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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

DECRETO MUNICIPAL

EXTRATO DE PORTARIAS
ASSINADAS PELO EXMO. SR.

PREFEITO MUNICIPAL

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

Secretário Municipal de Governo

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor e na forma do art. 26, inciso II, da 
Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 15.854 - CONCEDER aposentadoria 
por tempo de contribuição, com proventos integrais, 
nos termos do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 
47/2005, à servidora Iracema Aparecida Rodrigues, 
Matrícula nº 2.180, CPF nº 333.189.306-44, no Car-
go de Cantineira, nível C-09 conforme Parecer nº 
345/2013, exarado pela Consultoria Geral do Municí-
pio, com efeito retroativo a 02.10.2013. Barbacena, 04 
de novembro de 2013.

PORTARIA Nº 15.855 - CONCEDER aposentadoria 
por tempo de contribuição, com proventos integrais, 
nos termos do art. 6º, da Emenda Constitucional nº 
41/2003, combinado com o art. 40, § 5º da Constitui-
ção, à servidora Fanny Candian Cabral, Matrícula nº 
2.983, CPF nº 558.780.166-72, no Cargo de Profes-
sora, nível P-4-A conforme Parecer nº 344/2013, exa-
rado pela Consultoria Geral do Município, com efeito 
retroativo a 07.10.2013. Barbacena, 04 de novembro 
de 2013.

PORTARIA Nº 15.856 - CONCEDER aposentadoria 
por tempo de contribuição, com proventos integrais, 
nos termos do art. 6º, da Emenda Constitucional nº 
41/2003, combinado com o art. 40, § 5º da Constitui-
ção, à servidora Soraia Maria da Costa Viol, Matrícula 
nº 2.997, CPF nº 514.855.246-87, no Cargo de Profes-
sora, nível P-4-B conforme Parecer nº 328/2013, exa-
rado pela Consultoria Geral do Município, com efeito 
retroativo a 15.09.2013. Barbacena, 04 de novembro 
de 2013.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exer-
cício de suas atribuições legais e da competência que 
lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município de 
Barbacena, considerando o disposto no art. 33, da Lei 
nº 3.330/96, e conforme Parecer nº 382/2013, exara-
do pela Douta Advocacia-Geral do Município, datado 
de 12.11.2013, às fls. 238/239, do Processo Funcional 
nº 2505/89; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 15.865 - CONCEDER progressão fun-
cional à servidora Carmem Lúcia Sátyro de Souza, 
ocupante do Cargo Público de Professor, para o nível 

P-4-A, do Quadro do Magistério Municipal, com efeito 
retroativo a 23.01.2012, de conformidade com o Re-
querimento nº 5521/2013. Barbacena, 20 de novem-
bro de 2013.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exer-
cício de suas atribuições legais e da competência que 
lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município de 
Barbacena, em conformidade com o disposto no art. 
30, da Lei nº 3.245/1995, e considerando o Parecer 
nº 363/2013, datado de 04.11.2013 e o despacho da 
Superintendência de Recursos Humanos, às fls. 149, 
do Processo Funcional nº 2269/88; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 15.866 - CONCEDER ascensão funcional 
à servidora Catarina Aparecida Damasceno Guedes, 
ocupante do Cargo Público de Escriturário, para o nível 
C-27, do Quadro dos Servidores Públicos Municipais, 
de conformidade com o Requerimento nº 7156, com 
efeito retroativo a 29.06.2012. Barbacena, 20 de no-
vembro de 2013.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor e na forma do art. 26, inciso II, da 
Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 15.867 - CONCEDER aposentadoria 
por tempo de contribuição, com proventos integrais, 
nos termos do art. 6º, da Emenda Constitucional nº 
41/2003, ao servidor Hélio Rezende, Matrícula nº 
2710, CPF nº 112.115.986-91, no Cargo de Encarre-
gado, nível C-28, conforme Parecer nº 353/2013, exa-
rado pela Consultoria Geral do Município, com efeito 
retroativo a 16.10.2013. Barbacena, 20 de novembro 
de 2013.

PORTARIA Nº 15.868 -CONCEDER aposentadoria 
por tempo de contribuição, com proventos integrais, 
nos termos do art. 6º, da Emenda Constitucional nº 
41/2003, ao servidor Newton Tostes, Matrícula nº 
3067, CPF nº 425.153.196-53, no Cargo de Carpin-
teiro, nível C-23, conforme Parecer nº 381/2013, exa-
rado pela Consultoria Geral do Município, com efeito 
retroativo a 29.10.2013. Barbacena, 20 de novembro 
de 2013.

PORTARIA Nº 15.869 - RETIFICAR a Portaria nº 
15.832, de 03 de outubro de 2013, para dela constar: 
“CONCEDER ascensão funcional ao servidor Jorge Ale-
crídio Pereira, ocupante do Cargo Público de Pedreiro, 
para o nível C-23, do Quadro dos Servidores Públicos 
Municipais, de conformidade com o Requerimento nº 
006235/2013, com efeito retroativo a 29/06/2012”. 
Barbacena, 20 de novembro de 2013.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, em especial com a Lei Delegada nº 61 
de 14.05.2013 e com o disposto no art. 26, inciso II, 
da Constituição do Município de Barbacena e art. 167 
e seguintes da Lei Municipal nº 3.245/1995; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 15.877 - 1 - DESIGNAR para compor a 
Comissão Permanente de Processo Disciplinar e Sin-
dicância da Guarda Municipal os servidores: TITULA-
RES: . Newton Gonçalves Nésio, . Itamar José de Sou-
za Júnior, . Eurípedes José Lucas. SUPLENTES: . Luiz 
Cláudio Domith de Paula, . Daniel Filipe de Andrade. 2 
- INDICAR para presidir a Comissão o servidor Newton 
Gonçalves Nésio, sendo que na sua ausência, qual-
quer outro membro titular poderá presidir a reunião a 
pedido do Presidente. Barbacena, 22 de novembro de 
2013. (Republicado por Incorreção).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor e na forma do art. 26, inciso II, da 
Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 15.878 - RETIFICAR a Portaria nº 
14.524, de 15.05.2012, para nela constar: “CONCE-
DER aposentadoria por tempo de contribuição, com 
proventos integrais, nos termos do art. 6º, da Emenda 
Constitucional nº 41, de 2003, combinado com o art. 
40, § 5º da Constituição Federal, à servidora Elize-

te Silva Ribeiro dos Santos, Matrícula nº 3.011, CPF 
nº 454.910.116-49, no Cargo de Professora, nível 
P-4-A, conforme Parecer nº 018/2012, exarado pela 
Advocacia-Geral do Município, com efeito retroativo a 
31.10.2011. Barbacena, 15 de maio de 2012.” Barba-
cena, 22 de novembro de 2013.

PORTARIA Nº 15.879 - RETIFICAR a Portaria nº 
14.383, de 24.01.2012, para nela constar: “CONCE-
DER aposentadoria voluntária por tempo de contri-
buição, com proventos integrais, nos termos do art. 
6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado 
com o art. 40, § 5º da Constituição Federal, à ser-
vidora Lenita Helena Campos de Abreu, Matrícula nº 
5.847, CPF nº 657.052.116-00, no Cargo de Professo-
ra, símbolo P-2-A, apostilada nos vencimentos do sím-
bolo CLC-A, conforme Parecer nº 004/2012, exarado 
pela Advocacia-Geral do Município, com efeito retroa-
tivo a 16.08.2011. Barbacena, 24 de janeiro de 2012.” 
Barbacena, 22 de novembro de 2013.

PORTARIA Nº 15.880 - RETIFICAR a Portaria nº 
14.527, de 15.05.2012, para nela constar: “CONCE-
DER aposentadoria por tempo de contribuição, com 
proventos integrais, nos termos do art. 6º, da Emenda 
Constitucional nº 41, de 2003, combinado com o art. 
40, § 5º da Constituição Federal, à servidora Rosân-
gela Maria Santiago Neves, Matrícula nº 3.040, CPF 
nº 553.021.066-04, no Cargo de Professora, nível 
P-4-A, conforme Parecer nº 073/2012, exarado pela 
Advocacia-Geral do Município, com efeito retroativo a 
01.04.2012. Barbacena, 15 de maio de 2012.”Barba-
cena, 22 de novembro de 2013.

PORTARIA Nº 15.881 - RETIFICAR a Portaria nº 
14.521, de 08.05.2012, para nela constar: “CONCE-
DER aposentadoria por tempo de contribuição, com 
proventos integrais, nos termos do art. 6º, da Emen-
da Constitucional nº 41, de 2003, combinado com 
o art. 40, § 5º da Constituição Federal, à servidora 
Vânia Aparecida Candian, Matrícula nº 3.043, CPF 
nº 453.536.976-34, no Cargo de Professora, nível 
P-4-A, conforme Parecer nº 064/2012, exarado pela 
Advocacia-Geral do Município, com efeito retroativo a 
01.02.2012. Barbacena, 08 de maio de 2012.” Barba-
cena, 22 de novembro de 2013.

PORTARIA Nº 15.882 - RETIFICAR a Portaria nº 
14.526, de 15.05.2012, para nela constar: “CONCE-
DER aposentadoria por tempo de contribuição, com 
proventos integrais, nos termos do art. 6º, da Emen-
da Constitucional nº 41, de 2003, combinado com 
o art. 40, § 5º da Constituição Federal, à servidora 
Marcélia Corrêa de Carvalho Chartoni Simão, Matrícula 
nº 2.711, CPF nº 454.219.276-87, no Cargo de Pro-
fessora, nível P-4-B, conforme Parecer nº 070/2012, 
exarado pela Advocacia-Geral do Município, com efeito 
retroativo a 16.03.2012. Barbacena, 15 de maio de 
2012.” Barbacena, 22 de novembro de 2013.

PORTARIA Nº 15.883 - RETIFICAR a Portaria nº 
14.596, de 21.06.2012, para nela constar: “CONCE-
DER aposentadoria por tempo de contribuição, com 
proventos integrais, nos termos do art. 6º, da Emenda 
Constitucional nº 41, de 2003, combinado com o art. 
40, § 5º da constituição Federal, à servidora Rosân-
gela Maria de Oliveira Dias, Matrícula nº 2.158, CPF 
nº 462.663.216-53, no Cargo de Professora, nível 
P-4-A, conforme Parecer nº 077/2012, exarado pela 
Advocacia-Geral do Município, com efeito retroativo a 
01.04.2012. Barbacena, 21 de junho de 2012.” Barba-
cena, 22 de novembro de 2013.

PORTARIA Nº 15.884 - RETIFICAR a Portaria nº 
13.463, de 06.10.2010, para nela constar: “CON-
CEDER aposentadoria por invalidez, com proventos 
integrais, nos termos do art. 40, §1º, inciso I, da 
Constituição Federal, com a redação dada pela Emen-
da Constitucional nº 41/2003, ao servidor Domingos 
Sávio de Albuquerque, Matrícula nº 4.542, CPF nº 
333.180.856-34, no Cargo de Guarda Municipal, nível 
B-25, conforme Parecer nº 152/2009, exarado pela 
Advocacia-Geral do Município, com efeito retroativo a 
26.11.2008. Barbacena, 06 de outubro de 2010.” Bar-
bacena, 22 de novembro de 2013.

DECRETO MUNICIPAL Nº 7.534  
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis vigentes e na forma do art. 26, inciso I, da 
Constituição do Município de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1º Ficam considerados Ponto Facultativo, na Ad-
ministração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusi-
ve na Farmácia Popular, com exceção para os serviços 
essenciais, os dias 24 e 31 de dezembro de 2013, em 
virtude das festividades de Natal e Ano Novo.
Art. 2º Fica estabelecido que nos dias 26 de dezem-
bro de 2013 e 02 de janeiro de 2014 o expediente da 
Administração Pública Direta e Indireta do Município, 
inclusive a Farmácia Popular, será de 12:00 às 18:00 
horas. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 11 de dezembro de 2013; 
171º ano da Revolução Liberal, 83º da Revolução de 30.  

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 15.885 - RETIFICAR a Portaria nº 
12.924, de 27.05.2009, para nela constar: “CONCEDER 
aposentadoria por invalidez, com proventos proporcio-
nais, nos termos do art. 40, § 1º, inciso I, da Cons-
tituição Federal, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 41/2003, ao servidor Salomão Salim 
Campos, Matrícula nº 4792, CPF nº 514.886.716-72, 
no Cargo de Servente, nível A-01, conforme Parecer 
nº 116/2009, exarado pela Advocacia-Geral do Muni-
cípio, com efeito retroativo a 17.10.2007. Barbacena, 
27 de maio de 2009.” Barbacena, 22 de novembro de 
2013.

PORTARIA Nº 15.886 - RETIFICAR a Portaria nº 
12.971, de 10.07.2009, para nela constar: “CONCE-
DER aposentadoria voluntária por tempo de contribui-
ção, com proventos integrais, nos termos do art. 40, 
§ 1º, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, 
com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 
41/2003,  ao servidor Arthur de Carvalho, Matrícula nº 
4.540, CPF nº 181.471.276-34, no Cargo de Guarda 
Municipal, nível B-25, conforme Parecer nº 158/2009, 
exarado pela Advocacia-Geral do Município, com efeito 
retroativo a 01.04.2009. Barbacena, 10 de julho de 
2009.” Barbacena, 22 de novembro de 2013.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exer-
cício de suas atribuições legais e da competência que 
lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município de 
Barbacena, em conformidade com o disposto no art. 
30, da Lei nº 3.245/1995, e considerando o Parecer nº 
026/2013, datado de 09.05.2013, da Assessoria Jurí-
dica da Secretaria Municipal de Saúde, constante do 
Processo Funcional nº 2.919/93; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 15.891 - CONCEDER ascensão funcional 
ao servidor José Eugênio Dutra Câmara, ocupante do 
Cargo Público de Médico, para o nível C-47, do Quadro 
dos Servidores Públicos Municipais, com efeito retro-
ativo a 30.05.2012. Barbacena, 04 de dezembro de 
2013.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor e na forma do art. 26, inciso II, da 
Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 15.892 - CANCELAR a licença sem ven-
cimentos para tratar de interesse particular, concedida 
à servidora Shirley do Livramento Campos, ocupan-
te do Cargo Público de Técnico em Educação, nível 
T-2-A, do Quadro do Magistério Público Municipal, 
em conformidade com o Requerimento nº 8073, com 
efeito retroativo a 18.11.2013. Barbacena, 04 de de-
zembro de 2013.

PORTARIA Nº 15.893 - CONCEDER aposentadoria 
por tempo de contribuição, com proventos integrais, 
nos termos do art. 40, § 1º, inciso III, alínea “b”,da 
Constituição Federal /88, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 41/2003, à servidora Ma-
ria Lucy de Almeida Nadalin, Matrícula nº 5417 CPF 
nº 425.094.756-49, no Cargo de Professora, nível 
P-3-A, conforme Parecer nº 393/2013, exarado pela 
Consultoria Geral do Município, com efeito retroativo 
a 30.10.2013. Barbacena, 04 de dezembro de 2012.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis vigentes, em especial com o disposto na Lei 
Delegada nº 38, de 14 de março de 2013, e no De-
creto nº 7.464, de 01 de agosto de 2013, e na forma 
do artigo 26, inciso II, da Constituição do Município de 
Barbacena; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 15.895 - 1 – DESIGNAR, para compor o 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e 
Defesa Ambiental de Barbacena - CODAM, os seguin-
tes membros titulares: a) representantes da AGIR: 
Felipe Alvim Quinet de Andrade – Presidente, Sérgio 
Gustavo Coutinho Grossi – Vice-Presidente. b) repre-
sentantes da entidade comercial: Flávio Dani Franco, 
Osvaldo Fernandes Pereira Júnior, Aderbal Neves Cal-
meto. c) representante de entidade universitária: Gua-
raci Gonçalves. d) representante de entidade cultural: 
Cláudia Fagundes Valle. e) representante de entidade 

Secretário: Samir Carvalho Moysés

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN

ERRATA
RETIFICA AVISO PUBLICADO EM 25/11/2013 – EX-
TRATO DE HOMOLOGAÇÃO – PP Nº 011/2013 – PRC 
023/2013. ONDE SE LÊ “VALOR TOTAL R$ 97.720,00”, 
LEIA-SE “VALOR TOTAL R$ 71.100,00”. Barbacena, 
12/12/2013. Simone Rodrigues da Costa - Gerente de 
Licitação. Publique-se na forma da lei

José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário Municipal de GovernoEXTRATO DE CONTRATO

Nº 100/2013 - Contratante: Município de Barbacena 
– CNPJ 17.095.043/0001-09. Contratado: Controle de 
Pragas D’Marques Ltda –  CNPJ.: 03.463.159/0001-03. 
Processo: 057/2013, Pregão Presencial: 032/2013. 
Objeto: Contratação de empresa especializada em 
serviços de desinsetização e desratização a serem 
efetuados na Casa de Acolhimento Institucional, CRAS 
São Pedro e CRAS Nova Cidade, semestralmente, 
em atendimento à Secretaria Municipal de Coorde-
nação de Programas Sociais – SECOPS. Valor Total : 
R$ 2.100,00. Data de assinatura: 07/11/2013. Início: 
07/11/2013 Término: 06/11/2014. Nome das partes 
que assinam: Antonio Carlos Doorgal de Andrada e 
Olga Cristina de Oliveira Vieira. 

Nº 106/2013 - Contratante: Município de Barbacena 
– CNPJ 17.095.043/0001-09. Contratado: Sul Minas 
Fábrica de Móveis –  CNPJ.: 12.515.512/0001-70. 
Processo: 079/2013, Pregão Presencial: 043/2013. 
Objeto: Aquisição de mobiliário em geral, equipamen-
tos diversos, equipamentos de esporte, diversões e 
utensílios domésticos para implantação de escolas de 
ensino infantil, conforme termo de compromisso PAR 
n.º 8679/2013 FNDE. Itens vencedores: 17 e 23. Valor 
Total : R$ 10.092,00. Data de assinatura: 12/11/2013. 
Início: 12/11/2013 Término: Até o termo final 
da garantia dos objetos contratados, contados 
do recebimento definitivo. Nome das partes que 
assinam: Antonio Carlos Doorgal de Andrada e 
Rosa Maria de Carvalho Silva.

Nº 107/2013 - Contratante: Município de Bar-
bacena – CNPJ 17.095.043/0001-09. Con-
tratado: Vilson da Silva Brum - ME –  CNPJ.: 
11.038.785/0001-08. Processo: 079/2013, Pre-
gão Presencial: 043/2013. Objeto: Aquisição 
de mobiliário em geral, equipamentos diversos, 
equipamentos de esporte, diversões e utensílios 
domésticos para implantação de escolas de ensi-
no infantil, conforme termo de compromisso PAR 
n.º 8679/2013 FNDE. Itens vencedores: 4,11,14
,29,35,37,39,40,41,42,47,58,65 e 68. Valor Total 
: R$ 16.198,82. Data de assinatura: 12/11/2013. 
Início: 12/11/2013 Término: Até o termo final da 
garantia dos objetos contratados, contados do recebi-
mento definitivo. Nome das partes que assinam: Anto-
nio Carlos Doorgal de Andrada e Vilson da Silva Brum.

Nº 108/2013 - Contratante: Município de Barbacena – 

CNPJ 17.095.043/0001-09. Contratado: Djalma de As-
sis Nogueira – Transrelet –  CNPJ.: 06.857.545/0001-
03. Processo: 070/2012, Pregão Presencial: 035/2012. 
Objeto: Locação de um veículo para instalação do Con-
sultório de Rua visando atender ao CAPS II  e CAPS 
AD III, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde 
Pública – SESAP. Itens vencedor: Veículo Pas/Microo-
nibus, marca VW/Kombi, ano 2012/2012. Valor Mensal 
: R$ 3.288,00. Data de assinatura: 12/12/2013. Início: 
12/11/2013 Término: 11/12/2014. Nome das partes 
que assinam: Antonio Carlos Doorgal de Andrada e 
Djalma de Assis Nogueira.

Nº 109/2013 - Contratante: Município de Barbacena – 
CNPJ 17.095.043/0001-09. Contratado: Moura e Mou-
ra Informática e Empreendimentos Comerciais Ltda 
–  CNPJ.: 07.487.504/0001-27. Processo: 079/2013, 
Pregão Presencial: 043/2013. Objeto: Aquisição de 
mobiliário em geral, equipamentos diversos, equipa-
mentos de esporte, diversões e utensílios domésticos 
para implantação de escolas de ensino infantil, confor-
me termo de compromisso PAR n.º 8679/2013 FNDE. 
Itens vencedores: 1,2,3,15,16,28,34,38,43,44,45,46,
48,49,50,59,62,66 e 70. Valor Total : R$ 32.844,68. 
Data de assinatura: 12/11/2013. Início: 12/11/2013 
Término: Até o termo final da garantia dos objetos 
contratados, contados do recebimento definitivo. 
Nome das partes que assinam: Antonio Carlos Doorgal 
de Andrada e Marcos Zacarias Campos de Moura.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL 
DE CULTURA - FUNDAC

RELAÇÃO DE COMPRA DIRETA 
( ART 24, II C.C ART 62, § 4º 

AMBOS DA LEI 8.666/93)
Compras referentes ao mês de outubro/2013

No Diário Oficial do Município do dia 06 de dezembro 
de 2013, págna 5, onde se lê Extrato do Termo Adi-
tivo à Contratualização 001/2013, leia-se, Extrato do 
Termo Aditivo à Contratualização 003/2013/”RC- DOB 
06/09/2013”.

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE PÚBLICA - SESAP

Secretário: José Orleans da Costa

ERRATA

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

Secretário Municipal de Governo

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

Secretário Municipal de Governo

Frederico Furtado
Presidente da Fundação Municipal de Cultura - FUNDAC

turística: Frederico Furtado. f) representantes do setor 
industrial: Roberta Campos Neto, Alessandro Alencar 
da Cunha. g) representante da Secretaria Municipal de 
Finanças: José Francisco Milagres Primo – Secretário. 
2 – Na forma do § 2º do art. 2º do Regimento Interno 
do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentá-
vel e Defesa Ambiental de Barbacena – CODAM, apro-
vado pelo Decreto nº 7.464, de 01 de agosto de 2013, 
ficam designados os seguintes membros suplentes: 
Samir Carvalho Moysés, Ricardo Belo Moreira, Fabrí-
cio Schimniger  Vargas. 3 – DISPOR que a presente 
Portaria entre em vigor na data de sua publicação. 
Barbacena, 12 de dezembro de 2013.

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

Secretário Municipal de Governo
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pedir vista em concessão de honraria. Quis apenas 
alertar, mesmo sendo da chamada oposição, uma vez 
que o requerimento poderia cair. Destacou ainda que 
não tem nada contra a pessoa do homenageado que é 
seu contemporâneo de colégio e sabe ser um profis-
sional correto. Entretanto, no seu modo de entender, 
quem precisa dar quorum para a votação são os mem-
bros da bancada de sustentação. -Requerimento s/nº. 
– Medalha do Mérito Legislativo de acordo com o art. 
4º do Decreto Legislativo nº. 469/98 e 520/99 ao De-
sembargador Walter Luiz de Melo – Aut. Mesa da Câ-
mara. Pela ordem, o Vereador Carlos Roberto Batista 
(Kikito) solicitou a leitura do currículo do homenagea-
do, tendo o Sr. Presidente atendido o pedido e deter-
minado a leitura do currículo pelo Sr. Secretário. Colo-
cado em votação o -Requerimento s/nº. – Medalha do 
Mérito Legislativo de acordo com o art. 4º do Decreto 
Legislativo nº. 469/98 e 520/99 ao Desembargador 
Walter Luiz de Melo – Aut. Mesa da Câmara. APROVA-
DOPOR UNNIMIDADE. - Requerimento nº. 106/13 – 
Solicitando que o título concedido ao Deputado Esta-
dual Manoel Conegundes – Resolução nº. 076/85 
aprovado por esta Câmara e não realizada asessão 
alusiva, seja entregue por esta Casa Legislativa – Aut. 
Ver. Luiz Gonzaga de Oliveira. Solicitou a palavra o ve-
reador Luiz Gonzaga dizendo que em 1985, quando 
Deputado Estadual, o Sr. Manoel Conegundes recebeu 
a deferência da Câmara Municipal e, desde aquela 
época até o momento o Título não lhe foi entregue, 
por esta razão apresentou o requerimento ao qual pe-
dia aprovação do Plenário. Encerrada a discussão, co-
locado em votação o Requerimento 106/13, foi o mes-
mo APROVADO POR UNANIMIDADE. SEGUNDA PARTE 
– ORDEM DO DIA HORÁRIO: 20H04. Discussão e Vo-
tação de Projetos. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
–REGIME URGÊNCIA –URGENTÍSSIMA. Proj. Lei nº. 
197/13 – Autoriza o Município de Barbacena a contra-
tar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais 
– S/A – BDMG, operações de crédito com outorga de 
garantia e dá outras providências – Aut. Executivo – 
PRAZO VENCE EM 16.10.13. Solicitou a palavra o Ve-
reador Carlos Roberto Batista. Retornou à fala do Ve-
reador Ronaldo Braga dizendo que, realmente, existe 
necessidade dese haver uma via de mão dupla para 
votação de projetos na Casa. Destacou que a Prefeitu-
ra pretende aprovar mais um empréstimo de cinco 
milhões somado a outro já aprovado perfazendo dez 
milhões sem se saber o real poder de endividamento 
do município e entende que os vereadores deveria ser 
chamados para mais esclarecimentos.  Destacou que é 
preciso diálogo para se aprovar uma coisa tão séria e 
é direito da Casa saber onde o dinheiro vai ser empre-
gado. Solicitou a palavra o Vereador Sebastião Alvim. 
Agradeceu a posição dos vereadores Gonzaga e Ronal-
do na aprovação dos requerimentos das Medalhas e 
apoiou as colocações do vereador José Jorge, uma vez 
que não é praxe da Casa apresentar pedidos de Vista 
para votar concessão de Medalha. Afirmou ainda que, 
com relação ao empréstimo solicitado pelo Prefeito, o 
Secretário de Finanças se colocou à disposição da Câ-
mara para apresentar, de forma transparente, as ques-
tões levantadas sobre o caso de endividamento do 
município e onde os recursos serão empregados e, se 
houver necessidade, pode se convidado a comparecer 
à Casa. Para explicação pessoal, solicitou a palavra o 
Vereador Luiz Gonzaga. Disse que em momento algum 
vai barganhar apoio. Salientou que votou a questão da 
Medalha ao Desembargador por livre e espontânea 
vontade, sem esperar que pelo voto seus projetos em 
pauta fossem aprovados. Relembrou que quando foi 
votado o projeto de empréstimo de cinco milhões a 
base do governo não tinha número suficiente e falou 
ao Líder do Governo à época que deixasse o projeto 
ser votado, pois receberia voto favorável. Para discutir 
o projeto, ocupou a Tribuna o vereador Ronaldo Bra-
ga. Salientou que o projeto em questão não pode ser 
votado na base do afogadilho. Destacou que a cidade 
passa por dificuldades e está em todos os jornais e os 
vinculados ao executivo falam nisso o tempo todo. As-
severou que,se afirma que há dívidas de cento e vinte 
e quatro milhões,  como explicar contrair empréstimo, 
e gostaria que um especialista em orçamento da Pre-

feitura comparecesse ao Plenário para esclarecer. Em 
aparte, o vereador Luiz Gonzaga disse que entende 
bem a necessidade de alguns recursos,mas, gostaria 
que a Casa se disponibilizasse a fazer um acordo de se 
retirar o projeto de pauta e, quando chegarem os ou-
tros cinco milhões já aprovados, voltar à discussão do 
atual. Em aparte, o vereador Sebastião Alvim disse 
que não estava presente quando foi votado o primeiro 
empréstimo e o município estava sem condições de 
apresentar as documentações necessárias e, agora, o 
prefeito está correndo atrás para que seja liberado. 
Afirmou que o empréstimo anteriormente aprovado 
ainda não chegou para o município. Retomando a pa-
lavra, o vereador Ronaldo Braga disse que são ques-
tões que precisam ser apreciadas de forma mais deta-
lhada e meticulosamente e , se possível, com a 
participação democrática da população para indicar as 
necessidades de cada uma. Pela ordem, o vereador 
Sebastião Alvim disse que o Prefeito tem compromisso 
com o município de Barbacena e irá cumpri-los. Encer-
rada a discussão foi concedida VISTA Á VEREADORA 
VÂNIA DE CASTRO. Proj. Lei nº. 201/13 – Autoriza a 
adequação das Leis nºs 3809, de 2004 e 4446, de 
2012, à Legislação federal e dá outras providências – 
Aut. Executivo – PRAZO VENCE EM 23.10.13. Solicitou 
a palavra o Vereador Ronaldo Braga. Deixou registrado 
um voto de desconfiança com relação ao interesse da 
proposta. Afirmou que o Executivo tem uma Lei Dele-
gada e o prefeito não se dá por satisfeito com a Lei 
Delegada que lhe garante amplos poderes. Destacou 
que a proposta do Projeto de Lei em discussão é uma 
falta de respeito com o Legislativo. Em aparte, a vere-
adora Vânia Castro disse que a Lei foi feita pelo Prefei-
to Célio Mazzoni que não conseguiu cumpri-la, logo a 
seguir a Prefeita Danuza tentou fazer adequações e 
não conseguiu e agora, o que o Prefeito pretende fa-
zer é adequar a Lei e isso está muito claro. Retomando 
a palavra, o vereador Ronaldo Braga disse que espera 
que a vereadora Vânia Castro lhe fizesse ver que está 
errado, mas provou o contrário. Destacou que não 
está na Lei as adequações que o Prefeito pretende 
fazer.Retomando o aparte a vereadora Vânia Castro 
disse que o prefeito pretende fazer a adequação de 
acordo com a Lei Federal. Retornando o vereador Ro-
naldo Braga disse que no escopo do projeto precisa 
estar claro onde serão feitas as adequações, que é o 
que não consta do projeto.Em aparte a vereadora Vâ-
nia Castro disse que se comprometia a trazer as infor-
mações necessárias para esclarecer as intenções do 
Prefeito e ajudar aos moto-taxistas. Para discutir o 
projeto, solicitou a palavra o Vereador Carlos Roberto 
Batista (Kikito). Disse acreditar que deva estar haven-
do um mal entendido. Salientou que a atitude do Pre-
feito, ou da equipe dele, está totalmente equivocada. 
Afirmou que em 2012, quando vencia o prazo dado 
pelo Governo Federal, a prefeitura mandou para a Câ-
mara um projeto com todas as explicações de onde 
seriam feitas as mudanças na Lei, o que não ocorre 
agora.Colocou que o parecer no projeto, dado pela 
vereador Vânia Castro está muito mais claro e minu-
cioso que o projeto enviado hoje pelo Prefeito.Afirmou 
que não há clareza nas adequações que o Prefeito 
pretende fazer. Para discutir o projeto, solicitou a pala-
vra o vereador Sebastião Alvim. Disse que o parecer 
da vereadora Vânia Castro é perfeito. Citou que a situ-
ação do transporte em Barbacena é grave e pessoas 
estão sendo transportadas de forma perigosa e sem 
regulamentação por transportes alternativos. Disse 
que é preciso solicitar que se mande ao Plenário de 
forma clara as mudanças que serão feitas, mesmo 
porque há um compromisso de campanha do prefeito 
de regulamentar a situação dos moto-taxistas. Afir-
mou concordar com os vereadores Ronaldo Braga e 
Carlos Roberto Batista e sabe que a intenção da Casa 
é debater, mas tem compromisso com o Prefeito e ele 
com a Câmara de ser claro nestas questões. Em apar-
te, o vereador Ronaldo Braga disse que o que se pre-
tende é que se coloque no projeto as propostas de 
forma clara para que o Plenário possa discutir. Reto-
mando a palavra, o vereador Sebastião Alvim disse 
que vai levar ao Prefeito as ponderações apresentadas 
em Plenário para que seja resolvido o problema da 

ERRATA
A publicação feita no e-dob do dia 02.12.13, página 
01, onde se lê Ata 065, Ord 051 de 17.09.13, leia-se 
Ata 065, Ord 051, de 19.09.13.

RESUMO DA ATA 078/2013 - 057ª Sessão Ordinária 
– 10.10.2013 – 2º Período –1º Ano da Legislatura. 
Presidente em exercício: Vereador Tadeu José Gomes. 
Secretário: Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira. Verea-
dores Presentes: Conforme registro em livro próprio.
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h29. 
O Sr. Presidente convidou o vereador Luiz Gonzaga 
para secretariar a Sessão. Logo em seguida solicitou à 
vereadora Vânia Castro proceder à leitura do versículo 
bíblico:“ Senhor Deus da minha salvação. Diante de 
Ti tenho clamado de dia e de noite, chegue a minha 
oração perante a Tua face. Inclina os Teus ouvidos ao 
meu clamor”.I – Leitura e Discussão da Ata. LEITURA 
DA ATA: 063/13 – APROVADA POR UNANIMIDADE.
II- CORRESPONDÊNCIARECEBIDA – Não houve. Tri-
buna Livre – Presidente da Associação Comunitária 
dos Amigos do João Paulo II – TEMA: pedidos e agra-
decimentossobre a referida comunidade. Compareceu 
oSenhor Izaldo José dos Nascimento, que da Tribuna 
parabenizou o vereador Kikito pela Tribuna Livre.  Co-
mentou sobre as figuras dos Srs. Vicente Araújo e Zé 
Bodeco que estavam sempre presentes nas reuniões 
da comunidade. Destacou que o político inteligente se 
destaca pelas suas ações e está sempre presente. As-
severou que nas reuniões de comunidade sempre co-
brado a procurar um político diz que não, pois o poder 
não está com ele e sim com o povo. Afirmou que tem 
pedido constantemente para a comunidade se juntar 
para fazer as cobranças necessárias para suprir as ne-
cessidades básicas de cada localidade. Afirmou que é 
suplente, teve quinhentos e quarenta e cinco votos e 
recebeu votos de confiança da comunidade. Destacou 
que participa das reuniões da Câmara para levar as 
informações necessárias para a comunidade. Afirmou 
que a política boa é aquela que é retornável. Asseve-
rou que não estava ali para dar lição de moral em 
ninguém e sim para solicitar que aquele que teve voto 
lembre-se da comunidade que lhe ajudou a ser eleito. 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA. - Requerimento s/nº. 
– Medalha do Mérito Legislativo de acordo com o art. 
4º do Decreto Legislativo nº. 469/98 e 520/99 ao De-
sembarcador Doorgal Gustavo Borges de Andrada – 
Aut. Mesa da Câmara. Ás 19h44, o Senhor Presidente 
interrompeu a Sessão, sendo reaberta às 19h50.Colo-
cado em votação oRequerimento s/nº. – Medalha do 
Mérito Legislativo de acordo com o art. 4º do Decreto 
Legislativo nº. 469/98 e 520/99 ao Desembarcador 
Doorgal Gustavo Borges de Andrada – Aut. Mesa da 
Câmara. APROVADO com 09(nove) votos favoráveis e 
01(uma) Abstenção. Pela ordem, o vereador José 
Jorge Emídio disse que nunca houve pedido de vista 
em concessão de Medalha e agradeceu aos vereado-
res Ronaldo Braga e Luiz Gonzaga, por terem votado 
favorável. Pela ordem, o vereador Carlos Roberto Ba-
tista (Kikito) disse que discordava da fala do vereador 
José Jorge e afirmou que as bancadas é que precisam 
se organizar. Asseverou que se absteve de votar. Sa-
lientou que votar contra é do jogo democrático e na-
tural. Destacou que todas as vezes que não se têm 
certeza de aprovação deve-se pedir vista. Salientou 
que não tem nada contra o homenageado mas, enten-
de que se fosse um rito de votação secreta, talvez ti-
vesse caído o requerimento, por falta de acordo entre 
as lideranças. Para justificativa de voto, solicitou a 
palavra o vereador Ronaldo Braga. Disse que a con-
cessão de honraria é importante para a Casa.Discor-
dou do vereador José Jorge e disse que é possível 
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classe sofrida dos moto-taxistas.Logo a seguir, o Sr. 
Presidente determinou fosse feita a chamada nominal 
dos Srs. Vereadores sendo constatadas as ausências 
dos Vereadores Amarílio Andrade ,Carlos Alberto Sá 
Grise e Ilson Guilherme, sendo justificadas pelo Sr. 
Presidente.Nada mais havendo a tratar, às 21h11, o Sr. 
Presidente determinou o encerramento da Presente 
Sessão. Eu, Rogério Luiz Pereira Barbosa da Silva, Re-
dator de Atas em exercício, Lavrei a presente Ata que, 
após lida e aprovada, será devidamente assinada pe-
los Srs. Presidente e Secretário. Vereador Tadeu José 
Gomes – Presidente em exercício. Vereador Luiz Gon-
zaga de Oliveira – Secretário Ad-hoc. 

RESUMO DA ATA 079/2013 - 058ª Sessão Ordinária 
– 15.10.2013 – 2º Período –1º Ano da Legislatura. 
Presidente em exercício: Vereador Amarílio Augusto 
de Andrade. Secretário: Vereador RONALDO BRAGA. 
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro 
próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁ-
RIO: 19h32.  “Exaltem-no  na congregação do povo e 
glorifiquem-no na assembléia dos anciãos. Ele conver-
te rios em desertos e nascentes em terra sedenta”. I – 
Leitura e Discussão da Ata. LEITURA DA ATA: 064/13 
– APROVADA POR UNANIMIDADE.  II- CORRESPON-
DÊNCIAS  RECEBIDAS . - Teleg. Min. Saúde, MS/SE/
FNS, datados de 01.10.13 com liberação de recursos, 
ref. Nºs. 618, 652, 672, 2306, 3190, 3193, 3204, 7933, 
9103, 11492, 19597, 19663, 22864, 26280, 26315, 
27383, 27444, 28333, 29026, 30597, 31528, 32790, 
32876 e 33711, todos /MS/SE/FNS. - Teleg. Min. Saú-
de, MS/SE/FNS, datados de 08.10.13 com liberação 
de recursos, ref. Nºs. 240, 994, 1727, 2539 e 4740. 
- Comunicado Min. da Educação, CM220333/2013, 
de 23.09.13 informação liberação de recursos. - Da 
Vereadora Vânia Castro, comunicando ausência na 
sessão de 15.10.13, em razão de viagem a Brasília 
como Pres. Com. Esp. Acompanhamento Inst. Turismo 
Ferroviário de Barbacena – CETURF. - Da Assembleia 
Legislativa de MG, comunicando curso Poder e Pro-
cessos Leg. Municipais. - Da Assembleia Legislativa de 
MG comunicando o pagamento 2. Parcela de convênio 
com a Santa Casa de Misericórdia de Barbacena. III- 
APRESENTAÇÃO DE PROPOSIÇÕES . - Da Vereadora 
Angela Maria Kilson: Ind. nº. 573/13, solicitando ao 
Prefeito a revitalização da Praça Iolanda Maia; Ind. 
nº. 574/13, solicitando ao Prefeito asfaltamento R. 
José Felipe, B. Vilela; Ind. nº. 575/13, solicitando ao 
Prefeito, um abrigo de ônibus para o B. Santa Cecília; 
Ind. nº. 576/13, solicitando ao Prefeito a recuperação 
de passeios públicos do município; Ind. nº. 577/13, 
solicitando ao Prefeito a regularização da situação dos 
camelôs da cidade. - Do Vereador Carlos Alberto Sá 
Grise: Ind. nº. 569/13, solicitando ao Prefeito a insta-
lação de quebra-molas na R. Demétrio Ribeiro, B. San-
to Antônio; Ind. nº. 570/13, solicitando ao Prefeito a 
troca das manilhas da rede de esgoto da R. Pref. João 
Lopes. B.Andorinhas; Ind. nº. 571/13, solicitando ao 
Prefeito a construção da rede de esgoto na R. N.Sra. 
do Carmo, Dist. Pinheiro Grosso; Ind. nº. 572/13, so-
licitando ao Prefeito a construção da rede de esgoto 
na R. Pedro Bergamaschi, Dist. Colônia Rodrigo Sil-
va. - Da Vereadora Gracia Araújo: Ind. nº. 578/13, 
solicitando ao Prefeito a instalação de iluminação de 
sódio para o Beco Padre Roma, B. do Carmo; Ind nº. 
579/13 solicitando ao Prefeito a instalação de ilumi-
nação de sódio para a R. Embaixador José Bonifácio, 
B. do Carmo. - Do Vereador José Jorge Emídio: Req. 
nº. 107/13, requerendo moção congratulatória ao Sr. 
Lauderley Marioley da Silva pelo projeto cultural Músi-
ca na Praça. - Do Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira: 
Req. nº. 105/13, requerendo constar em ata voto de 
pesar pelo falecimento do Sr. Silvério Siqueira Ramos; 
Ind. nº. 568/13, solicitando ao Prefeito o calçamento e 
limpeza da R. Rio Negro, B. Caiçaras; Ind. nº. 584/13, 
solicitando ao Prefeito o conserto do bueiro da R. José 
Campos Júnior, B. Grogotó; Ind. nº. 585/13, solici-
tando ao Prefeito a operação tapa buraco na V. Pref. 
Simão Tamm, B. Grogotó; Ind. nº. 586/13, solicitando 
ao Prefeito a revitalização de parte da calçada da R. 
Demétrio Ribeiro, B. Santo Antônio; Ind. nº. 587/13, 
solicitando ao Prefeito a construção da calçada e o 

asfalto da R. Virgílio Melo Franco, centro. - Do Vere-
ador Ronaldo Braga: Ind. nº. 580/13, solicitando ao 
Prefeito a instalação de duas luminárias nos postes da 
Chapada; Ind. nº. 581, solicitando ao Prefeito a im-
plantação de redutores de velocidade e sinalização de 
advertência na Comunidade da Chapada. PROJETOS 
PROTOCOLADOS NA CASA - -Proj. Lei. nº. 215/13 – 
Define a organização das Conferências Municipais de 
Saúde como espaço democrático e reformula o Con-
selho Municipal de Saúde de Barbacena garantindo 
a sua adequação aos termos da Resolução CNS 453 
de 10 de maio de 2012 -  Aut. Executivo. Proj. Lei. 
nº. 216/13 – Dá nova redação, acrescenta §§ e in-
cisos ao art. 36 da Lei Municipal nº. 3247, Código de 
Obras e Edificações do Município de Barbacena, para 
dispor sobre a construção de rampa para deficientes 
físicos nas áreas de acesso das calçadas e dá outras 
providências – ver. Johnson oliveira Marçal. Proj. Lei. 
nº. 217/13 – Dispõe sobre a instalação de sistema de 
aquecimento de água por energia solar nas edifica-
ções do Município de Barbacena e dá outras provi-
dências – Ver. Johnson Oliveira Marçal. Proj. Lei. nº. 
218/13 – Institui a meia-entrada para professores do 
ensino fundamental, médio, técnico e universitário em 
quaisquer eventos culturais exibidos nas salas e casas 
de espetáculos instalados no Município de Barbacena 
e dá outras providências – Ver. Luiz Gonzaga de Oli-
veira. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA. HORÁRIO: 
20H 04. Discussão e Votação de Projetos. Pela Ordem, 
solicitou a palavra o vereador Ronaldo Braga. Disse 
que apelava ao vereador Jose Jorge, Presidente da Co-
missão de Constituição  para que convocasse de ma-
neira urgente os membros da comissão para analisar 
o requerimento apresentado com relação a conces-
são do Demae. Disse que todos os projetos em pauta 
estão em andamento e infelizmente o requerimento 
apresentado, recurso, precisa ser deliberado. Salien-
tou que é responsabilidade da Comissão de Constitui-
ção analisar e votar o que a ela é encaminhado. Disse 
entender que não haja interferência do Executivo, pois 
o que se está deliberando é apenas um recurso e não 
entende o por que da demora da reunião da Comissão 
a qual pertence e também a vereadora Marilene. Pela 
ordem, o vereador Jose Jorge disse que o vereador 
Ronaldo Braga estava sendo ingrato, pois a comissão 
se reuniu na semana passada e deliberou inúmeros 
projetos. Entretanto, a vereadora Marilene pediu um 
prazo para analisar e, como está em viagem, não hou-
ve tempo para convocar o suplente. Salientou que, na 
próxima sexta-feira, a Comissão vai deliberar o recur-
so. Pela ordem, o vereador Ilson Guilherme disse que 
é o suplente da Comissão e precisa, caso seja convo-
cado, recebê-la com antecedência necessária.   
Logo a seguir, o Sr. Presidente determinou a chamada 
nominal dos vereadores para verificação de Quorum. 
Não havendo quorum para deliberação, determinou o 
encerramento da presente reunião.  Nada mais haven-
do  às 20h06,  o Sr. Presidente determinou o encer-
ramento da Presente Sessão. Eu, Rogério Luiz Pereira 
Barbosa da Silva, Redator de Atas em exercício, Lavrei 
a presente Ata que, após lida e aprovada, será devi-
damente assinada pelos Srs. Presidente e Secretário. 
Vereador Amarílio Augusto de Andrade – Presidente. 
Vereador RONALDO BRAGA – Secretário.

RESUMO DA ATA 080/2013 - 059ª Sessão Ordinária 
– 17.10.2013 – 2º Período –1º Ano da Legislatura. 
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. 
Secretário: Vereador Tadeu José Gomes. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio.PRIMEI-
RA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h29. O Sr. 
Presidente solicitou ao Sr. Secretário que  efetuasse 
a verificação de quorum para a abertura da sessão. 
Não havendo número legal, o Sr. Presidente deixou de 
abrir a reunião por falta de quorum. Eu, Rogério Luiz 
Pereira Barbosa da Silva, Redator de Atas em exercí-
cio, Lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, 
será devidamente assinada pelos Srs. Presidente e 
Secretário. Vereador Amarílio Augusto de Andrade –
Presidente. Vereador Tadeu José Gomes – Secretário.

RESUMO DA  ATA 081/2013 - 060ª Sessão Ordinária 

– 22.10.2013 – 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: 19h20. 
“Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, 
todos os moradores da terra.Cantai ao Senhor, bendi-
zei o Seu nome”. O Senhor Presidente comunicou que 
devido a intenção dos vereadores de ouvirem o Secre-
tário Municipal de Finanças, Dr. José Francisco Mila-
gres, a primeira parte da Sessão ficaria para a próxima 
reunião. Solicitou aos  vereadores Angela Kilson e Pas-
tor Johnson Marçal conduzir o Secretário até a Mesa. 
Alertou que ele falaria sobre o empréstimo de cinco 
milhões de reais a ser contraído pelo Executivo. Deu  
boas vindas ao Secretário. Determinou se constasse 
na íntegra as falas dos Srs. Secretário e Vereadores. 
A ÍNTEGRA DOS QUESTIONAMENTOS E CONSIDERA-
ÇÕES DO SR. SECRETÁRIO ENCONTRA-SE ANEXA A 
ATA ORIGINAL ARQUIVADA NOS ANAIS DA CÂMARA. 
Ás 20h21 o Sr. Presidente disse que estava encerrada 
a primeira parte da Ordem do Dia e passava para a 
Segunda parte. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA 
- HORÁRIO: 20H21. Discussão e Votação de Projetos.  
O Senhor Presidente comunicou ainda que estava 
nomeando  uma comissão formada pelos Vereadores 
Luiz Gonzaga, Ilson Guilherme, Carlos Sá Grise e José 
Jorge para recepcionarem o Dr. Alanir Hauck Rabeca 
e as vereadores Vânia Castro, Marilene Franco, Gracia 
Araujo e Angela Kilson para recepcionarem a Dra. Va-
léria Possa na entrada do Master Plaza e conduzi-los 
até o local da Sessão Solene do dia 25. Pela ordem, 
solicitou a palavra o Vereador Ilson Guilherme. Afir-
mou haver viajado com o Prefeito Toninho Andrade 
até Juiz de Fora onde participaram de um evento e 
com ele comentou a respeito de emancipações e ple-
biscito já votados pelo Congresso. O Prefeito lhe solici-
tou formar uma Comissão para estudar a emancipação 
de Correia de Almeida. Disse que a Lei é engessada e 
para emancipação de Correia de Almeida vai haver a 
necessidade de votação também da população de Bar-
bacena, por esta razão estava pedindo o apoio de seus 
pares. Destacou que é importante acontecer a eman-
cipação de Correia de Almeida. PRIMEIRA DISCUSSÃO 
E VOTAÇÃO –  REGIME URGÊNCIA –URGENTÍSSIMA. 
Proj. Lei nº. 197/13 – Autoriza o Município de Barba-
cena a contratar com o Banco de Desenvolvimento de 
Minas Gerais – S/A – BDMG, operações de crédito com 
outorga de garantia e dá outras providências – Aut. 
Executivo – PRAZO VENCIDO EM 16.10.13. APROVA-
DO POR 11 (onze) votos a favor, 03 (três) contra. Para 
justificativa de voto, solicitou a palavra o vereador 
Ronaldo Braga. Disse que seu voto contrário foi mais 
alicerçado em função da participação do Secretário de 
Fazenda quando disse que o limite de endividamento, 
o melhor, é nenhum. Salientou que preferia ficar na 
prudência à espera da chegada dos primeiros cinco 
milhões de reais. Também, para justificativa de voto, 
solicitou a palavra o vereador Luiz Gonzaga. Solicitou 
que se constasse que votava contra, por entender que 
o ano que vem é um ano político e como dinheiro não 
chegou, as obras não tiveram inicio e não houve como 
se fiscalizar.  Pela ordem, solicitou a palavra o vere-
ador Carlos Roberto Batista. Disse que preferiu não 
questionar o Secretário de Fazenda por que já tinha 
a noção do que seriam as colocações dele e de qual 
seria a postura da Casa diante do projeto. Colocou que 
extremamente um passo a trás que a Câmara deu ao 
votar mais um empréstimo. Salientou não entender 
por que o Executivo não pediu logo dez milhões de 
reais. Afirmou também não entender por que se pagar 
tanto a uma empresa problemática para fazer um ser-
viço que no passado foi feito setenta por cento desse 
serviço. Disse que deveriam ser pagos os pouco mais 
de quinhentos mil restantes à empresa Geodados para 
que ela conclua o serviço ao invés de se pagar mais de 
cinco milhões a uma empresa de Cotia , estado de São 
Paulo, que cobrou naquela cidade com uma população 
muito maior que Barbacena, cerca de três milhões de 
reais e Barbacena está pagando muito acima. Disse 
suspeitar que esta empresa já tenha dado o cano em 
Santa Catarina. SOLICITOU AO SR. PRESIDENTE QUE 
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SE CONSTASSE NA ÍNTEGRA A SUA FALA. O Senhor 
Presidente disse que estava DEFERIDO o requerimen-
to do vereador Carlos Batista para que se constasse na 
íntegra a sua fala e também que se constasse na ínte-
gra a fala da Vereadora Vânia Castro. A ÍNTEGRA DA 
FALAS DOS VEREADORES CARLOS ROBERTO BATISTA 
E VÂNIA CASTRO ENCONTRAM-SE NA ATA ORIGINAL 
NOS ANAIS DA CÂMARA MUNICIPAL. Pela Ordem, so-
licitou a palavra o Vereador Marcio Zeferino para dizer 
que teve uma grande batalha e conseguiu pegar um 
grande partido como o PDT, com ajuda do Fernando 
Pintinho e do Márcio do Sindicato Rural e  o Deputado 
Zé Silva que lhe atendeu com todo carinho. Salientou 
que agora poderá ser o Líder do Partido. Falou sobre 
a emancipação de Correia de Almeida, reafirmando a 
fala do vereador Ilson Guilherme, pois a situação do 
distrito é muito complicada, não tem atendimento de 
ambulância, as ruas estão horríveis, não há hospital 
rural. Cumprimentou o prefeito pelo trabalho. Disse 
ter mudado de partido mas continua apoiando o Pre-
feito. Parabenizou os vereadores Gonzaga, Kikito e Ro-
naldo pelo brilhante trabalho que realizam. O Senhor 
Presidente informou que ainda não comunicou a Casa 
o seu ofício devido a presença do Secretário de Finan-
ças. Proj. Lei nº. 201/13 – Autoriza a adequação das 
Leis 3809, de 2004 e 4446, de 2012 à legislação fede-
ral e dá outras providências – Aut. Executivo – PRAZO 
VENCE EM 23.10.13. VISTA CONCEDIDA AO VEREA-
DOR RONALDO BRAGA. Proj. Lei nº. 203/13 – Autoriza 
a concessão de anistia fiscal e dá outras providências 
– Aut. Executivo – PRAZO VENCE EM 23.10.13. VIS-
TA CONCEDIDA AO VEREADOR CARLOS ROBERTO 
BATISTA. O Sr. Presidente solicitou ao Secretário dar 
conhecimento à Casa do Edital convocando reuniões 
extraordinárias para os dias  23,28 e 30 de outubro e 
primeiro de dezembro de 2013, conforme pauta anexa 
ao mesmo Edital. O Senhor Presidente comunicou que 
estava atendendo a população que lhe pedia urgen-
temente essa anistia e também ao Sr. Prefeito. Disse 
que o projeto é prioruitário e o projeto envolvendo 
as contas da ex-prefeita Danuza também precisa ser 
votado, pois o prazo está vencendo, por esta razão 
convocava o período extra. Pela ordem, o Vereador 
José Jorge disse que muita gente estava esperando 
a aprovação desse projeto e solicitou ao vereador 
Carlos Roberto Batista retirar o pedido de Vista. Para 
explicação pessoal, o vereador Carlos Roberto Batista 
disse que o que chegou é que o acordo foi construído 
em cima do primeiro projeto. Disse que pediu vista 
porque inclusive o Presidente já se colocou contrário 
a esse tipo de projeto. Disse entender que está no 
primeiro ano de uma gestão. Não está contra a anistia 
e o que discute é que tipo de anistia se está dando no 
projeto. Pela ordem, o vereador Ronaldo Braga disse 
que o acordo não foi cumprido e o pedido de vista é 
para que se analise o projeto. O Senhor Presidente 
disse que sua posição estava definida e que estava 
ajudando a população e ao Prefeito. VETO – DISCUS-
SÃO E VOTAÇÃO ÚNICA. Veto parcial ao Proj. Lei nº. 
032/13 – Institui no âmbito do município de Barbace-
na o programa de incentivo ao uso do tijolo ecológi-
co – Aut. Executivo – PRAZO VENCIDO EM 11.10.13. 
VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR LUIZ GONZAGA DE 
OLIVEIRA. Nada mais havendo a tratar, às 20h45, o 
Sr. Presidente determinou o encerramento da Presen-
te Sessão. Eu, Rogério Luiz Pereira Barbosa da Silva, 
Redator de Atas em exercício, Lavrei a presente Ata 
que, após lida e aprovada, será devidamente assinada 
pelos Srs. Presidente e Secretário. Vereador Amarílio 
Augusto de Andrade – Presidente. Vereador Tadeu 
José Gomes – Secretário.

RESUMO DA ATA 082/2013 - 018ª Sessão Extraordiná-
ria – 23.10.2013 – 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: 19h24. “ O 
Senhor reina. Tremam as nações. Ele está entronizado 
entre os querubins. Comova-se a terra”. I – Leitura e 
Discussão da Ata. LEITURA DA ATA: Ata nº. 055/13 – 
Aprovada por unanimidade. II- CORRESPONDÊNCIAS 

RECEBIDAS. - Atestado médico apresentado pelo Ve-
reador Carlos Roberto Batista, justificando sua ausên-
cia à presente sessão. - Atestado médico apresentado 
pelo vereador Johnson Oliveira Marçal, justificando a 
ausência nos dias 22 e 23 de outubro. SEGUNDA PAR-
TE – ORDEM DO DIA - HORÁRIO: 19h35. Discussão 
e Votação de Projetos. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VO-
TAÇÃO –  REGIME URGÊNCIA URGENTÍSSIMA. Proj. 
Lei nº. 203/13 – Autoriza a concessão de anistia fiscal 
e dá outras providências – Aut. Executivo – PRAZO 
VENCE EM 23.10.13 – VISTA CONCEDIDA AO VERE-
ADOR LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA. REDAÇÃO FI-
NAL – PROJETO DE LEI. Proj. Lei nº. 067/13 – Dispõe 
sobre a proibição do uso de telefone celular dentro 
de sala de aula e dá outras providências – Aut. Ver. 
Tadeu José Gomes – APROVADO POR UNANIMIDADE. 
Proj. Lei nº. 105/13 – Reconhece como de utilidade 
pública o Instituo Isadora Bicalho – ISAB e dá outras 
providências – Aut. Ver. Tadeu José Gomes - APROVA-
DO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 111/13 – Cria 
o centro de atendimento ao turista – CAT no Muni-
cípio de Barbacena – Aut. Vereadora Vânia Maria de 
Castro - APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 
121/13 – Institui a Feira de Troca de Livros e Saber 
– Aut. Vereadora Vânia Maria de Castro - APROVADO 
POR UNANIMIDADE. REDAÇÃO FINAL – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO. Proj. Dec. Leg. nº. 017/13 
– Concede o Diploma de Honra ao Mérito à Daniela 
Arbex e dá outras providências – Aut. Ver. Luiz Gon-
zaga de Oliveira - APROVADO POR UNANIMIDADE. 
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE 
DECRETO. Proj. Dec. Leg.  nº. 014/13 – Comemora os 
350 anos dos correios com sessão solene promovida 
pelo Poder Legislativo de Barbacena – Aut. Ver. Carlos 
Roberto Batista – RETIRADO DE PAUTA PELO PRESI-
DENTE ANTE A AUSÊNCIA DO AUTOR. Proj. Dec. Leg.  
nº. 020/13 – Comemora os 90 anos do Banco do Brasil 
com sessão solene promovida pelo Poder Legislativo 
de Barbacena – Aut. Vereadora Gracia Araújo - APRO-
VADO POR UNANIMIDADE. A Vereadora Gracia Araújo 
solicitou fosse o presente projeto colocado em vota-
ção em Redação Final, sendo deferido pelo Sr. Pre-
sidente e o mesmo APROVADO POR UNANIMIDADE 
EM REDAÇÃO FINAL. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTA-
ÇÃO – PROJETO DE LEI. Proj. Lei nº. 188/13 – Dispõe 
sobre o ordenamento territorial, autoriza a instituição 
de loteamentos integrados e dá outras providências 
– Aut. Executivo - VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR 
LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA. Proj. Lei nº. 215/13 – 
Define a organização das conferências municipais de 
saúde como espaço democrático e reformula o con-
selho municipal de saúde de Barbacena garantindo a 
sua adequação aos termos da Resolução CNS 435 de 
10 de maio de 2012 – Aut. Executivo - VISTA CON-
CEDIDA AO VEREADOR LUIZ GONZAGA DE OLIVEI-
RA. 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 - VISTA 
CONCEDIDA AO VEREADOR ILSON GUILHERME DE 
SÁ.  PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - EM 
BLOCO: 24.09.13; 01.10.13 e 15.10.13 APROVADAS 
POR UNANIMIDADE. Nada mais havendo a tratar, às 
19H50, o Sr. Presidente determinou o encerramento 
da Presente Sessão. Eu, Rogério Luiz Pereira Barbo-
sa da Silva, Redator de Atas em exercício, Lavrei a 
presente Ata que, após lida e aprovada, será devida-
mente assinada pelos Srs. Presidente e Secretário. 
Vereador Amarílio Augusto de Andrade – Presidente. 
Vereador Tadeu José Gomes – Secretário. 

RESUMO DA ATA 083/2013 - 061ª Sessão Ordinária – 
24.10.2013 – 2º Período –1º Ano da Legislatura. Pre-
sidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Se-
cretário: Vereador Tadeu José Gomes. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h23. “ O 
Senhor reina. Tremam as nações. Ele está entronizado 
entre os querubins, comova-se a terra. O Senhor é 
grande e mais elevado que todas as nações.”. I – Lei-
tura e Discussão da Ata. LEITURA DA ATA: Atas nºs. 

065, 078 e 080/13 – Aprovadas por unanimidade. II-- 
Telegrama do Ministério da Saúde de 15.10.13 comu-
nicando liberação de recursos. Ref. 209. - Comunicado 
nº. CM226356 do Ministério da Educação de 16.10.13, 
com .liberação de recursos. -Telegrama do Ministério 
da Saúde de 21.10.13, com. Liberação de recursos. 
Ref. 5206. -Telegrama do Ministério da Saúde de 
21.10.13, com. Liberação de recursos. Ref. 000117. - 
Of.02/13, de 17.07.13 da UCB solicitando asfaltamento 
das ruas citadas. - Do Dep. Dinis Pinheiro solicitando 
apoio para causa da iluminação pública. - Balancete 
Financeiro da Câmara ref. agosto/13. - Balancete Fi-
nanceiro da Câmara ref. setembro/13. - Convite para 
assistir a TV Lafaiete, canal 10, Programa Direitos do 
Consumidor. - Parecer 078 da Procuradoria da Câma-
ra, ref a falta de vereador a sessão da Câmara. - Of. 
51/13 do Ver. Pastor Johnson justificando ausência na 
reunião dia 15.10.13. - Of. 62/13 do Ver. Márcio Zefe-
rino com mudança para o Partido  Solidariedade. - Of. 
059/13 da Vereadora Vania Castro com ausência nas 
reuniões dia 24 e 25/10. - Of. 313/13 do Sec. José 
Francisco Silveira, enc. Relatório da Auditoria da Pre-
feitura, exerc. 2012. - Prestação de Contas das Obras 
Passionistas São Paulo da Cruz – Convênio 28/13. O 
Senhor Presidente afirmou que são quatorze  volumes 
relativos ao trabalho da Libertas Auditoria, feito na 
Prefeitura Municipal no ano de 2012, o qual estava a 
disposição dos Senhores Vereadores. PROJETOS PRO-
TOCOLADOS NA CASA. Proj. Lei. nº. 220/13 – Institui 
o Programa Municipal Música na Escola nas escolas da 
rede pública Municipal de Barbacena e dá outras pro-
vidências -  Aut. Ver. Luiz Gonzaga de Oliveira. Proj. 
Lei. nº. 222/13 – Dispõe sobre a instituição da catalo-
gação e registro das nascentes de água no Município 
de Barbacena e a colocação de placas informativas 
nessas nascentes -  Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. 
Proj. Lei. nº. 223/13 – Assegura às pessoas portado-
ras de deficiência física ou motora ou com mobilidade 
reduzida o direito de embarque e desembarque entre 
as paradas obrigatórias (pontos de ônibus) no Municí-
pio de Barbacena e dá outras providências -  Aut. Ver. 
Johnson Oliveira Marçal. SEGUNDA PARTE – ORDEM 
DO DIA  HORÁRIO: 19h47. Discussão e Votação de 
Projetos. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO –  REGI-
ME URGÊNCIA URGENTÍSSIMA. Proj. Lei nº. 197/13 
– Autoriza o Município de Barbacena a contratar com 
o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – S/A – 
BDMG, operações de crédito com outorga de garantia 
e dá outras providências – Aut. Executivo – PRAZO 
VENCIDO EM 16.10.13. Pela ordem, solicitou a palavra 
o vereador Carlos Roberto Batista para comunicar que 
estará em Brasília, juntamente com os vereadores 
José Jorge Emídio e Marilene Franco para encaminhar 
uma proposta no sentido de ajudar os funcionários da 
Fábrica Ferreira Guimarães. Alertou que as primeiras 
demissões já começaram a ser feitas e o leilão da em-
presa já está marcado. Solicitou aos vereadores que 
fazem parte do bloco de sustentação do Prefeito Muni-
cipal para que interajam de forma a pedir que o mes-
mo interceda em prol dos servidores. O Senhor Presi-
dente afirmou que durante a visita do Governador do 
Estado, solicitou ao mesmo que recebesse a vereadora 
Marilene Franco que lhe  passou as mãos um docu-
mento e solicitar ao mesmo empenho para solucionar 
os problemas da Fábrica Ferreira Guimarães. Disse 
também que solicitou ao governador receber o Padre 
Eudes que também lhe fez alguns pedidos. Pela ordem 
a vereadora Marilene agradeceu ao Presidente o seu 
empenho e destacou haver tido êxito no encontro com 
o governador Anastasia. Logo a seguir o Senhor Presi-
dente colocou em discussão e votação o Proj. Lei nº. 
197/13, tendo sido o mesmo – APROVADO COM 09 
(NOVE) VOTOS A FAVOR E 03 (TRÊS) CONTRA. O Ve-
reador Sebastião Alvim solicitou ao Presidente que o 
projeto fosse colocado em votação também em Reda-
ção Final. Tendo sido o presente requerimento aprova-
do, o presente projeto foi APROVADO COM 09 (NOVE) 
VOTOS A FAVOR E 03 (TRÊS) CONTRA. Solicitou a 
palavra, na qualidade de Líder,  o vereador Luiz Gon-
zaga para justificar voto contrário dizendo que quando 
foi enviado o primeiro projeto solicitando cinco mi-
lhões os membros da oposição votaram favorável. En-
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tretanto, os recursos ainda não chegaram, mas sabe 
que devem chegar e não entende porque não solicita-
ram dez milhões de uma só vez. Em aparte, solicitou a 
palavra o Vereador Carlos Roberto Batista dizendo que 
também votou contra. Salientou que o Diário Oficial do 
Município traz a noticia de que o contrato da Prefeitura 
com a Unipac  foi prorrogado até 2016  e a Prefeitura 
pagará, por mês , quarenta e sete mil, duzentos e 
quarenta e sete reais o que dá, ao final de quatro 
anos, mais de dois milhões de reais.Destacou que com 
o  transporte a Prefeitura vai pagar, até 2016, a em-
presa Cidade das Rosas, cerca de quatro milhões de 
reais. Retomando a palavra, o vereador Luiz Gonzaga 
disse que esta questão já foi levada ao Ministério Pú-
blico e a população está atenta. Destacou que a única 
forma de se mudar as coisas em Barbacena é fazer 
com que a população se manifeste. Dirigiu-se ao líder 
do governo, vereador Sebastião Alvim, para dizer que 
o Posto de Saúde do Santo Antônio e outros mais es-
tão sem médicos, sem pediatra, não tem nem um mé-
dico clínico para assinar as receitas e o prontuário 
azul. Pela ordem, solicitou a palavra o vereador Ronal-
do Braga. Agradeceu aos vereadores José Jorge e Ma-
rilene Franco que acolheram na Comissão de Consti-
tuição o recurso apresentado com relação ao recurso 
contra o  Parecer da Procuradoria da Câmara no Pro-
jeto de Revogação da Lei Delegada que tratava do 
estabelecimento de PPS no SAS  e que foi arquivado 
pela Mesa da Câmara. Aproveitou para falar sobre a 
passagem do Secretário de Finanças pela Casa para 
que reflitam sobre o que poderia impedir a revogação 
da Lei Delegada. Comentou  que o Prefeito deveria 
aceitar o poder soberano da Casa e libertar a Câmara 
dessa situação. Salientou que não se pode admitir que 
o Demae seja entregue . Em aparte o vereador Sebas-
tião Alvim disse que, como base do governo, entende 
que com a Lei Delegada que o Prefeito tem em mãos 
ele já poderia ter feito a concessão, mas, no seu en-
tender, por respeitar a Câmara o prefeito tem boa in-
tenção e sabe que é um problema social que precisa 
ser resolvido. Retomando a palavra, o vereador Ronal-
do Braga disse que se o que foi dito pelo vereador 
Sebastão Alvim realmente é fato  o prefeito não ter 
feito a concessão em respeito a Casa,por que então 
não retirou a concessão. Afirmou que o melhor seria 
tirar essa possibilidade de concessão das mãos do pre-
feito. Na qualidade de Líder,  o vereador Carlos Batista 
disse que não é brincadeira o que se está pegando de 
dinheiro e jogando fora. Salientou que se se pegasse 
os seis milhões gastos com a empresa do Jair Barraca 
e com a Universidade da família do Prefeito daria para 
asfaltar, colocar meio fio, iluminar a Avenida Elizier no 
Bairro Novo Horizonte cerca de sessenta vezes. Afir-
mou que a vai haver concessão para a BR 040 e nin-
guém quer pegar porque haverá muitas obras a serem 
feitas e todo mundo que pegar tudo pronto, sem gas-
tos. Disse que quando a Copasa entrou em Barbacena 
o município deu tudo de mãos beijadas, caso contrário 
talvez ela não quisesse vir. Destacou que a Copasa 
está arrecadando quase um milhão de  reais por mês 
e o investimento que ela fez até hoje chega aos cento 
e quarenta mil reais. Afirmou que, a partir do próximo 
ano, a tarifa de esgoto terá um aumento de aproxima-
damente cinqüenta por cento. Criticou a forma com a 
qual os vereadores são tratados quando procuram a 
Copasa. Asseverou que não existe outra condição que 
não seja a de revogar as duas leis. Proj. Lei nº. 201/13 
– Autoriza a adequação das Leis nºs 3809, de 2004 e 
4446, de 2012, à Legislação federal e dá outras provi-
dências – Aut. Executivo – PRAZO VENCIDO EM 
23.10.13 – VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR LUIZ 
GONZAGA DE OLIVEIRA. Logo a seguir o Sr. Presiden-
te determinou fosse feita a chamada nominal dos Srs. 
Vereadores, tendo sido constatada a presença de to-
dos os Edis. Nada mais havendo a tratar, às 20H15, o 
Sr. Presidente determinou o encerramento da Presente 
Sessão. Eu, Rogério Luiz Pereira Barbosa da Silva, Re-
dator de Atas em exercício, Lavrei a presente Ata que, 
após lida e aprovada, será devidamente assinada pe-
los Srs. Presidente e Secretário. Vereador Amarílio Au-
gusto de Andrade – Presidente. Vereador Tadeu José 
Gomes – Secretário.

RESUMO DA ATA 085/2013 - 019ª Sessão Extraordi-
nária – 28.10.13 – 2º Período – 1º Ano da Legislatura. 
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. 
Secretário: Vereador Tadeu José Gomes. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19H25. 
“Louvai ao SENHOR, porque ele é bom; porque a sua 
benignidade dura para sempre.” (Salmos 136:1). I - 
Leitura e Discussão da Atas.  Ata 066/2013 – Aprovada 
por unanimidade. II – Leitura da Correspondência e 
Comunicações. - Não Houve. SEGUNDA PARTE – OR-
DEM DO DIA – HORÁRIO: 19H29. Discussão e Vota-
ção de Projetos. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
– PROJETO DE LEI. Proj. Lei nº. 203/13 – Autoriza a 
concessão de anistia fiscal e dá outras providências. 
– Aut. Executivo. Em discussão o projeto de lei foram 
solicitadas vistas pela vereadora Marilene Franco. VIS-
TAS CONCEDIDAS À VEREADORA MARILENE FRANCO. 
Nesse momento foi realizada a chamada e estavam 
presentes os vereadores: Angela Kilson, Amarílio An-
drade, Carlos Alberto Sá Grise, Ilson Guilherme, José 
Jorge, Luiz Gonzaga, Márcio Ferreira, Marilene Franco, 
Ronaldo Braga, Sebastião Alvim, Tadeu José, Vânia 
de Castro. O Sr. Presidente informou ainda que es-
taria mantido o período de sessões extraordinárias e 
alertou os vereadores para o limite de faltas. E disse 
já ter sido questionado sobre esse assunto por dois 
partidos e a qualquer momento haverá um problema 
dessa ordem. Tanto nas reuniões ordinárias, quanto 
nas reuniões extraordinárias os vereadores têm um 
limite para faltas. Com a palavra pela ordem a verea-
dora Marilene disse que gostaria de lembrar que ela, 
os vereadores José Jorge e Carlos Roberto novamente 
estarão ausentes nas próximas terça-feira e quarta-
-feira em função dos trabalhos da Comissão. O Sr. Pre-
sidente disse que seria oportuno que os vereadores 
trouxessem um documento para justificar a ausência, 
ainda que a ausência seja em função dos trabalhos da 
Comissão. Estando o projeto com prazo vencido, ante 
o pedido de vista e cumprindo o que determina o Re-
gimento Interno, o Senhor Presidente declarou o en-
cerramento da presente sessão às 19h37. Eu, Danielle 
de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a 
presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário. Presiden-
te: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário: 
Vereador Tadeu José Gomes.

RESUMO DA ATA 086/2013 - 062ª Sessão Ordinária 
– 29.10.13 – 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. “Louvai ao 
Senhor, porque ele é bom; porque a sua benignida-
de dura para sempre.” (Salmo 136:1). I - Leitura e 
Discussão da Atas. Atas 067 e 074/2013 – Aprovadas 
por unanimidade. II – Leitura da Correspondência e 
Comunicações. - Justificativa de ausência do verea-
dor Carlos Roberto em razão de estar em Brasília com 
a Comissão que está avaliando a situação da Fábrica 
Ferreira Guimarães. III- Apresentação de Proposições. 
- Do vereador Carlos Alberto Sá Grise: - Indicação nº 
589/2013 – Solicita a instalação de um portão no Pos-
to de Saúde do bairro Funcionários; - Indicação nº 
590/2013 – Solicita a implantação de quebra-molas 
na Rua Frei Orlando, próximo ao nº 597, bairro Monte 
Mário. – Indicação nº 591/2013 – Solicita a implanta-
ção de marcos monumentais de boas vindas àqueles 
que passam pela cidade de Barbacena, na altura dos 
trevos localizados na BR-040. - Do vereador Ronaldo 
Braga: - Indicação nº 592/2013 – Solicita ao Sr. Pre-
feito que seja providenciado, pelo setor competente, a 
instalação de redutores de velocidade na Rua Virgílio 
de Melo Franco, Centro, próximo à Igreja Batista; - 
Do vereador Luiz Gonzaga: - Indicação nº 593/2013 
– Solicita providências quando ao acerto da margem 
da Rua Cruz das Almas, Tijuca, próximo ao depósito 
do Sales. - Da vereadora Gracia Araújo: - Indicação nº 
588/2013 – Solicita a inserção de curso gratuito pre-
paratório para ingresso no ensino superior em atendi-
mento aos alunos de escolas públicas de Barbacena. 

- Do vereador Tadeu José: - Indicação nº 449/2013 
– Solicita ao Sr. Prefeito que encaminhe a esta Casa 
mensagem acompanhada de projeto de lei de ajusta-
mento ao artigo 134 e sua alíneas, assegurando aos 
Conselheiros Tutelares a cobertura previdenciária, e 
demais direitos trabalhistas, para adequação à lei fe-
deral 12.696 de 25/07/2012. – Indicação nº 450/2013 
– Solicita a colocação de dois postes com luminárias 
no logradouro público chamado pelos moradores de 
“beco treze”, perpendicular à Rua São Sebastião, na 
descida da Capela de Santa Luzia, no bairro Santa 
Luzia; - Indicação nº 451/2013 – Solicita seja leva-
da à apreciação do Sr. Prefeito Municipal, para que 
denomine o logradouro público que se encontra ao 
final da Rua Ernesto Tonussi, na parte alta do Beco 
Otávio Alves Campos, no bairro Diniz II, na Travessa 
Ronaldo Sebastião. - Da Mesa da Câmara: - Requeri-
mento nº 1112013 – Requer seja consignado um voto 
de congratulações ao Aníbal Teixeira, pelos relevantes 
serviços prestados à Minas Gerais e ao Brasil e em 
espacial pelo resgate da história com o livro “Flautista 
do Rei”. Nesse momento o Sr. Presidente informou a 
presença do Sr. Moacir Bertolucci, membro da comu-
nidade da Ponte do Cosme. PROJETO PROTOCOLADO 
NA CASA. Proj. Lei. nº. 226/13 – Altera a Lei Municipal 
nº. 3330 de 27 de junho de 1996 e dá outras provi-
dências - Aut. Executivo. SEGUNDA PARTE – ORDEM 
DO DIA – HORÁRIO: 19h49. Discussão e Votação de 
Projetos. Com a palavra pela ordem o vereador Ro-
naldo Braga parabenizou a vereadora Gracia Araújo 
pela iniciativa na área de educação. E explicou que 
no início do governo do ex-prefeito Célio Mazoni ele 
implantou o pré-vestibular solidário, projeto de sua 
autoria, que fora copiado da cidade de Juiz de Fora, 
e que durou 4 anos com todo o material didático do 
Anglo. E quando o prefeito Martim Andrada assumiu 
ele manteve o projeto, mas no governo da Danuza 
ele não durou nem mesmo um dia. Com a palavra 
pela ordem a vereadora Gracia disse que entrou com 
essa indicação porque está sendo aberta uma insti-
tuição e muitos professores que trabalharão lá serão 
voluntários nesse curso pré-vestibular, afinal são mui-
tos os jovens carentes que necessitam desse curso 
para tentar uma vaga na universidade. Com a palavra 
pela ordem o vereador Luiz Gonzaga sugeriu que em 
relação às sessões solene, em razão dos gastos, talvez 
fosse possível restringi-las em duas ou três por ano 
e reunir a maior quantidade possível de homenagens 
nessas sessões. O Sr. Presidente disse que discutirá a 
questão com os demais vereadores e se possível co-
locará a sugestão em prática. PRIMEIRA DISCUSSÃO 
E VOTAÇÃO – REGIME URGÊNCIA –URGENTÍSSIMA. 
Proj. Lei nº. 201/13 – Autoriza a adequação das Leis 
nºs 3809, de 2004 e 4446, de 2012, à Legislação fede-
ral e dá outras providências – Aut. Executivo – PRAZO 
VENCIDO EM 23.10.13. Com a palavra para discutir 
o projeto a vereadora Vânia disse que o projeto é de 
extrema relevância, pois regulamenta a profissão de 
moto-taxistas, no entanto, foi solicitado que eles en-
viassem quais as adequações estariam sendo feitas, e 
pediu-se também que o projeto fosse enviado e não 
foi. Assim sendo, ela pedirá vistas do projeto para que 
ela possa analisar. Encerrada a discussão foram solici-
tadas vistas pela vereadora Vânia de Castro. VISTAS 
CONCEDIDAS À VEREADORA VÂNIA DE CASTRO. O 
Sr. Presidente informou que a reunião extraordinária 
marcada para amanhã está sendo desmarca, porém, 
manteve a sessão extraordinária de sexta-feira que 
será realizada com o quórum que se apresentar. Es-
tando o projeto com prazo vencido, ante o pedido 
de vista e cumprindo o que determina o Regimento 
Interno, o Senhor Presidente solicitou que fosse fei-
ta a chamada dos vereadores, estando presentes os 
vereadores: Angela Kilson, Amarílio Andrade, Carlos 
Alberto Sá Grise, Gracia Araújo, Ilson Guilherme, Jo-
hnson Marçal, Luiz Gonzaga, Márcio Zeferino, Ronaldo 
Braga, Sebastião Alvim, Tadeu José, Vânia de Castro. 
Após declarou o encerramento da presente sessão às 
19h50. Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redato-
ra de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de 
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Andrade. Secretário: Vereador Tadeu José Gomes.

RESUMO DA ATA 087/2013 - 063ª Sessão Ordinária – 
31.10.13 – 2º Período – 1º Ano da Legislatura. Presi-
dente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secre-
tário: Vereador Tadeu José Gomes. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h20. 
“Louvai ao SENHOR, e invocai o seu nome; fazei co-
nhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe, 
cantai-lhe salmos; falai de todas as suas maravilhas.” 
(Salmo 105:1-2). I - Leitura e Discussão da Atas. - 
Atas 068 e 070/2013 – Aprovadas por unanimidade. II 
– Leitura da Correspondência e Comunicações. - Sindi-
cato Rural de Barbacena agradecendo e parabenizan-
do pela Sessão Solene em homenagem ao Dr. Alanir e 
à Dra. Valéria Dornelas. - Convite da Pró-reitoria do 
IFET para mesa redonda com a escritora Daniela Ar-
bex. - Correspondência do ver. Johnson agradecendo 
o convite e informando que não poderá comparecer à 
Sessão Solene em homenagem ao Dr. Alanir e Dra. 
Valéria Dornelas. - Correspondência do Ministério da 
Saúde nº. de ref.: 011240/MS/SE/FNS; 008726/MS/
SE/FNS. - Correspondência do Ministério da Educação, 
Fundo Nacional do Desenvolvimento – Comunicado nº 
CM239980/2013; CM239979/2013; CM239983/2013; 
CM239982/2013; CM239984/2013; CM239985/2013; 
CM239986/2013; CM239981/2013; CM239988/2013; 
CM239987/2013; CM239989/2013. - Ofício 063/2013 
– Ver. Márcio Zeferino informando a sua liderança do 
partido Solidariedade nesta Casa e requerendo o uso 
da liderança nas formas regimentais. O Sr. Presidente 
informou à Casa que o Orçamento para 2014 estava 
sobre a Mesa para que a Comissão em cinco dias úteis 
dê o seu parecer. E fez a nomeação da referida Comis-
são: -Presidente: ver. Sebastião Alvim; -Relatora: ver. 
Grácia Araújo; -Secretária: ver. Angela Kilson. O Sr. 
Presidente esclareceu que até o dia 07 do mês de no-
vembro o orçamento retornará a mesa para receber as 
emendas que os vereadores entenderem cabíveis. E 
que haverá um funcionário da Secretaria de Planeja-
mento da Prefeitura para ajudar os vereadores a faze-
rem suas emendas. Com a palavra o vereador Ronaldo 
Braga disse que talvez seria interessante que houves-
se um representante da bancada da minoria na Comis-
são que examinará o orçamento, ao menos para aju-
dar. O Sr. Presidente concordou com o pleito do 
vereador Ronaldo e pediu que a bancada indicasse um 
membro para ser o Secretário. Mas alertou que até o 
dia sete se não houver o relatório o Orçamento virá 
para a Mesa assim mesmo, porque é um dever da Pre-
sidência proceder assim. E a Comissão então, ficou 
assim reformulada: -Presidente: ver. Sebastião Alvim; 
-Relatora: ver. Grácia Araújo; -Secretário: ver. Ronaldo 
Braga. O Sr. Presidente informou ainda que recebeu 
um ofício da Presidente da FUNDEB, Sra. Maria da 
Conceição Costa Gifone, solicitando a nomeação de 
dois vereadores para participarem de uma reunião no 
dia de amanhã, 01/11/2013, na Secretaria de Educa-
ção. E pediu que os vereadores que pudessem ir se 
manifestassem. Ficando as vereadoras Grácia Araújo e 
Angela Kilson comprometidas a comparecerem, sendo 
que a prioridade de comparecer é da vereadora Grá-
cia. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. - Requerimento s/nº - 
recurso baseado no art. 130, parágrafo único do Regi-
mento Interno, para reavaliar a decisão da presidência 
quanto ao arquivamento dos projetos de Leis números 
163 e 164/13 de autoria do Vereador Ronaldo Braga e 
outros – Aut. Ver. Luiz Gonzaga de Oliveira. O Sr. Se-
cretário fez a leitura do requerimento e do relatório. O 
Sr. Presidente então submeteu o requerimento à dis-
cussão e votação do Plenário. Com a palavra para dis-
cutir o vereador Ronaldo Braga disse estarem diante 
de uma matéria que não é polêmica. Explicou que o 
requerimento refere-se a um projeto que foi assinado 
por treze vereadores que entendiam ser impossível a 
concessão, ou PPP, ou Privatização do DEMAE. E esta-
vam amparados em legislação vigente. E explicou que 
estariam votando um requerimento que solicita que 
este projeto, arquivado, possa retornar à Comissão de 
Constituição. E que ao votarem favoravelmente ao 
presente requerimento não significa que estarão vo-

tando favoravelmente ao projeto, apenas permitirão 
que o mesmo venha a Plenário para ser analisado pe-
los pares que poderão ou não concordar com ele. E 
pediu aos vereadores, principalmente os vereadores 
da Mesa que avaliem a questão com cuidado e permi-
tam que o projeto venha a ser discutido no Plenário da 
Casa. Com a palavra para discutir o vereador Carlos 
Roberto disse que a sua intenção é colaborar com o 
vereador Ronaldo Braga, quando ele fala que é preciso 
a Casa se posicionar quanto ao requerimento. Desta-
cou alguns documentos que vieram da Universidade 
Federal de Viçosa informando que seria impossível o 
cumprimento do prazo de 31 de dezembro para a 
apresentação do plano de saneamento básico, sem ao 
menos questionar de quem seja a culpa. E com isso o 
DEMAE corre grande risco e citou o exemplo da vere-
adora Vânia que já tem conhecimento de tais docu-
mentos e até mesmo da opinião de alguns técnicos da 
Universidade que se posicionaram contra a realização 
de PPP’s no que diz respeito ao lixo e ao saneamento 
básico porque o município de Barbacena teria condi-
ções de geri-los. E que a vereadora Vânia passou por 
uma situação, dentro da Prefeitura, muito tensa. Po-
rém, ela se posicionou e apresentou a emenda contra-
riamente ao que teria ditado o Prefeito. E sabe que a 
sua intenção era resguardar o DEMAE de toda e qual-
quer situação que se apresentavam no projeto por ela 
emendado. Prosseguindo com a palavra como líder 
disse que muitas serão as matérias que virão para a 
Casa e cada um dos vereadores caminhará como situ-
ação ou oposição, mas este não é o momento de colo-
carem suas posições, mas sim pensarem no que pode-
rá acontece e uma das coisas que podem acontecer é 
o Sr. Prefeito ser conduzido a fazer coisas que não 
serão tão boas para a cidade. E pediu que os demais 
vereadores sigam o exemplo da vereadora Vânia, afi-
nal ninguém precisará romper com o governo por isso. 
Afirmou que quer colaborar, mas existe uma situação 
complexa que leva os vereadores a tentarem todos os 
recursos possíveis. E que o seu apelo é para preserva-
rem aquilo de mais importante que existe na cidade 
que é a água e o DEMAE, e que pode afetar drastica-
mente a vida dos cidadãos. Com a palavra para discu-
tir o vereador Sebastião Alvim disse que o poder de 
discussão que traz o requerimento a Casa é de muita 
qualidade. No entanto, ele confia no compromisso fei-
to pelo Prefeito quanto ao SAS. E ressaltou que se 
assim não fosse e o Prefeito quisesse já teria feito a 
concessão e a Casa hoje estaria discutindo os benefí-
cios ou malefícios dessa concessão. O Sr. Presidente 
interrompeu o vereador para informar que estava en-
cerrada primeira parte da reunião. SEGUNDA PARTE 
– ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h21. Discussão e 
Votação de Projetos. Prosseguindo o vereador Sebas-
tiao Alvim disse que em seu último mandato ele fez de 
tudo para que o DEMAE não perdesse quarenta por 
cento de sua área de atuação na cidade. Ressaltou, no 
entanto, o Sr. Prefeito nunca negou a existência e as 
separações entre DEMAE e COPASA. Prosseguindo, 
com relação a revogação das leis delegadas ele, como 
líder do governo, tem a missão de pedir vistas do re-
querimento ora discutido para que possam ser avalia-
dos os impactos políticos deste na administração do 
prefeito e até mesmo em relação a sua imagem e 
ações por ele realizadas e que estejam vinculadas a 
essas leis. E destacou que enxerga o Prefeito de ma-
neira diferente, pois se o Prefeito realmente quisesse 
privatizações ou concessões ele já as teria realizado, 
como quando a COPASA veio para a cidade, ignorando 
qualquer norma jurídica. Com a palavra como líder o 
vereador Johnson disse que os vereadores foram a 
favor da emenda da vereadora Vânia por serem a fa-
vor do DEMAE e mais do que isso são a favor do ser-
viço público prestado com excelência. Afirmou que o 
que precisa ser feito em relação às autarquias e servi-
ços públicos em geral, são cursos de capacitação e 
motivação. Com relação ao requerimento ele disse 
como a sua primeira postura foi de assinar o projeto 
ele continuará mantendo-a, pois entende que isso não 
vai ferir a imagem do prefeito, muito pelo contrário, 
ajudará. O que percebe é que a administração pública, 
de maneira geral, está tendo muitas dificuldades e é o 

povo que paga a conta. Acredita que toda a Câmara é 
a favor do DEMAE. Prosseguindo, disse que o assunto 
que o traz a Tribuna é o fato de que a vereadora Grá-
cia estaria fazendo aniversário no dia de hoje estariam 
presentes na Casa seus familiares e assessores e fez a 
leitura de uma mensagem feita por eles que segue na 
íntegra da ata original. O Sr. Presidente aproveitou a 
oportunidade para cumprimentar a vereadora Grácia e 
sua mãe, presente na Casa e a convidou para fazer 
parte da mesa dos trabalhos. PRIMEIRA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO – REGIME URGÊNCIA –URGENTÍSSIMA. 
Proj. Lei nº. 201/13 – Autoriza a adequação das Leis 
nº.s 3809, de 2004 e 4446, de 2012, à Legislação Fe-
deral e dá outras providências – Aut. Executivo – PRA-
ZO VENCIDO EM 23.10.13. Com a palavra para discutir 
a vereadora Vânia disse que na última reunião solici-
tou vistas do presente projeto porque gostaria de ob-
ter maiores informações sobre o mesmo e foi a Prefei-
tura para isso. E afirmou que o Prefeito pretende 
adequar as leis mencionadas no presente projeto a um 
alei federal do então presidente Lula. E alguns dados 
das leis municipais de fato não conferem com a lei 
federal. Com a palavra para discutir o vereador Ronal-
do Braga disse que a resposta que precisa para não 
veio para a Câmara, que seria o projeto já fazendo as 
devidas adequações. O Prefeito apenas pediu autori-
zação para adequar e apesar do que foi dito pela vere-
adora Vânia ele poderá fazer alterações que podem 
não ser apenas estas. Assim, no intuito de não obstruir 
a votação ele irá se abster de votar a matéria, por 
falta de segurança para votar na carta de intenção. 
Concedeu um aparte ao vereador Luiz Gonzaga que 
disse que o ex-Prefeito Célio Mazonni fez a lei e ao 
contrário do que diz a lei federal o projeto municipal 
diz que o tempo de carteira deve ser de “três anos de 
carteira”. Concedeu ainda um aparte à vereadora Vâ-
nia que disse que está claro no projeto que ele ade-
quará à lei federal e ela tem a referida lei de 2009 que 
servirá para essa adequação, por isso ela se sente 
tranquila para votar. Prosseguindo o vereador Ronaldo 
Braga solicitou ao líder de governo que ele tente aca-
bar, na área de elaboração de projetos da Prefeitura, 
com esse tipo de projeto que pede apenas autorização 
para fazer adequações, afinal eles não legislam sobre 
intenções, pois é muito difícil legislar dessa forma. 
Nesse momento concedeu um aparte ao vereador Car-
los Roberto que disse compreender a vereadora Vânia 
no sentido de que ele ficará vinculado à lei federal, 
não podendo fugir dela. E ressaltou que ele também 
irá se abster, pois sua abstenção é uma forma de pro-
testo, pois é lamentável que os funcionários contrata-
dos para atuarem no setor que elabora as leis que vi-
rão para a Câmara sejam tão preguiçosos ao ponto de 
não colocar no projeto as alterações que pretendem 
fazer na lei. Prosseguindo o vereador Ronaldo Braga 
disse que para finalizar gostaria de fazer um apelo aos 
vereadores Marilene e José Jorge, Presidente da Co-
missão de Constituição, que eles participem das Co-
missões Espaciais que são instaladas para analisar os 
projetos urgentes que vêm do Executivo. E destacou 
que se os membros de tais Comissões não passarem a 
barrar esse tipo de situação ele irá subir à Tribuna to-
dos os dias e gastará o tempo que entender necessá-
rio para protestar quanto a esse tipo de projeto. En-
cerrada a discussão o projeto foi colocado em votação 
e foi APROVADO COM 11 VOTOS FAVORÁVEIS E 3 
ABSTENÇÕES. Proj. Lei nº. 203/13 – Autoriza a con-
cessão de anistia fiscal e dá outras providências – Aut. 
Executivo – PRAZO VENCIDO EM 23.10.13. APROVA-
DO COM 10 VOTOS FAVORÁVEIS E 4 ABSTENÇÕES. 
Com a palavra para justificar sua abstenção o verea-
dor Luiz Gonzaga disse que se absteve de votar a pre-
sente matéria é porque as pessoas mais simples ficam 
prejudicadas e as pessoas que possuem condições de 
pagar o IPTU ficam aguardando a anistia para se valer 
de tal benefício e não pagarem os impostos ao muni-
cípio. Com a palavra para justificar sua abstenção o 
vereador Carlos Roberto disse que a justificativa era o 
próprio vereador Amarílio, conforme argumentação 
feita no último mandato. Lembrou que foi solicitada a 
lista dos maiores devedores do IPTU no município e 
esta foi negada sob o argumento de que estariam ex-
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pondo tais pessoas. E afirmou que se houvesse uma 
punição para essas pessoas que recebem a anistia ele 
até poderia votar, mas acredita que essa medida esti-
mula que o mau pagador continue a ser mal pagador. 
Com a palavra para justificar sua abstenção o verea-
dor Ronaldo Braga disse que a observação do verea-
dor Gonzaga é muito bem feita. E afirmou que se fosse 
apresentada a lista com os cinquenta principais deve-
dores acreditam que nenhum dos vereadores votariam 
a presente matéria. E registrou que vota contra daqui 
até o fim de seu mandato, e gostaria de ver a lista dos 
cem maiores devedores. Com a palavra para justificar 
sua abstenção a vereadora Vânia disse que não con-
corda que os justos paguem pelos pecadores. E não 
está julgando governo nenhum porque isso é uma 
praxe que vem sendo adotada em todos os governo, 
mas não irá colaborar com ela, porque aprendeu que 
isso não é certo. E se a pessoa adquiriu o imóvel deve 
pagar os impostos. Com a palavra para justificar seu 
voto o vereador Sebastião Alvim disse que como líder 
de governo ele não é totalmente a favor, mas deveria 
ser feita uma avaliação dos bairros carentes de Barba-
cena e de acordo com a renda de cada um e fazer a 
classificação da dívida. E é a favor também de fazer 
uma lista dos maiores devedores e divulgar para que 
eles possam ficar com vergonha e paguem suas dívi-
das. Com a palavra para justificar seu voto a vereado-
ra Marilene disse comungar do que foi dito pelos vere-
adores Vânia e Sebastião, mas acredita que se o 
projeto tivesse vindo completo os vereadores teriam 
condições de fazer uma emenda. E lembrou que pediu 
vistas, mas não conseguiu analisa-lo de maneira ade-
quada. E afirmou que apesar de votar favoravelmente 
ao projeto ela gostaria que ele tivesse vindo completo 
e que os vereadores possam ter tempo suficiente para 
adequar ao que entenderem ser o melhor para a po-
pulação. Com a palavra para justificar seu voto o vere-
ador Ilson Guilherme disse que votou favoravelmente 
ao projeto já que uma casa por ele herdada está me-
tida nesse problema. E os vereadores devem fazer a 
lei de forma que a anistia seja dada de acordo com a 
renda da pessoa e não de maneira irrestrita. Porém, 
acredita que esse seja o último projeto nesse sentido. 
Com a palavra para justificar seu voto o vereador Már-
cio Zeferino disse que não pode se abster nem mesmo 
votar contrariamente porque muitas pessoas simples o 
procuraram para pedir essa ajuda. E pediu que o vere-
ador Ronaldo Braga anunciasse isso na Rádio porque 
isso é importante para a cidade, afinal não importa se 
é rico ou pobre o que importa é resolver a situação do 
cidadão. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJE-
TO DE LEI. Proj. Lei nº. 058/13 – Dispõe sobre a obri-
gatoriedade de bares, restaurantes e similares forne-
cerem, sempre que solicitada, comanda impressa que 
permita o controle do consumo pelos clientes nos limi-
tes do Município de Barbacena – Aut. Ver. Luiz Gonza-
ga de Oliveira. - Votar emenda de fls. 09 de autoria do 
Ver. Luiz Gonzaga de Oliveira. APROVADA POR UNANI-
MIDADE. - Votar emenda de fls. 12 de autoria do Ver. 
Luiz Gonzaga de Oliveira. APROVADA POR UNANIMI-
DADE. - Votar emenda de fls. 15 de autoria do Ver. 
Luiz Gonzaga de Oliveira. APROVADA POR UNANIMI-
DADE. Em votação o projeto, com as respectivas 
emendas, foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. 
Lei nº. 096/13 – Dispõe sobre a instituição do comitê 
municipal de promoção e estimulo ao aleitamento ma-
terno de Barbacena - CPEA – Aut. Ver. Carlos Alberto 
Sá Grise. APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei 
nº. 184/13 – Acrescenta parágrafo único ao art. 3º. Da 
Lei nº. 3773, de 21 de julho de 2003 e dá outras pro-
vidências – Aut. Executivo. APROVADO POR UNANIMI-
DADE. Proj. Lei nº. 158/13 – Institui o dia “D” Dia 
Municipal do Voluntário no Município de Barbacena e 
dá outras providências – Aut. Ver. Marcio Zeferino Fer-
reira. APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 
095/13 – Dispõe sobre a instituição do Programa e 
Criação de Unidade Móvel para Castração cirúrgica iti-
nerante de cães e gatos por médico-veterinário e dá 
outras providências – Aut. Vereadora Vânia Maria de 
Castro. - Votar emenda de fls. 11 de autoria da Verea-
dora Vânia Maria de Castro. APROVADA POR UNANI-
MIDADE. Em votação o projeto, com a respectiva 

emendas, foi APROVADO POR UNANIMIDADE. SE-
GUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO. Proj. Dec. Leg. nº. 014/13 – Co-
memora os 350 anos dos correios com sessão solene 
promovida pelo Poder Legislativo de Barbacena – Aut. 
Ver. Carlos Roberto Batista. APROVADO POR UNANI-
MIDADE. Com a palavra o vereador Ronaldo Braga 
solicitou que o projeto fosse colocado em redação fi-
nal. O Sr. Presidente submeteu o requerimento ao Ple-
nário 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 pro-
jeto de decreto legislativo em comemoração os 350 
anos dos correios com sessão solene promovida pelo 
Poder Legislativo de Barbacena – Aut. Ver. Carlos Ro-
berto Batista. Encerrada a discussão foi o presente 
projeto colocado em votação em redação final tendo 
sido o mesmo aprovado por unanimidade. SEGUNDA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE EMENDA 
CONSTITUCIONAL. Proj. Emenda Constitucional nº. 
004/13 – Veda a privatização de autarquia Municipal 
– Aut. Executivo. *Votar emenda de fls. 06 autoria de 
vários Vereadores. Com a palavra para discutir a 
emenda o vereadora Sebastião Alvim disse que ao 
chegar nesse projeto percebe-se que o requerimento 
discutido no início da reunião deixa de ser necessário, 
afinal o presente projeto veda a privatização de autar-
quia municipal, em especial o SAS. Explicou que quan-
do o Prefeito enviou esse projeto para a Casa foram 
feitas emendas e que serão votadas. Assim sendo, 
percebe-se que se o Prefeito quisesse de fato privati-
zar a autarquia que trata da água não mandaria este 
projeto para a Casa. essitaria de autorização legislati-
va e poderia realizar todo o processo licitatório admi-
nistrativamente. E destacou que o que ele quer é mos-
trar que o Executivo não necessitaria pedir vistas no 
requerimento discutido no início da reunião. Nesse 
momento o Sr. Presidente interrompeu o pronuncia-
mento do vereador Sebastião Alvim para informar que 
estava encerrado o período de discussão e votação 
dos projetos. Aproveitou ainda para informar aos vere-
adores que haverá reuniões extraordinárias nos dias 
01, 02, 03 e 04 para votação do Parecer do Tribunal de 
Contas que aprova as contas da Prefeita Danuza Bias 
Fortes referente ao ano de 2011. E solicitou que os 
vereadoras compareçam. TERCEIRA PARTE – ENCER-
RAMENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 
21H21. Prosseguindo com seu pronunciamento o ve-
reador Sebastião Alvim disse sua fala estava se encer-
rando e que ele somente queria ressaltar a intenção 
do Prefeito em não realizar privatizações em relação 
ao SAS, sendo desnecessário o requerimento do vere-
ador Luiz Gonzaga. Nesse momento foi realizada a 
chamada e estavam presentes os vereadores Angela 
Kilson, Amarílio Andrade, Carlos Alberto Sá Grise, Car-
los Roberto, Gracia Araújo, Johnson Marçal, José Jor-
ge, Luiz Gonzaga, Márcio Zeferino, Marilene Franco, 
Ronaldo Braga, Sebastião Alvim, Tadeu José. Não ha-
vendo oradores inscritos o Sr. Presidente declarou en-
cerrada a presente sessão às 21h30 e eu, Danielle de 
Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a pre-
sente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário. Presiden-
te: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário: 
Vereador Tadeu José Gomes.

RESUMO DA ATA 090/2013 - 064ª Sessão Ordinária – 
05.11.13 – 2º Período – 1º Ano da Legislatura. Presi-
dente em exercício: Vereador Carlos Alberto Sá Grise. 
Secretário: Vereador Tadeu José Gomes. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h28 - 
“Porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus, 
e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto, lhes 
abateu o coração com trabalho; tropeçaram, e não 
houve quem os ajudasse.” (Salmo 107:11-12) I - Lei-
tura e Discussão da Atas - Atas 088, 089/2013 e Ata 
da Audiência Pública do 2º Quadrimestre/2013 – 
Aprovadas por unanimidade. II – Leitura da Corres-
pondência e Comunicações - Correspondência do Se-
cretário de Estado de Saúde informando que não 

poderá comparecer à Sessão Solene em Homenagem 
ao Dr. Alanir. - Correspondência do Ministério da Saú-
de; - Correspondência da Deputada Luiza Ferreira in-
formando que não poderá comparecer à Sessão Sole-
ne em Homenagem ao Dr. Alanir; III- Apresentação de 
Proposições - Da vereadora Gracia Araújo: - Indicação 
nº 596/2013 – Solicita a construção de uma praça na 
Rua José Marteleto, bairro Santa Tereza, mais precisa-
mente ao lado do prédio de nº 162. - Do vereador Luiz 
Gonzaga: - Indicação nº 604/2013 – Solicita operação 
tapa-buracos em uma das principais vias de acesso à 
cidade, Rua João Moreira Vidigal na esquina dos ban-
cos Santander e Caixa Econômica, bairro Caminho 
Novo; - Indicação nº 602/2013 – Solicita a implanta-
ção de uma academia de ginástica ao ar livre na Praça 
Santo Antônio; - Indicação nº 605/2013 – Solicita ope-
ração tapa-buracos na Rua Major Diniz, bairro Santa 
Efigênia, ao lado da Unidade Básica de Saúde do refe-
rido bairro; - Requerimento nº 116/2013 – Solicita a 
convocação do Secretário Municipal de Saúde , José 
Orleans da Costa, à Câmara Municipal para prestar 
informações e responder às indicações dos vereadores 
referentes à saúde do Município de Barbacena. E soli-
citou que o requerimento fosse colocado em discussão 
e votação. - Do vereador Sebastião Alvim: - Requeri-
mento nº 115/2013 - Os vereadores que abaixo assi-
nam vêm requerer, seja o relatório de auditoria inde-
pendente enviado a esta Casa, relacionado às contas 
do município de Barbacena, enviado ao Ministério Pú-
blico e ao Curador do Patrimônio Público, para as pro-
vidências legais. E solicitou que o requerimento fosse 
colocado em discussão e votação. - Do vereador Car-
los Alberto Sá Grise: - Indicação nº 594/2013 – Solici-
ta a construção de rede de esgoto na Rua Cláudio dos 
Santos, bairro Nova Suíça; - Indicação nº 595/2013 – 
Solicita serviço de tapa buracos e instalação de rede 
de esgoto para as Ruas Ubirajara Furtado de Jesus, 
XV, Maria Abreu de Souza, todas localizadas no bairro 
Nova Suiça  – Indicação nº 591/2013 – Solicita a im-
plantação de marcos monumentais de boas-vindas 
àqueles que passam pela cidade de Barbacena, na al-
tura dos trevos localizados na BR-040. - Da Mesa da 
Câmara: - Requerimento nº 117/2013 – Requer seja 
consignado um voto de congratulações a Getúlio Paes 
Fortes Feres e família, em agradecimento ao apoio 
dado ao Legislativo, cedendo o Salão de Convenções 
do Hotel Master Plaza para as solenidades da Câmara 
Municipal de Barbacena; - Indicação nº 601/2013 – 
Solicita ao Sr. Prefeito que encaminhe o estudo para 
que a Rua Teólifo Otoni, no Centro, passe a ter mão 
única; - Requerimento nº 119/2013 – Requer seja 
consignado voto de congratulações à Cláudia Maria de 
Paula Gonga, pelos relevantes serviços prestados a 
empresa Saint Gobain Materiais Cerâmicos e pela 
atenção dispensada a todos que a procuram na em-
presa; - Indicação nº 608/2013 – Solicita ao Sr. Prefei-
to que este solicite a colocação de 2 (dois) quebra-
-molas na Rua Sabino José Ferreira, bairro do Carmo, 
um em frente à Pizzaria Real e outro em frente ao 
Mamonas Lanches e proibir o estacionamento de veí-
culos em um dos lados da rua. - Do vereador Tadeu 
José: - Indicação nº 516/2013 – Solicita denominação 
de Rua Nélson Moreira, ao logradouro público que se 
inicia ao final da Rua Pedro Baergamaschi e prolonga 
até uma praça ao final da mesma, na Aldeia do Vale 
Verde; – Indicação nº 517/2013 – Solicita que se faça 
a correção na denominação de Rua José de Araújo 
Filho para a Rua José Alves de Araújo Filho, ao logra-
douro público situado no bairro Nossa Senhora Apare-
cida; - Indicação nº 518/2013 – Solicita a denomina-
ção de praça Cônego Leandro de Carvalho Mateus ao 
logradouro público situado entre as Ruas Padre Tole-
do, Rua Cassimiro de Abreu, Rua General José Maria 
de Andrada Serpa e Padre Alvim Barroso, no bairro 
Diniz II. - Do vereador Carlos Roberto: - Requerimento 
nº 112/2013 – Requer moção de aplausos, bem como 
constar na ata dos trabalhos, para a Professora Elaine 
de Paula Rocha, pela premiação do projeto “Olhar de 
Quem Ama” no 3º Prêmio Ecofuturo de Educação para 
a sustentabilidade. Com a palavra pela ordem o vere-
ador Carlos Roberto parabenizou o líder do governo 
que entrou com um requerimento solicitando que se-
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jam enviadas as conclusões da auditoria realizada nas 
contas da prefeitura para o Ministério Público e para o 
Procurador. E disso que é importante fazer essa solici-
tação porque apesar de ser obrigação do Executivo 
pode vir a não enviar. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - O Sr. 
Presidente colocou em discussão e votação o requeri-
mento nº 116/2013 do vereador Luiz Gonzaga. Com a 
palavra para discutir o vereador Luiz Gonzaga infor-
mou que o requerimento não seria só dele por ter sido 
assinado por todos os vereadores. Com a palavra o 
vereador Sebastião Alvim pediu destaque do requeri-
mento e esclareceu que foi orientado pelo Executivo a 
fazer esse destaque porque foi feito, juntamente com 
o Presidente Amarílio, uma reclamação em razão das 
muitas vezes que o Secretário foi convidado a vir na 
Casa e até o momento não atendeu a esses convites. 
No entanto, o seu pedido de destaque é especifica-
mente para que o Prefeito e o Secretário atendam ao 
convite antes dessa convocação. Com a palavra o ve-
reador Luiz Gonzaga disse que caberia a ele aceitar o 
pedido do vereador Sebastião, no entanto, ele enten-
de que isso é um desrespeito com os vereadores que 
assinaram o requerimento e com a cidade que clama 
por uma assistência melhor na saúde. Com a palavra 
o vereador Sebastião Alvim pediu desculpas ao verea-
dor Luiz Gonzaga, mas como líder do governo ele ape-
nas executa as ordens que lhe foram repassadas. Mas 
sabe que isso causa um desgaste na Casa, em especial 
porque o Regimento e a Lei Orgânica determinam que 
ele venha até a Casa prestar os esclarecimento. Com 
a palavra pela ordem o vereador Ronaldo Braga disse 
ao líder do governo que até entende sua colocação, 
mas ela não se justifica. E lembrou que ele mesmo 
apresentou a auditoria referente às contas da ex-pre-
feita Danuza Bias Fortes, o que está devidamente cor-
reto.  E esse pedido de destaque lhe faz entender que 
o Secretário está sendo protegido, descaracterizando 
o Plenário da Câmara que fez esse requerimento. Com 
a palavra pelo ordem o vereador Sebastião Alvim disse 
que atendendo ao pleito do vereador Ronaldo Braga e 
com pena de sofrer os desgastes de sua decisão ele irá 
pedir a retirada do destaque ao requerimento. Com a 
palavra pela ordem o vereador Luiz Gonzaga agrade-
ceu ao vereador Sebastião Alvim por ter retirado o 
destaque. Com a palavra pela ordem o vereador Tadeu 
José parabenizou ao vereador Sebastião Alvim e afir-
mou que assinou o requerimento esperando que o 
Chefe da Pasta possa esclarecer os problemas existen-
tes e quais são as perspectivas para a solução do pro-
blema. Com a palavra pela ordem o vereador Sebas-
tião Alvim explicou que em várias reuniões com o 
Prefeito ele disse que depois de ouvir os vereadores e 
a população ele recuou em suas decisões. E pensa que 
dentro das situações enfrentadas pela saúde na cida-
de, como a carência da população e a dificuldade nos 
atendimentos é preciso sim saber o que está se pas-
sando. O Sr. Presidente deferiu o pedido de retirada do 
destaque do vereador Sebastião Alvim. Encerrada a 
discussão o requerimento foi votado e APROVADO 
POR UNANIMIDADE. O Sr. Presidente esclareceu que 
após a solicitação do vereador Luiz Gonzaga quanto 
aos médicos que faltam no Posto de Saúde do bairro 
Santo Antônio ele entrou em contato com o Secretário 
de Saúde e ele disse que viria até a Câmara para dar 
os esclarecimentos necessários, mas precisaria de um 
tempo para se preparar. No entanto, se passaram trin-
ta dias e ele tentou novamente entrar em contato com 
o Secretário, mas ele não o atendeu mais. E entende 
que seria bom que ele viesse à Casa prestar esses 
esclarecimentos e disse que se fosse ele o Secretário 
agiria dessa forma. E sugeriu que os vereadores se 
reúnam para discutir as dúvidas que precisam ser es-
clarecidas quando da vida do Secretário na Casa. - Re-
querimento nº 115/2013 – Os vereadores que abaixo 
assinam vêm requerer, seja o relatório de auditoria 
independente enviado a esta Casa, relacionado às 
contas do município de Barbacena, enviado ao Minis-
tério Público e ao Curador do Patrimônio Público, para 
as providências legais.Com a palavra pela ordem a 
vereadora Angela Kilson disse que subia à Tribuna 
apenas para esclarecer que a indicação do vereador 
Luiz Gonzaga pedindo uma Academia na Praça já teria 

sido feita e que tem informações de que os aparelhos 
já estão vindo a seu pedido feito ao Deputado Lafaie-
te. Prosseguindo esclareceu que em relação ao Posto 
de Saúde do bairro é certo que o Secretário tem culpa 
como outras pessoas, mas em sua opinião é falta de 
organização do Chefe do Posto. Afirmou que encon-
trou a Cristina Condé que lhe disse ter ido ao posto 
para solicitar uma consulta e que nunca teria visto 
tanta sujeira na sala de vacinação e o próprio chefe 
lhe mostrou isso. Mas ela entende que é falta de expe-
diente dele, porque é ele quem tem que dar a ordem 
para que seja feita a limpeza e se faça a organização 
do posto. E ressaltou que nem sempre a culpa é do 
Secretário e do Prefeito e os servidores devem estar 
atentos a suas atribuições. E citou outros exemplos. O 
Sr. Presidente interrompeu o pronunciamento da vere-
adora para informar que estava encerrada a primeira 
parte da reunião. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA 
– HORÁRIO: 20h28 - Discussão e Votação de Projetos 
- Com a palavra para explicação pessoal o vereador 
Luiz Gonzaga sugeriu que a vereadora passasse no 
posto e dissesse isso ao enfermeiro responsável pelo 
posto. E ressaltou que em momento algum houve acu-
sação ao Secretário ou ao Prefeito, apensa estão des-
tacando os problemas da saúde de Barbacena. E que 
a função dos vereadores é fiscalizar e buscar a solu-
ção. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME 
URGÊNCIA –URGENTÍSSIMA - Proj. Lei nº. 201/13 – 
Autoriza a adequação das Leis n.ºs 3809, de 2004 e 
4446, de 2012, à Legislação federal e dá outras provi-
dências – Aut. Executivo – PRAZO VENCIDO EM 
23.10.13 VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR CAR-
LOS ROBERTO. Estando o projeto com prazo vencido, 
ante o pedido de vista e cumprindo o que determina o 
Regimento Interno, o Senhor Presidente solicitou que 
fosse feita a chamada dos vereadores, estando pre-
sentes os vereadores: Angela Kilson, Carlos Alberto Sá 
Grise, Carlos Roberto, Gracia Araújo, Ilson Guilherme, 
José Jorge, Luiz Gonzaga, Márcio Zeferino, Marilene 
Franco, Ronaldo Braga, Sebastião Alvim, Tadeu José, 
Vânia de Castro. Após declarou o encerramento da 
presente sessão às 20h36. Eu, Danielle de Paula Al-
meida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi-
dente e pelo Senhor Secretário. Presidente: Vereador 
Amarílio Augusto de Andrade. Secretário: Vereador 
Tadeu José Gomes.

RESUMO DA ATA 091/2013 - 065ª Sessão Ordinária 
– 07.11.13 – 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: 19h25. “Louvai 
ao SENHOR, e invocai o seu nome; fazei conhecidas 
as suas obras entre os povos. Cantai-lhe, cantai-lhe 
salmos; falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos 
no seu santo nome; alegre-se o coração daqueles 
que buscam ao Senhor.”(Salmo 105:1-3). I - Leitu-
ra e Discussão da Atas - Atas 072/2013 – Aprovada 
por unanimidade. II – Leitura da Correspondência e 
Comunicações - Não houve. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
- Requerimento s/nº - Recurso baseado no art. 130, 
parágrafo único do Regimento Interno, para reavaliar 
a decisão da presidência quanto ao arquivamento dos 
projetos de Leis números 163 e 164/13 de autoria do 
Vereador Ronaldo Braga e outros – Aut. Ver. Luiz Gon-
zaga de Oliveira. Com a palavra para discutir o verea-
dor Ronaldo Braga disse se não houver a participação 
efetiva de todos os vereadores poderá comprometer a 
votação. E por essa razão ele pedirá vistas do requeri-
mento. Encerrada a discussão foram solicitadas vistas 
pelo vereador Ronaldo Braga. VISTAS CONCEDIDAS 
AO VEREADOR RONALDO BRAGA. - Requerimento 
115/13 – Seja o relatório de auditoria independente da 
Libertas encaminhado ao Ministério Público e ao Cura-
dor do Patrimônio Público, para as providências legais 
– Aut. Vers. Sebastião Alvim da Silva e Ângela Maria 
Kilson. Com a palavra para discutir o vereador Ronaldo 
Braga disse que apesar da documentação apresenta-
da pelo grupo Libertas, contratada pelo Poder Execu-
tivo, e detectou que existem irregularidades. Logo, 

em sua opinião caberia ao próprio Executivo enviar 
tais documentos ao Ministério Público e ao Curador 
do Patrimônio Público. E que a função do legislativo 
é fiscalizar e não deliberar sobre um material que foi 
confeccionado pelo Poder Executivo. Com a palavra 
para discutir o requerimento o vereador Tadeu José 
disse compreender o entendimento do vereador Ro-
naldo Braga, mas discorda em alguns pontos. Afirmou 
que a consultoria Libertas foi contratada para fazer 
uma auditoria sobre a situação do município e o Po-
der Executivo, ao ter acesso ao final da auditoria ele 
fez o encaminhamento para o Tribunal de Contas de 
Minas Gerais. No entanto, aliado a isso o Presidente 
da Casa fez a solicitação ao gabinete do Prefeito para 
que tal relatório fosse encaminhado à Câmara. Assim, 
entende que diante desse encaminhamento é preciso 
que todos os vereadores referendem o que será fei-
to com esses documentos. O Sr. Presidente explicou 
que o objetivo da Presidência da Câmara ao solicitar 
o encaminhamento de tais documentos foi de colabo-
rar com os vereadores. Com a palavra para discutir o 
requerimento o vereador Sebastião Alvim disse que 
sabe que as ponderações foram feitas juntamente ao 
Executivo, mas ele chegou a comentar que os parece-
res do Tribunal de Contas apesar de favoráveis foram 
rejeitados pela Casa. E com a iniciativa do Presidente 
requerer que esses documentos viessem para a Câ-
mara ele entende que haverá um amparo para os ve-
readores caso isso seja levado ao Ministério Público. 
E não vê nenhum impedimento, seja na Lei Orgânica 
ou no Regimento Interno para que possam deliberar 
a respeito do assunto. Com a palavra para discutir o 
requerimento o vereador Luiz Gonzaga disse que tão 
logo o requerimento foi colocado em discussão disse 
que estaria propenso a votar favoravelmente, mas ao 
analisar a questão a partir do ponto apresentado pelo 
vereador Ronaldo Braga ele entende que é realmente 
uma situação destoante. Assim sendo, sugeriu que o 
vereador Sebastião Alvim faça da mesma forma e se 
comprometeu a assinar esse relatório para que seja 
encaminhado ao Ministério Público. Retirando assim, 
do Plenário essa situação nova e que não condiz com 
os atos da Casa. E que apesar de ser uma situação em 
que o próprio Prefeito deveria estar fazendo o enca-
minhamento, os vereadores podem fazê-la, mas não 
vê a necessidade dessa deliberação, posto que podem 
tão somente fazer um encaminhamento com o relató-
rio assinado pelos vereadores que quiserem assinar. 
Com a palavra para explicação o vereador Sebastião 
Alvim disse que se esse requerimento for aprovado 
pela Câmara ele entende que haverá um interesse e 
um respeito maior por parte do Ministério Público para 
com a questão. E destacou que o Regimento e a Lei 
Orgânica não proíbem tal votação. E se os vereadores 
que estiverem de acordo que votem favoravelmente, 
mas se a Casa entender que não devem assumir tal 
responsabilidade que votem contrariamente. Com a 
palavra para discutir o requerimento a vereadora Vâ-
nia disse concordar também com o vereador Sebas-
tião Alvim, em especial pelo que foi dito pelo verea-
dor Gonzaga quando ele menciona que Executivo fez 
o levantamento e constatou os erros, ficando como 
o maior prejudicado, sendo que na verdade o maior 
prejudicado foi o povo de Barbacena. E como tudo 
é sempre tão moroso ela entende que essa votação 
é pertinente para que seja dada uma satisfação para 
o povo e essa documentação seja enviada o quanto 
antes para o Ministério Público. Com a palavra para 
discutir pela segunda vez o vereador Luiz Gonzaga 
disse que já apresentou algumas denúncias e gos-
taria de lembrar que os assuntos por ele levantados 
nunca foram trazidos para a Casa. E questiona se os 
demais vereadores assinariam com ele as denúncias 
sobre o atual governo que eles já encaminharam ao 
Ministério Público. Mas contudo, espera que se outra 
pessoa vier a apresentar algum requerimento referen-
te ao atual governo que os demais vereadores man-
tenham a mesma postura de votar favoravelmente. O 
Sr. Presidente disse que na reunião realizada com o 
grupo Libertas foram, juntamente com ele, a Contro-
ladora Interna, o Procurador e a Secretária Geral da 
Câmara, pois queria saber se a Câmara também teria 
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que se adequar em algum aspecto. Mas felizmente a 
Casa está devidamente dentro das exigências legais. 
Com a palavra para discutir o requerimento a verea-
dora Marilene disse estar de acordo com os vereado-
res Sebastião Alvim e Vânia de Castro. E dirigindo-se 
ao vereador Luiz Gonzaga disse que de fato as regras 
devem ser iguais para todos e por isso as prestações 
de contas de todo o qualquer prefeito é preciso que 
eles não concordem com erros destes. E por isso ela 
sempre votará contra. Com a palavra para discutir o 
requerimento o vereador Carlos Roberto disse que vo-
tará favoravelmente ao requerimento porque, em sua 
opinião, tanto faz votar aqui ou encaminhar direta-
mente. E também, em sua opinião, a administração 
atual está com medo de fazer ela mesma esse enca-
minhamento porque já fez negócios e acordos com 
a administração passada e está usando a Câmara. E 
diante da covardia de um Poder o outro não pode se 
eximir também. E é a favor de que sejam feitas as de-
vidas apurações e que os culpados por erros sejam en-
contrados. Encerrada a discussão o requerimento foi 
APROVADO COM 12 VOTOS FAVORÁVEIS E UM VOTO 
CONTRÁRIO. PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA - 
Proj. Lei. nº. 227/13 – Dispõe sobre a obrigatoriedade 
de cadastramento dos veículos de transporte escolar 
nas escolas públicas e privadas do Município de Bar-
bacena e dá outras providências. -  Aut. Ver. Johnson 
Oliveira Marçal. - Proj. Lei. nº. 224/13 – Dispõe sobre 
o programa municipal de apoio e fortalecimento da 
agricultura familiar e dos trabalhadores rurais de Bar-
bacena – PROMAFA e dá outras providências. -  Aut. 
Ver. Carlos Alberto Sá Grise. - Proj. Lei. nº. 225/13 – 
Institui, disciplina e regulamenta o registro, o licencia-
mento e o uso de capacetes em ciclomotores, veículos 
e propulsão humana e veículos de tração animal e dá 
outras providências. -  Aut. Ver. Ilson Guilherme de Sá.
- Proj. Lei. nº. 228/13 – Insere art. 11-A na Lei Muni-
cipal nº. 4508, de 22 de outubro de 2013. -  Aut. Exe-
cutivo. - Proj. Lei. nº. 229/13 – Dispõe sobre a conces-
são de espaço aéreo sobre bem de uso comum do 
povo, para fins de construção de passagem suspensa 
entre imóveis de um lado e outro da via pública e dá 
outras providências. -  Aut. Executivo. - Proj. Decreto 
Legislativo nº. 021/13 – Aprova Ata da 96ª reunião da 
comissão do Plano Diretor e dá outras providências. -  
Aut. Mesa da Câmara. - Veto Parcial ao Projeto de Lei 
nº. 035/2013 – Dá nova redação, acrescenta §§ e in-
cisos ao art. 15 da Lei Municipal nº. 4377, de 2011. – 
Aut. Executivo. - Veto Parcial ao Projeto de Lei nº. 
161/2013 – Dispõe sobre a instalação e o funciona-
mento das feiras itinerantes no âmbito do Município de 
Barbacena. – Aut. Executivo. - Veto Total ao Projeto de 
Lei nº. 029/2013 – Institui o serviço de hospital vete-
rinário público municipal e dá outras providências. – 
Aut. Executivo. - Proj. Lei. nº. 231/13 – Dispõe sobre 
a instituição do prêmio “Amigo do Patrimônio no Muni-
cípio de Barbacena. -  Aut. Ver. Johnson Oliveira Mar-
çal. - Proj. Lei. nº. 232/13 – Dispõe sobre a política 
municipal de implementação de áreas de revitalização 
econômica no Município de Barbacena. -  Aut. Ver. Jo-
hnson Oliveira Marçal. - Proj. Lei. nº. 230/13 – Dispõe 
sobre a obrigatoriedade de permissão de acesso de 
clientes às cozinhas de estabelecimentos comerciais 
no Município de Barbacena. -  Aut. Ver. Luiz Gonzaga 
de Oliveira. - Proj. Lei. nº. 234/13 – Institui o Progra-
ma Permanente de Incentivo à Leitura. -  Aut. Ver. 
Johnson Oliveira Marçal. Nesse momento o Sr. Presi-
dente registrou a presença da Sra. Silvinha Umbelino, 
uma senhora que tem um belo trabalho prestado a 
cidade na área da saúde no Pró-Mulher. SEGUNDA 
PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h07 - Discus-
são e Votação de Projetos. SEGUNDA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO – REGIME URGÊNCIA –URGENTÍSSIMA. 
Proj. Lei nº. 201/13 – Autoriza a adequação das Leis 
nº.s 3809, de 2004 e 4446, de 2012, à Legislação fe-
deral e dá outras providências. – Aut. Executivo. – 
PRAZO VENCIDO EM 23.10.13 – UTLTIMAR A VOTA-
ÇÃO. APROVADO COM NOVE VOTOS FAVORÁVEIS E 
DUAS ABSTENÇÕES. Com a palavra para justificar seu 
voto o vereador Luiz Gonzaga disse que se absteve de 
votar por não ter o objeto transcrito, apenas existe um 
compromisso do Sr. Prefeito em fazer a adequação 

conforme a legislação federal. Assim sendo, ele não 
vota a favor. Com a palavra pela ordem o vereador 
Sebastião Alvim solicitou que o projeto fosse colocado 
em votação em redação final. O Sr. Presidente subme-
teu o requerimento do vereador Sebastião Alvim ao 
Plenário que o APROVOU 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 a adequação das Leis nºs 3809, de 2004 
e 4446, de 2012, à Legislação federal e dá outras pro-
vidências. Encerrada a discussão foi o presente proje-
to colocado em votação em redação final tendo sido o 
mesmo aprovado com nove votos favoráveis e duas 
abstenções. REDAÇÃO FINAL – PROJETO DE LEI - 
Proj. Lei nº. 058/13 – Dispõe sobre a obrigatoriedade 
de bares, restaurantes e similares fornecerem, sempre 
que solicitada, comanda impressa que permita o con-
trole do consumo pelos clientes nos limites do Municí-
pio de Barbacena – Aut. Ver. Luiz Gonzaga de Oliveira. 
– APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 
096/13 – Dispõe sobre a instituição do comitê munici-
pal de promoção e estimulo ao aleitamento materno 
de Barbacena - CPEA – Aut. Ver. Carlos Alberto Sá Gri-
se. – APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 
184/13 – Acrescenta parágrafo único ao art. 3º. Da Lei 
nº. 3773, de 21 de julho de 2003 e dá outras provi-
dências – Aut. Executivo. APROVADO POR UNANIMI-
DADE. Proj. Lei nº. 158/13 – Institui o dia “D” Dia 
Municipal do Voluntário no Município de Barbacena e 
dá outras providências – Aut. Ver. Marcio Zeferino Fer-
reira.  APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 
095/13 – Dispõe sobre a instituição do Programa e 
Criação de Unidade Móvel para Castração cirúrgica iti-
nerante de cães e gatos por médico-veterinário e dá 
outras providências – Aut. Vereadora Vânia Maria de 
Castro. APROVADO POR UNANIMIDADE. SEGUNDA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE EMENDA 
CONSTITUCIONAL - Proj. Emenda Constitucional nº. 
004/13 – Veda a privatização de autarquia Municipal 
– Aut. Executivo. *Votar emenda de fls. 06 autoria de 
vários vereadores. – VISTAS CONCEDIDAS AO VEREA-
DOR SEBASTIÃO ALVIM. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VO-
TAÇÃO – PROJETO DE LEI - Proj. Lei nº. 101/13 – Dis-
põe sobre a afixação de cartaz informativo em bares, 
lanchonetes e restaurantes, exibindo o símbolo do SAF 
Brasil e dá outras providências. – Aut. Ver. Johnson 
Oliveira Marçal. RETIRADO DE PAUTA PELO SR. PRE-
SIDENTE DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR. Proj. Lei 
nº. 188/13 – Dispõe sobre o ordenamento territorial, 
autoriza a instituição de loteamentos integrados e dá 
outras providências. – Aut. Executivo. VISTAS CONCE-
DIDAS AO VEREADOR CARLOS ROBERTO. Proj. Lei nº. 
103 /13 – Dispõe sobre a fixação de placa de: “como 
estou dirigindo?”, contendo número de telefone para 
eventuais reclamações, nos ônibus, vans e veículos de 
transporte coletivo municipal. – Aut. Ver. Johnson Oli-
veira Marçal. RETIRADO DE PAUTA PELO SR. PRESI-
DENTE DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR. Proj. Lei nº. 
107/13 – Dispõe sobre a política municipal relativa aos 
direitos das pessoas com deficiência intelectual ou 
com autismo e dá outras providências. – Aut. Ver. Jo-
hnson Oliveira Marçal. RETIRADO DE PAUTA PELO SR. 
PRESIDENTE DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR. 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. – Aut. Ver. Johnson 
Oliveira Marçal. RETIRADO DE PAUTA PELO SR. PRE-
SIDENTE DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR. Proj. Lei 
nº. 132/13 – Dispõe sobre a existência da colocação 
de dispositivo de detecção de metais em casas de es-
petáculos, boates, ambientes de lazer e atividades 
congêneres que comportem público superior a 200 
(duzentas) pessoas. – Aut. Ver. Johnson Oliveira Mar-
çal. RETIRADO DE PAUTA PELO SR. PRESIDENTE DE-
VIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR. Proj. Lei nº. 148/13 – 
Institui a realização de vistoria técnica periódica em 
edificações com mais de 04 andares, às expensas do 
proprietário ou possuidor de imóvel no âmbito do Mu-
nicípio de Barbacena e dá outras providências. – Aut. 
Ver. Johnson Oliveira Marçal. RETIRADO DE PAUTA 

PELO SR. PRESIDENTE DEVIDO A AUSÊNCIA DO AU-
TOR. Proj. Lei nº. 152/13 – Dispõe sobre a instalação 
e utilização de câmeras de vídeo para fins de seguran-
ça em todas as entradas e saídas do Município de Bar-
bacena. – Aut. Ver. Carlos Alberto Sá Grise. APROVA-
DO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 160/13 – Dispõe 
sobre a proteção e segurança dos consumidores nas 
agências e postos bancários de Barbacena/MG. – Aut. 
Ver. Carlos Roberto Batista. RETIRADO DE PAUTA 
PELO SR. PRESIDENTE DEVIDO A AUSÊNCIA DO AU-
TOR. Proj. Lei nº. 170/13 – Dispõe sobre a implanta-
ção de bueiro inteligente nos logradouros do Município 
de Barbacena e dá outras providências – Aut. Ver. Jo-
hnson Oliveira Marçal. RETIRADO DE PAUTA PELO SR. 
PRESIDENTE DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR. Proj. 
Lei nº. 178/13 – Institui a paraolimpíadas no Município 
de Barbacena e dá outras providências – Aut. Verea-
dora Gracia Araújo. Com a palavra para discutir o pro-
jeto a vereadora Gracia afirmou que o presente proje-
to tem o intuito de incentivar a prática de esportes por 
parte dos deficientes, além de ser indicado para o 
tratamento de vários problemas. Assim, pediu o apoio 
dos demais vereadores. Encerrada a discussão o pro-
jeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 
084/13 – Autoriza o Poder Executivo a instituir o pro-
grama “Esporte no Bairro”. – Aut. Ver. Márcio Zeferino 
Ferreira. APROVADO POR UNANIMIDAE. Proj. Lei nº. 
157/13 – Disciplina o uso de som automotivo em veí-
culos particulares no Município de Barbacena e dá ou-
tras providências. – Aut. Ver. Luiz Gonzaga de Oliveira. 
Com a palavra para discutir o vereador Luiz Gonzaga 
chamou a atenção dos vereadores para o fato de que 
o presente projeto não pretende proibir o som auto-
motivo, tão somente pretende regulamentar o seu 
uso, visando o bem estar da sociedade e dos cidadãos 
barbacenenses. E pediu o apoio dos demais vereado-
res. Com a palavra para discutir a vereadora Marilene 
disse que concorda com o projeto e que é preciso de 
fato conscientizar a juventude sobre os males do uso 
indevido do som automotivo. Encerrada a discussão o 
projeto foi colocado em votação e foi APROVADO COM 
NOVE VOTOS FAVORÁVEIS E UMA ABSTENÇÃO. Com 
a palavra para justificar sua abstenção o vereador 
Márcio disse que se absteve em razão de seus compa-
nheiros que poderão cobrá-lo a respeito da votação do 
projeto posteriormente. Proj. Lei nº. 165/13 – Institui 
o Dia Municipal dos Surdos. – Aut. Vereadora Vânia 
Maria de Castro. Com a palavra para discutir o projeto 
a vereadora Vânia disse ter recebido em seu gabinete 
alguns surdos e que o Presidente da Associação Muni-
cipal dos Surdos, Vinícius Tonholo, lhe entregou a pre-
sente reivindicação para que o projeto fosse trazido 
para a Casa. Lembrou que a Comunidade Brasileira 
dos Surdos comemora o dia nacional dos surdos em 
26 de setembro, lembrando lutas sociais destas pesso-
as. E que a data lembra ainda a criação da primeira 
escola para surdos no país. Encerrada a discussão o 
projeto foi votado e APROVADO POR UNANIMIDADE. 
Proj. Lei nº. 187/13 – Dispõe sobre a obrigatoriedade 
de afixar em lugar visível lista de profissionais de saú-
de em estabelecimentos de saúde que menciona. – 
Aut. Vereadora Vânia Maria de Castro. Com a palavra 
para discutir a vereadora Vânia pediu aos demais ve-
readores que aprovem o presente projeto pois tem 
recebido reclamações de muitas pessoas no sentido 
de que elas chegam aos hospitais e encontram listas 
grandes com o nome de médicos, porém quase nunca 
estão presentes os médicos dos setores. E por isso ela 
pretende, com o presente projeto, que a lista afixada 
demonstre a realidade do atendimento, com o nome 
do médico que de fato está presente no hospital e com 
o seu horário de permanência. Encerrada a discussão 
o projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei 
nº. 215/13 – Define a organização das conferências 
municipais de saúde como espaço democrático e re-
formula o conselho municipal de saúde de Barbacena 
garantindo a sua adequação aos termos da Resolução 
CNS 435 de 10 de maio de 2012. – Aut. Executivo. 
APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 154/13 
– Reconhece como de utilidade pública a Associação 
Filantrópica Viver e dá outras providências. – Aut. 
Mesa da Câmara. APROVADO POR UNANIMIDADE. 
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Proj. Lei nº. 045/13 – Cria o programa Pequeno Agri-
cultor e dá outras providências. – Aut. Carlos Roberto 
Batista. RETIRADO DE PAUTA PELO SR. PRESIDENTE 
DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR. Proj. Lei nº. 068/13 
– Dispõe sobre a transparência e publicidade dos ob-
jetivos e realizações dos conselhos de políticas públi-
cas municipais e dá outras providências. – Aut. Tadeu 
José Gomes. Com a palavra para discutir o vereador 
Tadeu afirmou que o presente projeto busca maior 
transparência e publicidade dos objetivos dos Conse-
lhos de Políticas Públicas Municipais. Ressaltou ainda a 
importância do trabalho dos conselheiros municipais, 
por isso a necessidade da transparência dentro dos 
Conselhos Municipais. E destacou que é preciso que os 
Conselhos tenham a obrigatoriedade de prestar contas 
de suas atividades para não gerar descontentamentos 
em suas diretrizes. E de acordo com tudo o que é pú-
blico que eles também sejam transparentes dando 
acesso a suas atividades. Encerrada a discussão foram 
solicitadas vistas pelo vereador Luiz Gonzaga. VISTAS 
CONCEDIDAS AO VEREADOR LUIZ GONZAGA. Com a 
palavra para justificar o seu pedido de vistas o verea-
dor Luiz Gonzaga disse que pediu vistas para poder 
dar uma olhada em como se dá o ordenamento dos 
Conselhos e como cada um é formado. Proj. Lei nº. 
102/13 – Institui no Município de Barbacena a Semana 
da Adoção e do Menor Carente, com a sua inclusão no 
calendário oficial do Município e dá outras providên-
cias. – Aut. Johnson Oliveira Marçal. RETIRADO DE 
PAUTA PELO SR. PRESIDENTE DEVIDO A AUSÊNCIA 
DO AUTOR. Proj. Lei nº. 172/13 – Dispõe sobre a in-
clusão no calendário oficial de eventos do Município de 
Barbacena do Programa Música na Praça e dá outras 
providências. – Aut. Tadeu José Gomes. Com a palavra 
para discutir o vereador Tadeu disse que já falou mui-
to a respeito desse Programa e quem gosta de música 
sabe os benefícios que esse programa traz. Da mesma 
forma é sabido que o povo de nossa cidade gosta mui-
to de música e de programas musicais e culturais, le-
vando as famílias à praça para um momento de distra-
ção. Destacou, porém, que é preciso que este seja um 
programa de governo para que as pessoas que reali-
zam essas apresentações possam ter o apoio do mu-
nicípio. Logo, o objetivo maior do presente projeto é 
dar uma estrutura melhor para tais pessoas. Encerra-
da a discussão o projeto foi APROVADO POR UNANI-
MIDADE. Proj. Lei nº. 175/13 – Institui o Plano Pluria-
nual para o quadriênio 2014-2017. – Aut. Executivo. 
VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR LUIZ GONZAGA. 
Proj. Lei nº. 202/13 – Autoriza o Executivo Municipal a 
firmar parceria com entidades filantrópicas e assisten-
ciais para subvencionar despesas com energia elétrica 
e dá outras providências. – Aut. Executivo. APROVADO 
POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 210/13 – Dispõe so-
bre a entrada de acompanhante com portador de de-
ficiência em locais destinados à diversão, espetáculos 
teatrais, musicais e circenses, exibições cinematrográ-
ficas, atrações ou eventos esportivos em geral e dá 
outras providências. – Aut. Ver. Luiz Gonzaga de Oli-
veira. APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 
204/13 – Dispõe sobre a criação da carteira da gestan-
te e dá outras providências. – Aut. Ver. Márcio Zeferino 
Ferreira. APROVADO POR UNANIMIDADE. PRIMEIRA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE RESOLUÇÃO 
- Proj. Resolução nº. 009/13 – Dispõe sobre instituição 
do voto aberto na Câmara Municipal de Barbacena, 
terminando com o voto secreto do parlamentar, extin-
guindo-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. – Aut. Ver. Johnson Oli-
veira Marçal. RETIRADO DE PAUTA PELO SR. PRESI-
DENTE DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR. Proj. Reso-
lução nº.008/13 – Dá nova redação ao art. 85, § 1º, 
do Regimento Interno da Câmara Municipal de Barba-
cena. – Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. RETIRADO 
DE PAUTA PELO SR. PRESIDENTE DEVIDO A AUSÊN-
CIA DO AUTOR. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – 
PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL - Proj. 
Emenda Constitucional nº. 002/13 – Inclui o inciso 
XLIX no artigo 20 da Lei Orgânica Municipal e dá ou-
tras providências. – Aut. Vários Vereadores. Com a 
palavra para discutir o vereador Tadeu disse que apre-

sentou essa emenda em razão a uma indignação que 
tem atingido a todos os vereadores. E destacou o re-
latório da vereadora Vânia que corrobora com o que já 
foi discutido na Casa. No entanto, muitas vezes os 
vereadores sequer tem resposta do Executivo para es-
tas indicações. Afirmou que se o projeto vier a ser 
aprovado o calendário de obras do município passará 
a ser executado diante das indicações e requerimen-
tos feitos pelos vereadores, correspondendo àquilo 
que os vereadores verificam em suas visitas pelas co-
munidades, já que eles é que de fato andam pelo mu-
nicípio e conhecem as realidades do povo. Com a pa-
lavra para discutir a vereadora Marilene parabenizou o 
vereador Tadeu por seu projeto, bem como parabeni-
zou o relatório da vereadora Vânia. Destacou que o 
olho clínico sobre a cidade é dos vereadores. E se 
continuarem a fazer indicações sobre o que avaliam 
ser a necessidade da comunidade e não receberem 
sequer resposta do Executivo eles não estarão cum-
prindo devidamente o seu papel. Encerrada a discus-
são e colocado em votação o projeto foi APROVADO 
POR UNANIMIDADE. Com a palavra para justificar seu 
voto o vereador Sebastião Alvim disse ser muito des-
gastante conviver em seus bairros e muitas vezes não 
conseguirem respostas e atendimentos para os seus 
pedidos. Ficando o povo muito prejudicado com a de-
mora em solucionar os problemas que muitas vezes se 
agravam e geram custos muito maiores. TERCEIRA 
PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS 
– HORÁRIO: 21H07 - Com a palavra para justificar seu 
voto o vereador Luiz Gonzaga parabenizou a Mesa da 
Casa pela iniciativa do projeto e destacou que se os 
vereadores da base de sustentação já estão enfren-
tando esse problema imaginem os vereadores de opo-
sição. E apesar do projeto está certo que ainda serão 
desrespeitados. Com a palavra pela ordem o vereador 
Sá Grise disse que o ônibus da Escola Legal na comu-
nidade de Padre Brito deixou as crianças alguns quilô-
metros distante de suas casas e as famílias falaram a 
ele para não ir até a comunidade pois ele poderá ser 
apedrejado. E destacou que ele teve a maioria de vo-
tos aquela comunidade. E pediu que o líder de gover-
no ajude a resolver o problema. Lembrou ainda que o 
Presidente da Casa, cerca de duas semanas atrás, 
conseguiu com o dono da empresa de ônibus que fos-
sem levados trinta passageiros que aguardavam no 
ponto, por volta das dez horas da noite, porque o mo-
torista não queria ir até a comunidade em razão das 
condições das estradas naquela localidade. Hoje, o 
problema com o ônibus das crianças do projeto Escola 
Legal. Nesse momento foi realizada a chamada e esta-
vam presentes os vereadores Angela Kilson, Amarílio 
Andrade, Carlos Alberto Sá Grise, Gracia Araújo, José 
Jorge, Luiz Gonzaga, Márcio Zeferino, Marilene Franco, 
Sebastião Alvim, Tadeu José, Vânia de Castro. Não ha-
vendo oradores inscritos o Sr. Presidente declarou en-
cerrada a presente sessão às 21h17 e eu, Danielle de 
Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a pre-
sente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário. Presiden-
te: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário: 
Vereador Tadeu José Gomes.

RESUMO DA ATA 092/2013 - 066ª Sessão Ordinária – 
12.11.13 – 2º Período – 1º Ano da Legislatura. Presi-
dente em exercício: Vereador Carlos Alberto Sá Grise. 
Secretário: Vereador Tadeu José Gomes. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h23. 
“Louvai ao SENHOR, porque ele é bom; porque a sua 
benignidade dura para sempre.” (Salmo 136:1). I - 
Leitura e Discussão da Atas. - Ata 073/2013 – Aprova-
da por unanimidade. II – Leitura da Correspondência 
e Comunicações. - Ofício SEC  nº. 257/2013 – Comu-
nicando a aprovação do requerimento para a vinda do 
Secretário de Saúde à Câmara. - Ofício 256/2013 – 
Solicitando servidor da Secretaria de Planejamento e 
Gestão para ficar à disposição dos vereadores nos dias 
18, 19 e 20 de novembro para a elaboração de emen-
das. O Sr. Presidente informou que o assessor do Se-
cretário estará presente na Casa a partir de amanhã 
para ajudar aos vereadores na elaboração de suas 

emendas ao orçamento. - Correspondência do Presi-
dente do TJMG confirmando o recebimento do convite 
para a sessão solene em homenagem ao Dr. Alanir e a 
Sra. Valéria e informando que não poderá comparecer. 
- Correspondência do Ministério da Educação, Fundo 
Nacional do Desenvolvimento – Comunicado nº CM 
259775/2013. - Ofício 185/2013 – Gabinete do Depu-
tado Reginaldo Lopes – Informando o envio de recur-
sos para o município de Barbacena, envio de verba do 
Ministério da Educação para aquisição de mobiliário 
escolar e ônibus escolar. O Sr. Secretário comunicou 
que o Orçamento para o próximo ano encontra-se so-
bre a mesa para que os vereadores façam suas emen-
das até o dia 20 de novembro. III- Apresentação de 
Proposições. - Do vereador José Jorge: - Indicação nº 
597/2013- Solicita a canalização do córrego que corta 
o bairro Caiçaras, com início na Avenida Paraná e tér-
mino na galeria de água que fica próximo à linha fér-
rea da MRS Logística; - Indicação nº 624/2013 – Soli-
cita a canalização do córrego que nasce no fundo da 
Rua Sapucaí, atrás do restaurante do Pedrinho, que 
corta a Avenida Paraná, Avenida Tocantins, Rua Olga 
Monteiro Araújo, ligando com a Avenida Governador 
Bias Fortes; - Indicação nº 627/2013 – Solicita ao Sr. 
Prefeito que autorize o setor responsável a realizar o 
calçamento da Rua Marta Pessoa Cardoso, bairro San-
ta Efigênia; - Indicação nº 631/2013 – Solicita ao Sr. 
Prefeito que encaminhe à Câmara projeto de lei dando 
às escolas samba e blocos carnavalescos o título de 
patrimônio cultural de nossa cidade. - Do vereador 
Carlos Alberto Sá Grise: - Indicação nº 612/2013 – 
Solicita ao Sr. Prefeito que o Poder Executivo promova 
por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Rural Sustentável, um ciclo de debates sobre a impor-
tância da agricultura orgânica, sua prática e seu incen-
tivo no município de Barbacena; - Indicação nº 
613/2013 – Solicita ao Sr. Prefeito promova, por meio 
da Secretaria competente, várias obras na Avenida 
Sanitária;  – Indicação nº 614/2013 – Solicita ao Sr. 
Prefeito que promova as seguintes ações: 1º concer-
to/reparo no semáforo localizado entre as Ruas Sete 
de Setembro e Freire de Andrade; 2º reparo na pintu-
ra das faixas de pedestres de toda a cidade, uma vez 
que já se encontram apagadas. - Memorial s/n – O 
vereador Carlos Alberto Sá Grise e os demais vereado-
res que o presente subscrevem vêm solicitar ao Sr. 
Álvaro Campos de Carvalho, superintendente Regional 
do DNIT no estado de Minas Gerais, a revitalização do 
Trevo de acesso à cidade de Barbacena, BR-040, bem 
como a restauração e implantação de placas informa-
tivas relacionadas ao município de Barbacena. - Do 
vereador Johnson Oliveira: - Indicação nº 597/2013 – 
Solicita a cobertura de buraco existente na Rua Rio 
Grande do Sul, bairro do Carmo, em frente ao nº 301; 
- Indicação nº 598/2013 – Solicita a cobertura de bu-
racos existentes na Rua Amarílio Augusto de Paula, 
Centro; - Indicação nº 599/2013 – Solicita a retirada 
de terras e pedras que foram deixadas a céu aberto, 
quando da realização de serviços na Praça Thompson 
Scafutto, bairro Funcionários; - Idicação nº 600/2013 
– Solicita a cobertura de buracos existentes na Rua 
Izabel Silva, bairro Funcionários; - Indicação nº 
609/2013 – Solicita a cobertura de buracos existentes 
na Rua Aloísio da Costa Delbem, em frente ao nº 260, 
bairro Monsenhor Mário Quintão. - Da vereadora Mari-
lene Franco: - Indicação nº 611/2013 – Solicita provi-
dências urgentes quanto a melhorias na Rua Aloísio da 
Costa Delbem; - Indicação nº 612/2013- Solicita pro-
vidências urgentes quanto a melhorias na Rua Paula 
de Paula. - Do vereador Luiz Gonzaga: - Indicação nº 
606/2013 – Solicita reconstrução da calçada na Aveni-
da Pereira Teixeira, Centro, em frente à Câmara Muni-
cipal; - Indicação nº 607/2013 – Solicita a instalação 
de um ponto de táxi regular no distrito de Senhora das 
Dores; - Indicação nº 610/2013 – Solicita operação 
tapa-buracos em toda extensão da Rua José Rosa, 
bairro Santo Antônio; - Indicação nº 617/2013 – Soli-
cita operação tapa-buracos na Rua Joaquim, bairro 
Santo Antônio; - Indicação nº 618/2013 – Solicita ope-
ração tapa-buracos em toda a extensão da Avenida 
Rodrigo Silva, próximo à Escola Estadual Amilcar Sa-
vassi, no bairro do Campo; - Indicação nº 619/2013 
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– Solicita operação tapa-buracos na Rua Caminho 
Novo, bairro Caminho Novo em frente ao nº 190; - 
Indicação nº 620/2013 – Solicita operação tapa-bura-
cos em toda a extensão da Rua Fernando Grossi Silva, 
bairro Santa Luiza; - Indicação nº 621/2013 – Solicita 
providências para que o buraco no asfalto localizado 
no cruzamento das Ruas Mariano Procópio com João 
XXIII, bairro São José, seja restaurado; - Requerimen-
to nº 118/2013 – Requer seja expedida moção de con-
gratulações na área de comunicação e jornalismo a 
Antônio Marcos Pinto pelos relevantes serviços presta-
dos à Barbacena. - Da vereadora Gracia Araújo: - Indi-
cação nº 623/2013 – Solicita ao Sr. Prefeito a pavi-
mentação e a iluminação da Rua Marcelino Isidoro de 
Souza, Caminho Novo. - Do vereador Tadeu José: - 
Indicação nº 521/2013 – Solicita ao Sr. Prefeito que 
encaminhe ao setor competente que se proceda a re-
dução da jornada de trabalho das monitoras dentro 
das creches do município, das 08 horas diárias, hoje 
em vigor, para 06 horas diárias; – Indicação nº 
520/2013 – Solicita ao Sr. Rpefeito que determine ao 
setor competente que se faça a destinação a partir do 
ano letivo de 2014, duas monitoras eventuais para as 
entidades abaixo especificadas: coral Araújo de Barba-
cena, Obras Passionistas São Paulo da Cruz, creche 
Escola Irmãos do Cominho, Sociedade São Miguel Ar-
canjo; - Indicação nº 519/2013 – Solicita ao Sr. Prefei-
to que encaminhe ao setor competente que quando 
da edição da lei das subvenções sociais a vigorar a 
partir de 01 de janeiro de 2014, tenha a mesma vigên-
cia até 31 de dezembro de 2017, acrescida a cada ano, 
da correção dos valores aplicados para subvencionar 
as entidades de assistência social do município de Bar-
bacena. - Da Mesa da Câmara: - Requerimento nº 
121/2013 – Requer seja consignado um voto de pro-
fundo pesar pelo falecimento de Altair marinho de An-
drade, nascido em 21/12/1945 e falecido em 
24/10/2013. Requer, outrossim, seja encaminhado 
ofício à família na Rua Mato Grosso, 51, bairro Anda-
raí. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - Requerimento s/nº - 
recurso baseado no art. 130, parágrafo único do Regi-
mento Interno, para reavaliar a decisão da presidência 
quanto ao arquivamento dos projetos de Leis números 
163 e 164/13 de autoria do Vereador Ronaldo Braga e 
outros – Aut. Ver. Luiz Gonzaga de Oliveira. Com a 
palavra para discutir o vereador Ronaldo Braga pediu 
que fosse aguardada a presença de todos os vereado-
res na Casa para a apreciação do requerimento e por 
isso solicitou ao vereador Luiz Gonzaga que pedisse 
vista do mesmo. Com a palavra para discutir o verea-
dor Luiz Gonzaga disse o assunto já foi devidamente 
discutido e não adianta ficarem protelando a votação 
do requerimento. Todos sabem a importância da insti-
tuição que representam que é o DEMAE. E os vereado-
res deve se pronunciar, seja a favor ou contra. E fez a 
leitura do requerimento. E ressaltou que gostaria que 
os vereadores mantivessem seus posicionamentos 
quando da assinatura do requerimento e ajudassem a 
defender o DEMAE. Encerrada a discussão foram soli-
citadas vistas pelo vereador Luiz Gonzaga. VISTAS 
CONCEDIDAS AO VEREADOR LUIZ GONZAGA. SE-
GUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h01. 
Discussão e Votação de Projetos. Com a palavra pela 
ordem o vereador Carlos Roberto falou a respeito de 
algumas notícias que vêm sendo veiculadas em alguns 
órgãos da imprensa. E fez a leitura de um ofício, devi-
damente protocolado no dia 22/03/2012, enviado ao 
Deputado Reginaldo Lopes solicitando a intervenção 
destes junto ao Fundo Nacional de Educação para que 
fossem conseguidos mais dois ônibus escolares para o 
município para o transporte dos alunos da rede muni-
cipal. Já no dia 12/12/2012 ele encaminhou o ofício de 
número 161/2012 para a Prefeita Municipal e para a 
Secretária Municipal de Educação informando que em 
março de 2012 a solicitação feita ao Deputado Regi-
naldo Lopes e que a nota de empenho já estava pron-
ta, dependendo apenas de ações junto ao sistema in-
tegrado de monitoramento para que a prefeita possa 
assinar a documentação e encaminhá-la a Brasília an-
tes do dia 31/12/2012 para concluir o processo, ainda 
que os veículos só venham a ser entregues em 2013. 
Afirmou que os ônibus chegaram e a Prefeitura está 

divulgando por meio do jornal da família do Prefeito, 
que ele teria conseguido os ônibus. E que isso não é 
verdade, devendo ser divulgado o que realmente se 
passou. Assim sendo, ele pediu ao Deputado que en-
vie uma carta para todos informando quando houver a 
liberação de recursos para o município e que foram 
conseguidos por meio de seu empenho. E agora rece-
bem essa correspondência. Afirmou ainda que virão 
recursos para a Policlínica na ordem de aproximada-
mente meio milhão de reais para que ela possa com-
prar equipamentos e fazer os atendimentos devidos à 
população. Dando seguimento com a palavra como lí-
der afirmou que tem acompanhado as publicações do 
diário oficial do município e nas últimas publicações 
pode perceber que nem sempre o que foi publicado 
permanece no ar, estando o Diário sendo alterado di-
versas vezes, configurando um verdadeiro absurdo. 
Afinal, como órgão oficial ele não pode ser alterado, 
ou corrigido e republicado, ele deve ser publicado com 
as erratas cabíveis em data posterior. E que no dia 11 
de novembro a Prefeitura teria publicado uma série de 
extratos para a contratação para o fornecimento de 
material de limpeza para várias Secretarias, sendo que 
a mesma empresa foi a vencedora e recebeu duzentos 
e noventa e nove mil, novecentos e noventa e oito 
reais e vinte e dois centavos. E pediu que os vereado-
res se atentem para esse fato, porque ele ficou muito 
preocupado. Destacou ainda que está mencionando 
isso porque há pouco tempo foi aprovada contratação 
de um empréstimo de cinco milhões de reais, junto ao 
BDMG, e depois mais cinco milhões que ele nem vo-
tou, e no seu entendimento, quando se está pleitean-
do empréstimos é preciso economizar. E disse quando 
se publica tais extratos a situação dos vereadores fica 
muito complicada, pois pedem os documentos na Pre-
feitura e estes não são entregues, é preciso recorrer 
ao Ministério Público, o que acaba levando meses, es-
tando até o Promotor preocupado com essa situação, 
pois também não está acostumado com esse tipo de 
ação. Nesse momento concedeu um aparte ao verea-
dor Ronaldo Braga que mencionou alguns projetos 
definidos no governo anterior e que estão sendo en-
tregues agora, mas não estão tento a divulgação devi-
da. E destacou que é preciso os vereadores mudarem 
essa situação. Prosseguindo o vereador Carlos Rober-
to destacou que não quer ser reconhecido pessoal-
mente, mas que é preciso agradecer ao governo fede-
ral que enviou o recurso. E fez a leitura do jornal da 
família do Prefeito onde menciona o seu nome e a 
entrega dos recursos dos ônibus. E disse que está re-
cortando estas reportagens e enviando para o gabine-
te pessoal da Presidente Dilma, para que ela possa ver 
o que está sendo feito com os recursos por ela envia-
dos a cidade. Com a palavra pela ordem o vereador 
Ilson Guilherme agradeceu aos recursos enviados pe-
los deputados. Destacou que os impostos em Minas 
Gerais são muitos e grandes. E que em relação aos 
governos ele gostaria de agradecer a iluminação que 
está chegando ao campo em Correia de Almeida e que 
será de grande benefício para a comunidade. E que os 
recursos são sempre bem vindos, independente de 
quem os enviou. E lembrou sua trajetória. Prosseguin-
do com a palavra como líder ele afirmou que o dinhei-
ro é do povo e o Prefeito também está conseguindo 
muitas coisas, em especial porque consegui arrumar 
as certidões negativas da cidade. E que para as coisas 
acontecerem na cidade é preciso resolver esse tipo de 
problema antes. E eles não podem ficar só criticando, 
devem aguardar as coisas acontecerem. E ressaltou 
que os vereadores devem sempre ajudar as comuni-
dades, afinal são eles que ficam recebendo as críticas 
da população. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – 
REGIME DE URGÊNCIA. Proj. Lei nº. 229/13 – Dispõe 
sobre a concessão de espaço aéreo sobre bem de uso 
comum do povo, para fins de construção de passagem 
suspensa entre imóveis de um lado e outro da via pú-
blica e dá outras providências. – Aut. Executivo. – 
PRAZO VENCE EM 12.12.13. VISTAS CONCEDIDAS AO 
VEREADOR CARLOS ROBERTO. SEGUNDA DISCUS-
SÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI.  Proj. Lei nº. 
152/13 – Dispõe sobre a instalação e utilização de 
câmeras de vídeo para fins de segurança em todas as 

entradas e saídas do Município de Barbacena. – Aut. 
Ver. Carlos Alberto Sá Grise. APROVADO POR UNANI-
MIDADE. Proj. Lei nº. 178/13 – Institui a paraolimpía-
das no Município de Barbacena e dá outras providên-
cias. – Aut. Vereadora Gracia Araújo. APROVADO POR 
UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 084/13 – Autoriza o Po-
der Executivo a instituir o programa Esporte no Bairro. 
– Aut. Ver. Márcio Zeferino Ferreira. Com a palavra 
para discutir o vereador Carlos Roberto falou que se o 
projeto passar da maneira como está será vetado pelo 
Executivo, porque os projetos que autorizam estão 
proibidos pelo Supremo Tribunal Federal há aproxima-
damente cinco anos. É preferível fazer o projeto utili-
zando a palavra “institui”, no lugar de “autoriza”. Pois 
dessa forma o projeto será vetado e ele é muito bom. 
Encerrada a discussão o projeto foi colocado em vota-
ção e foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 
157/13 – Disciplina o uso de som automotivo em veí-
culos particulares no Município de Barbacena e dá ou-
tras providências. – Aut. Ver. Luiz Gonzaga de Oliveira 
APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 165/13 
– Institui o Dia Municipal dos Surdos. – Aut. Vereadora 
Vânia Maria de Castro. APROVADO POR UNANIMIDA-
DE. Proj. Lei nº. 187/13 – Dispõe sobre a obrigatorie-
dade de afixar em lugar visível lista de profissionais de 
saúde em estabelecimentos de saúde que menciona. 
– Aut. Vereadora Vânia Maria de Castro. APROVADO 
POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 215/13 – Define a 
organização das conferências municipais de saúde 
como espaço democrático e reformula o conselho mu-
nicipal de saúde de Barbacena garantindo a sua ade-
quação aos termos da Resolução CNS 435 de 10 de 
maio de 2012. – Aut. Executivo. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE. Proj. Lei nº. 154/13 – Reconhece como de 
utilidade pública a Associação Filantrópica Viver e dá 
outras providências. – Aut. Mesa da Câmara. APROVA-
DO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 172/13 – Dispõe 
sobre a inclusão no calendário oficial de eventos do 
Município de Barbacena no Programa Música na Praça 
e dá outras providências. – Aut. Tadeu José Gomes. 
APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 202/13 
– Autoriza o Executivo Municipal a firmar parceria com 
entidades filantrópicas e assistenciais para subvencio-
nar despesas com energia elétrica e dá outras provi-
dências. – Aut. Executivo. APROVADO POR UNANIMI-
DADE. Proj. Lei nº. 210/13 – Dispõe sobre a entrada 
de acompanhante com portador de deficiência em lo-
cais destinados à diversão, espetáculos teatrais, musi-
cais e circense, exibições cinematográficas, atrações 
ou eventos esportivos em geral e dá outras providên-
cias. – Aut. Ver. Luiz Gonzaga de Oliveira. APROVADO 
POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 204/13 – Dispõe 
sobre a criação da carteira da gestante e dá outras 
providências. – Aut. Ver. Márcio Zeferino Ferreira. 
APROVADO POR UNANIMIDADE. SEGUNDA DISCUS-
SÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE EMENDA CONSTITU-
CIONAL. Proj. Emenda Constitucional nº. 004/13 – 
Veda a privatização de autarquia Municipal. – Aut. 
Executivo. *Votar emenda de fls. 06 autoria de vários 
Vereadores. APROVADA POR UNANIMIDADE. *Votar 
emenda de fls. 11 autoria dos Vereadores Ronaldo 
Braga, Carlos Roberto Batista e Luiz Gonzaga de Oli-
veira. Com a palavra para discutir o vereador Ronaldo 
Braga disse que o seu requerimento trata da mesma 
matéria e sabe que ele não foi votado até o momento 
por uma manobra regimental. Explicou que o Prefeito 
trouxe para a Casa o presente projeto, dando uma 
resposta a um momento difícil, dadas as promessas de 
campanha em que ele se comprometeu a não privati-
zar o DEMAE. Lembrou que quando o Toninho Andra-
da foi prefeito pela primeira vez o DEMAE era um ór-
gão saudável e eficiente, agora ele retorna à Prefeitura 
para recuperar a eficiência desse órgão. Prosseguindo 
disse que a vereadora Vânia apresentou a emenda ve-
dando a privatização específica do DEMAE e ele fez a 
última emenda para vedar a contratação, mediante 
concorrência pública, pelo regime de Parceria Público 
Privado ou pelo Regime de Concessão do Serviço de 
água e esgoto. E questionou se não seria possível que 
os vereadores votem uma emenda que vete isso. E 
ressaltou que o maior interesse é manter os recursos 
na cidade. Nesse momento o Sr. Presidente informou 



que estava encerrado o período de discussão e vota-
ção dos projetos.TERCEIRA PARTE – ENCERRAMEN-
TO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 21H01. Foi 
então realizada a chamada e estavam presentes os 
vereadores Angela Kilson, Amarílio Andrade, Carlos 
Alberto Sá Grise, Carlos Roberto, Gracia Araújo, Ilson 
Guilherme, Johnson Marçal, José Jorge, Luiz Gonza-
ga, Márcio Zeferino, Marilene Franco, Ronaldo Braga, 
Sebastião Alvim, Tadeu José, Vânia de Castro. Dan-
do seguimento a sua fala o vereador Ronaldo Braga 
pediu aos demais vereadores que não permitam que 
fique em aberto a concessão do DEMAE ou a reali-
zação das Parcerias Público-Privadas. E ressaltou que 
o recebimento de uma verba de cem milhões para 
posteriormente entregar a autarquia seria um grande 
contrassenso por parte do Poder Legislativo Munici-
pal. Nesse momento concedeu um aparte à vereadora 
Vânia que disse ter o seu posicionamento e sempre 
vota de acordo com seu próprio entendimento sobre 
os temas discutidos. Disse que a parte técnica para se 
conseguir a verba já está bem adiantada e ressaltou 
que será preciso a ajuda de todos os vereadores para 
que a verba seja liberada. Prosseguindo o vereador 
Ronaldo Braga destacou que quem levou esse assunto 
à população foi o próprio Prefeito, que foi o principal 
articulador para que a verba venha para o município. 

Dando seguimento com a palavra como líder o vere-
ador Ronaldo Braga concedeu um aparte à vereadora 
Marilene que disse que o Executivo já enviou o presen-
te projeto e não é possível atribuir a responsabilidade 
aos vereadores se ainda não veio a referida verba de 
cem milhões mencionadas pelo vereador Ronaldo. E 
que quer ver primeiramente a verba no município e 
devidamente aplicada O vereador Ronaldo destacou 
que se o governo federal está liberando a verba acre-
dita que será possível a manutenção do DEMAE e sua 
reestruturação para sua proteção, o que não significa 
que posteriormente ele não possa, se a verba não vier 
para o município, enviar outro projeto para fazer o que 
melhor entender para solucionar o problema, afinal ele 
tem a maioria na Casa. Nesse momento concedeu um 
aparte ao vereador Carlos Roberto que sugeriu aos 
demais vereadores que aprovassem a emenda da ma-
neira que ela está e montassem uma comissão com 
um representante do SAS para irem até Brasília e con-
seguir a liberação da verba, pois ele tem informações 
seguras de que a verba já está praticamente liberada 
para o município. Concedeu também um aparte ao ve-
reador Sebastião Alvim que disse que a bancada do 
governo tem o compromisso do Prefeito de que este 
dinheiro, quando sair, o DEMAE será inegociável, até 
mesmo pela valorização que passará a ter. Mas que os 

dois milhões iniciais já estão praticamente destinados 
à empresa para fazer os investimentos necessários. 
E a empresa já está fazendo os projetos, mas eles 
podem demorar a ficar prontos. Concedeu ainda um 
aparte ao vereador Luiz Gonzaga que disse ao líder 
de governo que ele não viu a cobrança feita à Prefeita 
Danuza porque ele não veio a nenhuma reunião na 
Casa e não estava presente para ver os acontecimen-
tos. Prosseguindo o vereador Ronaldo disse respeitar 
a posição do líder de governo Sebastião e mencionou 
que se ele fosse o prefeito o que lhe aconteceu não 
teria acontecido, pois sabe que a prefeita errou com 
ele. Mas também não concorda que ele tenha mudado 
de opinião em relação ao DEMAE, em especial com as 
verbas divulgadas para virem para o DEMAE. E pediu 
que os vereadores pensem no assunto até a próxima 
reunião e avaliem a questão para preservar o DEMAE. 
Não havendo oradores inscritos o Sr. Presidente de-
clarou encerrada a presente sessão às 21h24 e eu, 
Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, 
lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assi-
nada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário. 
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. 
Secretário: Vereador Tadeu José Gomes.
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