constantemente. Porém, sabemos que é grande 
a dificuldade para eles subirem essa escada. Então eu 
pensei, já que o município tem essa autonomia sobre 
a seleção dos usuários dos conjuntos habitacionais, 
que possa haver uma norma no sentido de dar aos 
idosos e portadores de deficiência física a prioridade 
para esses apartamentos térreos. O que facilitaria 

muito a vida de cada um. E gostaria de pedir a V.Exas. 
que me acompanhem também nesse projeto, já todos 
nós seremos idosos um dia e apesar de hoje não de-
pender desse tipo de premiação, sem dúvidas optare-
mos por uma casa térrea no futuro, por causa das di-
ficuldades. Prosseguindo, gostaria de lembrar o que 
foi dito pelo vereador Carlos Roberto anteriormente. 
Eu, particularmente, considero o vereador Carlos Ro-
berto um dos mais inteligentes dessa Casa. É um ho-
mem muito consciente e quando fala ele fala muito 
bem fundamentado. Isso é inegável, a gente pode 
discordar de uma coisa ou outra, mas ele está sempre 
muito bem fundamentado ao usar a Tribuna. Vereador 
Carlos Robert, há muito que eu venho falando sobre 
isso. E já estou no meu terceiro mandato e minha fala 
tem sido constante. Infelizmente esse é um retrato 
dos parlamentos em geral, não é só em Barbacena. Os 
vereadores, em qualquer parlamente, hoje em dia, se 
tornaram despachantes de luxo. E pensando nisso, Sr. 
Presidente, nós preparamos para esta Casa, um proje-
to de emenda à lei orgânica, porque enquanto não dá 
pra resolver a gente vai emendando. Infelizmente é 
isso, a Constituição Federal precisa de uma reforma, o 
Código Penal precisa de uma reforma. Falou muito 
bem a representante dos direitos humanos, mas eu 
entendo que a coisa está muito frouxa e alguma coisa 
precisa ser mudada. A própria Bíblia, as Sagradas Es-
crituras, que é inspirada pelo Espírito Santo e não é 
inspirada por homem nenhum, foi inspirada por Deus, 
é a favor de um Código mais forte, de um código mais 
veemente, mais sério com relação ao tipo de crimina-
lidade que é praticada. Eu visitei alguns países do 
Oriente Médio, tive a oportunidade de visitar alguns 
países da Europa e percebi que lá a questão da crimi-
nalidade é de outra forma. É claro que se implementar 
algumas coisas agora causarão impacto, Sr. Presiden-
te, um impacto muito grande, mas apesar de causar 
tal impacto e comoção, mas depois vai moralizar um 
pouco mais a coisa, isso é inegável. Os países onde o 
Código penal é mais desenvolvido, a gente percebe 
que o índice de criminalidade é baixíssimo. Eu mesmo 
tive a oportunidade de fazer compras nesses países, 
onde lidando com o troco, quase não tem pessoas to-
mando conta, porque a pena é uma coisa importante. 
Agora, lembrando, Sr. Presidente, que o país já tem 
disponibilizado um programa extraordinário que é o da 
PADEC. Eu fui a Belo Horizonte, estive com o Desem-
bargador, eu, a Dra. Tânia e uma Comissão aqui de 
Barbacena, e esse é um sistema prisional que dá ao 
indivíduo a oportunidade para o que ele trabalhe, por-
que, sem sombras de dúvida, quando o sujeito vai 
para a prisão, ele tem tempo de sobra para ficar arqui-
tetando múltiplas maldades, maquinando múltiplas 
maldades. Então, o sistema penitenciário é falido, é 
fracassado, no Brasil, e a gente precisa fazer uma mo-
vimentação em nível municipal a fim de provocar a 
Federação. Agora, Sr. Presidente, eu quero agradecer 
ao vereador Carlos Roberto e aos quatro vereadores 
que me acompanharam na assinatura desse projeto, 
faltou a assinatura do vereador Ronaldo Braga. Quero 
dizer a V. Exas., que não assinaram, que não foi uma 
cessão, fiz isso de forma aleatória, precisava de cinco 
assinatura, mas na folha sempre cabe mais alguma e 
aqueles que quiserem nos acompanhar nós encontra-
remos uma forma de colocar aqui o seu nome tam-
bém. Esse projeto de emenda à Lei Orgânica do muni-
cípio de Barbacena, vai dar ao Poder Legislativo um 
leque maior. Dando seguimento a sua fala como líder 
disse é inegável que aprovamos aqui muitos projetos 
de altíssima relevância, e essa pasta está repleta de 
projetos que apresentamos nesse ano. Colocar o Po-
der Legislativo em um saco e falar mal é muito fácil, 
mas acompanhar a lida diária do vereador é outra 
questão. Eu sei que todos os vereadores aqui são bem 
intencionados e querem o bem da população. Mas in-
felizmente, às vezes, ficamos de mãos amarradas, 
porque a gente percebe que hoje, em nível de Brasil, 
existe uma competição entre poder Legislativo e Poder 
Executivo. Existe uma guerra de vaidades, existe uma 
guerra de poderesParei aqui 1:02:44 e infelizmente é 
o que está acontecendo. Alguns projetos aqui rece-
bem o parecer favorável e outros projetos, cujo bojo é 

igual, fidedigno, às veze, mudando em alguns aspec-
tos só, recebem o parecer favorável. A gente percebe 
isso. Hoje mesmo eu passei uma boa tarde, foi até 
muito elegante, o advogado do município que veio 
conversar comigo a respeito de alguns vetos e tentar 
resolver de forma diplomática. Mas eu acho, Sr. Presi-
dente, que se o vereador tiver que conversar lá em 
baixo primeiro pra depois apresentar um projeto aqui 
ele perde a função. Essa é uma Casa de debates, em-
bora eu não tenha a sabedoria política que V. Exa. 
tem, acompanhado de muitos outros vereadores, eu 
entendo que se o Parlamento não debater aquilo que 
ele conhece, e eu vou dizer o vereador, porque eu 
gosto de discutir aqui aquilo que eu entendo, matérias 
das quais eu tenha um certo entendimento, porque a 
derrota é uma coisa muito triste, a gente se puder 
evita-la é bom e faz bem para o prestígio da gente, pra 
moral da gente. Então, eu procuro apresentar algumas 
coisas aqui que vão realmente trazer algum benefício 
para a população e são matérias de relevância consi-
derável e que a gente entende de alguma forma. Sr. 
Presidente, se o senhor me permitir, eu gostaria de ler 
o projeto, que ainda não foi protocolado na Casa, falta 
aqui apenas a assinatura do vereador Ronaldo Braga, 
mas como ele foi receber o Bispo, e eu entendo que 
ele represente a comunidade católica, eu também 
quando tenho algum evento em minha igreja e com 
meus fiéis, os quais represento juntamente com os 
demais cidadãos da cidade, eu dou uma certa impor-
tância a isso. E fez a leitura do projeto de emenda à lei 
orgânica de Barbacena. Prosseguindo o vereador Jo-
hnson disse: está claro que a gente pode fazer essa 
alteração na Lei Orgânica ampliando assim, abrindo o 
leque de atuação do Poder Legislativo. Eu acho, e não 
estou falando aqui com relação ao Prefeito Toninho 
Andrada, estou falando com relação a Prefeito, que 
estamos vivendo uma época, a era cibernética, a era 
da informática, hoje o cidadão tem informação na 
hora que ele quer, palma da mão, num celular, num 
tablete, num computador e é por isso que essas revol-
tas populares estão acontecendo. O povo toma conhe-
cimento de causa e se torna mais forte. A Bíblia diz 
que as pessoas estão sendo destruídas por falta de 
conhecimento. O conhecimento é algo extraordinário 
e, sem sombra de dúvidas uma pessoa que é pautada 
na verdade, que quer fazer um trabalho transparente, 
fidedigno e que quer realmente o bem comum, do pú-
blico e da população que ele representa não temerá 
nenhum tipo de ação por parte do Legislativo, porque 
eu acho que é pra isso que estamos aqui. Foi criada 
aqui a Tribuna Livre, a população está subindo, está 
falando, Sr. Presidente, porque esse é o clamor popu-
lar, porque o povo se manifesta quando o Poder Legis-
lativo se cala. Se nós aceitarmos essa mordaça que 
vem do Poder Executivo, realmente o povo estará 
sempre usando a Tribuna para poder falar, para dizer. 
E estou falando isso não só em nível municipal, esta-
dual e federal. O Poder Legislativo existe para se ma-
nifestar, se lhe for tirado esse poder de defesa, de 
manifestar suas opiniões, se me tirado esse poder de 
defesa, esse poder de manifestação de opiniões, pode 
ser-me tirado também o cargo de vereador, porque 
perde-se a função do vereador quando ele não pode 
falar, por qualquer restrição, por qualquer temor de 
qualquer um dos poderes. Eu creio que nós estamos 
num país democrático, o Poder Executivo precisa e 
merece respeito, o Poder Legislativo idem e o Poder 
Judiciário também. Temos que caminhar de forma har-
mônica, sem essa disputa, sem essa competição por 
vaidades, entendendo que tudo é para o bem comum. 
É isso que eu queria dizer.” Nesse momento concedeu 
um aparte ao vereador Márcio que o cumprimentou e 
disse que ele é um vereador muito inteligente e dá 
muitas ideias aos demais vereadores. Parabenizou 
pela iniciativa e está certo de que a Câmara tem que 
melhorar. Encerrando a sua fala o vereador Johnson 
agradeceu a todos por terem ouvido a sua fala e tam-
bém tem ouvido atentamente o discurso de todos os 
vereadores após o retorno do recesso e percebe que 
existe um anseio muito grande por parte dessa Casa 
para demonstrar serviço. Cumprimentou também o 
vereador Ilson por ter voltado para a Casa. E como ele 
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mesmo disse está certo de que ele será um pouco 
mais útil na Casa do que lá embaixo. E espera que 
essa eficiência seja demonstrada para a população 
que votou em nós e precisa disso e merece um pouco 
mais de respeito. Falou ainda do projeto de colocação 
das câmeras e como foi o autor do projeto entende 
que se todas as câmeras forem colocadas certamente 
trará maior segurança para a população. E citou o in-
cidente de ontem em que sua filha acabou estando na 
rua no momento dos acontecimentos. E cumprimen-
tou o comandante da Polícia Militar por ter prendido os 
bandidos e agido de maneira exemplar. E que os ban-
didos precisam saber dessas ações, porque estão vin-
do das cidades grande, onde a segurança está mais 
apertada. Com a palavra para discutir o projeto o ve-
reador Carlos Roberto disse ao vereador Johnson que 
acredita que o presente projeto será vetado pelo Exe-
cutivo, em especial porque nos programas habitacio-
nais do “Minha Casa, Minha Vida” já existe essa defini-
ção, uma determinação federal. Como foi mencionado 
que essa prioridade deve ser dado para os projeto 
municipais ele votará favoravelmente, mas acredita 
que também haverá esse problema. E pediu uma có-
pia da ata e parabenizou pela fala. Ressaltou que as 
coisas mencionadas pelo vereador Johnson são real-
mente muito sérias e os vereadores não são valoriza-
dos. Lembrou momentos anteriores que os vereadores 
entravam com determinados projetos e estes eram 
vetados pelo poder Executivo, mas ele chegou a con-
testar, demonstrando por meio de pareceres federais, 
que já seria permitido o Poder Legislativo fazer tais 
projetos de lei. Só em Barbacena é que os vereadores 
não podem fazer muitas coisas, ficando difícil a reali-
zação de projetos na cidade. Com a palavra para dis-
cutir pela segunda vez o vereador Johnson disse que 
os vereadores não estão podendo sequer dar nome às 
ruas, apenas podendo indicar e o Poder Executivo é 
que nomeia as ruas. Encerrada a discussão o projeto 
foi colocado em votação e foi APROVADO POR UNANI-
MIDADE. 9) 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. 
Com a palavra para encaminha a votação o vereador 
Johnson disse que apesar de estar ficando mais calado 
nas reuniões ao ver uma assunto tão importante ele 
tem que se manifestar. Disse concordar com as verea-
doras que o antecederam e se manifestaram contra-
riamente à feiras que estão vindo para a cidade e atra-
palham o comércio local.  PRIMEIRA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO – REGIME URGÊNCIA Proj. Lei nº. 085/13 
– Dispõe sobre a Política Municipal e o Sistema Muni-
cipal de Saneamento Básico e dá outras providências. 
– Aut. Executivo – PRAZO VENCE EM 18.08.13. Com a 
palavra para discutir o projeto o vereador Ronaldo 
Braga sugeriu que fosse utilizado um púlpito mais bai-
xo em razão das novas instalações em que se encontra 
a Câmara, bem como a posição das mesas que se pos-
sível fossem viradas. O Sr. Presidente informou que a 
posição das mesas dos vereadores se deve ao formato 
de algumas outras Câmaras visitadas, e por sugestão 
do vice-presidente Sá Grise, mas aceitará a sugestão 
de todos os vereadores em sua maioria. Prosseguindo 
o vereador Ronaldo disse que após o período de mani-
festações ocorrido por todo o país em uma demonstra-
ção de exercício da democracia é possível reavaliar 
algumas decisões políticas e acredita que um novo ci-
clo se inicia. E com isso as pessoas que não estiverem 
antenados a esse novo posicionamento da sociedade 
ficarão para trás. E deseja que sejam resgatados al-
guns valores que já estão esquecidos e agora o povo 
chama a atenção dos políticos para isso. Mas que eles 
possam atentar para isso e começaram uma mudança 
para se tornarem protagonistas de uma nova situação. 
Afirmou que a política de saneamento básico a ser im-
plantada pelo governo municipal merece uma avalia-
ção mais aprofundada, em razão de estarem discutin-
do uma possível privatização do DEMAE com a 
realização da PPP e que perante a qual ele já se posi-
ciona contrário e brigará até o último momento para 
que isso não acontece na cidade. Acredita que a cida-
de é capaz de ser gestora de vinte milhões em receita, 
já que é a única receita grande que restou à Barbace-

na, já que os demais tributos somam uma quantia 
bem menor e não dariam conta de arcar com as polí-
ticas públicas que precisam ser desenvolvidas na cida-
de. Lembrou que o próprio diretor da entidade já men-
cionou que a mesma é extremamente viável e capaz 
de implantar a política de saneamento. E não podem 
discutir o presente projeto já que constam dele itens 
onde mencionam que haverá mudanças nas atribui-
ções do SAS, passando ele a ser apenas um órgão 
regulador e retirando as funções que o mesmo possui 
nos dias de hoje, ou seja, o SAS, com a política muni-
cipal de saneamento ele passa a ser apenas um órgão 
fiscalizador. Órgão fiscalizador que contará com mais 
de trezentos servidores e que não passarão a ser fis-
cais. Isso deixa os vereadores em uma situação onde 
aprovariam uma lei que corroboraria com as leis dele-
gadas n 53, 55 e 63, dando autorização ao Prefeito 
para promover a PPP. E chamou a atenção dos demais 
vereadores para se dedicarem a discussão aprofunda-
da da presente matéria. Ressaltou que não podem 
abrir mão do DEMAE e a população não concorda com 
isso. E caso o Prefeito estivesse certo da aceitação da 
população ele faria a consulta popular para ter o aval 
do povo. Afirmou que esta é uma questão não só téc-
nica, mas também de pensar o que acontecerá no fu-
turo com a entidade e seus servidores. E apelou aos 
vereadores da base do governo para sensibilizarem-se 
sobre a matéria e repensarem o que será votado. E 
finalizou dizendo que a cidade é plenamente capaz de 
gerir os recursos do DEMAE. E apesar das pressões 
políticas é preciso lembrar que após votarem a matéria 
não haverá mais como voltarem atrás e os aumentos 
de tarifas serão inevitáveis após a realização da PPP. E 
está disposto a fazer sua argumentação perante o Pre-
feito já que entende a política como a arte do diálogo. 
Com a palavra para discutir o projeto o vereador Car-
los Roberto chamou a atenção para o fato de que o 
presente projeto é apenas a “pá de cal”, já que a en-
trega do DEMAE já foi feita de direito, já que lei dele-
gada 55 o transformou em um órgão de regulação, 
fiscalização e consultivo. Lei está que já está em vigor, 
apenas não tendo sido colocada em prática. Logo após 
veio a lei delegada 63 que sacramentou a questão. 
Afirmou grande surpresa já que o Diretor do DEMAE 
lhe pareceu muito bem intencionado, em razão das 
ações que vinha tomando perante a entidade. Mas 
questionou a tranquilidade do trabalho de um servidor 
já que as citadas leis delegadas devem entrar em vigor 
até o mês de novembro. Disse que o projeto em dis-
cussão é de grande importância para o município, mas 
é inadmissível que os vereadores permitam que as 
referidas leis delegadas permaneçam em vigor, e ten-
do voltado aos trabalhos no dia de hoje devem revo-
ga-las imediatamente. Dando assim tranquilidade para 
que o Diretor do DEMAE trabalhe. E ressaltou que os 
vereadores podem fazer tal revogação. O que significa 
que os vereadores estão preocupados com o DEMAE, 
afinal se deixarem que outra empresa administre os 
recursos do DEMAE, sabe-se que estes não ficaram na 
cidade para serem feitos investimentos em políticas 
públicas. Lembrou que os vereadores da legislação 
anterior revogaram a lei que permitia a permanência 
da COPASA na cidade, mas faltou coragem da ex-pre-
feita para retirar a COPASA da cidade, porque nada lhe 
impede e a constituição municipal fala claramente que 
a titularidade do serviço de água e esgoto do municí-
pio é de Barbacena, dele próprio. Logo, ele pode reti-
rar e negociar as possíveis indenizações. E se deixa-
rem do jeito que está o DEMAE será perdido e em 
novembro verão a abertura de concorrência para o 
serviço de água e esgoto, o que é muito grave. Ressal-
tou que o prefeito que entregar esse serviço receberá 
um bom dinheiro e fará alguns reparos de que o mu-
nicípio precisa e dez anos depois tudo terá se acaba-
do, o asfalto, o patrimônio público e o respeito pelo 
patrimônio. Lembrou que os vereadores foram proibi-
dos de entrarem na ETA controlada pela COPASA 
quando precisaram fazer uma visita, mesmo tendo 
sido um patrimônio comprado com o dinheiro do povo. 
E finalizou dizendo que não adianta fazerem emendas 
no presente projeto se não revogarem as citadas leis 
delegadas. Cabendo aos vereadores dizer ao Prefeito 

que entregar uma autarquia é demais para eles, dadas 
as consequências que virão para o futuro. Pois a PPP 
ficará por trinta e cinco anos, mas os recursos não. E 
a cidade passa por momentos muitos difíceis em ter-
mos de recursos financeiros, por razões passadas e 
agora querem entregar mais um patrimônio. E desta-
cou que os vereadores tem a liberdade de falarem os 
mais diversos assuntos desta Tribuna, por esta razão 
sempre mencionará o que não for bom para a cidade. 
Mas caso os demais vereadores não queiram fazer a 
revogação das leis delegadas que peçam ao prefeito 
que o faça e ele está comprometido de vir à Tribuna 
para elogiá-lo. Com a palavra para discutir o projeto o 
vereador José Jorge disse que os vereadores que an-
tecederam falaram muito bem sobre os SAS, mas to-
dos os vereadores estão preocupados com o DEMAE. 
Lembrou que na legislatura passada a briga foi grande 
para que a COPASA fosse retirada da cidade, até que 
a prefeita enviou o projeto de lei para a Casa revogan-
do o serviço entregue à COPASA, passando a ficar ile-
galmente na cidade. Lembrou também quando foram 
impedidos de entrar na ETA 1 da COPASA, patrimônio 
que foi comprado com o dinheiro da população. Acre-
dita que será possível uma reunião dos vereadores 
com Sr. Prefeito para solicitar que ele retire esses dois 
parágrafos e revogue as leis delegadas. Destacou que 
isso é importante, afinal os movimentos estão cres-
cendo, as igrejas estão se posicionando sobre o assun-
to, bem como outras entidades e isso será uma confu-
são para os vereadores. E devem dar mais uma 
oportunidade ao DEMAE, afinal ele é funcionário con-
cursado da entidade e preza por ela. E destacou que 
apoiou o prefeito sob a condição de que ele não entre-
gasse o DEMAE para ninguém. E, caso não haja o en-
tendimento, que este assunto seja submetido à popu-
lação, que decidirá aquilo que melhor lhe convier. Com 
a palavra para discutir o projeto o vereador Luiz Gon-
zaga que lembrou quando foi eleito pela primeira vez 
e tinha o desejo de fazer grandes mudanças na cida-
de, mas acabou ficando impossibilitado, já que o de-
tentor dos recursos é o prefeito municipal que apenas 
recebe as indicações dos vereadores e decide quais 
ele atenderá. Isso faz com que reflitam sobre seus 
atos, e se arrepende de não ter lutado com mais de-
terminação para que a administração anterior não ti-
vesse cometido tantos erros e dos quais se arrepen-
dem. Afirmou que poderiam ter sido mais eficientes, 
pois as pessoas não podem querer tão somente que a 
cidade seja limpa e sem buracos, isso seria muito pou-
co. Ressaltou que não quer mudar o Brasil, mas quer 
dar uma contribuição para mudar a sua cidade, para 
que tenham orgulho de serem vereadores. Afinal, eles 
são vereadores de Barbacena e devem trabalhar pela 
cidade. Apesar de suas atitudes mais radicais ele ape-
nas quer mudar a realidade de sua comunidade e de 
sua cidade, pois se não tiver dado a sua contribuição, 
sua passagem pela Câmara não terá valido a pena. 
Pediu que esqueçam o Brasil e pensem mais na cida-
de, para terem a responsabilidade de mudar as coisas. 
Lembrou que em diversos momentos se rebelou con-
tra as decisões tomadas pela ex-prefeita e se ela os 
tivesse ouvido mais, teria acertado mais. Ressaltou 
que Barbacena se acostumou com o clientelismo e isso 
não ajuda a trazer melhorias para a cidade. E os vere-
adores têm o poder de mudar as coisas, ainda que não 
sejam melhores que ninguém, estão apenas tendo a 
oportunidade de fazer algo mais, algo diferente. E pe-
diu que os vereadores esqueçam as rivalidades políti-
cas existentes no município, já que isso tem feito a 
cidade ficar paralisada, afinal os vereadores que aqui 
estão têm o poder de mudar as coisas. Nesse momen-
to concedeu um aparte ao vereador Tadeu José que o 
parabenizou por seu discurso. Lembrou que no início 
do ano, quando chegou à Casa, havia quatro grandes 
distinções entre os vereadores eleitos: situação, opo-
sição, vereadores experientes e vereadores não expe-
rientes. Mas na verdade a experiência se adquire com 
o tempo, porém, não é correto taxar as pessoas de 
oposição e situação e pensa que ser oposição ou situ-
ação faz parte do momento do pleito eleitoral. Passado 
esse momento, sendo eleitos, eles devem esquecer 
estas questões, até mesmo as questões partidárias. 
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Afinal, ao serem eleitos eles passam a viver a respon-
sabilidade da condução de um município. Com o pas-
sar do tempo a experiência vai sendo adquirida e jun-
tamente com a experiência de vida devem ser 
objetivos e esquecer as questões de oposição e situa-
ção.  REDAÇÃO FINAL – PROJETO DE LEI Proj. Lei nº. 
052/13 – Dispõe sobre o incentivo ao cultivo da “Citro-
nela” e “Crotalária Juncea” como método natural de 
combate à Dengue e dá outras providências – Aut. Ver. 
Johnson Oliveira Marçal. APROVADO POR UNANIMI-
DADE.  Proj. Lei nº. 060/13 – Institui a Semana Muni-
cipal de Conscientização, Prevenção e Combate a dia-
betes na Infância e Adolescência e dá outras 
providências – Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. 
APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 056/13 
– Dispõe sobre as diretrizes a serem observadas na 
elaboração da Lei Orçamentária do Município de Bar-
bacena para o exercício de 2014 e dá outras providên-
cias – Aut. Executivo. APROVADO POR UNANIMIDA-
DE. Proj. Lei nº. 057/13 – Dispõe sobre a criação do 
programa “Remédio em Casa” de distribuição de me-
dicamentos de uso continuado a pacientes idosos, 
mediante agentes de saúde familiar e dá outras provi-
dências. - Aut. Ver. Márcio Zeferino Ferreira. APROVA-
DO POR UNANIMIDADE. Com a palavra pela ordem o 
vereador Carlos Roberto “disse que queria deixar re-
gistrado algumas questões que considera importantes. 
Falou que ao abrir os jornais no dia de hoje viu uma 
notícia que acredita deixará o vereador Johnson ani-
mado, qual seja, a Comissão de Constituição e Justiça 
da Câmara Federal aprovou o fim do voto secreto para 
as cassações de mandato e ele acredita que também 
cassará para outros casos também. Com isso gostaria 
de que o vereador Johnson entrasse novamente com 
o projeto de emenda à lei orgânica do município para 
que também possam acabar com o voto secreto tam-
bém nesta Casa. E que por estar sendo processado 
pela pessoa do Sr. Prefeito, em um processo criminal e 
outro por danos morais, por ter falado nesta Tribuna 
aquilo que pensa, acha e acredita estar errado. Lem-
brou que na última reunião ele fez questão de deixar 
claro que não retira nenhuma palavra do que disse. No 
entanto, se surpreendeu com a notícia de que o Sr. 
Prefeito teria entrado com um processo, na Casa, para 
a cassação de seu mandato ou por quebra de decoro 
parlamentar por parte dele, por ter usado a Tribuna 
para apontar os problemas e os desvios que ele enxer-
ga e que continua enxergando, e que continuará colo-
cando desta Tribuna. Apenas não queria que a Câmara 
entrasse de recesso sem que ele tivesse acesso a esse 
documento, porque precisa ter acesso a ele, já que 
parece ter sido usado o nome de alguns vereadores 
como tendo sido os autores do processo. Mas o Procu-
rador da Casa lhe disse que isso não procedia e o Sr. 
Presidente da Casa garantiu que não teria sido inicia-
tiva dos vereadores. E queria que o vereador Johnson 
entrasse com o projeto para o fim do voto secreto, 
pois, em sua opinião, essa legislatura não terminará 
bem. E seria muito bom, no futuro, ao votarem pro-
cessos de cassação, que todos soubessem que está 
votando pela cassação e quem está votando contra, 
caso isso acontecesse. Disse ainda: não me intimida 
em nada, não vai fazer com que eu arrede um pé se-
quer, amanhã mesmo nós já temos uma reunião mar-
cada com o Ministério Público às 14 horas, onde nós 
vamos conversar sobre as nove denúncias que nós já 
protocolamos junto ao Ministério Público local. E esta-
rei também, em Belo Horizonte, na semana que vem, 
em uma reunião com o Ministério Público estadual, 
vou convidar os companheiros que quiserem compare-
cer, depois, para acompanhar as questões que nós 
também temos dúvidas e sabemos que podem aco-
bertar algum tipo de ilícito. Então, Sr. Presidente, eu 
queria só requisitar isso, porque se foi protocolado na 
Casa, é direito meu ter acesso ao processo, é direito 
meu ter acesso ao protocolo, para inclusive que eu 
possa instruir a ação judicial que será movida, tam-
bém pelos meus advogados. Sr. Presidente, era só 
isso, deixar tranquilo! Não vou me desculpar porque 
não falei nada de que eu me envergonhe, não falei 
nada que não esteja na cara de todo mundo, que to-
dos estejam vendo o que está acontecendo. Reafir-

mou cada palavra, cada vírgula, cada acento daquilo 
que eu coloquei aqui na reunião do dia quatro de ju-
nho de 2013. Em pleno juízo, em plenas faculdades 
mentais, normais, eu disse aquilo que está na ata e 
reafirmou. E se for preciso, Sr. Presidente, retorno a 
essa Tribuna futuramente, fazendo a leitura e as mes-
mas severas críticas que fiz no dia vinte e quatro de 
junho de 2013. E gostaria que V. Exa. avaliasse o aces-
so a essa documentação, que considero de direito da 
minha pessoa. Muito obrigado!” Nesse momento o Sr. 
Presidente explicou ao vereador Carlos Roberto que 
de fato havia sido protocolado na Casa o pedido de 
enquadramento de V.Exa. no decreto 201. Esta presi-
dência devolveu todo o expediente, solicitando que 
fosse juntada todas as provas. Não tem a participação 
de nenhum vereador. Tão logo esse documento retor-
ne a essa Presidência, imediatamente, eu passarei a 
V.Exa. a cópia. Quanto ao protocolo nós vamos provi-
denciar e passar às mãos de V.Exa. Com a palavra pela 
ordem o vereador Johnson disse que hoje mesmo ele 
já concluiu um projeto que adentrará a Casa solicitan-
do a quebra definitiva do voto secreto. E o mesmo 
será protocolado o mais rápido possível. E pediu aos 
demais vereadores que aprovem o projeto já que os 
vereadores nada têm a esconder e acreditam na igual-
dade e na justiça. Em breve o projeto estará em pauta 
e conta com o apoio dos pares. Com a palavra ela or-
dem o vereador Odair Ferreira “disse que em momen-
to algum, como líder de governo enviou documento 
para a Casa e desafiou qualquer pessoa a mostrar que 
tenha chegado algum documento que tenha sido feito 
pelos doze vereadores, com esse propósito. O Presi-
dente, Amarílio, sabe muito bem disso, as conversas, 
as orientações que nós tivemos. Acho que, aqui dentro 
nós temos que ter um respaldo, um respeito com os 
nossos pares. Já deixei bem claro aqui a minha postu-
ra para com os outros vereadores e com relação à 
Casa. Em momento algum, partiu qualquer pedido de 
criação de Comissão para quebra de decoro, porque se 
partisse eu estaria usando a Tribuna para levar ao co-
nhecimento da Casa. Já conversamos e teria sido fala-
do que haveria uma assinatura minha e de outros ve-
readores da base do governo, mas afirmo que, em 
momento algum, nenhuma iniciativa passou por sua 
cabeça ou na cabeça dos vereadores da base do go-
verno.” Com a palavra pela ordem o vereador Ronaldo 
Braga disse estar preocupado com a questão levanta-
da pelo vereador Carlos Roberto, porque em um país 
democrático é estranho que chegue a esta Casa uma 
contestação. Disse não ter conhecimento e apenas 
está ouvindo o que foi dito pelo vereador Carlos Ro-
berto, mas até o presente momento não viu nenhuma 
quebra de decoro, da mesma forma que acredita que 
os demais vereadores também não viram. O que ele 
viu foi um vereador questionando os atos do prefeito 
municipal com os quais não concordam e que colocam 
de maneira muita clara e contundente. O que é normal 
no parlamento, mas ninguém faltou com o decor. Para 
ele parece um mecanismo de pressão desnecessário, 
porque nada fará com que a atitude mude, e cumpri-
rão sua missão até o final do mandato. As questões 
serão tratadas com o respeito que vêm sendo trata-
das, mas sendo feita oposição e as críticas construti-
vas em prol daquilo que a sociedade também ampara. 
E disse ao vereador Carlos Roberto que se o prefeito 
pretende entrar com o processo de quebra de decoro 
contra ele terá também que entrar contra ele e o vere-
ador Luiz Gonzaga, já que defendem as mesmas ques-
tões e com as mesma contundência. Achou bom que o 
vereador Johnson já esteja providenciando outro pro-
jeto para o fim do voto secreto e que o Congresso já 
esteja também atendendo ao clamor da população, 
pois isso é fundamental. E a Casa também precisa mu-
dar. Aproveitou para pedir ao Sr. Presidente que o pro-
jeto da lei orgânica e do novo regimento da Casa pos-
sam vir para a pauta no segundo período da 
legislatura, em especial porque essas questões tam-
bém estão contempladas nesses projetos e será bom 
para a Câmara Municipal e para a cidade. Proj. Lei nº. 
062/13 – Institui no calendário do Município a Semana 
Municipal de conscientização Contra o Aborto e dá ou-
tras providências - Aut. Ver. Tadeu José Gomes. APRO-

VADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 069/13 – Dis-
põe sobre a afixação de cartazes ou placas nos 
hospitais da rede pública com informação sobre o di-
reito dos idosos de serem acompanhados em caso de 
internação ou observação e dá outras providências - 
Aut. Ver. Tadeu José Gomes. APROVADO POR UNANI-
MIDADE. Proj. Lei nº. 075/13 – Dispõe sobre a inser-
ção no calendário oficial de eventos do Município de 
Barbacena o Encontro de Bandas e dá outras provi-
dências - Aut. Ver. Tadeu José Gomes. APROVADO 
POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 069/13 – Dispõe 
sobre a afixação de cartazes ou placas nos hospitais 
da rede pública com informação sobre o direito dos 
idosos de serem acompanhados em caso de interna-
ção ou observação e dá outras providências - Aut. Ver. 
Tadeu José Gomes. APROVADO POR UNANIMIDADE. 
Proj. Lei nº. 075/13 – Dispõe sobre a inserção no ca-
lendário oficial de eventos do Município de Barbacena 
o Encontro de Bandas e dá outras providências - Aut. 
Ver. Tadeu José Gomes. APROVADO POR UNANIMIDA-
DE. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADO-
RES INSCRITOS – HORÁRIO: 20h39:19h5946 Parei 
aqui 49:07 Prosseguindo o vereador Johnson disse 
que de fato a distribuição de folhetos no centro da ci-
dade, de fato, causa uma certa poluição, mas o lugar 
onde há a maior concentração de pessoas é no centro 
da cidade e a distribuição de panfletos educativos e 
culturais é importante. Por isso ele pede a alteração da 
lei para que seja possível a distribuição desses panfle-
tos educativos, em horários de movimentos. E pediu a 
colaboração de todos os vereadores. Prosseguindo 
com sua fala o vereador Luiz Gonzaga concedeu um 
aparte à vereadora Marilene que disse novamente 
que, em sua opinião, a fala usada pelo vereador ao 
mencionar um “cabresto” seria arcaica, pois tem cer-
teza de que isso não existe mais, pertencendo apenas 
ao passado. Acredita que de fato todos os vereadores 
já deixaram para trás as questões de oposição e situ-
ação e o referido “cabresto” já ficou no passado. Dan-
do seguimento o vereador Luiz Gonzaga apenas res-
pondeu à vereadora Marilene dizendo que em 
Barbacena existe “cabresto” sim e muito. Nesse mo-
mento o Sr. Presidente solicitou ao Secretário que fi-
zesse a chamada dos vereadores presentes, sendo 
eles: Angela Kilson, Amarílio Augusto de Andrade, 
Carlos Alberto Sá Grise, Carlos Roberto Batista, Grácia 
Araújo, Johnson Marçal, José Jorge, Luiz Gonzaga, 
Márcio Zeferino, Marilene Franco, Odair FerreiraIlson 
Guilherme, Ronaldo Braga, Sandro Heleno, Tadeu 
José, Vânia de Castro. Com a palavra como líder o 
vereador Carlos Roberto disse que o Sr. Presidente 
está certo e que todos os atos dessa reunião, em sua 
opinião, devem ser cancelados. Isso, Sr. Presidente, 
mostra a desorganização, que eu estou falando, que 
ocorre lá embaixo, na Silva Jardim na área jurídica. 
Como que pode? Isso é uma falta de respeito com os 
senhores vereadores. Vocês, hoje, estão apresentan-
do a saída de vocês aqui da Câmara e o Diário Oficial 
já foi publicado constando a saída e a nomeação de V. 
Exas. para outras funções. Queria dizer para o verea-
dor Ronaldo Braga, que eu até entendo V. Exa. quando 
fala a respeito de pacto, eu só queria deixar claro para 
essa Casa mais uma vez, para todos os vereadores 
que aqui estão e para o público que aqui está, o PT 
não participou de nenhuma conversa com essa situa-
ção. Em minha opinião não tem outro sentido, senão 
desmoralizar, questionar a postura do PT em Barbace-
na. E que no PT não adianta ser vereador, não adianta 
ser suplente e não adianta ser membro, porque ele 
não faz o que quer não. Lá no PT para fazer o que 
quer tem que pedir desfiliação, porque lá quem manda 
é o diretório, se o diretório tomar a decisão não adian-
ta questionar, mas perde-se até o mandato por infide-
lidade partidária. Se o ilustre membro do partido, o 
Eric, abrir mão do mandato, já que é o primeiro su-
plente, o partido se posicionará contrariamente e to-
mará todas as medidas, mesmo que tenha que recor-
rer ao diretório nacional. Isso posso garantir a V. Exa., 
e também que o PMDB não ficará segurando essa 
bandeira sozinho, porque o PT estará lá e certamente 
outros partidos. E o presidente tem razão isso só de-
monstra que esse acerto já está combinado há mais 
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tempo.Com a palavra como líder o vereador Johnson 
fez pronunciamento que segue na íntegra da ata origi-
nal. Com a palavra pela ordem o vereador Sandro 
agradeceu ao Secretário Tarcísio pelas obras já realiza-
das e por aquelas que virão a ser feitas em Barbacena. 
Destacou que Barbacena é uma escola política e que 
se sente honrado por ser vereador aqui. Lembrou os 
políticos que se formaram na cidade e destacou que o 
nome do Prefeito Toninho Andrada está sendo cotado 
para Governador. E lembrou também que ao longo da 
história as questões políticas sempre passaram por 
Barbacena. Com a palavra pela ordem o vereador Már-
cio Zeferino disse que em relação ao DEMAE é preciso 
ter uma conversa entre os vereadores, já que o proje-
to não pode ser votado da maneira que está. E apesar 
de ter sido eleito por outro partido ele apoia o governo 
municipal para que a cidade melhore e ele tem que 
trabalhar para o povo. Ele jamais votará por pressão 
ou por medo. Questionou porque nenhum dos verea-
dores da legislação anterior não se candidatou a Pre-
feito, agora é preciso apoiarem o governo municipal. E 
pediu que os vereadores esqueçam a questão de opo-
sição ou situação e trabalhem de maneira unida pela 
cidade e apesar de não ter apoiado o prefeito na elei-
ção, confia em seu trabalho. Com a palavra como ora-
dor inscrito o vereador Odair Ferreira “cumprimentou 
a todos e em especial ao Presidente da Casa por ter 
conseguido fazer a transferência da Casa, dados os 
problemas estruturais do Palácio da Revolução Liberal. 
Destacou, porém, que a Câmara Municipal precisa de 
um prédio próprio que acolha melhor os vereadores, 
seus gabinetes e principalmente o povo. E parabeni-
zou os servidores da Casa pelo trabalho ágil de mu-
dança. Prosseguindo destacou que muito foi dito so-
bre a transferência de dívidas de um governo para o 
outro, o que de fato acontece, a diferença é que a 
administração anterior foi a única que não pagou os 
servidores por cinco meses, e tantos outros problemas 
que fizeram com que a cidade chegasse ao ponto em 
que chegou. Ressaltou que o Prefeito Toninho Andra-
da tem o maior projeto de infraestrutura já visto pela 
história da cidade. E que atingirá a cidade em sua to-
talidade, recebendo um número de obras jamais visto. 
No primeiro semestre as dificuldades foram muitas, foi 
feito o pagamento do décimo terceiro salário dos ser-
vidores e daqui em diante os pagamentos serão reali-
zados todo quinto dia útil de cada mês. Agora chega 
para a Casa o projeto de saneamento básico do muni-
cípio, de suma importância, para diversas políticas 
públicas a serem implantadas no município. Afirmou 
que a administração municipal já está com tudo pron-
to para começar a construção da escola de Correia de 
Almeida e do bairro Nova Cidade. Quanto aos movi-
mentos realizados em Barbacena, destacou que é pre-
ciso ouvi-los e que isso é importante, independente 
dos grupos aos quais estejam ligados. Afinal o impor-
tante é que todos estão preocupados com o futuro da 
cidade. Como dito em seu programa de rádio, está 
muito alegre e satisfeito que os movimentos sejam 
ouvidos e suas reivindicações não podem ficar no pa-
pel. Em recente conversa com o Prefeito Toninho An-
drada, lhe disse que é preciso ouvir os movimentos e 
as reivindicações devem ser ouvidas, pois são pessoas 
sérias, formadoras de opinião. Apesar de muitos fala-
rem que estão ligados a grupos políticos, mas inde-
pendente disso, eles são cidadãos, pagadores de im-
postos e devem ser respeitados e ouvidos. E para isso 
existe a Câmara Municipal, a Casa do Povo. E fez as 
suas ponderações sobre essa questão, mesmo que al-
guns tenham questionado o fato da Câmara ter sido 
alvo das manifestações, mas é também muito impor-
tante. O que não pode é uma autoridade achar que 
esses movimentos morrerão, pois não vão. Ele conhe-
ce essas pessoas, são pessoas sérias, e como dito pelo 
vereador Gonzaga, é de suma importância terem um 
carinho para com a cidade de Barbacena. Apesar de 
muitas pessoas dizerem que o vereador que apoia o 
governo tem mais facilidade isso não é verdade. Da 
mesma forma que na administração passada os vere-
adores que apoiaram a administração passada tam-
bém tiveram dificuldades, como dito pelo vereador 
Gonzaga. Aquela utopia que existe no início de uma 

carreira política, e da qual ele não se arrepende, sem-
pre teve o intuito de ajudar a corrigir os erros. O que 
acha, pensa e tem certeza que Barbacena precisa é da 
profissionalização da política. E questionou se a cidade 
precisaria de tantos cargos comissionados ou precisa-
ria de quarenta pais de família para limpar a cidade. E 
afirmou ser preciso fazer um levantamento para que a 
cidade seja mais profissional no atendimento, como 
dito no primeiro semestre. Citou os problemas com o 
laboratório e questionou se teria havido uma prepara-
ção para esta mudança. E afirmou que a apesar da 
economia que pensou-se em fazer seria mais impor-
tante tratar o cidadão com respeito e dignidade. Lem-
brou ainda a questão do asfalto e. Parei aqui 1:48:23 
disse não ser assim tão simples, citando o exemplo da 
localidade dos Torres onde houve o asfaltamento no 
primeiro mandato do prefeito Toninho Andrada, que se 
tivesse recebido a manutenção correta estaria em 
condições melhores, como também o trecho do córre-
go da Rua Bahia. Mencionou ainda a questão das dívi-
das, afinal ele se preocupa, em especial, com o traba-
lhador que fica com seu salário atrasado. E lembrou 
que, do primeiro ao último dia do mandato do Toninho 
Andrada, a ordem é para se pagar os salários no quin-
to dia útil. Disse também que conversou com o Secre-
tário de Finanças a respeito da data base que deve ser 
praticada em janeiro e não em maio, como vem sendo 
feito. E como representante do povo ele se preocupa 
com esses problemas, mesmo que tenha sido eleito 
como suplente, afinal teve mais votos que o próprio 
vereador Luiz Gonzaga, que gosta de citar o farto dele 
ser suplente. Mas isso não é relevante, porque o mais 
importante é ter um cuidado por Barbacena. Afinal, o 
que houve na administração anterior foi um descaso 
com o servidor, um descaso com a educação e com 
muitos outros setores. Prosseguindo falou a respeito 
do projeto de saneamento básico que está em discus-
são na Casa e que é de suma importância para as 
políticas públicas na área, citou a lei delegada 63 e 
que o apesar das críticas feitas pelo vereador Luiz 
Gonzaga ele teria votado na lei delegada da ex-prefei-
ta, que apesar de não ter feito bobagem no início do 
seu mandato, ao final “quebrou a cidade”. E dirigindo-
-se a uma cidadã que estava presente falou que ela 
mora em uma rua que certamente o prefeito Toninho 
Andrada dará dignidade porque o governo do PT e 
PMDB não respeitou o imposto pago pelo contribuinte, 
porque se tivesse respeitado ele teria, no mínimo, lim-
pado a rua. E o Prefeito Toninho Andrada irá arrumar, 
irá resolver os problemas. Quanto aos trezentos e cin-
quenta empregos do DEMAE é evidente que ninguém 
está falando em perda de emprego, e o Prefeito Toni-
nho Andrada já confirmou. E a briga que está se tendo 
hoje deveria ter sido feita para a retirada da COPASA, 
mas não tiveram competência para isso. E apesar de 
terem dito nos palanques e enganado o cidadão, aca-
baram se eximindo da responsabilidade. Pois se de 
fato tivessem esse poder porque não conseguiram ti-
rar? Por que a Prefeita do PT e do PMDB não fez? 
Porque não teve competência, não respeitou o paga-
dor de impostos, porque não respeitou o cidadão de 
Barbacena. E agora quer atrapalhar o governo do Pre-
feito Toninho Andrada? E quando se fala em cabresto 
é preciso lembrar de quem seja o líder político daque-
la pessoa que estava na Tribuna. E o que foi feito por 
Barbacena. Citou que existiu um Ministro/Senador e 
que não fez nada para a cidade, mas para sua família, 
basta ir até a BR-040 para ver e nas imediações da 
Cabana da Mantiqueira. E disse ser muito fácil chegar 
aqui e falar da Família Andrada e da Família Bias For-
tes, mas o que deve ser falado aqui é sobre o respeito, 
afinal o pouco que essa cidade tem se se deve às fa-
mílias Bias Fortes e Andrada. Isso é história e nós te-
mos a professora Alessandra que confirma isso. Lem-
brou que ao dizer que oposição foi um equívoco 
político isso não existe, afinal tem que existir a oposi-
ção sim. Porque se não existir oposição as coisas fica-
rão muito mais fáceis, como aconteceu no governo do 
PT e PMDB. Todos os projetos, praticamente, foram 
aprovados. Dando seguimento ao seu pronunciamen-
to disse ter feito um levantamento e no dia 05 de Ja-
neiro de 2009, primeiro ano da legislatura, e fez a lei-

tura da fala do vereador Amarílio Andrade a respeito 
da lei delegada que foi aprovada naquela ocasião e 
registrada em ata. E apesar de ter chamado a atenção 
para o fato de não ser comum esse tipo de lei a mes-
ma seria de suma importância. Citou ainda o pronun-
ciamento do vereador Carlos Roberto que se dizia 
contente em participar daquele momento juntamente 
com os demais vereadores e que estaria certo de que 
o governo da então prefeita seria um governo de gran-
des diferenças. E afirmou que se ombreava ao reque-
rimento feito pelo vereador Amarílio Andrade. E pros-
seguiu lendo outras atas onde o projeto da lei 
delegada teria sido aprovada e que o vereador Carlos 
Roberto teria feito pronunciamento de agradecimento 
pela aprovação da mesma. Mas agora esse mesmo 
vereador vem até a Tribuna dizer que é contrário a lei 
delegada, sendo que teria votado em outra lei delega-
da no passado. Da mesma forma que afirma que não 
se pode ter oposição, mas vai até os meios de comu-
nicação falar mal dos vereadores de situação. Afirmou 
que as questões de experiência elas vêm com o tem-
po. Mas é preciso entender que quem gosta de fato de 
Barbacena precisa dar um oportunidade ao Prefeito. 
Lembrou que o julgamento existirá e o primeiro virá 
nas eleições do ano que vem. E daqui a três anos es-
tarão aqui mesmo, em plena campanha eleitoral, por-
que a reforma política não mudou nada, só haverá 
mudanças em 2018. E a própria presidenta da Repú-
blica já disse isso. E todos sabem que o país passa por 
um momento de análise intelectual com as manifesta-
ções que vêm acontecendo e os cidadãos não aquen-
tam mais que o governo federal fique com todas as 
receitas e riquezas. Disse que existe uma lei em trami-
tação na Câmara Federal pedindo que o Governo Fe-
deral repasse pelo menos 10% do que se arrecada 
para os Estados e Municípios. Nesse momento o Sr. 
Presidente o interrompeu e disse que o referido proje-
to refere-se à saúde e estaria lá para ser votado há 
onze anos e não é votado, simplesmente não é coloca-
do na pauta. E essa seria a única maneira de resolver 
o problema da saúde. Prosseguindo o vereador Odair 
disse que esse é o chamado pacto federativo e que 
seria a justa maneira de divisão dos recursos. E finali-
zou dizendo que continuará a analisar todos os pro-
nunciamentos feitos na Tribuna e não tem nada contra 
ninguém que está aqui, apenas acredita que os que 
estão aqui representam, pelo tempo que convive com 
eles, a cidade e objetivam a sua reconstrução, mas 
para isso é preciso ter de onde começar. E isso está 
acontecendo com o planejamento feito pelo Prefeito, 
que é uma questão de se ter prioridades para algumas 
questões. E citou os pagamentos que precisam ser 
feitos, mas ao mesmo tempo com dívidas a serem sal-
dadas. Somente após isso é que poderá haver outro 
planejamento para as demais questões. Somente a 
partir do próximo ano é que poderá ser possível fazer 
uma dotação correta e não fictícia como vem sendo 
feita na Lei de Diretrizes Orçamentária. E citou alguns 
exemplos, em especial o que vem sendo feito pelo go-
vernador de Minas. Lembrou que isso também foi feito 
pelo vereador Ronaldo Braga na gestão em que ele foi 
seu Secretário. Mas, baseado nesses planejamentos, 
ele não consegue entender como é possível atrasar o 
pagamento de servidores, coisa que nunca aconteceu 
nesta Câmara Municipal. E que quando não dá para 
pagar é porque alguma coisa está errada. Os vereado-
res que foram presidente desta Casa sabem bem dis-
so. E Barbacena precisa começar a se desenvolver 
assim. Mas não basta ter apenas o dinheiro, é preciso 
ter também os projetos. Citou ainda as palavras do 
vereador Carlos Roberto que disse da Tribuna que se 
quiser governar bem, com zelo pelo dinheiro do povo 
é muito simples, basta que se faça aquilo que é possí-
vel dentro do orçamento que se dispõe. Então, não 
existe muito segredo, é preciso apenas ter transparên-
cia e demonstrar ao povo o que pode ser gasto e onde 
pode ser gasto, e não havendo o dinheiro é preciso 
fazer projetos para buscar outras verbas. E como bem 
dito pelo vereador Ronaldo Braga é nesse momento 
que entra a influência política, coisa que a família An-
drada possui, tanto com o governador Anastasia, 
quanto com Senador Aécio Neves, para angariar re-
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cursos para desenvolver a cidade. Caso contrário, Bar-
bacena continuará sendo aquilo que foi dito pelo vere-
ador Luiz Gonzaga, mas não pode existir uma 
generalização de pensamento. E citou os projetos em 
pauta e sempre levarão ao debate na Casa, pois é pra 
isso que existe oposição e situação, para que os dife-
rentes pontos de vista sejam apresentados e debati-
dos. Afirmou que está observando o altruísmo dos 
vereadores Carlos Roberto, Ronaldo Braga e Luiz Gon-
zaga que têm pensado grande e votado para o bem da 
cidade, demonstrando que pensam grande e pensam 
numa cidade forte, comprometida com o cidadão. 
Lembrou ainda que o Orçamento está vindo para a 
Casa para ser votado, e certamente os vereadores fa-
rão suas emendas, e apesar de seu grande desejo ser 
o de que estas fossem respeitadas, ele sabe que as 
administrações, os gestores não as executam e os ve-
readores continuarão ouvindo reclamações. E como 
dito anteriormente é preciso haver a profissionalização 
da administração municipal. E lembrou que todos os 
vereadores tem todas as verbas e assessoria pré-de-
terminadas e é dessa forma que Barbacena crescerá. 
Ou seja, com a elaboração de políticas públicas elabo-
radas e pré-determinadas, pois se isso for feito, um 
planejamento, Barbacena sairá desse processo em 
que a cidade está. Mas que do jeito que está, sem o 
devido respeito às leis, as coisas não andam, pois as 
contas da Prefeita em breve serão aprovadas pelo Tri-
bunal de Contas e virão para a Câmara que também a 
aprovará sem questionamentos e é por isso que a ci-
dade não vai pra frente.” Com a palavra como orador 
inscrito o vereador Carlos Roberto disse ter ficado 
atento a todas as colocações feitas anteriormente. E 
ressaltou que a democracia é assim mesmo, os verea-
dores subirão à Tribuna e dirão aquilo que bem enten-
derem. E disse não se incomodar com o que fora dito 
pelo vereador Luiz Gonzaga e pelo vereador que o 
antecedeu. E que aqueles que não estão acostumados 
com isso estranham e acabam tomando atitudes exa-
cerbadas e abrem processos, e querem cassações, o 
que deixa de ser democracia e passa a ser fascismo. O 
que é uma coisa grave, ruim. Ele apenas queria dizer 
ao vereador que o antecedeu que ele tem uma cartei-
ra de filiação ao PT e que em sua vida toda teria sido 
filiado a apenas dois partidos, em 1989 ao PSB e aju-
dou na campanha de antigos políticos da cidade, mas 
acha que as verdades devem ser contadas por com-
pleto e não por pedaços, pois caso contrário viram 
mentiras. Mencionou que quando o vereador Amarílio, 
em 2009, defendeu a lei delegada esta era para 90 
dias e com apenas dois itens, e mesmo assim entrou 
com um requerimento, que como dito teve o seu apoio 
e este se referia ao fato de que nenhuma lei delegada 
entraria em vigor sem que fosse encaminhado para a 
Câmara qual seria os impactos dessas lei, ainda que 
fossem três itens, entre eles, a reestruturação da má-
quina administrativa. Lembrou momentos passados 
que vivenciou enquanto fazia política e que as ações 
do PT ainda não tinham entrado em vigor não país, 
acabando com a fome do povo. E mesmo o pacto fe-
derativo que vem sendo falado, esteve nas mãos des-
ses e não foi votado. Prosseguindo disse ter se filiado 
ao PT em 1999, porque o PSB aceitou algumas figuras 
como Garotinho, João Leite e que, em Barbacena, caiu 
nas mãos da Família Andrada. Afirmou não ter nada 
contra a família Andrada como pessoas, e não ser ini-
migo de ninguém, o que ele discute são as ideias e as 
administrações e tem o direito de discordar de seu 
governo, pois não é obrigado a concordar com aquilo 
de que não gosta. Isso é democracia. Respeito quem 
acha que está bom, pois todos têm gostos diferentes. 
Destacou que jogar a culpa de tudo no PT é um absur-
do e alertou para aqueles que ficam criticando tudo, 
porque amanhã poderão estar com uma estrela do PT 
pendurada no peito. E reafirmou que não ser mais 
candidato a vereador, pois seu partido possui uma re-
solução em que determina que nenhum político pode 
ocupar o mesmo cargo por três vezes, o que foi uma 
revolução da política interna partidária. É o partido no 
país que determina que os candidatos sejam divididos 
em 50% de homens e 50% de mulheres. E destacou 
que para falar do PT é preciso estar muito limpo, por-

que é um partido que apesar dos defeitos ainda é um 
dos melhores, basta olhar para os demais partidos. E 
disse não estar falando de si mesmo porque pode não 
ser um dos melhores na Casa. E destacou suas ações 
dentro da Casa, que foram transparentes e honestas. 
Afirmou que só se candidatou às eleições porque o 
ex-prefeito Martin Andrada esteve em seu bairro e 
prometeu mudanças. E não entrou em partido político 
para ser eleito, ele apenas caiu aqui e o ex-prefeito 
não lhe atendeu e disse que ele teria mais a ganhar a 
seu lado do que contra ele. Mas ele o fez vereador, 
porque assim, se tornou candidato pelo partido ao 
qual sempre fora filiado e o agradece por isso. Disse 
que política é feita no dia-a-dia, ajudando a comunida-
de, mas ficar falando mal de partidos não vem ao 
caso, porque os políticos dos partidos são bons e são 
ruins. E destacou que não é Danuza, não é Hélio Cos-
ta, não é Andrada, não é ninguém além de si mesmo. 
E no caso do vereador Luiz Gonzaga, apesar de ser li-
gado ao grupo do ex-Ministro, sempre foi contrário a 
suas decisões e lembrou as discordâncias que existi-
ram na administração anterior. Afirmou ainda que as 
pessoas não podem vir para a Tribuna falar que os 
vereadores defenderam a ex-prefeita, pois muita dis-
cussão aconteceu, inclusive com denúncias no Minis-
tério Público, e por isso, foram duramente penalizados 
e massacrados pelas comunidades que defendem, já 
que não aconteceram mudanças. Disse não ter se sen-
tido parte do governo da Danuza e que foi eleito Pre-
sidente da Casa contrário a sua vontade. E se as pes-
soas querem fazer uma cidade diferente é preciso 
parar com as mentiras e citou os problemas deixados 
pelo vereador Martin Andrada. E lembrou que quando 
foi contra a lei delegada é por causa da grande quan-
tidade de coisas tratadas pela lei, mas se pegarem a 
gravação de suas falas verão que ele disse que votaria 
a lei se tais itens fosse retirados. Nesse momento con-
cedeu um aparte ao vereador Ronaldo Braga que disse 
que o vereador Odair, apesar de experiente, esquece 
as coisas e aborda aquilo que foge da realidade, mas 
ao verificar a história os fatos não podem ser altera-
dos. Ressaltou que muito do que foi dito pelo vereador 
Odair não condiz com a verdade. Mas o importante é 
que aquilo que está sendo discutido na Casa é o pro-
jeto de saneamento básico, que apesar de importante 
é preciso rever pontos problemáticos existentes nesse 
projeto. E disse que a discussão é apensa para alertar 
os demais vereadores. Afinal, quando o prefeito muda 
suas ações quem ganha é ele e não apenas os verea-
dores que estão fazendo sua defesa. Destacou que 
possui uma história política devidamente construída e 
que não é nem Danuza e nem Bias, e que o se grupo 
político foi o único a bater os Bias e os Andradas nas 
eleições municipais. Lembrou os políticos que apoiou e 
sua história não pode ser confundida com os erros dos 
partidos, pois todos os partidos tem erros e aqueles 
que erraram pagaram por isso. Prosseguindo, conce-
deu um aparte ao vereador Odair Ferreira que se de 
fato os vereadores Ronaldo Braga e Carlos Roberto 
resolvessem formar uma chapa para as eleições de 
2016, seria a volta do PT/PMDB ao governo da cidade. 
Mas o vereador Carlos Roberto destacou que não está 
colocando seu nome para candidatura a nenhum car-
go e que poderia ser candidato mais uma vez a verea-
dor, mas o partido sabe que sua vontade é de sair. E 
não tem a posição confortável que o vereador Luiz 
Gonzaga tem de estar aposentado, mas acha que tem 
capacidade de trabalhar de qualquer coisa ao sair da 
Câmara. E finalizou dizendo que só sai de seu partido 
dentro de um caixão, pois acredita na ideologia do 
partido e não das pessoas que lá estão. Prosseguindo 
com a palavra como líder disse estar acontecendo uma 
coisa séria e grave, pois em 2009 ele ajudou a aprovar 
o requerimento do vereador Amarílio para que viesse 
para a Casa os impactos da lei delegada. Disse que ele 
mandou um ofício para a Prefeitura pedindo uma in-
formação, já que o vereador tem o dever de saber o 
que está acontecendo e o procurador da prefeitura lhe 
respondeu dizendo que meu requerimento teria sido 
feito na qualidade de edil e amparado pela lei orgânica 
do município, que determina o prazo de quinze dias 
para a resposta da prefeitura. Mas que ainda sim não 

irá enviar o documento porque o Regimento da Câma-
ra teria um artigo mencionando que só o Presidente 
da Câmara poderia lhe fazer tal solicitação. E fez a 
leitura do Regimento da Câmara onde diz que é direito 
do vereador solicitar informações. O que, em sua opi-
nião, é um grande contrassenso e que lhe causa estra-
nheza. Pois se algum vereador fizer o pedido de infor-
mações à Prefeitura ficará sem a devida resposta. E 
disse que isso é lamentável, pois quando ele sobe à 
Tribuna para denunciar alguma coisa as pessoas aca-
bam levando para o lado pessoal, ficam nervosos e 
ameaçam com processos. E disse não estar preocupa-
do com que lhe tirem desse cargo, pois não deixará de 
fazer o que tem feito e ressaltou que seu suplente é 
ainda pior. E solicitou ao Sr. Presidente que o autorize 
a procurar o Procurador da Casa para lhe fornecer um 
parecer a respeito disso, porque é o cúmulo do absur-
do o que lhe foi respondido. Pois o vereador dever ter 
acesso a qualquer setor da administração pública, 
mesmo sem requerimento, afinal é obrigação do ges-
tor prestar as informações. E avisou que não devem 
pensar que ele está desamparado, pois virão surpre-
sas e não será bom para ninguém, pois ele trará coisas 
muito graves, inclusive das esferas estadual e federal. 
E concedeu um aparte ao vereador Odair Ferreira que 
citou também a lei orgânica que diz não ser apenas o 
vereador que tem o direito de solicitar informações à 
Prefeitura, mas qualquer interessado, e a prefeitura 
tem, no máximo, quinze dias para responder. Nesse 
momento o Sr. Presidente solicitou ao secretário que 
faça a chamada dos vereadores presentes. E estavam 
presentes na Casa os vereadores Angela Kilson, Carlos 
Alberto Sá Grise, Carlos Roberto Batista, Grácia Araú-
jo, Johnson Marçal, José Jorge, Luiz Gonzaga, Márcio 
Zeferino, Marilene Franco, Odair Ferreira, Ronaldo Bra-
ga, Sandro Heleno, Tadeu José, Vânia de Castro. Nes-
se momento o Sr. Presidente informou que estava 
presente na Casa o movimento Muda Barbacena, bem 
como outros movimentos e que seus integrantes te-
riam um documento que a Casa receberá e encami-
nhará a quem de direito. E solicitou aos vereadores 
Luiz Gonzaga, Johnson Marçal e Odair Ferreira os re-
cebesse e os conduzisse a Mesa para fazer a entrega 
desse documento. São eles: Tiago Martins, Felipe San-
tos, Makison Moreira, Roberto, Anderson, Marcos Pau-
lo Lopes e Fábio Souza. Registrou ainda a presença de 
Carmem Werneck, Felipe Wanser e Guilherme Piva e 
demais integrantes do Movimento Junta Barbacena. O 
Sr. Presidente colocou à Câmara dos vereadores à dis-
posição para dialogar com os integrantes do movimen-
to. O Sr. Secretário solicitou ainda que fosse registrada 
a presença de Cláudio Paiva e Glauber Milagres inte-
grantes do Movimento Vem para a Rua Brasil/Barbace-
na.  Não havendo vereadores mais oradores inscritos 
e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
lembrou a todos da sessão solene em comemoração 
aos 222 anos de Barbacena que será realizada na noi-
te de amanhã e declarou encerrada a sessão às 
19221h52150 e declarou o recesso parlamentar. 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 Tadeu José Gomes.

RESUMO DA ATA 055/2013 - 004ª.  Sessão Solene 
– 16.08.2013 – 2º Período - 1º. Ano da Legislatura  
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. 
SESSÃO SOLENE COMEMORATIVA AOS 222 ANOS DE 
EMANCIPAÇÃO. POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MU-
NICÍPIO DE BARBACENA. Aos dezesseis dias do mês 
de agosto do ano de dois mil e treze, às 19h30, no 
Salão Nobre do Master Plaza Hotel/Barbacena, sob a 
Presidência do Vereador Amarílio Augusto de Andra-
de, presentes os vereadores Carlos Alberto Sá Grise, 
Grácia Araújo, Marilene Franco e Tadeu José, foi reali-
zada a Sessão Solene comemorativa dos 222 anos de 
emancipação político administrativa do Município de 
Barbacena. Compuseram a Mesa de Honra as seguin-
tes autoridades: Antonio Carlos Doorgal de Andrada, 
Prefeito de Barbacena; Deputado Federal Bonifácio 
Andrada, Orador Oficial da Cerimônia; Lafayete Andra-



da, Deputado Estadual; Coronel PM Ricardo Matos Ca-
lixto, Comandante da 13ª RPM; Tenente Coronel Jesus 
Milagres, Comandante do 9º BPM; Dr. Carlos Capistra-
no, Delegado Regional de Polícia; Mário Raimundo de 
Melo, Vice-Prefeito de Barbacena; Paulo Henrique do 
Nascimento, Presidente da Oscip - Amigos do Trem 
e Cláudio Capanema Lopes Gouvêa, representante 
do Grupo Capanema. Após saudar os presentes e 
declarar aberta a presente sessão, o Sr. Presidente 
convidou o vereador Carlos Alberto Sá. Grise para a 
Leitura de um versículo bíblico. Logo após convidou 
os presentes a acompanharem os Hinos Nacional e de 
Barbacena que foram interpretados pela cantora lírica 
Tamires Brandão. Dando seqüência a cerimônia foram 
assinados um convênio e um protocolo de intenções 
entre a Prefeitura Municipal e a Oscip Amigos do Trem 
e o Grupo Capanema. No primeiro convênio a Prefei-
tura Municipal de Barbacena, através da Agir (agência 
integrada de desenvolvimento regional)  e Organiza-
ção da Sociedade Civil de Interesse Público, Amigos 
do Trem, para conjugação de esforços para equipa-
gem da litorina ( trem automotriz) e disponibilização 
da estação ferroviária de Barbacena para abrigo, em-
barque, desembarque e operação do “Expresso Pai da 
Aviação”, que fará a ligação entre a estação ferroviária 
de Barbacena e a estação de Cabangu, no município 
de Santos  Dumont, onde está abrigado o Museu Casa 
de Cabangu, casa natal de Alberto Santos Dumont. O 
trajeto compreende cerca de 80 km ida e volta, com 
duas horas de duração a operar nos finais de sema-
na e feriados nacionais. Participaram da assinatura do 
convênio o Prefeito Toninho Andrada, o Sr. Frederico 
Furtado, Diretor de Cultura da Agir e Presidente da 

Fundac, Edson Carlos Brandão Diretor de Integração 
Regional e Executivo da Agir e o Sr. Paulo Henrique 
Nascimento, Presidente da Oscip - Amigos do Trem. 
Em seguida foi assinado o protocolo de intenções en-
tre a Prefeitura Municipal e o Grupo Capanema Gou-
vêa. Tal protocolo consiste no acordo firmado entre a 
Prefeitura e o Grupo Capanema Gouvêa  para a  cons-
trução de um conglomerado comercial localizado as 
margens da BR 040, no antigo distrito industrial. Nes-
se protocolo a empresa se compromete a construir um 
complexo shopping center, em uma área de aproxima-
damente 100.000m2. Este complexo será composto 
de empreendimento comercial com lojas, restauran-
tes, entretenimentos, cinema, academia, faculdade, 
supermercado, torre comercial de serviços, escritórios 
e consultórios, torres residenciais, hotel, centro de 
convenções, salão de festas, com vagas para carros e 
embarque e desembarque de ônibus. O investimento 
estimado é de 150 milhões de reais. Nas obras para a 
construção serão gerados cerca de mil empregos di-
retos e posterior o inicio das atividades serão gerados 
1.500 empregos diretos e 5.000 indiretos. O protoco-
lo foi assinado pelo Prefeito Toninho Andrada e o Sr. 
Cláudio Gouvêa, representante da empresa Capane-
ma. Em seguida foi entregue, pelas mãos da Senhora 
Rosangela Ferreira, esposa do vereador Amarílio An-
drade, um arranjo de flores para a primeira dama do 
município, Senhora Paula Andrada. O Sr. Presidente, 
dando prosseguimento ao evento, convidou o Sr. Pre-
feito, Toninho Andrada a ocupar a Tribuna. Após cum-
primentar os presentes, discorreu sobre a importância 
do convênio assinado com a Oscip_Amigos do Trem, 
através a Agir, o que trará grandes benefícios para a 

área de cultura e lazer do município. Comentou sobre 
as dificuldades encontradas por sua administração, 
principalmente nesse início de governo, diante das dí-
vidas herdadas da administração passada. Esclareceu 
aos presentes o grande investimento que será feito 
em Barbacena através da assinatura do protocolo de 
intenções com o Grupo Capanema para a construção 
do complexo Shopping Center que, além de gerar em-
pregos, será uma forma de fomentar o turismo e o co-
mércio de Barbacena. Ocupou a Tribuna, a convite do 
Sr. Presidente, o Deputado Federal Bonifácio Andrada, 
na qualidade de Orador Oficial da noite. Cumprimen-
tou os presentes e discorreu sobre os vários aspectos 
políticos, administrativos e sociais do município. Re-
lembrou as dificuldades encontradas pelas primeiras 
famílias de agricultores que aportaram na cidade, 
uma vez que, notadamente, Barbacena não possuía, 
à época, terras férteis para o cultivo. Destacou ainda, 
em sua retórica, os momentos marcantes da história 
em que Barbacena esteve presente de forma decisiva 
e atuante. O Sr. Presidente, ao final, agradeceu aos 
proprietários do Master Plaza Hotel, por mais uma vez 
terem cedido o Salão de Convenções para a realização 
de mais uma sessão solene, uma vez que o prédio da 
Câmara Municipal encontra-se interditado para obras. 
Agradeceu ainda a presença da Banda de Música da 
13ª RPM e agradeceu a todos os presentes. Nada mais 
havendo a tratar, às 21h, determinou o encerramento 
da presente sessão. Eu, Rogério Luiz Pereira Barbosa 
da Silva, Redator de Atas em exercício lavrei a presen-
te Ata que, após lida e aprovada, será devidamente 
assinada pelo Sr. Presidente.  Presidente: Vereador 
Amarílio Augusto de Andrade.
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