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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

LEIS MUNICIPAIS
LEI Nº 4.509

“Institui o cadastro geral de convenentes do Município 
de Barbacena – CAGEB – aptos, a estabelecer convê-
nios com a Administração Pública  Municipal, para a 
certificação da habilitação das entidades filantrópicas 
e sem fins lucrativos  e dá outras providências cor-
relatas.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus re-
presentantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono 
a seguinte Lei:
Art. 1º Fica Instituído o cadastro geral de convenentes 
aptos a estabelecer convênios com a Administração 
Pública Municipal, que tem como finalidade a certifi-
cação da habilitação das entidades filantrópicas e sem 
fins lucrativos.
Parágrafo único. VETADO.
Art. 2º VETADO.
Art. 3º VETADO.
Art. 4º A situação de regularidade do convenente, 
para os efeitos desta Lei, poderá ser comprovada me-
diante Certificação Digital específica que vier a ser ins-
tituída pelo Governo Municipal, para esse fim.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

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

Antônio Carlos Andrada 
Prefeito Municipal

(Projeto de Lei nº 061/2013 – Autoria Vereador Tadeu José Gomes)

LEI Nº 4.511

“Reconhece como de utilidade pública o Instituto Isa-
dora Bicalho - ISAB e dá outras providências.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus re-
presentantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono 
a seguinte Lei:
Art. 1º Fica reconhecido como de utilidade pública mu-
nicipal o Instituto Isadora Bicalho - ISAB.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.
     
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 06 de novembro de 2013; 

171º ano da Revolução Liberal, 83º da Revolução de 30.
Antônio Carlos Andrada 

Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 105/2013 – Autoria do Vereador Tadeu José Gomes)

LEI Nº 4.512

“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.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus re-
presentantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono 
a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Chefe do Executivo do Município de Bar-
bacena autorizado a celebrar com o Banco de Desen-
volvimento de Minas Gerais S/A – BDMG, operações 
de crédito até o montante de R$5.000.000,00 (cinco 
milhões de reais), destinados ao financiamento de 
obras voltadas à mobilidade e drenagem urbana no 
âmbito do Programa BDMG Urbaniza, cujas condições 
encontram-se previstas no art. 2º desta Lei, observa-
da a legislação vigente, em especial as disposições da 
Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 2º As operações de crédito de que trata o art. 1º 
desta Lei       subordinar-se-ão às seguintes condições 
gerais:
I - juros de 8% (oito por cento) ao ano, pagáveis in-
clusive durante o prazo de carência;
II - atualização monetária do saldo devedor segundo 
o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 
IPCA;
III - pagamento da dívida em até 72 (setenta e dois) 

meses, incluídos até 12 (doze) meses de carência;
IV - pagamento dos juros mensalmente durante a ca-
rência e exigidos juntamente com o principal atualiza-
do durante o período de amortização;
V - caução de receitas de transferências constitucio-
nais;
VI - tarifa de análise de crédito de 0,5% (meio por 
cento) sobre o valor financiado.
Art. 3º Fica o Município autorizado a oferecer em 
garantia das operações de crédito, por todo o tem-
po de vigência do contrato de financiamento e até 
a liquidação total da dívida, caução das Receitas de 
Transferência do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Servi-
ços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação – ICMS e do Fundo de Participação dos 
Municípios – FPM, em montante necessário e suficien-
te para a amortização das parcelas do principal e o 
pagamento dos acessórios da dívida.
Parágrafo único.   As receitas de transferências sobre 
as quais se autorizam a constituição de caução como 
garantia das operações de crédito serão alteradas, em 
caso de sua extinção, pelas receitas que vierem a ser 
estabelecidas constitucionalmente em sua substitui-
ção, independentemente de nova autorização.
Art. 4º O Chefe do Executivo do Município está au-
torizado a constituir o Banco de Desenvolvimento de 
Minas Gerais S/A – BDMG como seu mandatário, com 
poderes irrevogáveis e irretratáveis, para receber jun-
to às fontes pagadoras das receitas de transferências 
mencionadas no caput do art. 3º, os recursos vincu-
lados, podendo utilizar esses recursos no pagamento 
do que lhe for devido por força dos contratos a que se 
refere o art. 1º.
Parágrafo único. Os poderes mencionados se limitam 
aos casos de inadimplemento do Município e se res-
tringem às parcelas vencidas e não pagas.
Art. 5º Fica o Município autorizado a:
I - participar e assinar contratos, convênios, aditivos e 
termos que possibilitem a execução da presente Lei;
II - aceitar todas as condições estabelecidas pelas nor-
mas do Programa BDMG Urbaniza referentes às ope-
rações de crédito vigentes à época da assinatura dos 
contratos de financiamento;
III - abrir conta bancária vinculada ao contrato de 
financiamento, no Banco, destinada a centralizar a 
movimentação dos recursos decorrentes do referido 
contrato;
IV - aceitar o foro da cidade de Belo Horizonte para 
dirimir quaisquer controvérsias decorrentes da execu-
ção dos contratos.
Art. 6º Os orçamentos municipais consignarão, obriga-
toriamente, as dotações necessárias às amortizações 
e aos pagamentos dos encargos anuais, relativos aos 
contratos de financiamento a que se refere o art. 1º 
desta Lei.
Art. 7º Fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir 
créditos especiais destinados a fazer face aos paga-
mentos de obrigações decorrentes das operações de 
crédito ora autorizadas.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.    

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 06 de novembro de 2013; 
171º ano da Revolução Liberal, 83º da Revolução de 30.

Antônio Carlos Andrada 
Prefeito Municipal

(Projeto de Lei nº 197/2013 – Autoria do Executivo)

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

Secretário Municipal de Governo

DECRETO MUNICIPAL
DECRETO MUNICIPAL Nº 7.511

“Suspende a realização de despesas de qualquer natu-
reza, excetuando somente as que sejam consideradas 
inadiáveis e dá outras providências”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com as 
leis em vigor, e na forma do art. 26, inciso I da Cons-

tituição do Município de Barbacena; e considerando as 
dificuldades fiscais da Prefeitura Municipal de Barba-
cena, decorrentes das dívidas herdadas dos exercícios 
financeiros e orçamentários anteriores, especialmente 
as do exercício de 2012; considerando a necessidade 
de providências administrativas para o encerramento 
do corrente exercício financeiro e orçamentário; e, 
considerando a necessidade de manutenção de ser-
viços essenciais prestados pela Administração Pública 
Municipal à população,

DECRETA:
Art. 1º Fica suspensa a realização de despesas de 
qualquer natureza, excetuando somente as que se-
jam consideradas inadiáveis conforme disposto neste 
artigo:
I – as despesas com pessoal e encargos sociais;
II – os juros e encargos da dívida pública;
III – as amortizações da dívida pública;
IV – as decorrentes de cumprimento de sentenças ju-
diciais que não possam caracterizar dano irreparável 
ou de difícil reparação e que por sua própria natureza 
não tenham de ser cumpridas imediatamente;
V – as demais despesas do Município, desde que devi-
damente justificadas pelo titular da pasta responsável, 
analisadas com parecer favorável emitido pela Secre-
taria Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAN e 
autorizadas pelo Prefeito Municipal.
Parágrafo único. As despesas a que se refere o inciso 
V do presente artigo somente serão admitidas me-
diante a existência de saldo orçamentário específico, 
após provisionamento necessário para os empenhos 
das despesas especificadas nos demais itens do mes-
mo artigo, bem como das decorrentes de obrigações 
legais, constitucionais, contratadas e conveniadas, de 
competência do exercício de 2013.
Art. 2º Os titulares dos órgãos e entidades da Adminis-
tração Direta e Indireta, excetuado o Serviço de Água 
e Saneamento – SAS, terão até o dia 18 do corrente 
para protocolarem na Secretaria Municipal de Planeja-
mento e Gestão - SEPLAN relatório com detalhamen-
to das despesas consideradas inadiáveis por aquela 
pasta.
§ 1º.  A Secretaria Municipal de Planejamento e Ges-
tão - SEPLAN disponibilizará modelo de relatório e 
orientará os titulares da pasta sobre a forma de sua 
apresentação.
§ 2º O titular de cada pasta será o responsável pela 
apresentação dos relatórios previstos no caput deste 
artigo.
Art. 3º A Secretaria Municipal de Planejamento e Ges-
tão - SEPLAN apresentará relatório consolidado com 
parecer sobre as despesas para apreciação do Prefeito 
Municipal até o dia 26 do corrente.
Parágrafo único. O parecer deverá considerar as infor-
mações prestadas por cada Secretário Municipal e a 
disponibilidade de recursos orçamentários para cada 
despesa.
Art. 4º Fica assegurada a realização de despesas de 
caráter continuado, bem como aquelas decorrentes de 
contratos celebrados antes da publicação deste decre-
to, até a data de apresentação do relatório da Secre-
taria Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAN 
previsto no artigo anterior.
Art. 5º Fica suspensa toda e qualquer contratação de 
pessoal, excetuadas as substituições de pessoal es-
sencial para o funcionamento da Secretaria Municipal 
de Saúde Pública - SESAP, Secretaria Municipal de 
Educação e Desporto - SEDUC e Secretaria de Coor-
denação de Programas Sociais - SECOPS, desde que:
I – justificada pelo titular da pasta;
II – possua parecer favorável da Secretaria Municipal 
de Governo - SEGOV e da Secretaria Municipal de Pla-
nejamento e Gestão - SEPLAN; e,
III – possua autorização expressa do Prefeito Muni-
cipal.
Art. 6º Ficam suspensas as nomeações de cargos em 
comissão e a concessão de quaisquer gratificações.
Art. 7º Fica suspenso o pagamento de horas extras no 
âmbito do Município de Barbacena.
Parágrafo único. Somente poderão ser pagas as horas 
extras autorizadas pelo Prefeito Municipal.
Art. 8º Fica suspensa a emissão de empenhos à con-
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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

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

Secretário Municipal de Governo

ERRATA
Secretário: Samir Carvalho Moysés

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE 
BARBACENA

Presidente: Amarílio Augusto de Andrade

PODER LEGISLATIVO

EXTRATO DE PORTARIAS

RESUMO DE ATA

CENATUR BARBACENA - Gerência Licitação – RETI-
FICA EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PUBLICADO EM 
21/10/2013 -  PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013 – 
PRC 016/2013. ONDE SE LÊ “item 23 – R$ 8,05 ... 
Valor previsto: R$ 17.468,60 ... TOTAL PREVISTO: 
R$ 46.127,20”, LEIA-SE “item 23 – R$ 0,85” ... Va-
lor previsto: R$ 17.324,60 ... TOTAL PREVISTO: R$ 
465.983,20.   Informações (0xx32) 3339–2026 cpli-
cita@barbacena.mg.gov.br Barbacena, 13/11/2013. 
Simone Rodrigues da Costa - Gerente de Licitação - 
Pablo Herthel Candian - Coordenador de Aquisições 
e Contratos.

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

Secretário Municipal de Governo

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Secretário: José Augusto de Oliveira Penna Naves

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
GOVERNO - SEGOV

Terceiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 014/2010. 
PARTES: Município de Barbacena/Universidade do 
Estado de Minas Gerais – UEMG/ Polícia Militar do 
Estado de Minas Gerais. OBJETO: Alteração da Cláu-
sula Sexta do Convênio – “DA VIGÊNCIA”. PRAZO: 
até 28/07/2014. VALOR: R$ 18.666,67 (dezoito mil 
seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete 
centavos) para 2013 e R$ 13.333,33 (treze mil trezen-
tos e trinta e três reais e trinta e três centavos) para 
2014. DATA DA ASSINATURA: 26/07/2013. ASSINAM: 
Pelo Município de Barbacena, Antônio Carlos Andrada, 
Prefeito Municipal. Pela Universidade do Estado de Mi-
nas Gerais – UEMG, Prof. Dijon Moraes Júnior, Reitor. 
Pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, Cel. PM 
Ricardo Matos Calixto, Comandante da 13ª Região da 

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

Secretário Municipal de Governo

SAS - HOMOLOGAÇÃO - PRC 029/2013 - PP 024/2013 
– Objeto: RP para contratação de horas realização 
serviços de torno. Vencedor: USITEC DE BARBACENA 
LTDA, CNPJ 08.635.527/0001-02, Lote único R$ 18,00 
(dezoito reais). Valor Total da Licitação: R$ 54.000,00. 
Luís Álvaro Abrantes Campos – Diretor Geral.

347- Exonerando, a pedido, Jonathan Campos Mar-
celino do cargo em comissão de agente de gabinete 
parlamentar, símbolo CLC-1, do quadro da Câmara, 
lotado no gabinete do vereador Johnson Oliveira Mar-
çal, de acordo com a lei 4169/09, modificada pela lei 
4467/13, a partir de 01.11.13. Vereador Amarílio An-
drade – presidente.

348- Nomeando, Elaine Dionísio Eleutério da Sil-
va para exercer o cargo em comissão de agente de 
gabinete parlamentar, símbolo CLC-1, do quadro da 
Câmara, lotada no gabinete do vereador Johnson Oli-
veira Marçal, de acordo com a lei 4169/09, modificada 
pela lei 4467/13, em vaga decorrente da exoneração 
de Jonathan Campos Marcelino, a partir de 01.11.13, 
Vereador Amarílio Andrade – presidente.

349- Exonerando, Danielle Cristina Braz Andretto Mota 
do cargo em comissão de agente de gabinete parla-
mentar, símbolo CLC-1, do quadro da Câmara, lotada 
no gabinete do vereador José Jorge Emídio, de acor-
do com a lei 4169/09, modificada pela lei 4467/13, a 
partir de 01.11.13. Vereador Amarílio Andrade – pre-
sidente.

350- Nomeando, Juliana Aparecida Vieira para exercer 
o cargo em comissão de agente de gabinete parla-
mentar, símbolo CLC-1, do quadro da Câmara, lotada 
no gabinete do vereador José Jorge Emídio, de acordo 
com a lei 4169/09, modificada pela lei 4467/13, em 
vaga decorrente da exoneração de Danielle Cristina 
Braz Andretto Mota, a partir de 01.11.13. Vereador 
Amarílio Andrade – presidente.

RESUMO DA ATA 058/2013 - 044ª Sessão Ordinária – 
27.08.13 – 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: 19h24. 
“Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à 
sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: 
Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e 
nele confiarei.”(Salmo 91:1-2). I - Leitura e Discussão 
da Atas. Atas 048 e 049/2013 – Aprovadas por unani-
midade. II – Leitura da Correspondência e Comunica-
ções. - Correspondência do Ministério da Saúde nº. de 
ref.: 002653/MS/SE/FNS; 000008/MS/SE/FNS. - Cor-
respondência do Secretário Municipal de Governo, 
José Augusto Penna Naves, em agradecimento pelo 
convite para a Sessão Solene em Comemoração aos 
222 anos de Barbacena. Correspondência do Instituto 
Capacitar convidando o Presidente da Câmara para 
homenagem a ser recebia em Belo Horizonte entre os 
dias 04 e 06 de Setembro, bem como os vereadores 
Flávio Maluf, Johnson Marçal, Carlos Roberto, Gracia 
Araújo, Marilene Franco e Vânia de Castro.  - Corres-
pondência do Aristóteles Ateniense em agradecimento 
pelo convite para a Sessão Solene em Comemoração 
aos 222 anos de Barbacena. - Correspondência para 
recebimento da Medalha JK- Dirigida ao Presidente da 
Câmara - Mensagem n. 023/2013 – Gab. Prefeito – 
Emenda Constitucional nº 004/13 – Veda a privatiza-
ção de autarquia municipal. III- Apresentação de Pro-
posições. - Do vereador Luiz Gonzaga: - Indicação nº 
510/2013 – Solicita serviço de limpeza no loteamento 
Santo Antônio, próximo ao nº 11. – Indicação nº 
510/2013 – Solicita limpeza nas redondezas da fonte 
da comunidade Água Santa, no bairro Água Santa. - 
Da vereadora Marilene Franco e outros: - Indicação nº 
508/2013 – Solicita a viabilização de iluminação (três 
postes com lâmpadas de vapor de sódio), bem como o 
calçamento da entrada da Avenida Olinda de Moura, 
esquina com a Rua José Campos Júnior (bairro Grogo-
tó), próximo as subida que dá acesso ao bairro São 
Francisco. - Do vereador José Jorge: – Indicação nº 
514/2013 – Solicita ao Sr. Prefeito que encaminhe a 
esta Casa, mensagem, acompanhada de projeto de lei 
solicitando que nomeie a Rua “E”, no loteamento São 
Vicente de Paula, bairro Monte Mário, com o nome do 
Sr. Abílio José dos Santos. – Indicação nº 513/2013 – 
Solicita ao Sr. Prefeito que encaminhe a esta Casa, 
mensagem, acompanhada de projeto de lei solicitando 
que nomeie a Rua “A”, 4ª Travessa da Rua Pedro Bo-
nato, bairro Dom Bosco, com o nome do Sr. Ittê da 
Silva Loures. – Indicação nº 512/2013 – Solicita ao Sr. 
Prefeito que encaminhe a esta Casa, mensagem, 
acompanhada de projeto de lei, solicitando que no-
meie a travessa 18, bairro Vista Alegre, com o nome 
de Sandra Cândida da Silva. – Indicação nº 511/2013 
– Solicita pavimentação da Rua Nadir Campos dos 
Santos, bairro Vale das Rosas. - Do vereador Ilson Gui-
lherme: - Indicação nº 525/2013 – Solicita providên-
cias quanto à implantação de luminárias (holofotes) 
na quadra, reforma da mesma, Escola Municipal José 
Benedito Compara, na Comunidade do Palmital. PRO-
JETOS PROTOCOLADOS NA CASA. - Proj. Emenda 
Constitucional nº. 004/13 –Veda a privatização de au-
tarquia municipal – Aut. Executivo. SEGUNDA PARTE 
– ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h13. Discussão e 
Votação de Projetos. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTA-
ÇÃO – REGIME URGÊNCIA –URGENTÍSSIMA. Proj. Lei 
nº. 162/13 – Dispõe sobre a instalação de atividades 
econômicas de pequeno porte e de âmbito doméstico 
em edificações residenciais no Município de Barbacena 
e dá outras providências – Aut. Executivo – PRAZO 
VENCE EM 05.09.13. APROVADO POR UNANIMIDADE. 
Proj. Lei nº. 161/13 – Dispõe sobre a instalação e o 

ta da execução orçamentária de 2013, no âmbito do 
Poder Executivo do Município, a partir do dia 16 (de-
zesseis) de dezembro de 2013, ressalvados os casos 
excepcionais, de extraordinária relevância, assim jus-
tificados pelo Prefeito Municipal.
Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 10 Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 12 de novembro de 2013; 
171º ano da Revolução Liberal, 83º da Revolução de 30.

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

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 71, de 14.05.2013, e na forma do artigo 
26, inciso II, da Constituição do Município de Barba-
cena; Considerando a aprovação do nome do Subse-
cretário da Ouvidoria Geral do Município pela Câmara 
Municipal de Barbacena em 05 de setembro de 2013; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 15.848 - FICAM ratificados os atos 
praticados pelo mesmo em decorrência da Portaria 
nº 15.836, de 14 de março de 2013, e aprovação de 
seu nome pela Câmara. Barbacena, 21 de outubro de 
2013. Antonio Carlos Andrada - Prefeito Municipal.

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 15.850 - 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, 08 de novembro 
de 2013. Antonio Carlos Andrada - Prefeito Municipal.

Polícia Militar. 351- Designando Vanessa Sanata Fernandes para 
exercer as funções de contadora da Câmara, em subs-
tituição ao titular do cargo, Altamiro Carvalho Júnior, 
durante o período de suas férias regulamentares. 
11.11.13 - Vereador Amarílio Andrade – presidente.
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funcionamento das feiras comerciais itinerantes no 
âmbito do Município e dá outras providências – Aut. 
Executivo – PRAZO VENCE EM 05.09.13. VISTAS CON-
CEDIDAS AO VEREADOR RONALDO BRAGA. REDAÇÃO 
FINAL – PROJETO DE LEI. Proj. Lei nº. 035/13 – Dá 
nova redação, acrescenta §§ e incisos ao art. 15 da Lei 
Municipal nº. 4377, de 2011 – Aut. Ver. Johnson Olivei-
ra Marçal. APROVADO POR UNANIMIDADE. REDAÇÃO 
FINAL – PROJETO DE RESOLUÇÃO. Proj. Resolução 
nº. 004/13 – Cria a ouvidoria parlamentar na Câmara 
Municipal de Barbacena e dá outras providências – 
Aut. Vereador Carlos Roberto Batista. APROVADO POR 
UNANIMIDADE. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – 
PROJETO DE LEI. Proj. Lei nº. 043/13 – Estabelece a 
afixação da Bandeira Nacional na fachada dos edifícios 
públicos do Município de Barbacena – Aut. Ver. Luiz 
Gonzaga de Oliveira. APROVADO POR UNANIMIDADE. 
Proj. Lei nº. 047/13 – Inclui no calendário oficial de 
eventos do Município de Barbacena o evento Exposi-
ção Especializada dos Criadores de Cavalo Pampa e dá 
outras providências – Aut. Vereadores Flávio Barbosa 
da Silva e Carlos Alberto Sá Grise. APROVADO POR 
UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 048/13 – Dispõe sobre a 
implantação as Unidades Virtuais de Saúde e dá outras 
providências – Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. 
APROVADO POR UNANIMIDADE. PRIMEIRA DISCUS-
SÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI. Proj. Lei nº. 
029/13 – Institui o serviço de hospital veterinário pú-
blico Municipal para cães e gatos e dá outras providên-
cias – Aut. Ver. Luiz Gonzaga de Oliveira. Com a pala-
vra para discutir o projeto o vereador Luiz Gonzaga 
afirmou saber que a saúde no país está grave e mere-
ce atenção, mas as pessoas que têm animais de esti-
mação também querem tratamento para seus cães e 
gatos de estimação. E como muitas pessoas não pos-
suem renda suficiente para arcar com gastos hospita-
lares desses animais ele entende ser interessante que 
a Prefeitura arque com o custeio desse hospital. E 
também seria possível retirar das ruas animais com 
diversos tipos de doenças que causam mal para a so-
ciedade. Pediu então o apoio dos demais vereadores 
para o presente projeto. Encerrada a discussão o pro-
jeto foi colocado em votação e foi APROVADO POR 
UNANIMIDADE. Com a palavra para justificar seu voto 
o vereador Johnson afirmou ainda que sabe o bem 
trazido pelos animais de estimação e por isso entende 
que o projeto seja caso de saúde pública. Na oportu-
nidade mencionou os apartamentos do Minha Casa, 
Minha Vida que impedem os contemplados de levarem 
seus animais de estimação para lá, com isso inúmeros 
animais estão sendo abandonados nas ruas causando 
diversos problemas para a população em geral. Apesar 
de alguns veterinários voluntários estarem fazendo a 
doação de alguns desses animais o problema ainda 
persiste. E disse que o projeto e de fato importante e 
por isso votou favoravelmente. Proj. Lei nº. 058/13 – 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de bares, restaurantes 
e similares fornecerem, sempre que solicitada, coman-
da impressa que permita o controle do consumo pelos 
clientes nos limites do Município de Barbacena – Aut. 
Ver. Luiz Gonzaga de Oliveira. Com a palavra para dis-
cutir o projeto o vereador Luiz Gonzaga disse que, 
apesar de muitos bares e restaurantes terem essa co-
manda, os garçons têm por hábito carregarem as co-
mandas consigo. Com a implantação do presente pro-
jeto será obrigatória a entrega de uma comanda 
também para o cliente, para que ao final de seu con-
sumo ele possa conferir os gastos que realizou. Acre-
dita que o custo para os donos de bares e restaurantes 
não será aumentado. Encerrada a discussão o projeto 
foi colocado em votação e foi APROVADO POR UNANI-
MIDADE. Proj. Lei nº. 061/13 – Institui o cadastro ge-
ral de convenentes do Município de Barbacena – CA-
GEB aptos, a estabelecer convênios com a 
administração pública municipal, para a certificação da 
habilitação das entidades filantrópicas e sem fins lu-
crativos e dá outras providências – Aut. Ver. Tadeu 
José Gomes. Com a palavra para discutir o projeto o 
vereador Tadeu José disse que o presente projeto nas-
ce da necessidade das entidades de assistência social 
de Barbacena. Por isso, a proposta desse Cadastro 
determina que a Procuradoria Geral do Município seja 

a sua mantenedora e receba toda a documentação 
exigida, e quando da realização dos convênios a Pro-
curadoria emitirá uma certidão negativa e ele servirá 
para a realização dos referidos convênios. Lembrou 
ainda que, hoje, quando é necessário à realização dos 
convênios com os diversos órgãos, muitos documen-
tos são solicitados e em geral com um custo alto e 
uma demora na coleta dos mesmos. Com o Cadastro 
isso seria feito uma única vez. E pediu o apoio dos 
demais vereadores. Nesse momento concedeu um 
aparte ao vereador Carlos Roberto que disse que vota-
rá a favor, mas que acha um absurdo ter que existir 
uma lei para desburocratizar uma situação simples e já 
deveria funcionar assim há mais tempo. Prosseguindo 
o vereador Tadeu afirmou que o vereador Carlos Ro-
berto também conhece a realidade de entidades assis-
tenciais e sabe que esse é um problema para as mes-
mas. Encerrada a discussão o projeto foi colocado em 
votação e foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 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. APROVA-
DO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 105/13 – Reco-
nhece como de utilidade pública o Instituo Isadora 
Bicalho – ISAB e dá outras providências – Aut. Ver. 
Tadeu José Gomes. Com a palavra para discutir o pro-
jeto disse que o Instituto Isadora Bicalho realiza um 
trabalho semelhante ao da APAE, porém com grande 
dificuldade. No entanto, a APAE consegue acesso a 
determinados recursos públicos que o Instituto hoje 
não consegue. Fez então a leitura da justificativa do 
projeto e convocou os vereadores a não votar favora-
velmente como também a serem voluntários no Insti-
tuto. E finalizou pedindo aos demais vereadores o voto 
favorável ao projeto. Encerrada a discussão o projeto 
foi colocado em votação e foi APROVADO POR UNANI-
MIDADE. Proj. Lei nº. 095/13 – Dispõe sobre a institui-
ção do Programa e Criação de Unidade Móvel para 
Castração cirúrgica itinerante de cães e gatos por 
médico-veterinário e dá outras providências – Aut. Ve-
readora Vânia Maria de Castro. VISTAS CONCEDIDAS 
À VEREADORA VÂNIA DE CASTRO. Proj. Lei nº. 
111/13 – Cria o Centro de Atendimento ao Turista – 
CAT no Município de Barbacena – Aut. Vereadora Vâ-
nia Maria de Castro. Com a palavra para discutir o 
projeto a vereadora Vânia disse que esse projeto é 
uma causa pela qual ela luta há muito tempo. Desta-
cou que o atendimento ao turista é um problema em 
Barbacena e isso é ruim até mesmo para os cidadãos 
da cidade e não sabem quais são os atrativos ofereci-
dos pela cidade. Afirmou que como turismóloga ela 
sabe o potencial turístico da cidade e que se devida-
mente desenvolvido será capaz de trazer receitas para 
o município. Por isso resolveu adentrar com esse pro-
jeto e pediu o apoio dos demais vereadores para a sua 
aprovação.Encerrada a discussão o projeto foi coloca-
do em votação e foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 
Proj. Lei nº. 121/13 – Institui a Feira de Troca de Li-
vros e Saber – Aut. Vereadora Vânia Maria de Castro. 
Com a palavra para discutir o projeto a vereadora Vâ-
nia entende que o presente projeto é de grande rele-
vância. Explicou que, na semana passada, ela entrou 
com uma indicação para que o município fizesse o seu 
cadastro no Plano Nacional da Leitura e do Livro, com 
o intuito de receber as verbas do Ministério da Cultura, 
já que estará disponibilizando verbas para os projetos 
que lá estiverem incluídos a leitura e os livros. Agora 
ela acha que o interessante seria também a criação 
dessa feira para ser interligado com a sua indicação e 
caso ele esteja cadastrado no Ministério a verba pode-
rá ser disponibilizada para Barbacena. Encerrada a 
discussão o projeto foi colocado em votação e foi 
APROVADO POR UNANIMIDADE. VOTAR PARECER 
CONTRÁRIO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO. Proj. 
Lei nº. 070/13 – Dispõe sobre a inserção da Festa de 
Nossa Senhora de Fátima no calendário oficial de 
eventos do Município de Barbacena e dá outras provi-
dências. - Aut. Ver. Tadeu José Gomes. Com a palavra 
para discutir o veto o vereador Tadeu José pediu ao 
plenário para derrubar o parecer contrário. Explicou 
que o projeto por ele apresentado recebeu um parecer 
na Comissão com o qual ele discorda por entender ser 

injusto e por já haver projetos semelhantes aprovados 
pela Casa. E fez a leitura do voto da relatora. Nesse 
momento concedeu um aparte ao vereador Ronaldo 
que disse ter participado da reunião da Comissão 
quando da discussão do referido projeto, e que o tema 
central foi a grande quantidade de igrejas existentes 
no município e ao instituir um evento no calendário da 
cidade o objetivo é que o poder público faça os devi-
dos investimentos, quando puder. E que o Jubileu de 
São José Operário é uma festa já constituída e de 
grande proporção que apenas foi oficializado. Já as 
festas das demais igrejas são menores e restringem-
-se às suas paróquias, não tendo a necessidade de 
adentrar ao Calendário Oficial do Município, se assim 
fosse, todas as festas, de todas as paróquias precisa-
riam ser incluídas nesse calendário. Prosseguindo o 
vereador Tadeu agradeceu a explicação dada pelo ve-
reador Ronaldo e destacou que não pretende colocar 
uma festa acima de outra, e sim ressaltar que estaria 
havendo distinção entre uma festa e outra a partir do 
momento que se inclui no Calendário a Festa de São 
José e não pode incluir outra festa de igreja. E se fos-
se o caso então, que fizessem a inclusão de todas as 
festas no Calendário Oficial do Município. Concedeu 
um aparte à vereadora Marilene disse que como rela-
tora do projeto ela não foi favorável, mas parabenizou 
o vereador Tadeu por sua iniciativa. E ressaltou que 
então fosse feita a emenda, tendo o próprio vereador 
Tadeu como seu autor para incluir todas as festas de 
igrejas no Calendário Oficial do Município. Prosseguin-
do o vereador Tadeu José disse que não tem como ele 
fazer a referida emenda por ser o seu posicionamento 
diferenciado e que o certo seria que os projetos apre-
sentados fossem sendo incluídos à medida em que 
forem apresentados na Casa com a solicitação de in-
clusão no calendário. Com a palavra para discutir o 
veto o vereador Johnson disse que votaria contra o 
veto, agora ele pode perceber pela coerência na fala 
dos vereadores. Mas como já existem projetos que 
contempla a Igreja Católica, que é única em todo o 
mundo, ele entende que são muitas as festas em que 
ela tem participação. Destacou que a Igreja do Evan-
gelho Quadrangular também já foi contemplada com a 
inclusão do Sermão da Montanha no Calendário Ofi-
cial, mas até o momento nunca foi contemplada com 
quaisquer recursos. Lembrou que apesar do Jubileu 
estar no calendário ela toma conta da cidade e nem 
sempre agrada os comerciantes, como já foi dito aqui 
na Casa, pois levam recursos da cidade embora. E 
acha que mais uma festa abrirá o precedente para que 
todas as paróquias incluírem suas festas no calendá-
rio, e como existem muitos santos católicos passaram 
o tempo aprovando projetos dessa natureza. Assim, 
vota a favor do parecer contrário, em especial por ser 
o Brasil um país laico e é preciso ter cuidado com os 
seus posicionamentos. Encerrada a discussão foram 
solicitadas vistas pelo vereador Carlos Roberto. VIS-
TAS CONCEDIDAS AO VEREADOR CARLOS ROBERTO. 
Proj. Resolução nº. 005/13 – Altera o Regimento In-
terno – artigo 3º seção II do funcionamento; para re-
duzir o recesso Legislativo - Aut. Ver. Carlos Roberto 
Batista. Com a palavra para discutir o veto o vereador 
Carlos Roberto chamou a atenção dos demais verea-
dores para o fato atípico que acontece em Barbacena, 
já que a Câmara Municipal possui um recesso anual de 
91 dias e no conjunto de quatro anos isso chega a 364 
dias, o que seria um ano de recesso em cada legisla-
tura. Lembrou que o tanto o Congresso Nacional, 
quanto à Assembleia Estadual já reduziram seus re-
cessos, mas a Câmara Municipal de Barbacena ainda 
mantém seu recesso com um longo período. Afirmou 
que o que o intriga é que não é o fato de ter um pare-
cer contrário é o fato de não ter esse parecer contrá-
rio, apesar de constar da pauta. Apenas existe dois 
votos contrários ao do relator. Porém, o Regimento 
Interno determina que em caso de voto contrário ao 
relator é preciso que seja apresentado outro parecer. 
E se os vereadores votarem do jeito que está estarão 
votando em um fantasma. E questionou o porquê de 
não poder reduzir o recesso parlamentar. E questionou 
à Comissão suas razões, pois a Câmara precisa se ade-
quar, já que é uma das que tem o recesso parlamentar 
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mais cumprido de Minas Gerais. E finalizou ressaltando 
que não podem votar do jeito que está. Nesse mo-
mento concedeu um aparte ao vereador Luiz Gonzaga 
que sugeriu ser feito uma solicitação de vistas para 
que os vereadores possam se reunir e discutir o pro-
blema. Prosseguindo o vereador Carlos Roberto con-
cordo e destacou o artigo 41 do Regimento Interno 
que determina que as Comissões deverão se pronun-
ciar através de pareceres que são opiniões conclusivas 
a respeito da matéria analisada. Novamente concedeu 
um aparte ao vereador Luiz Gonzaga disse que apesar 
de ter sugerido as vistas a maioria dos vereadores são 
favoráveis à redução do recesso, para que não enten-
dam diferente. Prosseguindo o vereador Carlos Rober-
to disse que nos três primeiros anos de seu mandato 
ele ocupou a Comissão de Constituição e quando o seu 
parecer era diferente dos demais pareceres da Comis-
são ele sempre o fundamentou, para que não fosse 
difícil explicar as razões da contrariedade. Com a pala-
vra para discutir o veto o vereador Márcio disse con-
cordar com o projeto do vereador Carlos Roberto e 
que é preciso reduzir o recesso parlamentar. E que a 
sugestão dada pelo vereador Gonzaga é a melhor for-
ma de resolver a questão. Em sua opinião também 
deveriam acabar com os feriado de quinta-feira e os 
vereadores devem vir trabalhar em outro dia quando 
os feriados caírem em dias de reunião. TERCEIRA 
PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS 
– HORÁRIO: 20H40. 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, Ilson Gui-
lherme, José Jorge, Luiz Gonzaga, Márcio Zeferino, 
Marilene Franco, Ronaldo Braga, Sebastião Alvim, Ta-
deu José, Vânia de Castro. Com a palavra como líder 
inscrito o vereador Ronaldo Braga disse que os pare-
ceres podem ser dados por escrito, mas também po-
dem ser defendidos da Tribuna da Casa. Caso os vere-
adores derem um parecer contrário, sem justificá-lo, 
podem fazer sua defesa da Tribuna, já que o Regimen-
to Interno permite. Prosseguindo disse que o prefeito 
enviou um projeto para a Casa a respeito da não pri-
vatização do DEMAE, projeto esse que tem um trâmite 
a ser seguido dentro da Casa, mas pediu que o Procu-
rador da Casa fosse apressado, já que existem proje-
tos dos vereadores que tratam de semelhante matéria 
também em trâmite. Não havendo mais oradores ins-
critos o Sr. Presidente encerrou a presente sessão às 
20h45 e eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Reda-
tora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprova-
da, será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Se-
nhor Secretário. Presidente: Vereador Amarílio 
Augusto de Andrade. Secretário: Vereador Tadeu José 
Gomes.

RESUMO DA ATA 059/2013 - 045ª Sessão Ordinária – 
29.08.2013 - 2º. Período - 1º. Ano da Legislatura Pre-
sidente em exercício: Vereador Carlos Alberto Sá Gri-
se. Secretário: Vereador Tadeu José Gomes. 
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro 
próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 
19h23 “Bendize, ó minha alma, ao SENHOR, e tudo o 
que há em mim bendiga o seu santo nome.”O SE-
NHOR reina; está vestido de majestade. O SENHOR se 
revestiu e cingiu de poder; o mundo também está fir-
mado, e não poderá vacilar.” (Salmos 93:1) I - Leitura 
e Discussão da Ata - Ata 050/2013 – Aprovada por 
unanimidade. II – Leitura da Correspondência e Co-
municações - Convite de Matias Barbosa – Ofício Cir-
cular Conjunto: 001/2013 – Para Cerimônia Oficial de 
Abertura no dia 06 de setembro para a 15ª Exposição 
Agropecuária, 24º Tornei Leiteiro e 24ª Feira de Arte-
sanato.- Correspondência da Deputada Luzia Ferreira 
agradecendo o convite para a Sessão Solene em Co-
memoração aos 222 anos de Barbacena. DISCUSSÃO 
E VOTAÇÃO - Ofício nº. 095/13 – GPB - Indicação do 
Exmº. Sr. Prefeito Municipal do nome do Dr. Roberto 
Cezar de Carvalho e Silva, para que seja referendado 
por este Colendo Plenário para o cargo de Ouvidor 
Geral do Município. Com a palavra para discutir o ve-
reador Carlos Roberto disse que seria bom se todos os 
Secretário Municipais viessem a Câmara antes de se-

rem escolhidos, para que os vereadores pudessem 
saber quem são. E sugeriu que, antes de aprovarem o 
seu nome que ele possa vir até a Casa e apresentar-
-se, bem como apresentar a ouvidoria e os recursos 
que serão disponibilizados pelo município. E pediu que 
a Mesa da Casa entre em contato com o Executivo 
para que marque um dia para o Sr. Roberto vir até a 
Casa. Encerrada a discussão foram solicitadas vistas 
pelo vereador Carlos Roberto. VISTAS CONCEDIDAS 
AO VEREADOR CARLOS ROBERTO. PROJETOS PRO-
TOCOLADOS NA CASA - Proj. Lei nº. 173/13 – Obriga 
as estações de radiodifusão do município a transmiti-
rem as sessões legislativas ordinárias e autoriza as 
emissoras de televisão a realizarem as gravações e 
transmissões das sessões e dá outras providências. – 
Aut. Ver. Márcio Zeferino Ferreira. -Proj. Lei nº. 174/13 
– Institui o sistema de recuo da água da chuva no 
Município de Barbacena, para utilização não potável 
em condomínios, clubes, entidades, conjuntos habita-
cionais e demais imóveis residenciais, industriais e 
comerciais – Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. SE-
GUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO:19h38 
Discussão e Votação de Projetos Com a palavra pela 
ordem a vereadora Vânia de Castro disse que do texto 
da meta quatro do Plano Nacional de Educação foi re-
tirada a palavra preferencialmente, o que causou 
enorme diferença para as APAES do Brasil todo. Expli-
cou que com a retirada da referida palavra os alunos 
com necessidades especiais deverão estudar nas es-
colas regulares, o que seria a inclusão dessas crianças. 
Destacou que ela tem um irmão especial e que foi 
dentro da APAE que ele recebeu o apoio devido, pois 
não tinha condições de estudar com as crianças nor-
mais. Assim sendo, estava subindo à tribuna em defe-
sa dessas crianças especiais porque isso será impossí-
vel. E afirmou que a colocação dessas crianças nas 
escolas regulares deve ser uma opção para os pais 
que entenderem que seus filhos têm condições de es-
tudar lá. E protocolizou, na Casa, um memorial e gos-
taria do apoio dos demais vereadores. Com a palavra 
pela ordem o vereador José Jorge disse para a verea-
dora Vânia que esse projeto é uma insanidade e será 
preciso apelar para o PT. Falou que conhece o trabalho 
da APAE e que as escolas regulares de seu bairro não 
terá condições de atender a essas crianças. Assim sen-
do, terão que apelar ao Pimentel para tentar reverter 
a situação e defender a APAE. SEGUNDA DISCUSSÃO 
E VOTAÇÃO – REGIME URGÊNCIA –URGENTÍSSIMA 
Proj. Lei nº. 162/13 – Dispõe sobre a instalação de 
atividades econômicas de pequeno porte e de âmbito 
doméstico em edificações residenciais no Município de 
Barbacena e dá outras providências – Aut. Executivo 
– PRAZO VENCE EM 05.09.13. VISTAS CONCEDIDAS 
AO VEREADOR LUIZ GONZAGA. PRIMEIRA DISCUS-
SÃO E VOTAÇÃO – REGIME URGÊNCIA –URGENTÍSSI-
MA Proj. Lei nº. 161/13 – Dispõe sobre a instalação e 
o funcionamento das feiras comerciais itinerantes no 
âmbito do Município e dá outras providências – Aut. 
Executivo – PRAZO VENCE EM 05.09.13. VISTAS CON-
CEDIDAS AO VEREADOR LUIZ GONZAGA. Proj. Lei nº. 
155/13 – Autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo 
Garantidor da Parceria Público-Privada - PPP e dá ou-
tras providências – Aut. Executivo – PRAZO VENCE EM 
22.09.13. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR JOSÉ 
JORGE. Proj. Lei nº. 156/13 – Autoriza o Poder Execu-
tivo a criar o Conselho Municipal de Transporte e Trân-
sito e o Fundo Municipal de Transporte e Trânsito e dá 
outras providências – Aut. Executivo – PRAZO VENCE 
EM 22.09.13. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR 
MÁRCIO ZEFERINO. REDAÇÃO FINAL – PROJETO DE 
LEI Proj. Lei nº. 043/13 – Estabelece a afixação da 
Bandeira Nacional na fachada dos edifícios públicos do 
Município de Barbacena – Aut. Ver. Luiz Gonzaga de 
Oliveira. APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 
047/13 – Inclui no calendário oficial de eventos do 
Município de Barbacena o evento Exposição Especiali-
zada dos Criadores de Cavalo Pampa e dá outras pro-
vidências – Aut. Vereadores Flávio Barbosa da Silva e 
Carlos Alberto Sá Grise. APROVADO POR UNANIMIDA-
DE. Proj. Lei nº. 048/13 – Dispõe sobre a implantação 
as Unidades Virtuais de Saúde e dá outras providên-
cias – Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTA-
ÇÃO – PROJETO DE LEI Proj. Lei nº. 029/13 – Institui 
o serviço de hospital veterinário público Municipal para 
cães e gatos e dá outras providências – Aut. Ver. Luiz 
Gonzaga de Oliveira. APROVADO POR UNANIMIDADE. 
Proj. Lei nº. 061/13 – Institui o cadastro geral de con-
venentes do Município de Barbacena – CAGEB aptos, a 
estabelecer convênios com a administração pública 
municipal, para a certificação da habilitação das enti-
dades filantrópicas e sem fins lucrativos e dá outras 
providências – Aut. Ver. Tadeu José Gomes. APROVA-
DO POR UNANIMIDADE. 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. Com a 
palavra pela ordem o vereador Carlos Roberto disse 
que retornava à Tribuna para que os vereadores pu-
dessem reabrir a discussão sobre as PPP’s ou conces-
sões que virão e passarão pela Casa, já que a emenda 
que veio garante a não privatização, mas não fala das 
concessões. Agora o Executivo pede para que seja 
criado o fundo garantidor das PPP’s. Afirmou que por 
muitos anos não foi pensado na questão dos recursos 
minerais existentes e muito menos na questão da 
água. Destacou ser inadmissível que passe pela cabe-
ça dos vereadores permitirem que seja feita uma PPP 
com a água, pois os recurso de Barbacena já são es-
cassos e nem mesmo há outros recursos. O município 
já depende, há décadas, dos recursos eu vêm de fora. 
E que não é possível conceber uma obra ou uma me-
lhoria sem que haja a ajuda de fora. Pediu, então, que 
os vereadores leiam as entrelinhas do projeto e identi-
fiquem as reais intenções existentes nele. Pois, se vo-
tarem a emenda do jeito que está entregarão o DE-
MAE e o SAS, juntamente com o seu principal recurso 
que é a água. Nesse momento concedeu um aparte ao 
vereador Ilson que disse que acredita que o DEMAE é 
o maior bem do município e deverão permanecer jun-
tos para manter o patrimônio da cidade. E que votaria 
a PPP se fosse para apenas quatro ou cinco anos. Caso 
contrário é preciso que a sociedade decida. Prosse-
guindo o vereador Carlos Roberto leu um artigo do 
Deputado Municipal Português João Ubaldo. E em sua 
opinião é preciso a Casa repensar o assunto, já que a 
emenda está aí e com a criação do fundo garantidor. E 
se criar o fundo garantidor, ninguém mais conseguirá 
impedir a concessão. Mencionou as leis delegadas 63 
e 55 que não foram revogadas. E acha que a emenda 
constitucional é perigosa. Nesse momento o Sr. Presi-
dente solicitou a verificação de quórum. Feita a verifi-
cação estavam presentes os vereadores: Carlos Alber-
to Sá grise, Carlos Roberto, Ilson Guilherme, Johnson 
Marçal, Luiz Gonzaga, Ronaldo Braga, Tadeu José, 
Márcio Zeferino. Não havendo mais quórum para deli-
beração. Com a palavra pela ordem o vereador Ronal-
do Braga disse que o assunto abordado pelo vereador 
Carlos Roberto é muito relevante. Afinal, a emenda 
apresentada foi uma tentativa de excluir o projeto de 
revogação das leis delegadas. Destacou que a revoga-
ção de leis é de competência do Poder Legislativo, 
desde que apresentados os projetos com o devido trâ-
mite. Disse que é natural que o Prefeito tenha a maio-
ria na Casa, isso não o incomoda, o que o incomoda é 
que ele não tenha o seu direito respeitado, direito esse 
que é igual ao dos demais vereadores. Afirmou que as 
ações que estão acontecendo é porque os projetos 
revogando as leis delegadas estão perdidos dentro da 
Casa, projeto que teve o apoio de treze vereadores, 
num primeiro momento. Prosseguindo com a palavra 
como líder o vereador Ronaldo afirmou que existe um 
estudo socioeconômico, no Brasil, que mostra quanto 
deveria ser a arrecadação dos municípios para que pu-
dessem realizar as políticas públicas e que por esse 
estudo Barbacena deveria aumentar suas receitas pró-
prias em mais de trinta e cinco por cento. Isso naque-
la época. E se o resto do DEMAE for entregue será 
uma perda de 10% e com outros 9% anteriormente 
perdidos, serão 19% de déficit da receita própria. E 
chamou a atenção para o fato de que se a cidade abrir 
mão desse recurso a cidade ficará na mesma situação 
que cidades de dez mil habitantes, mas com cento e 
trinta mil habitantes. Nesse momento concedeu um 
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aparte ao vereador Carlo Roberto que disse se entre-
garem o SAS correm o risco da redução de servidores 
em seu quadro, pois serão alocados na Prefeitura e a 
partir do momento que não existem mais esses servi-
dores como ficará a contribuição patronal que é feita 
para esses servidores. Concluindo o vereador Ronaldo 
disse que essa questão é a mais importante da legisla-
tura, pois não há nada a ser discutido. Afinal, o em-
préstimo de cinco milhões, para a recuperação da Rua 
Bahia já foi aprovado, a saúde continuará ruim se não 
houver uma virada no sistema existente. E, como dito 
pelo vereador Ilson, que se for fazer uma PPP que se 
faça apenas por cinco anos, para o atual governo. Mas 
sabe que os interesses que estão por trás dessa ação 
são maiores e espera que os vereadores consigam 
convencer o Prefeito a mudar sua opinião. Que ele 
trabalhe para melhorar o DEMAE e não que ele consi-
ga manipular a Câmara ao ponto de votar o projeto 
que ele enviou para a Casa. E pediu que os vereadores 
também consigam sensibilizar o Presidente para en-
viar os projetos para o Plenário analisar. Não havendo 
quórum para deliberação e nada mais havendo a tra-
tar, o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão 
às 20h34. Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Reda-
tora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprova-
da, será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Se-
nhor Secretário. Presidente em exercício: Vereador 
Carlos Alberto Sá Grise. Secretário: Vereador Tadeu 
José Gomes.

RESUMO DA ATA 060/2013 - 046ª Sessão Ordinária – 
03.09.13 – 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. 
“Quem conhece o poder da tua ira? é a tua cólera, 
segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar 
os nossos dias de tal maneira que alcancemos cora-
ções sábios.”(Salmo 90:11-12) I - Leitura e Discussão 
da Atas: Ata 051/2013 – Aprovada com exceção dos 
vereadores Carlos Roberto e Vânia Castro. II – Leitura 
da Correspondência e Comunicações: - Atestado do 
vereador José Jorge justificando sua ausência em Ple-
nário no dia 03 de setembro. - Portaria 314/2013 – 
Presidência da Câmara – Determinando a transferên-
cia da Câmara Municipal e limitando o número de 
pessoas presentes às reuniões a, no máximo, 40 pes-
soas, com a distribuição de senhas nos dias das refe-
ridas reuniões. - Parecer 054/2013 – Procuradoria da 
Câmara – Objeto: Projeto de Resolução 007/2013 – 
Íntegra na Secretaria da Câmara. - Parecer 062/2013 
– Procuradoria da Câmara – Objeto: Projeto de Lei 
163/2013 – Íntegra na Secretaria da Câmara. Com a 
palavra pela ordem o vereador Carlos Roberto disse 
estar muito preocupado com o conteúdo dos parece-
res apresentados e sabe que virá um terceiro parecer 
para o Plenário e que também opinará pelo arquiva-
mento dos projetos apresentados e que solicitam a 
revogação das leis delegadas. Chamou a atenção dos 
demais vereadores, em especial do vereador Johnson, 
pois o Tribunal de Justiça diz que não poderiam con-
testar a constitucionalidade da lei delegada por ser ela 
fruto de uma resolução desta Casa. Assim sendo, te-
riam que fazer a revogação da mesma por meio de 
outra lei desta Casa. Agora, o Procurador da Casa diz 
que os vereadores não poderiam revogar as leis dele-
gadas, que a maioria dos vereadores assinou, o que 
do seu ponto de vista seria uma contradição. E con-
cluiu que desta forma eles não teriam o que fazer, fi-
cando engessados. Destacou que, em razão das leis 
delegadas determinarem que o DEMAE não mais seria 
o responsável pelos serviços de água e esgoto, elas 
estariam ferindo a emenda a lei orgânica acima citada. 
Afirmou que se o Prefeito quer fazer uma PPP deve 
mandá-la para ser votada na Câmara e os vereadores 
decidirão. Ainda que a maioria dos vereadores tenha 
votado a lei delegada, agora apoiam a revogação das 
duas leis delegadas sob análise, por entenderem que 
as coisas por elas determinadas são contrárias aos in-
teresses do município. Destacou ainda que é questio-
nável a maneira como estão se mexendo nos Conse-

lhos Municipais e que isso também está sendo 
questionado na justiça, afinal, as leis que se referem a 
eles veio para a Câmara para serem votadas, mas ago-
ra a lei delegada faz uma revogação geral das leis dos 
Conselhos. O Executivo não pode impedir a ação da 
Casa, afinal é preciso que eles votem os projetos den-
tro do Plenário e não por meio de pareceres. Se os 
vereadores votarão contra ou a favor de revogação 
dessas leis é da competência e do entendimento de 
cada um. Um parecer não poder impedir o exercício do 
poder dos vereadores, pois a discussão tem que acon-
tecer no Plenário, onde estão os representantes do 
povo e o Procurador não teve voto de ninguém do 
povo. - Parecer 063/2013 – Procuradoria da Câmara 
– Objeto: Projeto de Lei 164/2013 – Íntegra na Secre-
taria da Câmara. III- Apresentação de Proposições: - 
Da vereadora Vânia Castro: - Requerimento nº 
096/2013 – Requer que encaminhe moção de repúdio 
à nova redação dada à meta do Plano Nacional de 
Educação, aos presidentes da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal e aos líderes partidários. Mencio-
nou ainda que já esteve na Tribuna falando sobre as 
alterações na meta 4 e explicou que ao tirar a palavra 
preferencialmente todas as crianças passam a ser 
obrigadas a se matricular nas escolas regulares. E hoje 
ela defende mais uma vez essa questão, em especial, 
por ter estado na tarde de ontem na APAE e conheceu 
ainda mais as professoras, alunos e diretora, bem 
como o trabalho lá desenvolvido. - Da vereadora Gra-
cia Araújo: - Indicação nº 528/2013 – Solicita que, na 
eminência da realização de reforma da Av. Sanitária, 
seja construída uma ciclovia compartilhada com pista 
de caminhada nas margens da referida avenida. - Do 
vereador Márcio Zeferino: – Indicação nº 499/2013 – 
Solicita ao Sr. Prefeito o envio de mensagem, acompa-
nhada de projeto de lei que autorize o Executivo a 
criar o “ Banco de Alimentos”, que tem por finalidade 
combater o desperdício de frutas e verduras, através 
de reaproveitamento de alimentos, sendo que os pro-
dutos são doados por sacolões, supermercados, CO-
NAB e produtores rurais, cujos detalhes seguem ane-
xo. - Da vereadora Angela Kilson: - Indicação nº 
533/2013 – Solicita reforçar ou trocar a iluminação 
pública e canalizar o córrego após o nº 464 até o Tijo-
lão e desentupir os bueiros da Rua Olga Monteiro de 
Araújo no bairro Passarinho. – Indicação nº 534/2013 
– Solicita operação tapa buracos na rua Piratini, bairro 
Caiçaras. – Indicação nº 535/2013 – Solicita o calça-
mento ou o asfaltamento, meio fio, captação de águas 
pluviais para o Beco Santa Rosa, bairro Santo Antônio. 
- Da Mesa da Câmara: - Indicação nº 529/2013 - Soli-
cita a construção de uma passarela ligando o bairro 
Caeté ao bairro Guarani. PROJETOS PROTOCOLADOS 
NA CASA: - Proj. Lei nº. 171/13 – Dispõe sobre a inclu-
são no mercado de trabalho dos usuários de drogas 
em fase de tratamento no âmbito do Município de Bar-
bacena e dá outras providências. – Aut. Ver. Tadeu 
José Gomes. - Proj. Lei nº. 172/13 – Dispõe sobre a 
inclusão no calendário oficial de eventos do Município 
e Barbacena o Programa Música na Praça e dá outras 
providências. – Aut. Ver. Tadeu José Gomes. - Proj. Lei 
nº. 177/13 – Institui o curso preparatório para ingres-
so no ensino superior gratuito no Município de Barba-
cena e dá outras providências. – Aut. Vereadora Gracia 
Araújo. - Proj. Lei nº. 178/13 – Institui a paraolimpía-
das no Município de Barbacena e dá outras providên-
cias. – Aut. Vereadora Gracia Araújo. SEGUNDA PARTE 
– ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h19 Discussão e 
Votação de Projetos. Com a palavra pela ordem o ve-
reador Ronaldo Braga fez pronunciamento que segue 
na íntegra da ata original. Com a palavra pela ordem o 
vereador Ilson Guilherme também fez pronunciamen-
to que segue na íntegra da ata original. Com a palavra 
pela ordem o vereador Tadeu José mencionou a indi-
cação 355/2013 aprovada pela maioria da Casa e que 
foi prontamente providenciada pelo Sr. Prefeito e ao 
Secretário Municipal de Agricultura, Getúlio Feres. 
Logo, a partir desse ano, ao final de cada mês de se-
tembro e abril ocorrerá a coleta itinerante das embala-
gens de agrotóxicos. Assim, a Secretaria coletará nas 
Associações de Produtores Rurais estas embalagens 
cumprindo o que determina a lei federal e facilitando a 

vida do produtor ao recolher as embalagens. E agra-
deceu novamente aos vereadores pela aprovação da 
indicação. Com a palavra pela ordem o vereador Se-
bastião Alvim disse na última quinta-feira aconteceu 
uma audiência pública entre o Prefeito e empresários 
da cidade, para que fosse lhes dito quais os avanços 
por ele trazidos para a cidade, bem como investimen-
tos de ordem privada e do governo estadual. Destacou 
que somente um bom gestor seria capaz de pegar o 
município desta forma e colocá-lo dentro dos parâme-
tros que se pode almejar, em especial na área social. 
Destacou que os vereadores não podem mais se es-
conder atrás de leis que favoreçam algumas situações 
na Casa, mas tiram Barbacena da direção do seu futu-
ro. Falou que foi oposição e sabe bem o que a oposi-
ção faz para chegar ao poder e onde esse poder en-
costa e os compromissos não são cumpridos. Afirmou 
que quando os vereadores votaram nele para que 
viesse para a Casa ser o líder do governo nesse mo-
mento, ele veio, antes de mais nada, para defender os 
projetos que serão feitos para o desenvolvimento do 
município. E destacou que muitas vezes os vereadores 
são os que melhor conhecem os problemas das comu-
nidades e acabam levando a culpa pelas ações erradas 
do governo. Compromissos assumidos em campanha 
ficam comprometidos se os governos que os apoiaram 
deixarem de fazê-lo. Logo, eles têm que trabalhar para 
que o governo tenha as suas ações resolvidas com os 
interesses sociais e do povo e ao mesmo tempo com 
as políticas deles, vereadores, já assumiram com 
aqueles que pediram durante o período eleitoral. E 
agora os vereadores discutem uma lei que sequer sa-
bem qual o verdadeiro conteúdo das PPP’s, para sabe-
rem o que de fato elas alcançam. Apenas sabem que 
o município não tem condições de investir, tão pouco 
a autarquia citada, pois se tivesse os políticos que pas-
saram pela cidade não conseguiram trazer nenhum 
recurso. Hoje, eles podem estar fazendo uma parceria 
inédita para trazer os recursos privados para o municí-
pio. Disse que muitas vezes não são vistos os proble-
mas do meio ambiente e das nascentes das águas, e 
que é preciso ter investimentos que preservem a água 
no nascedouro e não só na captação e fornecimento 
da água. Destacou que Barbacena é provedora de 
água para muitas cidades da região e não só para si 
mesma. E afirmou que os vereadores devem sair um 
pouco da legislação e fugir da situação que os pressio-
na para irem para a parte prática. E que devem sim 
pedir ao Prefeito que envie à Casa uma pessoa que 
explique a extensão dessas parcerias que se preten-
dem formalizar. E como líder de governo ele pode con-
vocar e pedir que se esclareçam os pontos em dúvida. 
Mas não podem abrir mão dos investimentos que po-
derão vir para a cidade e que não tem nada definido a 
respeito de quem virá para fazê-los. E pediu, como lí-
der da maioria, que lhes concedam o direito de solici-
tar do prefeito um técnico para venha dar as explica-
ções que mencionou e se já existem os parceiros que 
tantos questionam. Lembrou ainda que em sua última 
legislatura ele os demais vereadores defenderam que 
se o projeto seria aprovado para a vinda da COPASA, 
porque não aprová-lo para que um empresário da ci-
dade fosse o investidor. Porém, após as eleições, todas 
as ações que tinham nas ruas acabaram e ele viu um 
dos maiores gestores da administração pública foi var-
rido do governo, sem nenhuma consideração por seus 
atos e por sua pessoa, era Valdir Damasceno. Com a 
palavra pela ordem o vereador Luiz Gonzaga primeira-
mente chamou a atenção dos vereadores para os di-
versos momentos em que existiram questões de inte-
resse geral e que a Presidência da Casa se preocupava 
em reuni-los para encontrar a melhor decisão para 
todos. Assim sendo, lamentou a atitude do Presidente 
da Casa em relação ao questionamento feito pelos ve-
readores da bancada de oposição e apresentaram o 
projeto pedindo a revogação das leis delegadas. Falou 
ainda que, com o parecer da Procuradoria nas mãos, 
ele gostaria que o Presidente da Casa tivesse tido a 
gentileza de convidar os vereadores que assinaram o 
projeto para apresentá-lo e explicar a situação, e tam-
bém que poderiam ter buscado pareceres em outras 
instituições pelo país. Para que esses pareceres pudes-
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sem ser definitivos ou não e que acabariam com a in-
satisfação dos vereadores, pois o parecer do Dr. Ernes-
to é falho e possui conflito em seu bojo. E lamentou 
também a intervenção do Prefeito na Casa e a forma 
como ele consegue impor a sua vontade a qualquer 
preço, parecendo que os vereadores não têm vontade 
e poder de decisão e voto. Segundo lhe foi informado, 
o Prefeito, em audiência público, falou que os três ve-
readores de oposição estariam atrapalhando o gover-
no. Nesse momento, o Sr. Presidente informou que 
estava encerrado o período de discussão e votação 
dos projetos. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – 
ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 21H19 Dando 
seguimento à sua fala o vereador Luiz Gonzaga disse 
que os vereadores de oposição não estão na Casa para 
atrapalhar a cidade, o que for bom eles votarão. Lem-
brou que já foram governo e tiveram a oportunidade 
de fazer diferente, de mudar as coisa, mas infelizmen-
te falharam e foram julgados nas urnas. Prosseguindo 
com a palavra como líder da minoria o vereador Luiz 
Gonzaga disse o Prefeito tem sorte pelo medo que 
impera em Barbacena, porque se fosse em qualquer 
outro lugar as coisas não estariam como estão. Mas 
quem julga as ações dos vereadores é o povo. Mencio-
nou ainda que na gestão passada a interferência no 
Legislativo não foi tão eficaz como está sendo agora e 
nenhum vereador saiu de sua bancada para se tornar 
Secretário. Destacou que o Prefeito vetou os projetos 
que ele fez, mas que são projetos em benefício da ci-
dade e não em seu benefício, o que prejudica a cida-
de, mas sempre serão derrotados enquanto o prefeito 
estiver impondo a sua vontade. O certo, porém, seria 
que tudo fosse votado e não simplesmente vetados, o 
que considera antidemocrático. Mencionou também 
que o vereador que o antecedeu disse que o DEMAE 
não teria condições para angariar recursos, porém, ele 
não participou da reunião com o Presidente do DE-
MAE, Luiz Álvaro, quando foi dito que ele consegue 
sim captar recursos, tanto que o DEMAE elaborou um 
projeto e já enviou para o governo federal para arre-
cadar esses recursos. E disse não entender como um 
órgão com esse poder todo será privatizado por trinta 
e cinco anos. E qualquer empresário que vier a assu-
mir o DEMAE irá querer impor lucros, pois querem in-
vestir em uma empresa que rende muito e consegue 
ser autossuficiente, mas para ter lucro e não só para 
trabalhar em prol da cidade, ainda que essa seja a 
meta primeira, mas não será a prioridade. Nesse mo-
mento concedeu um aparte ao vereador Ronaldo disse 
que nos últimos quatro dias o Prefeito tem ido para a 
rádio e dito que o DEMAE está tentando captar recur-
sos da ordem de cem milhões e que está investindo, 
mas aqui na Casa ele faz exatamente o contrário, im-
põe sua vontade em relação à PPP e diz que o DEMAE 
não tem condições de arrecadar recursos. E estariam 
lidando com uma pessoa dúbia. Pois aqui ele fala uma 
cosa e lá nas ruas ele fala outra no sentido de ganhar 
tempo e colocar suas estratégias de convencimento, 
mentindo para a população. Encerrando o vereador 
Luiz Gonzaga disse que sua fala incomodou alguns ve-
readores, mas ao mencionar a subserviência ele não 
estava dirigindo-se diretamente aos vereadores e não 
o interessa se têm cargos ou não na Prefeitura, o que 
ele estava falando era a respeito dos benefícios conce-
didos à população, que faz com que fiquem quietos. 
Nesse momento foi realizada a chamada e estavam 
presentes os vereadores Angela Kilson, Amarílio An-
drade, Carlos Alberto Sá Grise, Carlos Roberto, Gracia 
Araújo, Ilson Guilherme, Luiz Gonzaga, Márcio Zeferi-
no, Ronaldo Braga, Sebastião Alvim, Tadeu José, Vânia 
de Castro. O Sr. Presidente aproveitou para dizer que 
não concorda com as críticas feitas pelo vereador Luiz 
Gonzaga, pois além de ouvir o Procurador da Casa ele 
também ouviu outras duas autoridades no assunto. 
Não pode ter o parecer dos mesmos porque cada um 
queria cinco mil reais para dar esses pareceres e a 
Câmara não possui esse recurso. Com a palavra pela 
ordem o vereador Márcio disse que agora não se pode 
fazer crítica ao Procurador da Casa desta Tribuna. Da 
mesma forma, é chato e humilhante o vereador subir 
à Tribuna para dizer que os vereadores se venderam 

ou se entregaram. Afirmou que está entrando com um 
projeto para que os vereadores tenham direito de res-
posta. Falou que o vereador Gonzaga está equivocado 
ao falar dos demais companheiros, pois ninguém se 
vende. E que a troca de vereadores é excelente para o 
município, pois o vereador entra com projetos. Disse 
que os vereadores não se elegem sozinhos, são as le-
gendas que elegem os vereadores. E desafiou os vere-
adores a terem mais de sete mil votos. E discordou 
das críticas feitas. Não havendo mais oradores inscri-
tos o Sr. Presidente encerrou a presente sessão às 
21h35 e eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Reda-
tora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprova-
da, será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Se-
nhor Secretário. Presidente: Vereador Amarílio 
Augusto de Andrade. Secretário: Vereador Tadeu José 
Gomes.

RESUMO DA ATA 062/2013 - 048ª Sessão Ordinária 
– 10.09.2013 - 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: 19h30. O 
Sr. Presidente, às 19h30, solicitou ao Sr. Secretário 
efetuasse a verificação Quorum para a possível aber-
tura da Sessão Ordinária. E, em não preenchendo o 
número requerido pelo Quorum Regimental, o Senhor 
Presidente deixou de abrir a reunião por falta de Quo-
rum. Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora 
de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de 
Andrade. Secretário: Vereador Tadeu José Gomes.

RESUMO DA ATA 063/2013 - 049ª Sessão Ordinária – 
12.09.13 – 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: 19h32 
“Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à 
sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: 
Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e 
nele confiarei.”(Salmo 91:1-2) I - Leitura e Discussão 
da Ata: Ata 061/2013 – Aprovada por unanimidade. II 
– Leitura da Correspondência e Comunicações: - Ates-
tado do vereador Sebastião Alvim solicitando licença 
pelo período de três dias a partir desta data. - Ofício 
132/2013 – Prefeito Municipal indicando o vereador 
Sebastião Alvim da Silva como líder do governo na Câ-
mara Municipal, - Ofício 048/2013 – Vereador Johnson 
justificando sua ausência à reunião do dia 10/09 e do 
dia 05/09. - Correspondência do Tribunal de Justiça, 
Des. Edgard Penna Amorim, agradecendo o convite 
para a sessão solene em comemoração ao aniversário 
da cidade. - Correspondência do Gabinete Militar do 
Governador, Cel. PM Luiz Carlos Dias Martins – Chefe 
do Gabinete, agradecendo o convite para a sessão so-
lene em comemoração ao aniversário da cidade. - 
CIRC 1948/08/2013 – Assembleia Legislativa do Esta-
do de Minas Gerais – Informando que o governo de 
Minas contemplou Barbacena com a liberação de 02 
(duas) viaturas para atender à demanda da Polícia Mi-
litar. – Deputado Federal Lafayette de Andrada; - Cor-
respondência do Ministério da Saúde nº. de ref.: 
011072/MS/SE/FNS; 007905/MS/SE/FNS; 001578/
MS/SE/FNS; 006300/MS/SE/FNS; 000119/MS/SE/FNS. 
- Correspondência do Ministério da Educação Comuni-
cado nº CM0206344/2013; CM0211586/2013. PROJE-
TOS PROTOCOLADOS NA CASA: - Proj. Lei nº. 187/13 
– Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixar em lugar 
visível lista de profissionais de saúde em estabeleci-
mentos de saúde que menciona. – Aut. Vereadora Vâ-
nia Maria de Castro. - Proj. Lei nº. 133/13 – Dispõe 
sobre a instituição da tarifa social de água e esgoto, 
destinada às entidades beneficentes, assistenciais, fi-
lantrópicas e sem fins lucrativos do Município de Bar-
bacena e dá outras providências. – Aut. Ver. Tadeu 
José Gomes. - Proj. Lei nº. 188/13 – Dispõe sobre o 
ordenamento territorial, autoriza a instituição de lote-

amentos integrados e dá outras providências. – Aut. 
Executivo. - Proj. Decreto Legislativo nº. 019/13 – 
Aprova as atas 94ª e 95ª reuniões da comissão do 
plano diretor e dá outras providências. – Aut. Mesa da 
Câmara. - Veto total ao Projeto de lei nº. 059/13 – 
Institui o sistema de informações sobre violência nos 
estabelecimentos de ensino no Município de Barbace-
na. – Aut. Executivo. - Veto Parcial ao Projeto de lei nº. 
032/13 – Institui no âmbito do Município de Barbacena 
o Programa de Incentivo ao Uso do Tijolo Ecológico e 
dá outras providências– Aut. Executivo. O Sr. Presiden-
te convidou o José Maria da Silva, Representante do 
Centro de Choferes de Barbacena para que possa fa-
zer uso da Tribuna Livre. III- Tribuna Livre: Com a 
palavra o Sr. José Maria da Silva fez pronunciamento 
que segue na íntegra da ata original. Com a palavra a 
vereadora Marilene comunicou ao representante dos 
taxistas que o que ele estava pleiteando da Tribuna é 
de grande relevância. E disse que conhece a família de 
um motorista que passa por problemas desse tipo e 
não está conseguindo passar o ponto do taxista para o 
filho, já que ele faleceu. O Sr. Presidente disse que 
certamente a Casa apoiará a causa e levará o pleito às 
entidades. Com a palavra pela ordem o vereador José 
Jorge disse que a Casa será solidária ao pleito dos ta-
xistas e que também tem recebido reclamações nesse 
sentido, assim como será solidária também ao comér-
cio, já que são eles que pagam os impostos e dão os 
empregos na cidade. E tranquilizou os comerciantes 
presentes na Casa dizendo que o projeto será votado 
e aprovado. Destacou o período do Jubileu de São 
José, quando muitas barracas ficam após o prazo, e 
que eles solicitarão que elas não permaneçam na cida-
de após esse período. Com a palavra pela ordem a 
vereador Angela Kilson disse estar certa de que todos 
os vereadores votarão no projeto. E destacou que as 
próximas feiras certamente não mais acontecerão, e 
que a que acontecerá agora foi em razão do projeto 
estar tramitando na Casa. Com a palavra pela ordem o 
vereador Tadeu José ressaltou que é preciso encontrar 
um mecanismo justo para que os comerciantes, que 
mantém a arrecadação da cidade, não sejam prejudi-
cados. Prosseguindo ele disse que vinha a Tribuna 
para falar que é preciso criar um mecanismo de acele-
ração da aprovação dos projetos na Casa, dentro dos 
limites legais, mas que seja dada maior agilidade as 
votação. Explicou que gostaria de falar do projeto que 
trata dos Conselhos Tutelares de Barbacena e que está 
na pauta e dispõe sobre a prorrogação dos Conselhei-
ros Tutelares no município de Barbacena. Afirmou que 
a lei federal estabelece que em cada município haverá 
um Conselho Tutelar, composto por cinco membros 
escolhidos pela população e que a lei municipal é que 
disciplinará o local e horário de funcionamento desses 
Conselhos, inclusive a remuneração desses Conselhei-
ros. O real problema é que a lei federal também deter-
mina que o processo de escolha desses conselheiros 
será feito em data unificada em todo o território nacio-
nal a cada quatro anos no primeiro domingo do mês 
de outubro do ano subsequente a eleição presidencial. 
No entanto, como o Conselho Tutelar de Barbacena 
elegeu seus membros para o mandato de três anos a 
lei federal estendeu seu mandato até que findasse os 
quatro anos, mas determinou que a próxima eleição 
ocorrerá somente em outubro de 2015, em todo o 
Brasil. Assim, ficou uma vacância nos mandatos dos 
Conselheiros que precisa ser regulamentada, como já 
vem sendo feito em outros municípios, se não for feita 
a prorrogação, por meio da lei que está na pauta, po-
derão correr o risco de ficar sem Conselheiros Tutela-
res entre janeiro de 2014 e janeiro de 2016. E, em 
razão dessa vacância, é que ele apresentou o projeto 
e chamou a atenção dos demais vereadores para a 
importância dele para que os Conselheiros não deixem 
de prestar a assistência às crianças e adolescentes. E 
pediu a celeridade da Casa no sentido de aprovar o 
projeto. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁ-
RIO: 20h10 Discussão e Votação de Projetos SEGUN-
DA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME URGÊNCIA –
URGENTÍSSIMA. Proj. Lei nº. 162/13 – Dispõe sobre a 
instalação de atividades econômicas de pequeno porte 
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e de âmbito doméstico em edificações residenciais no 
Município de Barbacena e dá outras providências – 
Aut. Executivo – PRAZO VENCE EM 05.09.13. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE. PRIMEIRA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO – REGIME URGÊNCIA –URGENTÍSSIMA. 
Proj. Lei nº. 161/13 – Dispõe sobre a instalação e o 
funcionamento das feiras comerciais itinerantes no 
âmbito do Município e dá outras providências – Aut. 
Executivo – PRAZO VENCE EM 05.09.13. Com a pala-
vra para discutir o projeto o vereador Luiz Gonzaga 
disse que gostaria  apenas de informar que o vereador 
Ronaldo Braga esteve reunido com vários empresários 
da cidade e entenderam que o projeto necessitaria de 
várias emendas. Explicou que, o projeto enviado pelo 
prefeito, tem onze artigos e comparando com outros 
projetos ele estaria pequeno. E após essa reunião com 
os empresários conclui-se que seria preciso fazer 
emendas. Afirmou que todos votarão favoravelmente 
ao projeto em pauta, mas na terça-feira as emendas 
do vereador Ronaldo Braga, em conjunto com a vere-
adora Angela Kilson virão para a pauta para serem 
votadas. Destacou que a intenção das emendas é tão 
somente melhorar e dar mais segurança aos comer-
ciantes de Barbacena. Encerrada a discussão o projeto 
foi colocado em votação e foi APROVADO POR UNANI-
MIDADE. Proj. Lei nº. 155/13 – Autoriza o Poder Exe-
cutivo a criar o Fundo Garantidor da Parceria Público-
-Privada - PPP e dá outras providências – Aut. 
Executivo – PRAZO VENCE EM 22.09.13. Com a pala-
vra para discutir o projeto o vereador Carlos Roberto 
disse o presente projeto é o fim do SAS/DEMAE e se a 
Câmara o aprovar a água e esgotamento sanitário do 
município estão sendo entregues pelos próximos trinta 
ou trinta e cinco anos. E afirmou que se o município 
não tivesse condições de realizar essa atividade a ação 
do Executivo se justificaria. Lembrou que em reunião 
na Câmara, juntamente com os vereadores, o Diretor 
Luiz Álvaro, afirmou que o DEMAE é viável e tem solu-
ção, basta administrar com responsabilidade e exce-
lência. E não está acusando o atual governo, pois esse 
é um problema que se arrasta ao longo dos anos. E 
apelou aos vereadores para não fazerem isso, não 
aprovarem o projeto como está. E afirmou que votará 
contra o projeto, em especial, porque vários prefeitos 
afirmaram que manteriam a entidade e descumpriram 
suas promessas. E o grande período desta PPP será 
passível de causar grande arrependimento aos verea-
dores que futuramente poderão estar na Cadeira do 
Prefeito sem o recurso para administrar. E que de fato 
ele quer proteger o único recurso do povo da cidade, 
que já é tão pouco. E finalizou pedindo carinho para os 
vereadores com a questão da água da cidade. Com a 
palavra pela ordem o vereador Ilson Guilherme disse 
apesar de não ser contra o governo, nessa questão do 
DEMAE ele gostaria de deixar claro publicamente que 
ele vota contrariamente ao projeto. Destacou que a 
discussão deveria ser aberta para o povo que diria se 
é a favor ou contra a venda do DEMAE. E afirmou que 
o DEMAE é a autarquia do município e não se deve 
passar o problema para outra pessoa, senão estariam 
dizendo que não conseguem resolver o problema e 
são incompetentes. E afirmou que o DEMAE tem solu-
ção, como dito pelo Luiz Álvaro, e pediu que os verea-
dores deem um crédito e não entreguem o órgão no 
primeiro ano. Com a palavra pela ordem o vereador 
Johnson disse que em sua compreensão o projeto em 
debate é um tanto confuso. Afirmou que por mais caro 
que seja um plebiscito seria uma medida legal e inclui-
ria a população nessa questão. Tem interesse que o 
prefeito faça um bom governo, pois quem ganha é a 
população, que já sofreu demais com disputas políti-
cas. Pediu então aos vereadores que o ajudem junto 
ao presidente para a aprovação do projeto para aca-
bar com o voto secreto na Casa. Mas destacou que o 
projeto da PPP será aberto e a população poderá sa-
ber como cada vereador votou. E afirmou também que 
nunca viu os vereadores Carlos Roberto e Luiz Gonza-
ga dizerem que votariam a favor de algum projeto e 
depois votarem contra. Mas viu muitos outros se es-
conderem atrás da caixa de papelão e fazerem um 
papel lamentável. E pediu que não esperem o Con-

gresso e votem ao fim do voto secreto. Prosseguindo 
concedeu um aparte ao vereador Ilson que disse 
apoiar o projeto para acabar com o voto secreto e 
mais uma vez afirmou que não volta atrás em seus 
posicionamentos, que tem compromisso com o que for 
acordado. Concedeu ainda um aparte ao vereador 
Carlos Roberto que disse que o projeto poderia sim ser 
colocado em votação secreta e que muitas coisas es-
tranhas estavam acontecendo na Casa. Lembrou que 
há alguns dias, treze vereadores assinaram um projeto 
de lei e ele sequer veio para discussão em Plenário de 
forma unilateral pelo Sr. Presidente, baseado em um 
parecer da Procuradoria. E disse temer que coloquem 
o projeto em votação secreta. Prosseguindo o verea-
dor Johnson pediu ao Presidente em exercício que 
pedisse ao Presidente Amarílio para colocar na pauta o 
projeto que acaba com o voto secreto, pois até lá ele 
não terá a tranquilidade de votar nenhum projeto que 
exija o voto secreto e nem mesmo ele votará favora-
velmente. Finalizando disse que está recebendo al-
guns pedidos dos taxistas e de suas famílias que têm 
passado por dificuldades, por isso apoia a sua reivindi-
cação. E quanto às feiras que vêm para a cidade ele é 
a favor de que elas sejam regulamentadas, não sendo 
isso contra as pessoas carentes ou com dificuldades, 
afinal não é de três em três meses que eles fazem 
suas compras. Com a palavra pela ordem o vereador 
Luiz Gonzaga disse que apenas gostaria de reafirmar o 
que fora dito pelo vereador Carlos Roberto em relação 
à assinatura dos trezes vereadores, dadas em um pro-
jeto que não veio para a Casa. E assim, espera que na 
hora de votarem o projeto relativo às PPP’s que eles 
mantenham o mesmo posicionamento em favor do 
DEMAE, pois acredita que eles entenderam o pleito e 
tentem evitar a privatização do DEMAE. Nesse mo-
mento o Sr. Presidente interrompeu o pronunciamento 
do vereador Gonzaga para informar que estava encer-
rado o período de votação dos projetos. TERCEIRA 
PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS 
– HORÁRIO: 21H10 Prosseguindo o vereador Luiz 
Gonzaga esclareceu que o que está sendo discutido no 
projeto acima é se eles irão privatizar o restante da 
cidade para uma empresa particular que irá tratar da 
água e do esgoto do município. E qualquer órgão ou 
empresa que venha administrar a água e o esgoto terá 
o único interesse de auferir lucros. Ressaltou que o 
seu grupo político já teve a oportunidade de fazer o 
melhor para a cidade e não fez. Agora é a vez do atu-
al prefeito e ele sempre ajudará quando vierem proje-
tos que favoreçam a população, mas quando eles feri-
rem e atingirem a população eles têm a obrigação de 
discutir melhor e até mesmo não votarem. E finalizou 
lamentando a saída dos interessados e parabenizou os 
que ficaram convidando-os a vir mais vezes até a Câ-
mara para saber exatamente o que tem sido discutido 
e votado por cada vereador. Presenciando a atitude 
dos vereadores. Nesse momento foi realizada a cha-
mada e estavam presentes os vereadores Angela Kil-
son, Carlos Alberto Sá Grise, Carlos Roberto, Gracia 
Araújo, Ilson Guilherme, Johnson Marçal, José Jorge, 
Luiz Gonzaga, Marilene Franco, Tadeu José, Vânia de 
Castro. Não havendo mais oradores inscritos o Sr. Pre-
sidente encerrou a presente sessão às 21h17 e eu, 
Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, 
lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assina-
da pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário. 
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. 
Secretário: Vereador Tadeu José Gomes.

RESUMO DA ATA 064/2013 - 050ª Sessão Ordinária – 
17.09.13 – 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. “O 
Senhor reina; está vestido de majestade. O Senhor se 
revestiu e cingiu de poder; o mundo também está fir-
mado, e não poderá vacilar.”(Salmo 93:1). I - Leitura e 
Discussão da Atas. Atas 053 e 054/2013 – Aprovadas 
por unanimidade. II – Leitura da Correspondência e 
Comunicações. - Convite do Sub Secretário de Trânsito 

para a Semana Nacional do Trânsito que iniciará no dia 
18/09/2013 às 19 horas no Hotel Master Plaza. - Of. 
022/2013/CPI – Assembleia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais – CPI da Telefonia – Solicitando preen-
chimento de questionário. - GHG- 010/2013 – Assem-
bleia do Estado de Minas Gerais informando o encami-
nhamento da votação do Projeto de lei nº 1565/2011. 
III- Apresentação de Proposições. - Da vereadora Ma-
rilene Franco: - Indicação nº 546/2013 – Solicita que 
o Sr. Prefeito esclareça como está vigorando a lei mu-
nicipal 4.158/2008, especialmente em seu artigo 3º. 
Aproveitou para parabenizar a Guarda municipal de 
Barbacena e ressaltou sua importância para a segu-
rança do município. - Do vereador Luiz Gonzaga: - In-
dicação nº 526/2013 – Solicita o patrolamento e en-
cascalhamento da Rua José Maria da Silva, no bairro 
Guarani. – Indicação nº 542/2013 – Solicita a sinaliza-
ção de trânsito adequada na entrada da ponte da Rua 
Eduardo Santos no bairro São José e na esquina que a 
antecede. - Do vereador José Jorge: - Indicação nº 
515/2013 – Solicita ao Sr. Prefeito que encaminhe a 
esta Casa mensagem acompanhada de projeto de lei 
nomeando a 2 ª Travessa da Rua Pedro Bonato, bairro 
Dom Bosco, com o nome do Sr. José da Silva Lima, 
cujo currículo segue anexo. – Requerimento nº 
095/2013 – Requer moção de congratulações ao se-
nhor Sidinei Henrique da Silva e a toda a defensoria 
pública do município. – Requerimento nº 094/2013 – 
Requer moção de congratulações à 2ª Companhia do 
Corpo de Bombeiros, aos cuidados do Comandante Sr. 
Maycom Elias Alfim. – Indicação nº 543/2013 – Solici-
ta o asfaltamento da Rua das Violetas, no Retiro das 
Rosas. – Indicação nº 544/2013 – Solicita a implanta-
ção de um projeto de canalização do córrego que cor-
ta, a céu aberto, a comunidade do bairro Caiçaras, na 
Rua Sapucaí, descendo a Avenida São Francisco até a 
Rua Olga Monteiro Araújo. - Do vereador Carlos Alber-
to Sá Grise: - Indicação nº 545/2013 – Solicita provi-
dências quanto à contenção da encosta na Rua Luiz 
Delbém, próximo ao nº 699, localizada no bairro Ro-
man, acesso à Colônia Rodrigo Silva. – Indicação nº 
548/2013 – Solicita providências quanto ao serviço de 
instalação de iluminação pública na Rua Paulo Augusto 
de Paula, próximo ao nº 87, bairro Santa Cecília. - Do 
vereador Johnson Marçal: - Indicação nº 536/2013 – 
Solicita a limpeza e a capina do terreno situado no 
bairro Boa Vista, em frente ao nº 78 da Rua João Ri-
beiro de Navarro. – Indicação nº 537/2013 – Solicita 
que o Sr. Prefeito encaminhe a esta Casa o cronogra-
ma de obras a serem realizadas na cidade, no prazo 
previsto no art. 178, §2º do RI desta Casa, ou seja, 15 
dias, prorrogáveis por igual período, desde que solici-
tado e devidamente justificado. – Indicação nº 
538/2013 – Solicita o desentupimento de bueiro exis-
tente no cruzamento da Rua Maranhão com a Av. Pe-
reira Teixeira. Com a palavra pela ordem o vereador 
Johnson afirmou que os requerimentos feitos pelos 
demais vereadores a respeito da limpeza de terrenos 
vazios deveriam estar sendo enquadrados na lei já 
existente, um projeto de sua autoria. No entanto, a lei 
vem sendo desrespeitada e o lixo se espalha pela cida-
de. Percebe que o campo de ação dos vereadores está 
ficando limitado, pois os projetos feitos na Casa estão 
sendo vetados, o que impressiona. E pediu que o Sr. 
Presidente explicasse quais os projetos poderiam ser 
apresentados pelos vereadores, pois a justificativa de 
projetos que onerem o município não possam ser feito 
não o convence, principalmente porque muitos outros 
projetos desse tipo já foram votados, aprovados e 
sancionados anteriormente. E não está entendendo se 
é a atuação dos vereadores que está assustando al-
guém e causando essa intimidação por meio dos ve-
tos. No entanto, ele continuará apresentando os pro-
jetos e os vereadores continuarão a conviver com uma 
pauta repleta de vetos, o que não é bom nem para os 
vereadores, nem para a cidade e tão pouco para o 
Prefeito, já que os vetos antecedem os projetos de 
interesse relevante. Nesse momento o Sr. Presidente 
informou à Casa que o cerimonial do desfile de sete de 
setembro é feito pelo comando da Aeronáutica, nem o 
Poder Executivo, nem o Poder Legislativo podem inter-
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ferir, eram apenas convidados. Com a palavra pela 
ordem o vereador Johnson Marçal disse que teria vol-
tado a ditadura militar, pois se foi permitida a entrada 
do Sr. Prefeito, ao menos um vereador deveria estar 
no palanque. O Sr. Presidente explicou que ele estava 
no palanque e que como Presidente ele representa a 
Câmara. A vereadora Marilene questionou ainda a pre-
sença dos Secretários no palanque e afirmou que isso 
seria o retorno da ditadura. O Sr. Presidente sugeriu 
então que os demais vereadores fizessem uma repre-
sentação ao comando da Aeronáutica. Com a palavra 
como líder o vereador Johnson afirmou que a Aero-
náutica não existiria no município se ela não ocupasse 
uma área de aproximadamente trinta ou quarenta por 
cento do município. E que, ou subia todos os vereado-
res ou não subia nenhum, pois aí caberia uma repre-
sentação. Mas a sua fala não foi direcionada a isso e 
sim à grande quantidade de vetos que estão ocorren-
do, e questionou como seria se todos os vereadores 
fossem ao Executivo verificar a análise dos seus proje-
tos e indicações. E com relação ao evento do sete de 
setembro ele acredita que caberia o envio de um ofício 
ou memorial mencionando o desagrado da Casa com 
a situação ocorrida. - Da vereadora Vânia de Castro: 
- Indicação nº 547/2013 – Solicita o recapeamento ou 
asfaltamento da via secundária denominada Rua Pi-
nheiro Grosso, no trecho Ceasa até o Distrito de Pi-
nheiro Grosso. – Indicação nº 539/2013 – Solicita ao 
Sr. Prefeito que encaminhe mensagem solicitando que 
seja implantado no município de Barbacena, um res-
taurante popular para que sejam fornecidas refeições 
a R$1,00 (um real). – Indicação nº 527/2013 – Solicita 
ao Sr. Prefeito que encaminhe mensagem solicitando a 
inclusão das Ruas Jaime do rego Macedo, Norma Ste-
fani, 13 de Maio e Thompson Flores na rota de ônibus 
até a praça Conde de Prados, bem como a instalação 
de Ponto de ônibus na esquina da Rua Norma Stefani 
com a Rua Treze de Maio. – Indicação nº 540/2013 – 
Solicita a reforma do telhado da Escola Municipal Mar-
tim Paolucci, na Rua Odon Cirilo dos Passos, s/n,bairro 
João Paulo II. - Do vereador Ilson Guilherme: - Indica-
ção nº 531/2013 – Solicita a colocação de uma ambu-
lância em cada distrito pertencente à Barbacena. Com 
a palavra pela ordem o vereador Ilson Guilherme diri-
gindo-se ao vereador Sebastião Alvim disse que esta-
ria retornando da zona rural, localidade do José Luiz e 
a estrada está em péssimas condições de tráfego. E 
que o torneio de futebol, por ele criado, nas localida-
des rurais, está ficando sem condições de chegar às 
comunidades. E pediu ao líder de governo que olhasse 
essa questão. Prosseguindo com a palavra como líder 
ele disse que gostaria de pedir para ao Sr. Presidente 
que trouxesse para o Plenário o projeto que acaba 
com o voto secreto, pois é preciso que todos saibam 
como os vereadores votam. E disse que esse é tam-
bém é um pedido do seu partido, e que não precisam 
esperar Brasília, afinal lá também já está em pauta um 
projeto com essa matéria. - Do vereador Tadeu José: 
- Requerimento nº 098/2013 – Solicita voto de congra-
tulações para o casal Hélio Tonussi e Maria Carmem, 
pelos 50 anos de vida matrimonial a serem completa-
dos em 28 de setembro de 2013. – Indicação nº 
437/2013 – Solicita ao Sr. Prefeito que o mesmo enca-
minhe a esta Casa mensagem acompanhada de proje-
to de lei de acréscimo de 25% na remuneração das 
coordenadoras das creches, tal qual acontece com as 
diretoras das Escolas Municipais. – Indicação nº 
439/2013 – Solicita a ampliação lateral em 200 metros 
da ponte que liga a propriedade do Produtor Rural Se-
bastião de Sá Turqueti e outros até a BR-040, na co-
munidade do Galego. – Indicação nº 440/2013 – Soli-
cita a recuperação asfáltica de aproximadamente 
2.000 metros de uma estrada ao lado da BR-040, que 
serve para o trânsito de usuários e produtores rurais 
da comunidade do Galego. – Indicação nº 441/2013 
– Solicita abertura no terreno para a construção de um 
reservatório para a captação de água, de aproximada-
mente 30X30 metros, na propriedade do senhor Do-
mingos Gava, na comunidade do Galego e a conse-
quente aproximação do transformador já existente 
naquele local para o próximo deste reservatório. - Da 

Mesa da Câmara: - Indicação nº 541/2013 – Solicita 
ao Sr. Prefeito que estude a possibilidade de transfor-
mar em escola Legal a Escola Municipal Jovelino Jacin-
to Furtado, que funciona na localidade do Faria, escola 
esta que poderia abranger os alunos das localidades 
de Padre Brito, Serrão, Ponto Chic, etc. – Requerimen-
to nº 101/2013 – Requer um voto de congratulações 
para a senhorita Roberta Campos pela atenção dada a 
todos que dependem da Saint-Gobain do Brasil Produ-
tos Industriais. – Indicação nº 530/2013 – Solicita seja 
a presente levada à apreciação do Prefeito Municipal, 
para que estude a possibilidade de fazer um recadas-
tramento dos nomes das Ruas em nossa cidade, prin-
cipalmente nos bairros e região periférica. PROJETOS 
PROTOCOLADOS NA CASA. - Proj. Lei nº. 189/13 – 
Institui o programa de alimentação diferenciada para 
crianças portadoras de diabetes nas escolas da rede 
municipal de ensino e dá outras providências. – Aut. 
Ver. Johnson oliveira Marçal. - Proj. Lei nº. 190/13 – 
Dispõe sobre a emissão e o controle do receituário e 
de atividades médicas específicas, bem como sobre a 
emissão de atestados médicos e dá outras providên-
cias. – Aut. Ver. Johnson oliveira Marçal. SEGUNDA 
PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h21. Discus-
são e Votação de Projetos. Nesse momento o Sr. Pre-
sidente mencionou os memoriais envolvendo a Fábrica 
Ferreira Guimarães e que também recebeu um grupo 
de funcionários preocupados com o fechamento da 
fábrica. E perguntou se os vereadores estariam de 
acordo. Com a palavra para discutir os memoriais o 
vereador Carlos Roberto disse ser importante a apro-
vação destes, mas é mais importante a formação de 
uma Comissão que vá até o Ministro da Indústria e 
Comércio, Fernando Pimentel, solicitar a viabilização 
dele a ajuda para uma linha de crédito que faria com 
que os próprios funcionários da fábrica pudessem 
mantê-la aberta. O S. Presidente disse que a ideia do 
vereador Carlos Roberto é muito boa e perguntou se 
ele queria fazer o requerimento ou se queria que fosse 
determinado que a Procuradoria o fizesse. E colocou 
em discussão e votação os memoriais apresentados. 
Encerrada a discussão e a votação os memoriais foram 
APROVADOS POR UNANIMIDADE. Com a palavra pela 
ordem o vereador Ronaldo Braga disse que se o proje-
to for aprovado, com as referidas emendas será dado 
o verdadeiro equilíbrio entre o comércio local e as fei-
ras livres/itinerantes que chegam à cidade. Mencionou 
que comentou na rádio a sua defesa ao projeto, pois é 
muito difícil defender essa matéria diante da opinião 
popular e em prol da classe empresarial. Muitos políti-
cos não teriam a coragem de fazer essa defesa, pois 
parece que ele estaria defendendo os grandes e se 
esquecendo dos pequenos que pagam pouco nas fei-
ras. No entanto, é preciso pensar a questão por outro 
lado, posto que se essas feiras continuarem a vir para 
a cidade, o comércio ficará prejudicado e consequente 
as pessoas que lá trabalham podem vir a ficar sem 
seus empregos. Pois são poucas as opções de empre-
go na cidade. Afirmou que na reunião com o Diretor de 
Fomento chegaram à conclusão das emendas apre-
sentadas. E que as emendas virão para a pauta de 
quinta-feira para serem votadas. E espera que o Ple-
nário as vote e juntos, todo o Poder Legislativo, salve 
o comércio local. Nesse momento concedeu um aparte 
à vereadora Angela Kilson que explicou que as quatro 
feiras mencionadas pelo vereador Ronaldo já foram 
proibidas pelo Felipe, lá na Prefeitura. Prosseguindo o 
vereador Ronaldo Braga disse que estaria apenas ex-
plicando a situação para que os comerciantes presen-
tes não ficassem esperando pela aprovação do projeto 
que ainda não está completo. E espera que após apro-
vada o Executivo implante a lei e faça valer as normas 
que serão votadas. Com a palavra pela ordem a vere-
adora Gracia Araújo fez pronunciamento que segue na 
íntegra da ata original. REDAÇÃO FINAL –  REGIME 
URGÊNCIA –URGENTÍSSIMA. Proj. Lei nº. 162/13 – 
Dispõe sobre a instalação de atividades econômicas de 
pequeno porte e de âmbito doméstico em edificações 
residenciais no Município de Barbacena e dá outras 
providências – Aut. Executivo – PRAZO VENCIDO EM 
05.09.13. APROVADO POR UNANIMIDADE. PRIMEIRA 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME URGÊNCIA. Proj. 
Lei nº. 155/13 – Autoriza o Poder Executivo a criar o 
Fundo Garantidor da Parceria Público-Privada - PPP e 
dá outras providências – Aut. Executivo – PRAZO VEN-
CE EM 22.09.13. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR 
CARLOS ROBERTO. Com a palavra pela ordem o vere-
ador Carlos Roberto disse que assumia novamente a 
Tribuna para falar a respeito dos vetos, que estão vin-
do para a Casa em grande número. E destacou que 
todas as mensagens de veto que chegaram à Casa 
têm suas páginas de mensagem rascunhadas e assi-
nadas pelo Sr. Prefeito, o que demonstra que ele tem 
conhecimento disso. Mas destacou ainda que apesar 
dos vetos esses projetos foram votados e aprovados, 
coisa que sequer tem acontecido com seus projetos, 
que sequer vieram para o Plenário. Prosseguindo com 
a palavra como líder o vereador Carlos Roberto disse 
que cansou de ser deixado de lado. Mas essa não seria 
a questão principal de sua fala, pois o que realmente 
importa é que logo votarão esses vetos e o voto será 
secreto. E não viu razão que justifiquem os vetos en-
viados. Afirmou ainda que não está apresentando 
mais nada na Câmara, nem projeto, nem requerimen-
to, porque nada lhe é retornado. Nesse momento con-
cedeu um aparte ao vereador Johnson que disse o 
projeto 016/2013 foi vetado, mas as razões conside-
ram o método pouco eficaz e desestimulariam a pre-
venção por parte da população com os cuidados con-
tra a dengue. E afirmou que se votarem os vetos 
estariam dando um diploma de ignorância, porque 
qualquer projeto feito por eles oneraria o Município, 
independente de que maneira isso ocorra. E não dá 
para os vereadores ficarem brincando de fazer leis e 
precisam rever com o Prefeito tal situação, pois são 
representantes do povo. Prosseguindo o vereador Car-
los Roberto disse que votaria contrariamente ao veto e 
na Comissão ele também votou contrariamente ao 
veto. Disse que dois temas não podem passar desper-
cebidos pela Casa, foi a comemoração feita pela im-
prensa local a respeito da reabertura da Policlínica, o 
que no seu entender ainda não é uma comemoração 
plena, já que o hospital reabre sem o aporte de recur-
sos do SUS e da Prefeitura. Sabe que existe a intenção 
da Secretaria de Saúde em realizar o convênio, mas 
destacou que não deve demorar esse convênio. Falou 
ainda que em relação ao assunto das PPP’s ele pediu 
vistas para analisar melhor o projeto e que os demais 
vereadores devem fazer o mesmo e solicitarem vistas 
também para fazer suas próprias análises. Nesse mo-
mento concedeu um aparte à vereadora Marilene que 
lembrou a audiência pública realizada na Casa com a 
presença do Secretário de Saúde, quando ele falou a 
respeito do IMAIP e que assim sendo, devem cobrar 
dele esse assunto. O Sr. Presidente disse que todos os 
projetos do vereador Carlos Roberto, assim que devi-
damente tramitados pela Casa, vêm para a pauta. 
Ocorre que a Comissão de Constituição é que tem 
mantido os projetos por mais tempo para discutir. E 
pediu agilidade dos membros desta Comissão. Com a 
palavra pela ordem o vereador Luiz Gonzaga disse que 
não tem nada contra a família Andrada, porém, a for-
ma como eles fazem política é realmente questionável. 
E que a maneira como administram e impõem essa 
política é realmente absolutista. Acredita que isso está 
acontecendo porque no início do mandato os vereado-
res concederam ao Prefeito o poder de legislar. Mas se 
não tivessem dado a ele esse poder, os projetos esta-
riam vindo para a Casa e estariam sendo devidamente 
discutidos e votados pelos vereadores. E votariam a 
favor daquilo que entendessem favoráveis para a cida-
de. Afinal, o prefeito tem maioria na Câmara e não 
teria problemas de conseguir a aprovação dos projetos 
de seu interesse. E ressaltou que é preciso que os 
vereadores se imponham e exijam respeito. E desta-
cou que, em relação à situação acontecida durante o 
desfile de sete de setembro, ele entende que o Prefei-
to deveria ter interferido e solicitado a entrada dos 
vereadores no palanque, pois são seus aliados, e caso 
não fosse permitido o acesso deles que ele então des-
cesse para fazer companhia àqueles que foram impe-
didos de subir. Com a palavra pela ordem o vereador 
Sá Grise disse que gostaria de esclarecer a situação do 
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IMAIP, que começou a funcionar no dia de ontem com 
atendimento ambulatorial realizado por um grupo de 
trinta profissionais, dentre os quais ele é um deles. 
Ressaltou que se até 31 de agosto de 2014 o IMAIP 
não for auxiliado pela Prefeitura ou pelos médicos que 
formam esse grupo o prédio da instituição será leiloa-
do para o pagamento dessa dívida. E ele gostaria de 
alertar a população para isso, pois o compromisso do 
Secretário de Saúde é de colocar o ambulatório e as 
cirurgias eletivas novamente funcionando no hospital 
é fundamental, senão a perda será para a população. 
Prosseguindo, disse que concorda com o que foi dito 
pelo vereador Luiz Gonzaga em relação ao evento do 
sete de setembro. E em relação à lei delegada, de fato 
ela foi aprovada pelos vereadores, mas lembrou que 
na administração passada os vereadores, que hoje são 
oposição, também votaram as leis delegadas de seus 
governos. Mas acredita que os vetos podem ser derru-
bados pela Casa, assim como ocorreu com um veto 
dado ao seu projeto e que ele defendeu para que fos-
se derrubado. Proj. Lei nº. 156/13 – Autoriza o Poder 
Executivo a criar o Conselho Municipal de Transporte e 
Trânsito e o Fundo Municipal de Transporte e Trânsito 
e dá outras providências – Aut. Executivo – PRAZO 
VENCE EM 22.09.13. Com a palavra para discutir o 
projeto o vereador Carlos Roberto disse que o projeto 
é importante, mas ele precisa de emendas. Porém, ele 
não as apresentará porque receia que elas não sejam 
aprovadas ou se forem que sejam vetadas. Disse que 
o projeto não pode apenas mencionar transporte e 
trânsito, devendo incluir mobilidade urbana, que vai 
além dessas questões. E que apesar de criar o conse-
lho não menciona a sua formação e quais serão os 
seus membros, afinal é preciso que haja paridade no 
Conselho para evitar tendências. E com a criação do 
conselho mencionado na lei seria ele a definir os pre-
ços das tarifas de ônibus. Nesse momento o Sr. Presi-
dente interrompeu o vereador Carlos Roberto para in-
formar a Câmara que o período de discussão e votação 
de projetos. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – 
ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 21H21. Prosse-
guindo com a sua fala o vereador Carlos Roberto disse 
que é preciso incluir no projeto que será o Conselho a 
definir essas tarifas. E é direito da Casa fazer tais 
emendas, com base na lei de 2010, para garantir tais 
questões. Nesse momento o Sr. Presidente informou 
que recebeu em seu gabinete as lideranças dos movi-
mentos sociais da cidade que o questionaram sobre o 
assunto. E ele lhes informou que a Casa está pronta 
para tomar qualquer posição, mas será preciso a pro-
vocação, caso contrário nada poderá fazer. Com a pa-
lavra pela ordem o vereador Luiz Gonzaga disse que já 
entrou com um projeto solicitando a retirada dos im-
postos das tarifas de ônibus e que foi protocolado, 
mas ainda está na Procuradoria. O Sr. Presidente disse 
que solicitará à Comissão que se manifeste o quanto 
antes já que ele se encontra na mesma. Nesse mo-
mento foi realizada a chamada e estavam presentes os 
vereadores Angela Kilson, Amarílio Andrade, Carlos 
Alberto Sá Grise, Carlos Roberto, Gracia Araújo, Ilson 
Guilherme, Luiz Gonzaga, Márcio Zeferino, Marilene 
Franco, Ronaldo Braga, Sebastião Alvim, Tadeu José, 
Vânia de Castro. Com a palavra pela ordem o vereador 
Ronaldo Braga disse não poderiam delegar o que eles 
não teriam competência para delegar, da mesma for-
ma que não podem adentrar a competência de nin-
guém. Questionou ainda porque o Prefeito não enviou 
o projeto para a Casa com a devida criação do Conse-
lho com as diretrizes ao invés de mandar um projeto 
pedindo a autorização da Casa para a criação do Con-
selho, o que é de sua competência. E o que está en-
tendendo é que o pedido para que a Câmara autorize 
a criação do Conselho é para que ele crie este dentro 
da Prefeitura, mas não passará como será e quem fará 
parte dele, só ficando sabendo após a sua formação. 
Não havendo mais oradores inscritos o Sr. Presidente 
encerrou a presente sessão às 21h40 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.

GASTOS
Referentes ao mês de outubro de 2013
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REQUISITANTE: ALMOX.     - ALMOXARIFADO DA CAMARA
===========================================================================================================================================================
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A                FROTAS                            1,0000     118,3700        118,37 00357/13 4  PARCIAL 18/10/2013 PRC0002913
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A                LOCACAO SOFTWARE ALMOXARIFAD      1,0000     295,9300        295,93 00357/13 4  PARCIAL 18/10/2013 PRC0002913
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A                LOCACAO SOFTWARE CONTRATACOE      1,0000     690,5100        690,51 00357/13 4  PARCIAL 18/10/2013 PRC0002913
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A                LOCACAO SOFTWARE CONTROLE IN      1,0000     424,1700        424,17 00357/13 4  PARCIAL 18/10/2013 PRC0002913
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A                LOCACAO SOFTWARE FOLHA DE PA      1,0000     838,4700        838,47 00357/13 4  PARCIAL 18/10/2013 PRC0002913
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A                LOCACAO SOFTWARE PROTOCOLO        1,0000     147,9700        147,97 00357/13 4  PARCIAL 18/10/2013 PRC0002913
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A                PATRIMONIO                        1,0000     295,9300        295,93 00357/13 4  PARCIAL 18/10/2013 PRC0002913
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A                PLANEJAMENTO-CONT. TESOURARI      1,0000   2.071,5400      2.071,54 00357/13 4  PARCIAL 18/10/2013 PRC0002913
TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            8,0000                   4.882,89

COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO LTDA - EPP     LOCACAO DE MAQ. XERX              1,0000     294,2400        294,24 00344/13 29 PARCIAL 10/10/2013 PRC0005411
TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            1,0000                     294,24

LUCIMAR VICENTINI NASCIMENTO-ME               AGUA MINERAL - GALAO DE 20L      10,0000       6,5000         65,00 00340/13 7  PARCIAL 03/10/2013 PRC0000413
TOTAL DO FORNECEDOR:                                                           10,0000                      65,00

SET AUTO POSTO LTDA.                          GASOLINA PARA VEICULOS          209,9300       2,8900        606,69 00353/13 7  PARCIAL 18/10/2013 PRC0000613
SET AUTO POSTO LTDA.                          GASOLINA PARA VEICULOS           85,1000       2,8900        245,93 00354/13 8  PARCIAL 18/10/2013 PRC0000613
TOTAL DO FORNECEDOR:                                                          295,0300                     852,62

TOTAL DO REQUISITANTE:                                                        314,0300                   6.094,75
===========================================================================================================================================================

REQUISITANTE: CMB        - CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
===========================================================================================================================================================
AUTO KAR SAO PEDRO LUBRIFICANTES LTDA         ANEL DE VEDACAO                   1,0000       1,1000          1,10 00393/13 0  GLOBAL  21/10/2013 PRC0005413
AUTO KAR SAO PEDRO LUBRIFICANTES LTDA         FILTRO DE OLEO                    1,0000      33,2500         33,25 00393/13 0  GLOBAL  21/10/2013 PRC0005413
AUTO KAR SAO PEDRO LUBRIFICANTES LTDA         OLEO PARA MOTOR A GASOLINA        4,0000      22,1200         88,48 00393/13 0  GLOBAL  21/10/2013 PRC0005413
AUTO KAR SAO PEDRO LUBRIFICANTES LTDA         PALHETA I                         1,0000      55,4500         55,45 00393/13 0  GLOBAL  21/10/2013 PRC0005413
TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            7,0000                     178,28

BIANCHETTI FURTADO CIA LTDA                   FOGAO 4 BOCAS                     1,0000     300,0000        300,00 00360/13 2  PARCIAL 18/10/2013 PRC0005713
BIANCHETTI FURTADO CIA LTDA                   MICROONDAS                        1,0000     390,0000        390,00 00360/13 2  PARCIAL 18/10/2013 PRC0005713
TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            2,0000                     690,00

CLESIO OVIDIO MAZZONI                         LOCACAO DE SALAS-4                1,0000     685,0000        685,00 00331/13 16 PARCIAL 01/10/2013 PRC0000113
CLESIO OVIDIO MAZZONI                         LOCACAO DE SALAS-8                1,0000     685,0000        685,00 00330/13 15 PARCIAL 01/10/2013 PRC0000113
TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            2,0000                   1.370,00

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS   TAXA ADMINISTRATIVA               1,0000   2.519,4000      2.519,40 00361/13 16 PARCIAL 22/10/2013 PRC0003612
TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            1,0000                   2.519,40

COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO LTDA - EPP     MANUTENCAO EM COPIADORAS          1,0000      92,0000         92,00 00343/13 43 PARCIAL 04/10/2013 PRC0000409
TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            1,0000                      92,00

DELLA SAVIA E MARTELETO LTDA                  MICROCOMPUTADOR                  17,0000   1.260,0000     21.420,00 00388/13 0  GLOBAL  23/10/2013 PRC0004913
TOTAL DO FORNECEDOR:                                                           17,0000                  21.420,00

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS   SERVICOS DE TARIFAS POSTAIS       1,0000     316,7200        316,72 00345/13 18 PARCIAL 10/10/2013 PRC0000112
TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            1,0000                     316,72

HENRIQUE MAIA BUSCACIO                        LOCACAO DE GARAGEM                1,0000      75,0000         75,00 00325/13 30 PARCIAL 01/10/2013 PRC0000209
TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            1,0000                      75,00

HENRIQUE PEREIRA DE ARAUJO E OUTRO            LOCACAO DE SALAS-2                1,0000     685,0000        685,00 00335/13 8  PARCIAL 01/10/2013 PRC0000113

============================================================================================================================================== CONTINUA ===
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TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            1,0000                     685,00

JOAO ARISTAO APOLINARIO                       LOCACAO DE SALAS                  1,0000     431,0000        431,00 00328/13 18 PARCIAL 01/10/2013 PRC0001512
TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            1,0000                     431,00

JOSE PEREIRA DE CARVALHO                      LOCACAO DE SALAS-1                1,0000     685,0000        685,00 00336/13 8  PARCIAL 01/10/2013 PRC0000113
TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            1,0000                     685,00

MARIA APARECIDA COELHO NEVES                  LOCACAO DE SALAS-6                1,0000     682,0000        682,00 00327/13 21 PARCIAL 01/10/2013 PRC0007409
TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            1,0000                     682,00

NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA MANUTENCAO CONEXAO RADIO GAB      1,0000     709,2400        709,24 00356/13 42 PARCIAL 18/10/2013 PRC0008411
NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA MANUTENCAO CONEXAO VIA RADIO      1,0000      96,8200         96,82 00355/13 41 PARCIAL 18/10/2013 PRC0008411
TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            2,0000                     806,06

PAULO PEREIRA                                 LOCACAO DE SALAS-5                1,0000     685,0000        685,00 00333/13 8  PARCIAL 01/10/2013 PRC0000113
TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            1,0000                     685,00

RAFAEL RODRIGUES LAGUARDIA E OUTRO            LOCACAO DE SALAS-6                1,0000     685,0000        685,00 00334/13 8  PARCIAL 01/10/2013 PRC0000113
TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            1,0000                     685,00

TELEMAR NORTE LESTE S/A                       SERVICO DE TELEFONIA FIXA II      1,0000     709,8600        709,86 00338/13 11 PARCIAL 01/10/2013 PRC0000211
TELEMAR NORTE LESTE S/A                       SERVICO DE TELEFONIA FIXA II      1,0000     523,0800        523,08 00339/13 11 PARCIAL 01/10/2013 PRC0000211
TELEMAR NORTE LESTE S/A                       SERVICO DE TELEFONIA FIXA II      1,0000   3.341,3600      3.341,36 00363/13 12 PARCIAL 30/10/2013 PRC0000211
TELEMAR NORTE LESTE S/A                       SERVICO DE TELEFONIA FIXA II      1,0000     686,8800        686,88 00366/13 12 PARCIAL 31/10/2013 PRC0000211
TELEMAR NORTE LESTE S/A                       SERVICO DE TELEFONIA FIXA         1,0000      98,0100         98,01 00342/13 11 PARCIAL 04/10/2013 PRC0000211
TELEMAR NORTE LESTE S/A                       SERVICO DE TELEFONIA FIXA         1,0000   1.565,2700      1.565,27 00362/13 11 PARCIAL 30/10/2013 PRC0000211
TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            6,0000                   6.924,46

TELHA COL TELHADO EM AMIANTO E COLONIAL LTDA  SERVICOS DE CONSERTO/REFORMA      1,0000  14.376,5300     14.376,53 00365/13 1  PARCIAL 31/10/2013 PRC0004113
TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            1,0000                  14.376,53

TEREZINHA DE LOURDES LOURENCO                 LOCACAO DE SALAS-3                1,0000     600,0000        600,00 00332/13 8  PARCIAL 01/10/2013 PRC0000113
TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            1,0000                     600,00

WANIA DINIZ COSTA VIDIGAL                     LOCACAO DE SALAS-7                1,0000     685,0000        685,00 00329/13 8  PARCIAL 01/10/2013 PRC0000113
TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            1,0000                     685,00

TOTAL DO REQUISITANTE:                                                         49,0000                  53.906,45
===========================================================================================================================================================

REQUISITANTE: GAB. PRES. - GABINETE DA PRESIDENCIA
===========================================================================================================================================================
BIANCHETTI FURTADO CIA LTDA                   SOFA 01 LUGAR                     2,0000     250,0000        500,00 00359/13 1  PARCIAL 18/10/2013 PRC0005713
BIANCHETTI FURTADO CIA LTDA                   SOFA 2 LUGARES                    1,0000     500,0000        500,00 00359/13 1  PARCIAL 18/10/2013 PRC0005713
TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            3,0000                   1.000,00

CENTRO GRAFICO E EDITORA LTDA                 CONVITES P/ SESSAO SOLENE       300,0000       1,7166        515,00 00396/13 0  GLOBAL  01/10/2013 PRC0005113
TOTAL DO FORNECEDOR:                                                          300,0000                     515,00

JACAR COMERCIO DE PNEUS LTDA                  ALINHAMENTO                       1,0000      40,0000         40,00 00392/13 0  GLOBAL  08/10/2013 PRC0005313
JACAR COMERCIO DE PNEUS LTDA                  BALANCEAMENTO POR RODA            4,0000      10,0000         40,00 00392/13 0  GLOBAL  08/10/2013 PRC0005313
JACAR COMERCIO DE PNEUS LTDA                  PNEU 195/55 R15                   2,0000     385,0000        770,00 00392/13 0  GLOBAL  08/10/2013 PRC0005313
TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            7,0000                     850,00

PALOMA NASCIMENTO STARLING                    LOCACAO DE IMOVEIS                1,0000   4.000,0000      4.000,00 00337/13 3  PARCIAL 01/10/2013 PRC0003213
TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            1,0000                   4.000,00

TOTAL DO REQUISITANTE:                                                        311,0000                   6.365,00
============================================================================================================================================== CONTINUA ===
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RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO :        01/10/2013 A 31/10/2013
===========================================================================================================================================================

QUANTIDADE  VALOR UNIT.   VALOR TOTAL ORDEM DE    O.F.    DATA DA
FORNECEDOR                                    PRODUTO                        ADQUIRIDO    ADQUIRIDO     ADQUIRIDO  COMPRA    SUBOF    OF / SUBOF  PROCESSO
--------------------------------------------- ---------------------------- ----------- ------------ ------------- -------- ---------- ---------- ----------
===========================================================================================================================================================

REQUISITANTE: GABINETES  - GABINETES DOS VEREADORES
===========================================================================================================================================================
ASSESSORIA MONTEIRO E FONTES NEG.IMOBILIARIOS LOCACAO DE SALAS-9                1,0000     685,0000        685,00 00323/13 21 PARCIAL 01/10/2013 PRC0000109
TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            1,0000                     685,00

IVANILDA DE OLIVEIRA FILARDI                  LOCACAO DE SALAS-7                1,0000     567,0000        567,00 00324/13 21 PARCIAL 01/10/2013 PRC0000109
TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            1,0000                     567,00

JOSE PEREIRA DE CARVALHO                      LOCACAO DE SALAS-10               1,0000     662,0000        662,00 00326/13 28 PARCIAL 01/10/2013 PRC0000909
TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            1,0000                     662,00

MARGARETH CELINA JUNQUEIRA                    LOCACAO DE SALAS-8                1,0000     567,0000        567,00 00322/13 30 PARCIAL 01/10/2013 PRC0000109
TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            1,0000                     567,00

ROSELI CORDEIRO PEREIRA                       LOCACAO DE SALAS-1                1,0000     535,0000        535,00 00320/13 22 PARCIAL 01/10/2013 PRC0000109
TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            1,0000                     535,00

SEBASTIANA CELIA CAMPOS                       LOCACAO DE SALAS-3                1,0000     405,0000        405,00 00321/13 21 PARCIAL 01/10/2013 PRC0000109
TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            1,0000                     405,00

TOTAL DO REQUISITANTE:                                                          6,0000                   3.421,00
===========================================================================================================================================================
TOTAL GERAL:                                                                  680,0300                  69.787,20
===========================================================================================================================================================

RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM ..............

----------------------------------------
CARIMBO/ASSINATURA
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