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RESUMO DA ATA 070/2013 - 053ª Sessão Ordinária –
26.09.13 – 2º Período – 1º Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário: Vereador Tadeu José Gomes. Vereadores
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h20.
“Em teu nome se alegrará todo dia e na Tua justiça se
exaltará.”(Salmo 89:15). I - Leitura e Discussão da
Atas: Atas 059/2013 – Aprovada por unanimidade. II
– Leitura da Correspondência e Comunicações. - Correspondência do Ministério da Saúde nº. de ref.:
000675/MS/SE/FNS. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Requerimento nº. 102/13 – Autorização, de forma excepcional, a transferência da reunião solene de entrega do
Título de Cidadã Honorária a Doutora Valéria Possa
Dorneles e Título de Cidadão Benemérito ao Dr. Alanir
José Hauck, a ser realizada no dia 25.10.13, às
19:00h30, no Hotel Máster Plaza, tendo em vistas várias irregularidades detectadas pelo Corpo de Bombeiros, na estrutura física da Câmara Municipal conforme
boletim de ocorrência nº. B7559-20130000945. – Aut.
Vários Vereadores. APROVADO POR UNANIMIDADE.
PROJETO PROTOCOLADO NA CASA. - Proj. Dec. Leg.
nº. 020/13 – Comemora os 90 anos do Banco do Brasil
no Município de Barbacena com sessão solene promovida pelo Poder Legislativo de Barbacena e dá outras
providências. – Aut. Ver. Gracia Araújo. SEGUNDA
PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h28. Discussão e Votação de Projetos. PRIMEIRA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO – REGIME URGÊNCIA. Proj. Lei nº. 155/13
– Autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo Garantidor da Parceria Público-Privada - PPP e dá outras providências – Aut. Executivo – PRAZO VENCIDO EM
22.09.13. Com a palavra para discutir o vereador Luiz
Gonzaga disse que o projeto será aprovado, apesar
dos votos contrários dos três vereadores de oposição.
Afirmou que não votará o presente projeto e também
não votará o projeto que trata dos Conselhos, e irá
pedir vistas para analisa-lo melhor. Destacou que pediu-se ao Prefeito que fossem enviados os projetos
devidamente explicitados, mas isso não ocorreu. Encerrada a discussão o projeto foi colocado em votação
e foi APROVADO COM 10 VOTOS FAVORÁVEIS E 3
VOTOS CONTRÁRIOS. Com a palavra para justificar
seu voto o vereador Ronaldo Braga disse: “pelas alegações muito bem fundamentadas e posicionadas pelo
vereador Luiz Gonzaga, dessa Tribuna, com relação ao

não encaminhamento transparente dessa matéria,
que entendemos ser somente a solicitação de autorização, mas que não mostra a sua espinha dorsal e o
que realmente se pretende. E por essa dificuldade de
não ter como analisar essa questão mais profundamente para emitir um juízo correto de valor e uma
decisão acertada, registro o meu voto contrário à presente matéria. Ressaltando que vamos apoiar a emenda apresentada pela companheira Vânia de Castro.”
Com a palavra para justificativa de voto o vereador
Carlos Roberto disse: “Sr. Presidente, depois de várias
sessões debatendo o tema, eu queria que ficasse registrado na íntegra a minha justificativa de voto contrário por descordar totalmente da entrega de um
serviço público pelos próximos trinta e cinco, com a
possibilidade de abranger para setenta anos, o que
deveria ser administrado pelo município de Barbacena
e que o povo dessa cidade vai pagar o preço. E que a
gente, talvez demore cinco ou seis anos para saber as
graves consequências do que acaba de ocorrer aqui,
hoje, mas as consequências virão, com certeza, já que
o município depende muito da sua receita própria que
já é pequena demais. Gostaria que ficasse registrado
o meu voto contrário e a justificativa na íntegra.” Com
a palavra para justificativa de voto o vereador Luiz
Gonzaga disse: “Sr. Presidente eu gostaria também de
justificar o meu voto contrário à apresentação e votação deste projeto, porque, de igual forma, eu acho
que o município, eu acho que o Sr. Prefeito ao ser
eleito sabia das dificuldades que o município vinha enfrentando. Nós tivemos presente aqui, o Senador Aécio Neves, o governador do estado e todos eles assumiram um compromisso muito grande com esse
município, de ajudar a município. E agora nós percebemos que quem terá que fazer a tarefa principal
mesmo são todos nós, todos os cidadãos de Barbacena. Eu acho que essa pareceria será prejudicial. Mas
eu desejo, de igual forma, sucesso, porque o cidadão
de Barbacena não pode ser prejudicado. Apesar de
votar contrário, eu espero que nós estejamos errados
e que o cidadão de Barbacena não possa ser mais
prejudicado. Obrigado.”Com a palavra pela ordem a
vereadora Angela Kilson disse estar muito feliz com
uma pareceria entre a Prefeitura, empresários e a comunidade foi asfaltada a rua que dá acesso ao cemitério de Santo Antônio. E pediu que deixem o Prefeito
trabalhar e que aprovem os projetos dele em prol de
uma Barbacena melhor. Nesse momento o Sr. Presidente informou aos demais vereadores que no início
da próxima semana estarão recebendo da Prefeitura o
terreno que fica logo atrás da mesma e fazendo a devolução legal do terreno localizado atrás da AMA. E
que em breve será iniciada a construção do novo prédio da Câmara. Com a palavra pela ordem o vereador
Luiz Gonzaga disse que retornava à Tribuna para parabenizar a vereadora Angela pelo seu trabalho na comunidade do Santo Antônio e por mais essa conquista. Destacou porém, que quanto a votar tudo o que o
Prefeito enviar isso não será possível, mas votarão
aquilo que for para o bem da cidade. Com a palavra
para explicação pessoal a vereadora Angela disse que
não tem que concordar, mas assim votar o que achar
que é melhor para ele e para Barbacena. E disse que
falou dessa forma porque quer o bem de Barbacena
como todos aqui e também o Sr. Prefeito. Com a palavra para justificativa de voto o vereador Tadeu José
destacou que já estava pré-disposto a votar favoravelmente ao projeto, pois já tinha sua consciência sobre
o assunto. No entanto, a vereadora Vânia mencionou
que muitas vezes as pessoas têm medo do que é
novo, sendo um desafio e eles não podem ter medo
desse desafio em razão do grande problema que é o
lixo na cidade e os custos com ele. Assim, ele apenas
confirmou a sua votação favorável. Com a palavra pela
ordem o vereado Ronaldo Braga disse que o projeto
foi votado, mas o que está sendo comentado posteriormente não confere com os debates que antecederam a votação. E no caso em tela não votou o projeto
por entender que está no escuro. Da mesma forma
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que o próximo projeto que segue na pauta, cujo conteúdo não entende transparente. Apenas autorizando
o município a implantar o Conselho do Transporte. E
destacou que não quer votar na intenção, pois o parlamento vota em projeto claro e transparente para
poder ajudar. E que a cidade precisa é de transparência. Citou a questão do DEMAE que precisa ser analisada minuciosamente, e sabe que os companheiros
comungam dessa ideia, mas é preciso que fique claro
isso. E pediu aos vereadores que tenham essa sensibilidade e enfrentem o governo para não entregar o
DEMAE em uma concessão. Falou também que votaram os projetos do prefeito que foram favoráveis à cidade e não deixaram jamais de atender os benefícios
que virem para a cidade, ainda que os vereadores de
oposição não serão contemplados em seus bairros.
Nesse momento o Sr. Presidente informou à Casa que
os vereadores estariam sendo convocados para o período extraordinário a ser realizado entre os dias 28,
29 e 30 de setembro às 19h30 e também nos dias 02
e 04 de outubro às 19h00. Com a palavra pela ordem
o vereador Carlos Roberto deu a notícia, vinda de Brasília, de que o Hospital Ibiapaba concluiu a compra do
acelerador nuclear para o tratamento de radioterapia.
E agora o Hospital fará inúmeros eventos para conseguir as verbas para a construção da parte física. E que
tal informação lhe foi passada pelo Deputado Reginaldo Lopes. E pediu uma moção de aplausos para a Diretoria do Hospital Ibiapaba. Continuando disse que
gostaria de prestar contas de um trabalho perigoso
que é a questão que envolve os funcionários da Fábrica Ferreira Guimarães. Explicou que muitas atividades
estão sendo feitas e certamente a vereadora Marilene
e o vereador José Jorge elaborarão um belo relatório a
respeito para ser apresentado para Casa. Disse que a
Comissão não está parada e já realizou muitas reuniões. Prosseguindo, lamentou que tenham entrado em
uma fase difícil para a cidade e que as pessoas estariam dizendo que é medo do novo, mas isso não é
verdade já que as PPP’s existem há anos, não havendo
nada de novo. Disse sentir muito, mas o que seria
bonito é se o governo municipal tivesse reunido os
municípios menores da região para a realização de um
aterro sanitário para que todos pudessem utilizar. E
agora os vereadores estariam contribuindo de forma
clara para a perda de recursos. Ressaltou ainda o porquê dos três vereadores da oposição terem sido contrários, pois a partir do momento que o projeto foi
aprovado a responsabilidade passou a ser do Poder
Legislativo. E lamentou a falta de discussão, pois o
projeto não permitiu isso, já que só pediu autorização
e não falou mais nada. Muitos dizem que ele está tentando atrapalhar, mas não é nada disso, afinal não tem
poderes para isso, porém as coisas poderiam estar
sendo feitas de forma mais clara. Chamou a atenção
dos vereadores para o fato de que, há aproximadamente três meses foi aprovado pelos vereadores um
empréstimo no valor de cinco milhões de reais junto
ao BDMG e que a taxa de juros será de 4,8% ao ano e
que o mais complicado é que as garantidas de pagamento seriam os repasses do ICMS feitas ao município. Destacou que o projeto foi aprovado porque o
Prefeito garantiu que os recursos seriam usados para
a recuperação da Rua Bahia e para a recuperação de
algumas vias da cidade. Ressaltou, porém, que o nível
de endividamento do município já está ficando pequeno e agora adentrou à Casa um projeto pedindo autorização para mais um empréstimo no valor de cinco
milhões de reais. É preciso começarem a pensar nas
consequências desse empréstimos. E por ser um Prefeito com boas relações com o governo estadual deveria estar conseguindo recursos sem ter que se endividar e entregar o patrimônio. E correm o risco de
chegar ao final de sua legislatura com grandes dívidas.
E pediu que os vereadores pensem a respeito. Com a
palavra pela ordem o vereador Ilson Guilherme gostaria de chamar a atenção para o fato de terem mencionado que só os vereadores seriam beneficiados com a
vinda do asfaltamento, mas é preciso lembrar que a
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melhoria não é para os vereadores e sim para a cidade. Parabenizou a vinda dos recursos para a compra
do acelerador nuclear e está certo de que houve também a ajuda do vereador Carlos Roberto como membro do PT para ajudar a vinda desse recurso. Destacou
alguns partidos que passaram pelo governo da cidade
e deixaram muitos problemas, e agora a cidade está
sem saída para a questão do lixo. Por isso estão realizando as PPP’s afim de sanar os problemas. Da mesma
forma que lutará para a permanência do DEMAE, pois
é preciso lutarem por aquilo que é bom para a cidade.
Com a palavra para explicação pessoal o vereador Ronaldo Braga disse saber que o benefício do asfalto é
para o povo, mas ele apenas quis aproveitar o que foi
dito pela vereadora Angela, quanto ao asfalto que ela
conseguiu para a rua do bairro Santo Antônio, já que
várias têm sido as indicações dos vereadores sem nenhuma resposta. Mas disse que se sente construtor
das benfeitorias a serem realizadas pela administração. Com a palavra pela ordem a vereadora Vânia de
Castro disse que apenas gostaria de complementar
que a sugestão dada de que o melhor seria um consórcio entre as cidades da região no lugar da PPP. No
entanto, os municípios pequenos não teriam condições financeiras de fazer esse aporte no consórcio. E o
que a deixou mais tranquila para votar hoje foi a videoconferência da qual ela participou ontem com os técnicos e ambientalistas do Ministério das Cidades e que
alertaram para o porquê de incentivar a realização das
PPP’s, posto que o governo federal irá garantir a verba
federal para os municípios que estiverem cadastrados
e apresentarem seus planos de saneamento básico
até a data prevista de 2014. E a verba federal poderá
entrar na contrapartida entre o ente público e o ente
privado. Finalizou parabenizando a todos os portadores de perda auditiva pelo dia do surdo e também a
todos que lutam pela causa. Aproveitou ainda para dar
a notícia de que, no dia de hoje, o projeto de lei que
institui o Plano Nacional de Educação foi aprovado
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do
Senado Federal, agora o projeto que tramita no Senado, será analisado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte e estão mantendo a palavra “preferencialmente” do projeto. E acredita que com a decisão de
hoje as APAE’s estarão protegidas. Proj. Lei nº. 156/13
– 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 – PRAZO VENCIDO EM 22.09.13. Com a palavra para discutir o projeto o vereador Luiz Gonzaga
disse que irá pedir vistas do presente projeto e já explicou suas razões. E pediu que o líder de governo
para que não deixe os vereadores caírem no mesmo
erro e que ele envie o projeto completo para a Câmara. E apesar de parecer intransigência a única coisa
que querem é que a Câmara seja respeitada. E pediu
que os vereadores da base enviem esse recado ao Sr.
Prefeito. Encerrada a discussão foram solicitadas vistas pelo vereador Luiz Gonzaga. VISTAS CONCEDIDAS
AO VEREADOR LUIZ GONZAGA. Estando o projeto
com prazo vencido, ante o pedido de vista e cumprindo o que determina o Regimento Interno, o Senhor
Presidente declarou o encerramento da presente sessão às 19h40. Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte,
Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pelo
Senhor Secretário. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário: Vereador Tadeu José
Gomes.
RESUMO DA ATA 071/2013 - 014ª Sessão Extraordinária – 27.09.13 – 2º Período – 1º Ano da Legislatura.
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade.
Secretário: Vereador Tadeu José Gomes. Vereadores
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19H18. “Se
os seus filhos deixarem a minha lei, e não andarem
nos meus juízos, Se profanarem os meus preceitos, e
não guardarem os meus mandamentos, Então visitarei
a sua transgressão com a vara, e a sua iniqüidade com

açoites. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei à minha fidelidade. (Salmos
89:30-33) I - Leitura e Discussão da Atas: - Não Houve. II – Leitura da Correspondência e Comunicações:
- Não Houve. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA –
HORÁRIO: 19H20. Discussão e Votação de Projetos.
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME URGÊNCIA. Proj. Lei nº. 155/13 – Autoriza o Poder Executivo
a criar o Fundo Garantidor da Parceria Público-Privada
- PPP e dá outras providências – Aut. Executivo – PRAZO VENCIDO EM 22.09.13 – ULTIMAR A VOTAÇÃO.
*Votar emenda de fls. 12 de autoria da Vereadora Vânia Maria de Castro. APROVADA POR UNANIMIDADE.
Em discussão e votação o projeto, com a emenda de
fls. 12, o mesmo foi APROVADO COM NOVE VOTOS
FACORÁVEIS E TRÊS VOTOS CONTRÁRIOS. PRIMEIRA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME URGÊNCIA. Proj.
Lei nº. 156/13 – 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 – PRAZO VENCIDO EM
22.09.13 - ULTIMAR A VOTAÇÃO. Com a palavra para
discutir o projeto o vereador Ronaldo Braga disse que
apesar de tudo não conseguiu convencer os vereadores e o Sr. Prefeito de que o projeto deveria ter sido
reenviado para a Casa de forma devidamente formatado para que a matéria fosse melhor discutida. E questionou qual seria o temor do Prefeito ao enviar o projeto devidamente explicitado para a Câmara, afinal
seria preciso garantir a participação de toda a sociedade civil e as entidades devidamente interessadas na
matéria, bem como demonstrar quais seriam os recursos utilizados para a criação e manutenção do Conselho. E destacou que a vinda do projeto para a Câmara
permitiria que os vereadores da situação defendessem
a matéria em nome do Prefeito e também permitiria
que qualquer ideia complementar que surgisse melhorasse o projeto, como foi o caso do projeto das feiras
livres. E ressaltou que posteriormente poderá haver o
questionamento da sociedade e eles somente poderão
dizer que apenas autorizaram o Prefeito a fazer da
maneira que bem entendesse. Nesse momento concedeu um aparte ao vereador Carlos Roberto que sugeriu que a Casa rejeitasse o presente projeto e posteriormente o Prefeito refizesse o projeto mudando as
bases e tudo o que é o Conselho e adentrar o projeto
na Casa novamente. Concedeu ainda um aparte ao
vereador Sebastião Alvim que disse ter ligado para o
Coordenador de Política do Sr. Prefeito, para que passe
a íntegra de todo esse projeto, como seria a formação
do Conselho e sua composição. Mas devido a problemas pessoais ele não conseguiu repassar as informações a tempo da reunião de hoje, mas que amanhã,
mesmo sendo sábado ele as repassará. Prosseguindo
o vereador Ronaldo Braga disse que sendo assim, seria necessário que houvesse um acordo entre as lideranças da Casa e a Presidência já que a votação do
projeto já está ultimada. Concedeu um aparte à vereadora Vânia que pediu ao Sr. Presidente que suspendesse a reunião por dez minutos para que os vereadores da base pudessem conversar e chegar a um
consenso a respeito da sugestão do vereador Carlos
Roberto. E o vereador Ronaldo Braga concordou com
a sugestão da Vânia e encerrou o seu pronunciamento. O Sr. Presidente suspendeu a reunião às 19h36,
pelo período de dez minutos. Sessão reaberta às
19h43. Encerrada a discussão o projeto foi colocado
em votação e foi APROVADO COM NOVE VOTOS FAVORÁVEIS E TRÊS ABSTENÇÕES. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME URGÊNCIA – URGENTÍSSIMA. Proj. Lei nº. 185/13 – Autoriza abertura de
crédito especial ao orçamento consolidado do Município de Barbacena e dá outras providências – Aut. Executivo – PRAZO VENCE EM 28.09.13. APROVADO POR
UNINIMIDADE. Proj. Lei nº. 186/13 – Autoriza abertura de crédito especial ao orçamento consolidado do
Município de Barbacena e dá outras providências –
Aut. Executivo – PRAZO VENCE EM 28.09.13. APROVADO POR UNANIMIDADE. PRIMEIRA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO – REGIME URGÊNCIA. Proj. Lei nº. 106/13
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– Dispõe sobre a prorrogação dos mandatos do conselheiros tutelares no Município de Barbacena e dá outras providências – Aut. Ver. Tadeu José Gomes - PRAZO VENCE EM 18.10.13. O Sr. Presidente aproveitou
para cancelar o período extraordinário convocado para
o sábado e para o domingo e lembrou a todos da Audiência Pública que será realizada na segunda-feira
para a prestação de contas do segundo quadrimestre
das contas da Prefeitura e da Câmara Municipal. Com
a palavra para discutir o projeto o vereador Ronaldo
Braga disse entender que o vereador Tadeu tenha tentado mudar o entendimento da administração no que
diz respeito a condução dos membros do Conselho em
questão, mas em termos de Regimento estariam diante de uma situação complicada. Mencionou que existe
uma norma maior que regulamenta a questão, caso
contrário o projeto já teria sido retirado da pauta, afinal trata-se de matéria inconstitucional. Lembrou que
no último ano foi aprovado um aumento de salário
para os Conselheiros Tutelares, na época à pedido dos
próprios conselheiros. E questionou como seria possível votarem o projeto que prorroga o mandato dos
Conselheiros se o Prefeito já colocou em andamento o
processo que irá eleger novos conselheiros. E pediu
que o vereador Tadeu refletisse a respeito. Nesse momento concedeu um aparte ao vereador Carlos Roberto que disse ter recebido um telefonema, na segunda-feira, de um componente do governo que o perguntou
a respeito do entendimento que tinha da matéria e
que também disse que sobre a matéria eles deveriam
votar contrariamente. E ele chegou a dizer que dessa
forma o próprio governo colocaria os vereadores em
uma situação difícil com o companheiro, o que pra ele
ficou muito esquisito. Concedeu ainda um aparte a
vereadora Marilene que disse ao vereador Tadeu que
o que fora dito pelo vereador Ronaldo fazia sentido e
sugeriu que o vereador Tadeu fosse até o Prefeito para
conversar e pedir que ele retirasse o edital convocando eleições de novos conselheiros para que o seu projeto seja votado pela Casa. Concedeu também o aparte ao vereador Sebastião Alvim que disse ter sido
solicitado por membros da Prefeitura que fossem solicitadas vistas do presente projeto e o encaminhasse
para a Prefeitura, porque o vereador Tadeu seria convocado para uma conversa amanhã. Prosseguindo o
vereador Ronaldo disse que se expôs fazendo tal sugestão, mas se soubesse do que foi mencionado pelo
vereador Sebastião Alvim não teria vindo à tribuna
para falar. E ressaltou que o caminho agora é o vereador Tadeu ir até o governo para conversar. Com a palavra para discutir o projeto o vereador Tadeu José
pediu que os demais vereadores ouvissem atentamente o que ele iria dizer para entenderem a que ponto se
chegou. Afirmou que a Presidência da República editou a lei n. 12.696 de 25-07-12, alterando profundamente a lei 8069/90, que alterava o processo de escolha dos Conselheiros, passando a ser a eleição no
primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente às eleições presidenciais. E como tinham mandatos de três anos, ficaram com o mandato alterado
para quatro anos, a partir de 2015. E por estar preocupado com essa situação ele adentrou com o projeto
na Casa que foi para parecer do Procurador que assim
o fez dizendo que conforme a lei federal. Fez a leitura
das inúmeras resoluções que regulamentariam a questão e em especial, da regulamentação que determina
que as eleições para os Conselheiros, após alteração
do ECA, para somente outubro de 2015 e que os Conselhos do municípios que tiveram seus conselheiros
empossados em 2009, o processo de escolha deveria
ter ocorrido em 2012, sendo realizado segundo lei municipal. Mas que para assegurar a participação de todos os município no processo unificado, os conselheiros municipais, que foram empossados em 2011 e
2012 deveriam ter seus mandatos prorrogados até a
posse dos conselheiros escolhidos no processo unificado em 2015. Assim sendo, a situação de Barbacena se
complicou porque a regulamentação determinou os
casos dos conselheiros de 2009, 2011 e 2012, mas
não mencionou os casos dos Conselheiros que toma-
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ram posse em 2010, como em Barbacena. E destacou
que muitos municípios fizeram a prorrogação dos
mandatos, por meio dos Poderes Legislativos, em função deste vazio que ficou entre os mandatos. E finalizou dizendo concordar com o vereador Ronaldo Braga,
mas a lei federal criou essa dificuldade, pois não determinou o que aconteceria com os mandatos em vigor e
o Conselho Federal definiu somente os períodos de
2009, 2011 e 2012. E em função disso ele adentrou
com o presente projeto. O vereador lamentou que
tudo isso estaria acontecendo em razão da inércia da
Casa Legislativa, e que entende os trâmites da Casa,
mas o conselho Municipal não podia trabalhar com
apenas essa possibilidade. E fizeram a revogação da
prorrogação e convocaram eleições, pois, caso contrário, no dia 26 de outubro, Barbacena ficaria sem Conselheiros Tutelares. Disse ter sido chamado no gabinete do Prefeito ontem, onde houve uma reunião com a
equipe de advogados e o Secretário de Assuntos Políticos, e os explicou os problemas que estavam acontecendo diante da situação que se apresentava. E mostrou a necessidade dessa prorrogação e eles
entenderam a sua posição, pois isso seria para que o
município não ficasse sem os Conselheiros ao fim de
outubro. E aguardará a ação do Executivo conforme
mencionado pelo líder de governo. Nesse momento
concedeu um aparte ao vereador Ronaldo que disse
estar surpreso com as explicações do vereador Tadeu
e discordou dizendo que a Câmara não foi inerte, pois
existem os trâmites devidos. E ressaltou que, no seu
entender, o processo foi conduzido de maneira errada,
pois a obrigação seria do Conselho estar em cima do
Executivo demonstrando todas essas questões e pedindo a tomada de uma decisão para solucionar o problema o quanto antes. E o Poder Legislativo não pode
ser penalizado por isso. E destacou que a questão
deveria ter sido discutida entre o Executivo e o Conselho Tutelar, para que o projeto fosse apresentado pelo
Executivo. E pediu que o vereador Tadeu se corrigisse,
já que não é competência do Poder Legislativo. Nesse
momento o Sr. Presidente interrompeu o pronunciamento do vereador Tadeu para informara à Casa que
estava encerrado o período de votação dos projetos.
TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES
INSCRITOS – HORÁRIO: 20H20. Prosseguindo com
sua fala o vereador Tadeu disse que a lei 12.696/12
mencionava várias questões que sequer foram por ele
tratadas, mas que caberia sim ao Prefeito municipal
trata-las. E quem sabe o líder de governo possa ajudar
nesse sentido. E ressaltou que sua intenção era chamara a atenção para o problema e espera que alguma
coisa realmente aconteça com a ajuda do líder. Nesse
momento foi realizada a chamada e estavam presentes os vereadores Angela Kilson, Amarílio Andrade,
Carlos Roberto, Gracia Araújo, Ilson Guilherme, José
Jorge, Luiz Gonzaga, Márcio Zeferino, Marilene Franco,
Ronaldo Braga, Sebastião Alvim, Tadeu José, Vânia de
Castro. Não havendo oradores inscritos o Sr. Presidente encerrou a presente sessão às 20h27 e eu, Danielle
de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a
presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário:
Vereador Tadeu José Gomes.
RESUMO DA ATA 072/2013 - 015ª Sessão Extraordinária – 30.09.13 – 2º Período – 1º Ano da Legislatura.
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade.
Secretário: Vereador Tadeu José Gomes. Vereadores
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19H21.
“Chegue a minha oração perante a tua face, inclina os
teus ouvidos ao meu clamor; Porque a minha alma
está cheia de angústia, e a minha vida se aproxima da
sepultura. Estou contado com aqueles que descem ao
abismo; estou como homem sem forças,”(Salmos
88:2-4) I - Leitura e Discussão da Atas: - Não Houve.
II – Leitura da Correspondência e Comunicações: Não Houve. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19H24. Discussão e Votação de Projetos: Com

a palavra pela ordem o vereador Tadeu José disse esteve reunido com o Sr. Prefeito no dia de hoje para
discutir o assunto e não se chegou a nenhuma conclusão a respeito, assim, para ganharem tempo na noite
de hoje ele gostaria de solicitar vistas do projeto da
pauta dos trabalhos. REDAÇÃO FINAL – REGIME URGÊNCIA. Proj. Lei nº. 155/13 – Autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo Garantidor da Parceria Público-Privada - PPP e dá outras providências – Aut.
Executivo – PRAZO VENCIDO EM 22.09.13 – ULTIMADA A VOTAÇÃO. APROVADO COM NOVE VOTOS FAVORÁVEIS E 1 VOTO CONTRÁRIO. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME URGÊNCIA. Proj. Lei nº.
156/13 – 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 – PRAZO VENCIDO EM 22.09.13 - ULTIMADA A VOTAÇÃO. Com a palavra para discutir o
projeto o vereador Ronaldo Braga disse que na última
sessão teria sido mencionado por ele que o Prefeito
não enviou para a Câmara a minuta do projeto, porém, chegou à Casa, por meio do líder do governo, a
informação de que essa lei será feita com base na lei
já sancionada do governo passado. No entanto, ele
ainda entende que o Prefeito poderia ter complementado o presente projeto e não simplesmente mencionar a criação do Fundo e do Conselho, que ele criará
por meio de decreto. Agradeceu ainda os vereadores
que trouxeram as informações trazidas pelos vereadores Sebastião Alvim, Vânia de Castro e Gracia Araújo.
E ele, por não saber exatamente o que será feito pelo
Sr. Prefeito, se absterá de votar e justificou dizendo
que gostaria de ter visto a forma como será criado o
Conselho e o Fundo Municipal. Com a palavra para
discutir a vereadora Vânia de Castro disse que teve o
cuidado de obter maiores informações a respeito da
solicitação advinda do Executivo. Afirmou que as informações obtidas foram baseadas na lei aprovada na
administração e fez a leitura de trechos da lei para que
os vereadores entendessem os pontos que sustentarão o presente projeto. E que essas informações também justificavam o seu voto favorável ao presente
projeto. Encerrada a discussão o projeto foi colocado
em votação e foi APROVADO COM NOVE VOTOS FAVORÁVEIS E UMA ABSTENÇÃO. Com a palavra para
justificativa de voto o vereador Ronaldo Braga disse
que já havia mencionado os motivos que o levaram a
se abster, porém ele gostaria de ver a composição do
fundo, em que pese a lei já existente. Afinal, não sabe
o que se passa pela cabeça do Prefeito e como não foi
apresentada a composição do Conselho ele se absteve, mas compreende o resultado da votação. Com a
palavra para justificativa de voto a vereadora Gracia
Araújo disse ao vereador Ronaldo que o Prefeito estaria afirmando que montará o fundo baseado na lei
4.293. E acredita que tudo dará certo. Com a palavra
o vereador Sebastião Alvim solicitou que o projeto fosse colocado em redação final. O Sr. Presidente submeteu o requerimento ao Plenário e o mesmo foi APROVADO POR UNANIMIDADE. O Sr. Presidente solicitou à
secretaria o projeto em redação final e havendo
aquiescência da Comissão de Redação Final, colocou
em discussão e votação o projeto de lei que 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.
Encerrada a discussão foi o presente projeto colocado
em votação em redação final tendo sido o mesmo
aprovado com nove votos favoráveis e uma abstenção. Com a palavra pela ordem o vereador Sá Grise
solicitou aos demais vereadores que ficassem atentos
aos próximos dois projetos e que são de suma importância, principalmente no que diz respeito à saúde do
município. Afinal, são muito importantes, principalmente para a realização dos pagamentos às unidades
hospitalares da cidade e que estão sem receber e não
tem como se repassar o crédito referido nos projetos
sem a devida aprovação dos vereadores. SEGUNDA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME URGÊNCIA –URGENTÍSSIMA. Proj. Lei nº. 185/13 – Autoriza abertura
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de crédito especial ao orçamento consolidado do Município de Barbacena e dá outras providências. – Aut.
Executivo – PRAZO VENCIDO EM 28.09.13. APROVADO POR UNANIMIDADE. Com a palavra o vereador
Sebastião Alvim solicitou que o projeto fosse colocado
em redação final. O Sr. Presidente submeteu o requerimento ao Plenário e o mesmo foi APROVADO POR
UNANIMIDADE. O Sr. Presidente solicitou à secretaria
o projeto em redação final e havendo aquiescência da
Comissão de Redação Final, colocou em discussão e
votação o projeto de lei que autoriza abertura de crédito especial ao orçamento consolidado do Município
de Barbacena e dá outras providências. – Aut. Executivo. Encerrada a discussão foi o presente projeto colocado em votação em redação final tendo sido o mesmo aprovado por unanimidade. Proj. Lei nº. 186/13
– Autoriza abertura de crédito especial ao orçamento
consolidado do Município de Barbacena e dá outras
providências – Aut. Executivo – PRAZO VENCIDO EM
28.09.13. APROVADO POR UNANIMIDADE. Com a palavra o vereador Sebastião Alvim solicitou que o projeto fosse colocado em redação final. O Sr. Presidente
submeteu o requerimento ao Plenário e o mesmo foi
APROVADO POR UNANIMIDADE. O Sr. Presidente solicitou à secretaria o projeto em redação final e havendo aquiescência da Comissão de Redação Final, colocou em discussão e votação o projeto de lei que
autoriza abertura de crédito especial ao orçamento
consolidado do Município de Barbacena e dá outras
providências. – Aut. Executivo. Encerrada a discussão
foi o presente projeto colocado em votação em redação final tendo sido o mesmo aprovado por unanimidade. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME
URGÊNCIA. Proj. Lei nº. 106/13 – Dispõe sobre a prorrogação dos mandatos do conselheiros tutelares no
Município de Barbacena e dá outras providências –
Aut. Ver. Tadeu José Gomes - PRAZO VENCE EM
18.10.13. PROJETO RETIRADO DE PAUTA A PEDIDO
DO AUTOR. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO –
PROJETO DE LEI. Proj. Lei nº. 181/13 – Dispõe sobre
o Plano de Custeio Complementar do Sistema Municipal de Previdência e Assistência ao Servidor - SIMPAS
e dá outras providências – Aut. Executivo APROVADO
POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 169/13 – Reconhece
como de utilidade pública a Associação Comunitária
Estudantil e Rural de Correia de Almeida e dá outras
providências – Aut. Ver. Ilson Guilherme de Sá. APROVADO POR UNANIMIDADE. PRIMEIRA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO – PROJETO DE DECRETO. Proj. Dec. Leg.
nº. 018/13 – Aprova o parecer Prévio do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais e dá outras providências – Aut. Mesa da Câmara – voto contrário da
comissão especial. RETIRADO DE PAUTA PELO PRESIDENTE NESTA REUNIÃO. Proj. Dec. Leg. nº. 019/13
– Aprova Atas das 94ª e 95ª reuniões da comissão do
Plano Diretor e dá outras providências – Aut. Mesa da
Câmara – APROVADO POR UNANIMIDADE. Com a palavra pela ordem o vereador Sebastião Alvim agradeceu aos pares pela aprovação dos projetos constantes
da pauta, em especial ao vereador Ronaldo Braga,
posto que são projetos de grande importância, sobre
tudo os projetos da saúde. PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. EM BLOCO: 27.08.13. APROVADAS
POR UNANIMIDADE. 03.09.13. APROVADAS POR
UNANIMIDADE. 17.09.13. APROVADAS POR UNANIMIDADE. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 20H45. Nesse momento foi realizada a chamada e estavam presentes os
vereadores Angela Kilson, Amarílio Andrade, Carlos
Alberto Sá Grise, Gracia Araújo, Ilson Guilherme, Johnson Marçal, Márcio Zeferino, Ronaldo Braga, Sebastião Alvim, Tadeu José, Vânia de Castro. Não havendo
oradores inscritos o Sr. Presidente encerrou a presente
sessão às 20h47 e eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e
pelo Senhor Secretário. Presidente: Vereador Amarílio
Augusto de Andrade. Secretário: Vereador Tadeu José
Gomes.

