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DECRETO MUNICIPAL

LEI Nº 4.506 

“Dispõe sobre o Plano de Custeio Complementar do 
Sistema Municipal de Previdência e Assistência ao Ser-
vidor - SIMPAS 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 O Plano de Custeio Previdenciário Comple-
mentar - PCPC do Sistema Municipal de Previdência 
e Assistência ao Servidor do Município de Barbacena 
– SIMPAS, tem por objeto garantir o seu equilíbrio fi-
nanceiro e atuarial.
Art. 2º Deverá ser realizada anualmente avaliação atu-
arial para apuração das necessidades de financiamen-
to do sistema e o passivo atuarial, em conformidade 
com a legislação federal aplicável.
Art. 3º O Município de Barbacena, através da Admi-
nistração Direta e Indireta e do Poder Legislativo, é 
o responsável pela realização de aportes mensais ao 
sistema, obrigatoriamente, em complementação à sua 
contribuição previdenciária patronal.
§1º Os repasses dos aportes financeiros complemen-
tares a serem realizados visam à cobertura do déficit 
em alíquotas variáveis no prazo máximo de 35 (trinta 
e cinco) anos, com início no exercício financeiro de 
2013, na forma disposta em regulamento.
§2º Os aportes financeiros complementares serão 
efetuados pelos órgãos da Administração Direta e In-
direta, e pelo Poder Legislativo, com base nas respec-
tivas folhas de pessoal efetivo segurado pelo Regime 
Próprio de Previdência Social - RPPS, referente ao mês 
anterior, e serão repassados até o 5º (quinto) dia do 
mês posterior.
§3º O atraso ou o não repasse de contribuições previ-
denciárias e dos aportes financeiros complementares 
acarretará em correção monetária pela variação do 
IPCA no período ou por qualquer outro índice que vier 
a substituí-lo em caso de sua extinção, acrescido de 
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.
Art. 4º O aporte financeiro para o RPPS no exercício de 
2013 terá alíquota complementar de 14% (quatorze 
por cento) sobre o valor da folha bruta dos segurados 
do referido regime.
Art. 5º Nos exercícios seguintes ao de 2013 os apor-
tes financeiros serão definidos por alíquotas corres-
pondentes aos respectivos cálculos atuariais mediante 
decreto do Executivo Municipal.
Art. 6º O Executivo Municipal repassará na sua inte-
gralidade todos os créditos oriundos da compensação 
financeira de que trata o § 9º do art. 201 da Consti-
tuição Federal, tocante aos servidores ativos e inativos 
do Município, em conta de reserva do sistema.
Art. 7º Fica o Executivo Municipal autorizado a doar 
imóveis de sua propriedade para o Sistema Municipal 
de Previdência e Assistência ao Servidor do Município 
de Barbacena – SIMPAS, como forma de mitigação dos 
déficits atuariais eventualmente apurados em conta de 
reserva do sistema.
Art. 8º As leis orçamentárias, de diretrizes orçamentá-
rias e os planos plurianuais do Município deverão con-
templar dotações e previsões específicas para suporte 
dos encargos advindos desta Lei.
Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 17 de outubro de 2013;
171º ano da Revolução Liberal, 83º da Revolução de 30.  

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

(Projeto de Lei nº 181/2013 – Autoria Executivo)

LEI MUNICIPAL

DECRETO MUNICIPAL Nº 7.495

“Estabelece normas e procedimentos para a celebra-
ção de convênios com o Município para a realização de 
eventos, e dá outras providências.”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições a seu cargo, em conformidade com as 
Leis em vigor, em especial com o disposto no inciso I, 
do art. 26 da Constituição do Município de Barbacena;

DECRETA:
CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Este Decreto regulamenta os procedimentos 
para a celebração de convênios de entidades priva-
das com o município, por intermédio da Secretaria de 
Integração Governamental para a Promoção Humana 
– SIGA, cujo objeto seja a realização de eventos, e da 
respectiva prestação de contas.

CAPÍTULO II
DA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO

Art. 2º Apenas os eventos com acesso livre ao público 
e com potencial de repercutir favoravelmente no pa-
norama turístico, econômico e social de parcela signi-
ficativa do município, nas áreas urbana e rural, serão 
objeto de convênio.
Art. 3º O potencial de repercussão a que se refere o 
artigo anterior será conferido aos eventos que apre-
sentarem:
I – participação dos setores da agricultura, do comér-
cio, da indústria ou de serviços; ou,
II – realização de atividades esportivas, educacionais 
ou culturais.
§1º O evento incluído no calendário oficial de eventos 
turísticos do município fica dispensado de observar os 
requisitos dispostos por este artigo.
§2º Em todas as mídias ou documentos pelos quais se 
faça a divulgação ou promoção do evento objeto de 
convênio deverá ser exposto o apoio dado pelo Mu-
nicípio de Barbacena, conforme marca ou informes a 
serem disponibilizados pela Administração Municipal.
Art. 4º A partir do dia 15 de junho de cada ano o 
Município fará publicar edital e dará ampla publicida-
de, através da SIGA, ao chamamento de interessados 
a receberem verbas para a realização de eventos no 
exercício posterior.
Art. 5º Entre os dias 10 e 30 de julho de cada ano a 
SIGA receberá, com o devido protocolo, os requeri-
mentos prévios dos interessados dos quais constarão 
as características dos eventos e valores estimados a 
serem objeto de repasse pelo Município.
Art. 6º Juntamente com o requerimento prévio, cujo 
modelo consta do ANEXO I deste Decreto e é de ob-
servância obrigatória, os interessados deverão apre-
sentar os seguintes documentos:
I - ata de posse da diretoria, ou correspondente, em 
exercício;
II - documentos de identificação dos dirigentes da ins-
tituição e indicação de seu representante no ato de 
assinatura; 
III – Comprovante de Inscrição e de Situação Cadas-
tral de Pessoa Jurídica; 
IV- Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda 
Pública Estadual e Municipal;
V - comprovante de inexistência de débitos para com o 
Município de Barbacena quanto à prestação de contas 
de recursos anteriormente recebidos, se for o caso.
Parágrafo único. A apresentação dos documentos de 
que trata este artigo não dispensa a apresentação dos 
mesmos na forma disposta no art. 8º deste Decreto.
Art. 7º A SIGA analisará os requerimentos e verificará 
a presença dos requisitos dispostos nos artigos 2º e 
3º, bem como apreciará os documentos exigidos pelo 
art. 8º.
§1º A SIGA encaminhará à Secretaria Municipal de 
Governo, até o dia 10 de agosto, os autos dos proces-
sos administrativos decorrentes do chamamento com 
todos os requerimentos e a análise prévia de cada um 
deles para fins de apreciação e aprovação final.
§2º A Secretaria Municipal de Governo providenciará a 
publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município da 

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

Secretário Municipal de Governo

relação dos requerimentos deferidos e negados, até o 
dia 20 de agosto, e devolverá os autos dos processos 
de chamamento à SIGA, até o dia 31 subsequente.

CAPÍTULO III
DA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS

Art. 8º No prazo de 90 (noventa) dias anteriores à 
data prevista para a realização do evento, a entidade 
interessada cujo repasse tenha sido deferido na fase 
de chamamento, sob pena de preclusão, deverá pro-
tocolizar junto à SIGA requerimento definitivo com o 
pedido de liberação dos recursos disponibilizados pela 
município, instruído com os seguintes documentos:
I – cópia da publicação a que se refere o § 2º do arti-
go anterior, comprovando o deferimento prévio de seu 
requerimento preliminar;
II - atos constitutivos e última alteração em vigor, se 
for o caso;
III - ata de posse da diretoria, ou correspondente, em 
exercício;
IV - documentos de identificação dos dirigentes da 
instituição e indicação de seu representante no ato 
de assinatura; 
V – Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 
de Pessoa Jurídica; 
VI- Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda 
Pública Estadual e Municipal;
VII - Certidão Conjunta Negativa Débitos relativos a 
Tributos Federais e Dívida Ativa da União;
VIII - Certidão de regularidade de situação junto ao 
FGTS, emitido pela CEF;
IX - Certidão Negativa Débito (CND) para com o Insti-
tuto Nacional Seguridade Social (INSS);
X - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
XI - comprovante de inexistência de débitos para com 
o Município de Barbacena quanto à prestação de con-
tas de recursos anteriormente recebidos, se for o caso.
XII – justificativa de preço das aquisições de bens ou 
serviços que pretender realizar, instruída com, no mí-
nimo, três orçamentos que demonstrem a adequação 
do valor ao preço médio de mercado.
§1º A SIGA poderá realizar pesquisa de mercado com-
plementar que indique a adequação a que se refere o 
inciso IV deste artigo.
§2º Verificando-se que o valor da contratação preten-
dida encontra-se superior ao valor médio de mercado, 
o interessado será cientificado para que regularize a 
situação, sob pena da não liberação do recurso finan-
ceiro requerido.
Art. 9º Os autos do processo de requerimento definiti-
vo serão instruídos ainda com os seguintes documen-
tos, a serem elaborados pela SIGA:
I - justificativa formulada com base na análise prévia 
elaborada quando da apreciação do requerimento na 
fase de chamamento;
II - plano de trabalho elaborado em conjunto com o 
interessado;
III - estimativa de impacto orçamentário-financeiro e 
declaração de adequação da despesa, na forma do art. 
16 da Lei Complementar 101/2000;
IV - minuta do instrumento de convênio; e,
V – parecer emitido pela Consultoria Geral do Municí-
pio quanto à legalidade da celebração do convênio e 
pela aprovação da minuta do ajuste. 
Art. 10 A SIGA remeterá os autos, em até 10 (dez) 
dias, à Secretaria da Chefia de Gabinete do Prefeito 
Municipal para decisão final acerca da formalização do 
convênio, também no prazo de 10 (dez) dias.
Art. 11 Negada autorização, o interessado será ime-
diatamente cientificado, e o processo arquivado.
Art. 12 Devidamente autorizado, os autos serão en-
caminhados para assinatura do instrumento e demais 
atos previstos em lei, em até 30 (trinta) dias antes da 
data da realização do evento.
Art. 13 Caso não haja manifestação do Poder Executi-
vo quanto à autorização para celebração do convênio 
em até 30 (trinta) dias anteriores à data de realização 
do evento, considerar-se-á automaticamente negada 
a solicitação, independente da fase em que se encon-
trar o processo.
Art. 14 Todo recurso financeiro será creditado em con-
ta bancária específica constante do convênio.
§1º Somente são permitidas movimentações na conta 

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada
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Secretário: Samir Carvalho Moysés

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN

AVISO DE LICITAÇÃO 
SESAP/DEMASP DE BARBACENA – PP 012/2013 – 
PRC 027/2013 – OBJETO: Aquisição de protetor solar 
para agentes comunitários de saúde. RECEBIMENTO 
E ABERTURA PROPOSTA: 05/11/2013, 13:00 hs.  In-
formações (0xx32) 3339–2026 ou mailto:licitacao@
barbacena.mg.gov.brlicitacao@barbacena.mg.gov.br. 
Barbacena, 16/10/2013. Simone Rodrigues da Costa. 
Gerente de Licitação. Pablo H. Candian – Coordenador 
de Aqusições e Contratos.

MUNICÍPIO DE BARBACENA – PP 040/2013 – PRC 
075/2013 – OBJETO: Aquisição de água mineral, visan-
do atender às secretarias da Prefeitura. RECEBIMEN-
TO E ABERTURA PROPOSTA: 06/11/2013, 13:00 hs.  
Informações: (0xx32) 3339–2026 ou mailto:licitacao@
barbacena.mg.gov.brlicitacao@barbacena.mg.gov.br. 
Barbacena, 16/10/2013. Simone Rodrigues da Costa - 
Gerente de Licitação. Pablo H. Candian – Coordenador 
de Aqusições e Contratos.

EXTRATO DE CONTRATO
Nº 022/2013 - Contratante: Município de Barbacena 
CNPJ: 17.095.043/0001-09. Contratado: Fundação 
Presidente Antônio Carlos - CNPJ: 17.080.078/0001-
66.  Objeto: Locação do espaço físico onde funcionará 
o programa escola legal. Valor mensal: R$ 47.243,30 
(Quarenta e sete mil, duzentos e quarenta e três reais 
e trinta centavos). Data de assinatura: 08/07/2013. 
Início: 08/07/2013 Término: 05/07/2016.

Nº 077/2013 - Contratante: Município de Barbace-
na. Contratado: Associação Comunitária dos Mo-
radores e Produtores Rurais do Araças - CNPJ:. 
19.559.566/0001-86.  Objeto: Aquisição gêneros ali-
mentícios de produtos da agricultura familiar para ali-
mentação escolar. Valor por item: Item 4 - Ovo branco 
extra A Dz – R$ 3,50; Item 13 -Laranja Pêra KG – R$ 
1,85; Valor Total: R$ 25.202,50 (vinte e cinco mil, 
duzentos e dois reais e cinquenta centavos). Data de 
assinatura: 01/09/2013. Vigência: Início: 01/09/2013 
Término: 31/12/2013.

Nº 078/2013 - Contratante: Município de Barbace-
na. Contratado: Organização dos Amigos dos Mo-
radores e Produtores Rurais dos Costas- CNPJ:. 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PP 018/2013 – PRC 031/2013. Objeto: Registro de 
preços para futura aquisição de materiais para manu-
tenção de bens imóveis visando atender a Secretaria 
Municipal de Educação e Desporto, durante o exercí-
cio de 2013. Empresa vencedora: Moura e Moura In-
formática e Empreendimentos Ltda, item 01 no valor 
unitário de R$36,00, item 02 no valor unitário de R$ 
31,75, item 03 no valor unitário de R$30,00, item 04 
no valor unitário de R$18,50, item 05 no valor unitá-
rio de R$12,00, item 06 no valor unitário de R$8,00, 
item 07 no valor unitário de R$9,00, item 08 no va-
lor unitário de R$7,50, item 09 no valor unitário de 
R$7,00, item 11 no valor unitário de R$10,00, item 12 
no valor unitário de R$7,50, item 13 no valor unitário 
de R$305,00, item 14 no valor unitário de R$9,00, 
perfazendo o valor global de R$ 9.674,50 (nove mil, 
seiscentos e setenta e quatro reais e cinqüenta centa-
vos). Barbacena, 10/set/2013. Antonio Carlos Andra-
da – Prefeito Municipal.

PP 028/2013 - PRC N.º 056/2013. Registro de Pre-
ços aquisição materiais de copa cozinha para SE-
COPS e SEDUC. Empresas: SPACE INFORMÁTICA 
E MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA-ME - CNPJ 
14.190.355/0001-03 – itens: 01, 03, 05, 06, 07, 09, 
11, no valor total de R$10.496,10; HIGILAF DIS-
TRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA – CNPJ 
09.173.282/0001-01 – itens: 10 e 15 no valor total 
de R$29.608,60: e VILSON DA SILVA BRUN LTDA – 
CNPJ 11.038.785/0001-08 – itens: 02, 04, 08, 12, 13 
e 14 no valor total de: R$30.855,50. Barbacena, 12 
de Setembro de 2013. Antonio Carlos Andrada – Pre-
feito Municipal.

PP Nº 029/2013 - PRC N.º 055/2013. Registro de 
Preços aquisição materiais de limpeza para SECOPS 
e SEDUC. Empresas: JERBRA COMERCIAL LTDA - 
CNPJ 17.544.123/0001-96 – itens: 01 – R$0,98, 06 
– R$4,50, 09 – R$1,75, 12 – R$2,04, 13 – R$2,00, 
18 – R$6,07, 19 – R$13,45, 21 – R$3,90, 29 – R$4,05, 
35 – R$0,89, 36 – R$11,50, 40 – R$12,90. Valor to-
tal previsto R$80.640,00. VILSON DA SILVA BRUM – 
CNPJ 11.038.785/0001-08 – itens: 04 – R$1,38, 05 
– R$1,40, 10 – R$4,20, 24 – R$6,60, 30 – R$11,63, 
31 – R$54,70, 32 – R$13,60, 33 – R$15,00, 39 
– R$2,64. Valor total previsto R$72.465,00. HIGI-
LAF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 
– CNPJ 09.173.282/0001-01 – itens: 07 – R$10,50, 
11 – R$2,59, 23 – R$1,82, 38 – R$0,64. Valor to-
tal previsto R$96.282,00. EDUARDO DE FARIA CHA-
VES ME – CNPJ 14.937.152/0001-20 – itens: 15 
– R$6,75, 16 – R$4,55, 22 – R$3,75, 25 – R$5,15, 
26 – R$2,65, 27 – R$2,94, 34 R$47,75, 37 – R$2,70. 
Valor total previsto R$75.471,50. COMERCIAL VENER 
LTDA EPP – CNPJ 65.353.401/0001-70 – itens: 02 – 
R$3,43,  03 – R$2,77, 08 – R$1,26, 14 – R$2,35; 
17 – R$1,40, 20 – R$7,92, 28 – R$6,43. Valor total 
previsto R$89.985,20. Antonio Carlos Andrada – Pre-

específica para pagamento de despesas constantes do 
Plano de Trabalho.
§2º É proibida a realização de saques na conta espe-
cífica do convênio, cujas despesas deverão ser efeti-
vadas por meio de transferência bancária ou cheques 
nominais ao fornecedor dos bens ou serviços.

CAPÍTULO IV
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 15 A entidade beneficiada com a liberação de 
recursos financeiros públicos prestará contas da sua 
regular aplicação no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
contados do término da vigência do instrumento fir-
mado, ou do último pagamento efetuado, quando este 
ocorrer em data anterior àquela do encerramento da 
vigência.
Art. 16 São documentos necessários à prestação de 
contas:
I – Declaração de realização dos objetivos do convê-
nio;
II – comprovante de recolhimento do saldo de recur-
sos, quando for o caso;
III – cópias das notas fiscais, com seus respectivos 
recibos;
IV – extrato da conta bancária específica do qual cons-
te o período do recebimento da parcela única ou da 
primeira parcela até o último pagamento;
V – conciliação bancária, quando houver;
VI – cópia de cheques porventura emitidos; 
VII – comprovação de que o evento realizou-se; e,
VIII – comprovação da observância do disposto no art. 
3º, §2º, deste Decreto.
Parágrafo único. A comprovação de que trata o inciso 
VII deste artigo poderá ser feita por meio de cópias de 
fotos, vídeos, imagens, devidamente acompanhados 
do arquivo original, ou qualquer registro que demons-
tre, de forma inequívoca, a execução do objeto, bem 
como o atendimento ao disposto no art. 3º, §2º, deste 
Decreto.
Art. 17 As despesas deverão ser comprovadas me-
diante documento original fiscal ou equivalente, o qual 
deverá atender aos seguintes requisitos:
I - estar dentro do prazo de validade para sua emis-
são; 
II - ser original e sem rasuras; 
III - ser emitidos em nome do convenente; 
IV - estar devidamente identificado com o número do 
convênio, e o nome do concedente no corpo do com-
provante de despesa; 
V - conter especificação detalhada dos materiais ad-
quiridos ou dos serviços prestados; e,
VI - conter a atestação do recebimento definitivo do 
bem ou serviço. 
Art. 18 Toda despesa com o fornecimento de merca-
doria ou de serviço por pessoa jurídica deve ser com-
provada por nota fiscal.
Art. 19 Aquele que se omitir no dever de prestar con-
tas estará sujeito à tomada de contas especial, bem 
como a outras medidas para reparação do dano ao 
erário.
Art. 20 A rejeição da prestação de contas ou a omis-
são no dever de prestá-las, impede a celebração de 
outros convênios com a entidade e o recebimento de 
recursos por esta, sem prejuízos de outras providên-
cias legais cabíveis.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 21 Aplica-se, no que couber, ao processo ad-
ministrativo destinado à celebração de convênios, 
o disposto na Lei nº 8.666/93 e na Lei Municipal nº 
4.332/2010.
Art. 22 No exercício de 2013, após a publicação deste 
Decreto, a SIGA promoverá ampla divulgação do mes-
mo, inclusive com a promoção de reuniões explicativas 
do seu inteiro teor às entidades interessadas, e segui-
rá o seguinte cronograma:
I - Entre os dias 20 de novembro e 05 de dezembro 
do corrente, a SIGA receberá, com o devido protocolo, 
os requerimentos prévios dos interessados dos quais 
constarão as características dos eventos e valores esti-
mados a serem objeto de repasse pelo Município.
II - A SIGA encaminhará à Secretaria Municipal de 
Governo, até o dia 10 de dezembro do corrente, os 

autos dos processos administrativos decorrentes do 
chamamento com todos os requerimentos e a análise 
prévia de cada um deles para fins de apreciação e 
aprovação final.
III - A Secretaria Municipal de Governo providenciará 
a publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município 
da relação dos requerimentos deferidos e negados, 
até o dia 20 de dezembro, e devolverá os autos dos 
processos de chamamento à SIGA, até o dia 31 sub-
sequente.
§ 1º Para os eventos cuja data de realização estiver 
prevista para o primeiro trimestre de 2014, desconsi-
derar-se-á o prazo de 90 (noventa) dias previsto no 
artigo 8º deste Decreto.
§ 2º Para atender a disposição do parágrafo anterior, 
a SIGA ficará incumbida de providenciar junto às enti-
dades a serem beneficiadas e os setores competentes 
do governo municipal, as tratativas administrativas e 
operacionais necessárias para a liberação dos respec-
tivos recursos em tempo hábil.
Art. 23 Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.
Art. 24 Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 16 de outubro de 2013;
171º ano da Revolução Liberal, 83º da Revolução de 30. 

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

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

Secretário Municipal de Governo

07.710.607/0001-04.  Objeto: Aquisição gêneros 
alimentícios de produtos da agricultura familiar para 
alimentação escolar. Valor por item: Item 1 - Bata-
ta Inglesa KG – R$ 2,50; Item 2 - Cenoura Vermelha 
KG – R$ 2,45; Item 3 - Mandioca KG – R$ 2,50; Item 
5 - Cebola KG – R$ 2,50; Item 6 - Alho Cabeça n.º 6 
KG – R$ 13,90; Item 7  - Repolho KG – R$ 1,50; Item 
8 - Inhame KG – R$ 3,00; Item 9 - Moranga KG – R$ 
1,85; Item 10 - Tomate KG – R$ 3,50; Item 11 - Be-
terraba KG – R$ 2,80; Item 12 - Batata Baroa KG – R$ 
4,60 e Item 15 – Alface tipo crespa um R$ 1,15. Valor 
Total: R$ 64,138,75 (Sessenta e quatro mil, cento e 
trinta e oito reais e setenta e cinco centavos). Data de 
assinatura: 01/09/2013. Vigência: Início: 01/09/2013 
Término: 31/12/2013.

Nº 079/2013 - Contratante: Município de Barbacena 
– CNPJ.: 17.095.043/0001-09. Contratado: Associa-
ção dos amigos e moradores de Senhora das Dores 
– Amorsendor. - CNPJ:. 19.557.958/0001-06.  Objeto: 
Aquisição gêneros alimentícios de produtos da agricul-
tura familiar para alimentação escolar. Valor por item: 
Item 14 - Banana Prata KG – R$ 3,13. Valor Total: 
R$ 19.249,50 (Dezenove mil, duzentos e quarenta e 
nove reais e cinqüenta centavos). Data de assinatura: 
01/09/2013. Vigência: Início: 01/09/2013 Término: 
31/12/2013.
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EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

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

Secretário Municipal de Governo

MUNICÍPIO DE BARBACENA – RATIFICAÇÃO DE DIS-
PENSA DE LICITAÇÃO – PROCESSO 036/2013 - DL 
008/2013 –. Objeto: aquisição do medicamento AVAS-
TIN 400MG, para atender a mandado judicial. Forne-
cedor: MG ONCOLOGIA MEDICAMENTOS ESPECIAIS 
LTDA EPP – CNPJ 06.982.320/0001/70. Valor total da 
dispensa, R$36.001,26. Barbacena, 15/10/2013. An-
tonio Carlos Andrada – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE PROCESSO
LICITATÓRIO E ADITIVO E 

CONVÊNIOS
67-Extrato do 3º Termo Aditivo Contrato Nº02/2011 
PRC 1892/2011 PP 01/2011. Objeto: locação de imó-
vel. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde Públi-
ca - SESAP. Contratado: Ivone Gonçalves Couto Viana 
Santos. Valor: R$ 1.600,00. Vigência: 15/08/2013 a 
15/12/2013. Data de assinatura: 13/08/2013.

68-Extrato do 2º Termo Aditivo Contrato Nº19/2011 
PRC 9923/2010 PP 16/2010. Objeto: locação de vei-
culo TFD. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde 
Pública - SESAP. Contratado: Djaçma de Assis No-
gueira. Valor: R$ 108.000,00. Vigência: 07/07/2013 a 
07/07/2014. Data de assinatura: 05/07/2013.

69-Extrato do 2º Termo Aditivo Contrato Nº23/2011 
PRC 8488/2011 PP 03/2011. Objeto: locação de imó-
vel. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde Pú-
blica - SESAP. Contratado: Senna Figueiredo Empre-
endimentos Imobiliários Ltda. Valor: R$42.013,92. 
Vigência: 16/08/2013 a 16/02/2014. Data de assina-
tura: 16/08/2013.

72-EXTRATO DO CONTRATO Nº06/2013 PRC 04/2012 
PP 02/2012. Objeto: locação de veiculo para atender 
o TFD. Contratante: Secretaria Municipal de Saú-
de Pública - SESAP. Contratado: Clofthi Transporte 
Ltda. Valor: R$113.280,00. Vigência: 22/04/2013 a 
22/04/2014. Data de assinatura: 22/04/2013.

73-EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AO CONTRA-
TO Nº89/2009. PRC 56/2009 ID 02/2009. Objeto: Ser-
viço de laboratório citologia. Contratante: Secretaria 
Municipal de Saúde Pública - SESAP. Contratado: La-
boratório de Anatomia Patologia e Citologia Ltda. Data 
da rescisão: 23/08/2013.

feito Municipal.

PP Nº 031/2013 - PRC N.º 060/2013. Registro de 
Preços aquisição materiais de limpeza para atender 
a diversas secretarias. Empresas: JERBRA COMER-
CIAL LTDA, portadora do CNPJ n.º 17.544.123/0001-
96, itens: 19 – R$4,24;  20 – R$7,45; 21 - R$5,15 
e 22 - R$1,76. Valor Total R$39.715,72. VILSON 
DA SILVA BRUM - ME, portadora do CNPJ n.º 
11.038.785/0001-08, itens: 02 - R$1,67. 04 - R$3,65; 
07 – R$1,29; 10 – R$2,80; 13 – R$1,33; 25 – R$3,84; 
26 – R$2,00; 27 – R$0,84;     33 – R$25,84; 34 – 
R$4,10; 36 – R$2,20; 39 – R$1,20. Valor Total 
R$47.205,83. ARTE ORIGINAL LTDA, portadora do 
CNPJ n.º 23.407.083/0001-33, itens: 24 – R$5,10 e 
32 – R$7,00. Valor Total R$40.833,40. SPACE INF & 
MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA – ME portadora do 
CNPJ n.º 14.190.355/0001-03, itens: 14 – R$1,05; 18 
- R$0,81; 23 - R$2,14. Valor Total R$7.533,58. HIGI-
LAF LTDA, portadora do CNPJ n.º 09.173.282/0001-
01, itens 05 - R$7,86 e 06 - R$0,81. Valor Total 
R$3.136,14. EDUARDO DE FARIA CHAVES ME, por-
tadora do CNPJ n.º 14.937.152/0001-20, itens 03 - 
R$1,00; 11 - R$1,18; 12 - R$1,20; 16 - R$4,90; 17 
- R$2,60; 28 - R$0,84; 30 - R$1,25; 31 - R$2,18; 37 - 
R$0,93. Valor Total R$39.972,57. COMERCIAL VENER 
LTDA EPP portadora do CNPJ n.º05.353.401/0001-70, 
itens 01 - R$0,42; 08 - R$0,62; 09 - R$2,60; 15 - 
R$1,76; 29 - R$2,20; 35 - R$1,04; 38 - R$0,43. Valor 
Total R$48.823,90. Barbacena, 12 de Setembro de 
2013. Antonio Carlos Andrada – Prefeito Municipal.

RELAÇÃO DE COMPRA DIRETA
(ART 24, II C.C ART 62, § 4º AMBOS DA LEI 8.666/93)

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA – FUNDAC

Compras referentes ao mês de Junho/2013

Nº  COMPRA DIRETA DATA FORNECEDOR OBJETO VALOR

028/2013 07/06/13
JMD MATERIAIS ELÉTRICOS 
LTDA - FILIAL

Referente a aquisição de materias elétricos 
para atender a FUNDAC

R$ 27,80

029/2013 12/06/13 MORIS SIMÃO TUMA FILHO

Referente a aquisição de materias elétricos 
para atender a FUNDAC

R$ 343,00

030/2013 12/06/13

HELIO MARTIUS 
D.C.GONÇALVES 

Aquisição de materiaL grafico para atender 
a Biblioteca

R$ 760,00

031/2013 24/06/13

SILK'S COLOR LTDA Confecção de canetas para atender à 
Conferência Intermunicipal de Cultura

R$ 360,00

032/2013 24/06/13
L&Z BARBACENA 
CONFECÇÕES LTDA

Confecção de Camisas para atender à 
Conferência Intermunicipal de Cutura

R$ 570,00

033/2013 24/06/13
MARCOS THOMÉ DA SILVA Referente a pintura do Teto onde funciona 

a FUNDAC/CENATUR R$ 5.980,00

034/2013 26/06/13
PANIFICADORTA 
LAGUARDIA LTDA

Contratação de Serviços de Buffet para 
atender a FUNDAC no evento da 
Conferência Intermunicipal de Cultura R$ 750,00

035/2013 26/06/13
HELIO MARTIUS 
D.C.GONÇALVES 

Confecção de material gráfico para atender 
a FUNDAC no evento da  Conferência 
Intermunicipal de Cultura R$ 1.580,00

DESPESAS COM  COMPRA DIRETA NO MÊS DE  JUNHO /2013

 

 
Relação de Compra Direta ( art 24, II c.c art 62, § 4º ambos da Lei 8.666/93) 
 

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

Secretário Municipal de Governo

Frederico Furtado
Presidente da Fundação Municipal de Cultura - FUNDAC

Diretor-Geral: Luis Álvaro Abrantes Campos

SERVIÇO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO - SAS

EXTRATO DE PORTARIA

O Diretor-Geral do Serviço de Água e Saneamento 
(SAS), no uso da atribuição que lhe confere o art. 
157 da Lei Municipal nº 3.245, de 13 de dezembro 
de 1995; com fundamento no art. 132, XVII, do mes-
mo diploma legal; e, tendo em vista o que consta do 
processo administrativo de sindicância nº 01/2013, 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 390 - ADVERTIR o servidor Edney José 
do Nascimento, matrícula nº 816, pelo cometimento 
de ato contrário ao dever de urbanidade. Barbacena, 
8 de outubro de 2013. Luís Álvaro Abrantes Campos - 
Diretor-Geral do SAS.

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

Secretário Municipal de Governo

CÂMARA MUNICIPAL DE 
BARBACENA

Presidente: Amarílio Augusto de Andrade

PODER LEGISLATIVO

EXTRATO DE PORTARIA
343- Nomeando Rafaela Aparecida da Silva para 
exercer o cargo em comissão de agente de gabine-
te parlamentar símbolo CLC-1, do quadro da Câmara, 
lotada no gabinete do vereador Sebastião Alvim da 
Silva, de acordo com a lei 4169/09, modificada pela 
lei 4467/13, em vaga decorrente da exoneração de 
Simone Ferraz Thomaz Paulucci, a partir de 16.08.13. 
Vereador Amarílio Andrade – presidente.

RESCISÃO CONTRATUAL
Contrato de Fornecimento de Combustível nº 
010/2013. Processo nº 006/2013. Contratante: Câ-
mara Municipal de Barbacena. Contratada: Set Auto 
Posto Ltda. Motivo: Encerramento de atividade. Data 
da Rescisão: 15/10/2013. Amarilio Augusto de Andra-
de - Presidente da Câmara Municipal de Barbacena.

RESUMO DE ATA
RESUMO DA ATA 038/2013 - 028ª Sessão Ordinária – 
28.05.13 – 1º Período – 1º Ano da Legislatura. Presi-
dente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secre-
tário: Vereador Tadeu José Gomes. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h20. 
“Bem aventurado aquele que ama o Senhor e anda 
nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas 
mãos, feliz serás, e te irá bem.” (Salmos 128:1-2). I - 
Leitura e Discussão da Atas - Ata 032/2013 – Aprova-
da por unanimidade. II – Leitura da Correspondência 
e Comunicações - Convite para audiência pública a ser 
realizada pela Prefeitura Municipal para prestação de 
contas do Primeiro Quadrimestre de 2013. - Ofício 
080/2013 – Solicitando afastamento do Prefeito do 
município pelo prazo superior a 15 dias. - Indicação do 
vereador Sandro Heleno indicando seu nome pra a li-
derança do PP. - Correspondência informando o rece-
bimento do ofício nº 081/13-SEC, pelo Senador Renan 
Calheiros. - CIRC1837/05/2013 – Gabinete do Deputa-
do Lafaiete Andrada informando o pagamento de ver-
ba extraordinária do FUNDEB. - Correspondência dos 
Correios informando o aumento de preços das enco-
mendas. - CIRC 1866/05/2013 - Gabinete do deputa-
do Lafaiete Andrada informando o investimento da 
CEMIG em iluminação rural. - CIRC 1865/05/2013 - 
Gabinete do deputado Lafaiete Andrada informando a 
liberação de uma moto, um veículo e um notebook 
para a delegacia de atendimento especializado às mu-
lheres. - Ofício 1955/2013 – Presídio de Barbacena – 
Dossiê de Gestão do Diretor Geral – Júlio Cesar Mar-
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tins.  III- Apresentação de Proposições - Da vereadora 
Ângela Kilson: - Indicação nº 295/2013 – Solicita um 
redutor de velocidade para as ruas: São Vicente de 
Paula, em frente ao nº 539, Andaraí e Demétrio Ribei-
ro, em frente ao nº 466, Santo Antônio. - Do vereador 
Odair Ferreira: - Requerimento nº 322/2013 – Requer 
moção de congratulações ao reverendíssimo Padre 
Paulo Sérgio Ribeiro Sabino, pároco da Matriz de Nos-
sa Senhora da Penha e Coordenador do projeto de 
Vida Obras Passionistas São Paulo da Cruz. – Requeri-
mento nº 056/2013 – Requer moção de congratula-
ções ao reverendíssimo Padre Paulo Miranda, vigário 
paroquial da Matriz de Nossa Senhora da Penha e 
grande incentivador do projeto de vida Obras Passio-
nistas São Paulo da Cruz. – Requerimento nº 057/2013 
– Requer moção de congratulações à Fernanda Silva 
Melo,Secretária e grande incentivadora do projeto de 
Vida Obras Passionistas São Paulo da Cruz. – Indica-
ção nº 299/2013 – Solicita a troca de luminárias tradi-
cionais pelas de vapor de sódio, na Rua Tenente Vicen-
te de Paulo Souza, no bairro da Penha. – Indicação nº 
300/2013 – Solicita a colocação de postes com luminá-
rias a vapor de sódio no loteamento Loschi. – Indica-
ção nº 301/2013 – Solicita a colocação de postes com 
luminárias a vapor de sódio na Avenida São Francisco, 
bairro Caiçaras e o patrolamento da mesma. – Indica-
ção nº 302/2013 – Solicita o asfaltamento ou calça-
mento da Avenida Paraguai, Caiçaras. – Indicação nº 
303/2013 – Solicita a colocação de uma passarela no 
pontilhão nas proximidades do posto Shell. – Indica-
ção nº 304/2013 – Solicita operação tapa-buracos na 
Rua Ressaquinha, no bairro Nova Cidade. – Indicação 
nº 305/2013 – Solicita o calçamento do final da Rua 
Urucuia, no bairro Caiçaras. – Indicação nº 306/2013 
– Solicita o término do asfaltamento, limpeza e capina 
de vários trechos da Rua Abaeté, no bairro Caiçaras. 
– Indicação nº 307/2013 – Solicita operação tapa-bu-
racos, limpeza e capina da Avenida Major Suckow, 
Jardim das Alterosas, término do asfaltamento, limpe-
za e capina de vários trechos da Rua Abaeté, bairro 
Caiçaras. – Indicação nº 308/2013 – Solicita substitui-
ção das luminárias tradicionais pelas de vapor de sódio 
em todas as ruas do município. – Indicação nº 
321/2013 – Solicita a mudança das faixas de pedes-
tres localizadas na Avenida Pereira Teixeira, entre a 
escola Desafio e o Hospital Ibiapaba. - Do vereador 
José Jorge: - Indicação nº 323/2013 – Solicita regula-
rização de shows noturnos em ambientes abertos no 
município, preferencialmente às 23h00. – Requeri-
mento nº 061/2013 – Requer ao Sr. Prefeito que enca-
minhe mensagem acompanhada de projeto de lei, 
solicitando que nomeie a travessa Pereira Teixeira, ao 
lado do residencial Parque do Professor, como Rua 
Professor João Bosco Ferreira, bairro Santa Cecília. - 
Do vereador Johnson Marçal: - Indicação nº 312/2013 
- Solicita cobertura de buracos existentes na Rua Nel-
son Mauro Cândido, Bairro 9 de Março. – Indicação nº 
313/2013 – Solicita cobertura de buracos existentes 
na Rua Lino Armond, no bairro São Sebastião, Bairro 9 
de Março – Indicação nº 314/2013 – Solicita a cober-
tura dos buracos existentes na Rua Mariano Procípio, 
no bairro São João. – Indicação nº 315/2013 – Solicita 
a cobertura dos buracos existentes na Rua Anita Gari-
baldino, no bairro São Sebastião. – Indicação nº 
316/2013 – Solicita a cobertura dos buracos na Rua 
Mestre Lucas Chaves, no bairro São José. – Indicação 
nº 317/2013 – Solicita a cobertura dos buracos na Rua 
Embaixador Rui Barbosa, ao lado do CEFEC, no bairro 
São José. – Indicação nº 318/2013 – Solicita a cober-
tura dos buracos na Avenida Irmão Paula, em frente 
ao Colégio Imaculada Conceição. – Indicação nº 
319/2013 – Solicita a cobertura dos buracos na Aveni-
da Governador Benedito Valadares, bairro Padre 
Cunha. – Indicação nº 320/2013 – Solicita a cobertura 
dos buracos na Rua Sena Madureira, Pontilhão, em 
frente ao nº 275, no ponto de ônibus ali existente. 
Com a palavra pela ordem o vereador Johnson disse 
que com o aumento das cadeiras na Casa a população 
ganhou muito. Consequentemente, os pedidos e as 
indicações também aumentaram e algumas dessas 
indicações acabam coincidindo e pediu que os demais 
vereadores entendam essa coincidência, posto não ser 

proposital e ninguém pretende adentrar o bairro e a 
localidade dos demais vereadores. E deixou claro que 
sua fala é tão somente para evitar ciúmes por parte 
dos demais vereadores - Da Mesa da Câmara: - Re-
querimento nº 058/2013 – Requer voto de congratula-
ções ao Presidente o Conselho Municipal do Patrimô-
nio Histórico e Artístico de Barbacena, Sérgio Cardoso 
Ayres, pelo brilhante trabalho realizado, preparando 
toda a documentação para o pedido de tombamento, 
a nível estadual, do prédio da Câmara Municipal. – Me-
morial s/n – Os vereadores que compõem a Câmara 
Municipal de Barbacena vêm solicitar apoio pessoal do 
jornalista João Carlos Amaral, Presidente Nacional da 
ABRAJET – Associação Brasileira de Jornalistas de Tu-
rismo, no sentido de incluir Barbacena no roteiro turís-
tico do Estado de Minas Gerais. - Indicação nº 
297/2013 – Solicita a colocação de três postes com 
luminárias no acesso ao sítio Tonholo, situado às mar-
gens da BR-265, no bairro Grogotó. – Indicação nº 
298/2013 – Solicita providências quanto à fiscalização 
da fábrica de vidros localizada na rodovia BR-265, fun-
dos da torre da Rádio Barbacena, no bairro Grogotó, 
onde o exaustor funciona toda noite, não permitindo 
que os vizinhos durmam. – Requerimento s/n - Requer 
aos membros do Conselho Permanente da Ordem do 
Mérito Legislativo, para submeter o nome do Dr. Rei-
naldo de NAdrade Valu, Diretor Geral da Saint Gobain 
do Brasil, para ser agraciado com a insígnia do Mérito 
Legislativo – Mérito Especial. - Do vereador Tadeu 
José: - Indicação nº 227/2013 - Solicita que se faça 
denominação de Baliseu Custódio da Silva, a um dos 
logradouros públicos municipais ainda não denomina-
do. – Indicação nº 2282013 – Solicita que se faça de-
nominação de Genuíno Gomes Pereira, a Rua “D” do 
bairro São Jorge. – Indicação nº 230/2013 – Solicita 
que se faça a criação do Conselho municipal de Prote-
ção aos Animais. – Indicação nº 231/2013 – Solicita a 
construção de uma passarela por cima da linha férrea, 
saindo do Bairro Santa Luzia e descendo por detrás do 
posto Miranda, para ligar o bairro Santa Luzia ao Pon-
tilhão. – Indicação nº 232/2013 – Solicita a criação de 
um setor para tratar as pessoas dotadas da visão sub 
normal. – Indicação nº 324/2013 – Solicita a criação 
de um Plano Municipal de enfrentamento da violência. 
- Do vereador Carlos Alberto: - Requerimento nº 
063/2013 – Requer moção de repúdio à Presidenta da 
República, ao Sr. Ministro da Saúde, ao Presidente do 
Senado Federal e ao Sr. Presidente da Câmara dos De-
putados Federais, em razão da contratação direta de 
médicos estrangeiros por parte do Governo Federal, 
sem que seja realizada a prova de revalidação de di-
plomas. - Do vereador Carlos Roberto: - Indicação nº 
322/2013 – Solicita identificar e notificar o proprietário 
do terreno na Rua Raimundo de Ávila, em frente ao nº 
131, entrada do bairro Santa Luzia, para que possa 
providenciar a limpeza do mesmo. - Do vereador Ro-
naldo Braga: - Indicação nº 309/2013 - Solicita a pavi-
mentação para as Ruas Vereador Amarílio Augusto de 
Paula e bancário Paulino de Oliveira – Indicação nº 
310/2013 – Solicita a pavimentação asfáltica e sinali-
zação para as ruas Tancredo Esteves e Acre. - Do ve-
reador Luiz Gonzaga: - Indicação nº 311/2013 – Soli-
cita a troca da iluminação pública atual para lâmpadas 
de vapor de sódio da Rua Domiciano Rodrigues de 
Oliveira, no bairro Santo Antônio. - Da vereadora Ma-
rilene Franco: – Requerimento nº 059/2013 – Requer 
voto de congratulações para os funcionários da Casa 
de Saúde Santa Izabel, pelos 80 anos de fundação da 
entidade: Maria Hilda de Jesus; Glória Pissolati; Vera 
Lúcia de Faria; Maria da Consolação Fernandes; Bár-
bara Imaculada de Morais e Sandra Maria Gomes Fer-
reira. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 
20h25 - Discussão e Votação de Projetos - SEGUNDA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME URGÊNCIA UR-
GENTÍSSIMA. Proj. Lei nº. 074/13 – Autoriza a recupe-
ração de créditos tributários através de novas modali-
dades e dá outras providências – Aut. Executivo – PRAZO 
VENCIDO EM 25.05.13. APROVADO POR ONZE VOTOS 
FAVORÁVEIS E TRÊS VOTOS CONTRÁRIOS. Com a pa-
lavra pela ordem o vereador Odair Ferreira solicitou 
que o projeto fosse colocado em redação final. Com a 
palavra para justificar o voto o vereador Carlos Rober-

to solicitou que constasse na íntegra o seu voto con-
trário ao presente projeto por entender que o presen-
te projeto é contrário ao Código Tributário Nacional e 
que a nova modalidade que se pretende implantar no 
município para o pagamentos de débitos tributários 
com serviço, causará um desequilíbrio na arrecadação 
da prefeitura e nos recursos para a educação e saúde, 
inclusive o pagamento das dívidas que o município 
tem. Com a palavra para justificativa de voto o verea-
dor Ronaldo Braga solicitou que constasse na íntegra 
o seu voto contrário ao presente projeto por entender 
que o mesmo fere a Constituição Federal e não atende 
aos princípios da legalidade e da juridicidade.  Com a 
palavra para justificativa de voto o vereador Luiz Gon-
zaga solicitou que constasse na íntegra o seu voto 
contrário ao presente projeto pelas razões anterior-
mente expostas. O Sr. Presidente submeteu o requeri-
mento do vereador Odair Ferreira ao plenário que o 
APROVOU POR UNANIMIDADE. O Sr. Presidente solici-
tou à secretaria o projeto em redação final e, havendo 
aquiescência da Comissão de Redação Final, colocou 
em discussão e votação o projeto de lei que autoriza a 
recuperação de créditos tributários através de novas 
modalidades e dá outras providências – Aut. Executi-
vo. Encerrada a discussão o presente projeto foi colo-
cado em votação em redação final tendo sido aprova-
do com a abstenção do vereador Ronaldo Braga, onze 
votos favoráveis e dois votos contrários. PRIMEIRA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME URGÊNCIA UR-
GENTÍSSIMA. Proj. Lei nº. 073/13 – Autoriza o Municí-
pio de Barbacena a realizar o pagamento de indeniza-
ções decorrentes de desapropriação de imóveis para 
atender interesse público por meio de permuta de 
imóveis e dá outras providências – Aut. Executivo – 
PRAZO VENCIDO EM 25.05.13. APROVADO COM TRÊS 
VOTOS CONTRÁRIOS E ONZE VOTOS FAVORÁVEIS. 
Com a palavra para justificar o voto o vereador Carlos 
Roberto solicitou que constasse na íntegra o seu voto 
contrário ao presente projeto por que o mesmo fere a 
Constituição Federal em seu artigo 5, inciso XXIV que 
determina que a prescreve que a lei estabelecerá o 
procedimento para desapropriação por necessidade 
ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante 
justa e previa indenização em dinheiro, ressalvados os 
casos previstos nessa Constituição, que são os casos 
para reforma agrária, que não são os casos do presen-
te projeto. Com a palavra para justificativa de voto o 
vereador Ronaldo Braga solicitou que constasse na 
íntegra o seu voto contrário ao presente projeto por 
entender ser o mesmo contrário à Constituição Fede-
ral. Com a palavra para justificar seu voto o vereador 
Luiz Gonzaga solicitou que constasse na íntegra o seu 
voto contrário ao presente projeto por entender ser o 
mesmo ilegal e por estar embasado no parecer do 
IBAM que apresentou anteriormente. Com a palavra 
para justificar o seu voto o vereador Odair Ferreira 
solicitou que constasse na íntegra o seu voto favorável 
ao presente projeto por entender que esta é uma al-
ternativa para que a máquina municipal possa funcio-
nar. E que a gestão tem problemas urgentes para se-
rem resolvidos. Lembrou que a desapropriação já foi 
autorizada ao Prefeito e que as coisas serão feitas 
dentro de acordos e que no dia de hoje obteve essas 
informações. E que em relação ao projeto anterior as 
pessoas que se encontram em dívida com município 
poderão regularizar suas situações. PRIMEIRA DIS-
CUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME URGÊNCIA URGEN-
TÍSSIMA. Proj. Lei nº. 086/13 – Autoriza o Município 
de Barbacena a contratar com o Banco de Desenvolvi-
mento de Minas Gerais S/A – BDMG, operações de 
crédito com outorga de garantia e dá outras providên-
cias – Aut. Executivo – PRAZO VENCE EM 14.06.13. 
Com a palavra para discutir o presente projeto o vere-
ador Carlos Roberto lamentou que a situação chegue 
ao ponto de se ter que abrir crédito com o BDMG. O 
Prefeito está pedindo autorização da Câmara para 
contrair um empréstimo com o BDMG sob a alegação 
de que parte desse recurso será usado para a recupe-
ração da obra do século, da Rua Bahia, que precisa 
dessa intervenção. Lembrou que a oposição, desde o 
início do ano colocou que não seria uma oposição bur-
ra, mas disse ser lamentável que isso tenha que ocor-
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rer com esse valor, já que o governo do estado prome-
teu que ajudaria o governo que aí está se fosse eleito. 
Ouvimos durante todo o período de campanha que 
havia dinheiro e que o dinheiro estava sendo mal usa-
do. Agora pede-se um empréstimo. Os vereadores que 
aqui estavam na legislatura passada lembram todo o 
esforço que foi empenhado para que o projeto fosse 
aprovado e se conseguisse fazer as mesmas recupera-
ções que se pretende fazer hoje. Logo, a cidade não 
pode pagar o preço de uma irresponsabilidade. E eu 
gostaria, vereador Odair, que V. Exa. fizesse um agra-
do a toda oposição, e trouxesse à Casa, na próxima 
semana, a íntegra do Projeto “Urbaniza Barbacena”. 
Para que possamos saber para onde os recursos estão 
sendo encaminhados para aquilo que foi discutido aqui 
nas sessões anteriores. De minha parte não tem mais 
como pedir vistas e as resposta que solicitei a respeito 
da questão do aumento dos juros de 4% para 8% já 
me foram satisfeitas e parece que o próprio Tribunal 
de Contas já justificou dizendo que está certo. Disse 
que estão dizendo por aí que a Prefeitura deu um ca-
lote de seiscentos mil dos precatórios, mas está em 
suas mãos o auto de infração da Receita Federal, di-
zendo que no ano de 2009 quando a administração 
passada assumiu a Prefeitura o calote era de dois mi-
lhões, duzentos e quarenta e sete mil, trezentos e cin-
quenta e quatro reais e sete centavos. E da mesma 
forma o município teve os bens bloqueados e teve que 
fazer negociação, porque existia a possibilidade de 
bloqueio do FPM. Disse que quer ter acesso ao projeto 
“Urbaniza Barbacena” porque se for mesmo o da ges-
tão passada ele tem cópia dele. Disse que os três ve-
readores de oposição já estiveram na promotoria e lhe 
foi garantido todo acesso aos convênios que foram 
feitos, mas até o momento ainda não tiveram. Lem-
brou que mandaram um requerimento perguntando a 
respeito, mas não obtiveram resposta. Lembrou que o 
Sr. Presidente se absteve de votar o projeto na legisla-
ção passada e nem por isso foi crucificado, ninguém 
será criticado, todos serão respeitados, mas devem 
respeitar a situação da oposição que não votarão aqui-
lo que entenderem não ser certo, como os dois proje-
tos anteriores. E pediu coerência, já que por coerência 
ele encaminhará favoravelmente ao presente projeto e 
desde que a Casa receba as informações necessárias 
quanto ao projeto e sua execução. Com a palavra para 
discutir o projeto o vereador Luiz Gonzaga que disse 
que no governo anterior o presente projeto também 
foi aprovado e que ineficiência administrativa ou não 
agora não é mais passível de questionamentos, o fato 
é que não conseguiram os recursos para fazer as 
obras que era preciso. E agora que o atual governo 
está conseguindo viabilizar eles não votarão contra, 
mas querem a prestação de contas, a transparência. 
Com a palavra para discutir o projeto o vereador Ro-
naldo Braga disse que o grupo irá adotar a postura já 
mencionada e citou que precisavam saber porque 
houve a duplicação dos juros, mas isso já foi respondi-
do. E lembrou que o mérito do projeto não foi questio-
nado, e que o líder do governo trouxe os esclareci-
mentos que foram solicitados. Ressaltou ainda que 
estão sendo coerentes em votar o presente projeto 
para viabilizar os projetos de melhorias da cidade, 
principalmente por terem votado na administração 
passada. E agora a sua posição é a mesma e só fica-
ram em dúvida de porque o juros havia dobrado. E 
reafirmou acreditar que no fato da família Andrada 
estar novamente no governo faria com a cidade con-
seguiria de forma mais fácil os recursos para o municí-
pio, mas não é isso que está acontecendo. E os recur-
sos para o município virão por meio de empréstimos 
que devem ser pagos e desejou que o projeto não seja 
mal feito para não se perder a obra novamente e o 
dinheiro devidamente investido. E finalizou dizendo ao 
vereador Sá Grise que não assinou o memorial do ve-
reador porque já obteve informações que haverá mu-
danças em relação a essa situação. E como vereador 
do partido que apoia o governo federal, se assinasse o 
memorial poderia estar sendo afoito e como as altera-
ções virão ele não precisaria tomar essa posição. Mas 
ressaltou a importância do revalida para os médicos 
que virão para o país. Com a palavra pela ordem o 

vereador Odair Ferreira disse que os vereadores que o 
antecederam sabe a importância da recuperação do 
córrego da Rua Bahia, e que essa foi a alternativa en-
contrada pelo Prefeito, como a prefeita havia encon-
trado anteriormente, mas o convênio não foi realizado 
na época. Afirmou que o Secretário de Finanças con-
versou com o analista, Arnoldo Flávio Viana, do Depar-
tamento de Apoio aos Municípios, e como questionado 
pelo vereador Luiz Gonzaga, a linha dos recursos utili-
zados do BDMG, para o projeto Urbaniza não são pro-
venientes do BNDS e por essa razão a taxa de juros 
passou a ser de 8%. E disse ao vereador Carlos Rober-
to que apesar de ter tentado contato com ele no dia 
ontem, não conseguiu em razão do mesmo estar em 
Belo Horizonte, em compromissos políticos, mas que 
gostaria de deixar registrado que conforme acordo fir-
mado ele trouxe a resposta solicitada para a Casa. 
Encerrada a discussão o projeto foi colocado em vota-
ção e o mesmo foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 
Com a palavra para justificar seu voto o vereador San-
dro Heleno parabenizou a Casa pela votação que aca-
baram de realizar e em especial porque a oposição e a 
situação se uniram pelo bem de Barbacena. PRIMEIRA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI. Proj. Lei 
nº. 030/13 – Dispõe sobre a obrigatoriedade de insta-
lação de sistema de segurança e monitoramento por 
câmaras de vídeo nas áreas externas das agências dos 
correios e das instituições bancárias e financeiras que 
possuam agências ou postos de atendimento localiza-
dos no Município de Barbacena e dá outras providên-
cias. – Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. Com a pala-
vra para discutir o projeto o vereador Johnson Marçal 
agradeceu ao jornal expresso por já ter publicado no-
tícia sobre o projeto. Destacou que as câmeras já são 
uma realidade nas grandes cidades do país. Destacou 
o fato de que muitas vezes os vereadores enviam pro-
jetos para a Casa e porque oneram o município eles 
acabam sendo vetados nas Comissões. Lembrou que 
anteriormente já tinha feito um projeto para solicitar 
que o município instalasse câmeras pela cidade, mas 
foi vetado por terem entendido que o Poder Legislativo 
não podia criar leis que onerassem o município. E ago-
ra o seu projeto é para que as empresas e instituições 
bancárias façam o investimento em segurança. Isso 
ajudará toda a população para futuras inconveniên-
cias. E pediu aos vereadores que o apoiem nesse pro-
jeto. Encerrada a discussão o presente projeto foi co-
locado em votação e foi APROVADO POR 
UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 046/13 – Institui o Dia 
Municipal do Homem e dá outras providências – Aut. 
Vereadora Gracia Araújo. Com a palavra para discutir o 
projeto a vereadora Gracia Araújo disse que apresen-
tou o presente projeto porque as data comemorativas 
são muitas pelo país, e que o dia internacional em 
comemoração ao homem é comemorado no dia 19 de 
novembro. Lembrou que a data é organizada pela Or-
ganização das Nações Unidas, mas que no Brasil o dia 
é comemorado no dia 15 de julho, por ter sido o mês 
em que o homem chegou à lua. Disse que os motivos 
se devem à melhoria da saúde do homem e pela im-
portância do papel masculino na família e na socieda-
de. Destacou que é uma questão de justiça essa lem-
brança e apesar de não ser divulgado o homem é 
também descriminado e uma das áreas em que isso 
acontece é nas campanhas para o tratamento de do-
enças dos homens. Pois as campanhas voltadas para 
as mulheres são sempre mais direcionadas. Citou os 
problemas enfrentados pelos homens na sociedade e 
que eles acabam tendo a vida mais curta que a das 
mulheres. E que inúmeras são as razões que justificam 
a instituição desse dia e pediu que os demais vereado-
res votem favoravelmente ao presente projeto. Com a 
palavra para discutir o projeto o vereador Johnson 
Marçal cumprimentou a vereadora Gracia pela sua 
atuação na Casa. Cumprimentou ainda o vereador 
Amarílio por ter conseguido atingir os seus objetivos 
com a assinatura do contrato que dará início a obra do 
Hospital. E disse saber de toda a sua luta nas várias 
esferas governamentais, principalmente em razão do 
aumento alarmantes dos casos câncer, em especial 
entre os homens. E desejou sorte nessa empreitada, 
dado o grande trabalho realizado. E finalizou dizendo 

que a postura do parlamento deve sempre ser em fa-
vor da cidade. Com a palavra pela ordem o vereador 
Odair Ferreira cumprimentou a vereadora Gracia Araú-
jo pelo presente projeto. Citou que recebeu um convi-
te para a assinatura do contrato do Hospital do Câncer 
e que assim que for instituído esse dia seja feito um 
convênio com o Núcleo de Combate ao Câncer de Bar-
bacena para fazerem campanhas de prevenção envol-
vendo os homens. Incentivando a realização de exa-
mes preventivos do câncer. Afinal a prevenção é o 
melhor remédio. Com a palavra pela ordem a vereado-
ra Gracia Araújo disse que prefere que o dia seja insti-
tuído no dia 19 de novembro em razão das férias par-
lamentares. Com a palavra para discutir o projeto a 
vereadora Marilene Franco parabenizou a vereadora 
Gracia pela sensibilidade de criar o dia municipal do 
homem. Parabenizou também o vereador Amarílio 
pela realização do contrato do Hospital do câncer, e 
pediu que levasse também seus cumprimentos ao Dr. 
Júlio. Desejou que o projeto continue e em breve o 
Hospital esteja sendo inaugurado. Com a palavra para 
discutir o projeto o vereador Sandro agradeceu à ve-
readora Gracia pela proposição do presente projeto 
em homenagem aos homens que ainda não tinham 
uma homenagem dessas. Encerrada a discussão o 
projeto foi colocado em votação e foi APROVADO POR 
UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 051/13 – Inclui no calen-
dário oficial do Município de Barbacena a Festa do 
Produtor Rural de Coréia de Almeida e dá outras pro-
vidências – Aut. Vers. Ilson Guilherme e Márcio Zeferi-
no. APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 
052/13 – Dispõe sobre o incentivo ao cultivo da “Citro-
nela” e “Crotalária Juncea” como método natural de 
combate à Dengue e dá outras providências – Aut. Ver. 
Johnson Oliveira Marçal. RETIRADO DA PAUTA. Com a 
palavra pela como líder o vereador Carlos Roberto dis-
se que nos últimos quatro anos viveram um clima de 
pressão para que a Casa referendasse os índices de 
reajuste do servidor público municipal e chegamos, 
em algumas vezes, a passar por momentos nessa 
Casa como no último ano, em que os vereadores Ro-
naldo Braga e Luiz Gonzaga quase saíram da Casa 
escoltados pela guarda municipal. Agora, estou sen-
tindo um certo silêncio, uma ausência, que o incomo-
da muito. Disse que lhe disseram que os servidores 
não poderiam receber o aumento porque a lei 2300 
teria sido revogada. Isso é uma mentira, porque se a 
lei tivesse sido revogada a primeira pessoa a ser infor-
mado seria o Presidente da Casa para que desse baixa 
na referida lei. Disse que também está sentindo falta 
do sindicato e dos servidores, da questão da negocia-
ção, de se observar as perdas que aconteceram. E que 
ainda que os vereadores não gostassem essas ques-
tões foram discutidas aqui antes. TERCEIRA PARTE – 
ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁ-
RIO: 21H25. Prosseguindo com a palavra como líder o 
vereador Carlos Roberto disse que tem algumas coisas 
que estão o incomodando e uma delas é o fato de que 
alguns dias atrás houve a Tribuna Livre e o Presidente 
da Associação do Transporte Alternativo de Passagei-
ros veio muito alegre para fazer o seu pronunciamento 
e no momento ele recebeu a informação de que até o 
mês de maio viria para a Casa um projeto de lei para 
regularizar o transporte alternativo na cidade. Disse 
que até o momento não viu o projeto, do mesmo jeito 
que também não viu até agora ninguém tocar no as-
sunto E gostaria de perguntar ao Presidente do Sindi-
cato onde está o projeto de reajuste dos servidores e 
que espera uma resposta de quando será votado e 
quando a prefeitura irá pagar os trinta por cento da 
guarda municipal, que é determinação federal. E que-
ria saber que se pagará retroativo, porque é direito 
dos servidores. E encerrando, outra coisa que o preo-
cupa é a questão da segurança. O Sr. Presidente pediu 
que o vereador Carlos Roberto protocolasse os assun-
tos referentes à Comissão de Segurança desata Casa. 
Neste momento o Sr. Presidente solicitou que fosse 
feita a chamada dos vereadores. Estando presentes os 
vereadores Angela Kilson, Amarílio Augusto, Carlos 
Alberto Sá Grise, Carlos Roberto, Gracia Araújo, José 
Jorge, Luiz Gonzaga, Márcio Ferreira, Odair Ferreira, 
Sandro Heleno, Tadeu José e Vânia de Castro. E que 
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os vereadores Johnson Marçal, Ronaldo Braga e Mari-
lene Franco tiveram que ausentar-se mais cedo da 
Casa. Não havendo oradores inscritos e nada mais 
havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a presente 
sessão às 21h31 e eu, Danielle de Paula Almeida Du-
arte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida 
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e 
pelo Senhor Secretário. Presidente: Vereador Amarílio 
Augusto de Andrade. Secretário: Vereador Tadeu José 
Gomes.

RESUMO DA ATA 040/2013 - 009ª Sessão Extraordiná-
ria – 05.06.2013 - 1º. Período - 1º. Ano da Legislatu-
ra. 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 041/2013 - 030ª Sessão Ordinária – 
06.06.2013 - 1º. Período - 1º. Ano da Legislatura. Pre-
sidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Se-
cretário: Vereador Tadeu José Gomes. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h22. “O 
Senhor é minha luz e minha salvação; a quem teme-
rei?” (Salmo 27-1). I - Leitura e Discussão da Ata. - Ata 
033/2013 – Aprovada por unanimidade. II – Leitura da 
Correspondência e Comunicações. - Ofício 198/2013/
GDUR/JF Sudeste de Minas – Informando Créditos de 
Recursos Financeiros destinados ao município para o 
Programa de Engenharia e Saneamento Básico. PRO-
JETOS PROTOCOLADOS NA CASA. - Proj. Lei nº. 
095/13 - Dispõe sobre a instituição e criação de unida-
de móvel para castração cirúrgica itinerante de cães e 
gatos por médico veterinário e dá outras providências 
– Aut.  Vereadora Vânia Maria Castro. - Proj. Lei nº. 
088/13 – Acrescenta-se os artigos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, na Lei Municipal nº. 
3551 de 15 de abril de 1999 e dá outras providências 
- Aut. Ver. Tadeu José Gomes. SEGUNDA PARTE – OR-
DEM DO DIA – HORÁRIO:19h32. Discussão e Votação 
de Projetos. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – 
PROJETO DE LEI. Proj. Lei nº. 030/13 – Dispõe sobre 
a obrigatoriedade de instalação de sistema de segu-
rança e monitoramento por câmaras de vídeo nas áre-
as externas das agências dos correios e das institui-
ções bancárias e financeiras que possuam agências ou 
postos de atendimento localizados no Município de 
Barbacena e dá outras providências. – Aut. Ver. John-
son Oliveira Marçal. APROVADO POR UNANIMIDADE. 
Com a palavra pela ordem o vereador Carlos Roberto 
chamou a atenção de todos e deixou registrada a sua 
reclamação. Afirmou que votará favoravelmente já 
que entende que o projeto poderá servir para criar um 
sistema de informações que possa trazer consequên-
cias na políticas públicas de proteção ao professor e ao 
aluno. E ressaltou que essa também era sua intenção 
no projeto de sua autoria, sem que houvesse a criação 
de qualquer cargo, ou oneração para o município. Com 
a palavra pela ordem o vereador José Jorge disse ao 
vereador Carlos Roberto que é presidente da Comis-
são de Constituição e citou os demais membros. Lem-
brou que o projeto do vereador Carlos Roberto teria 
sido arquivado porque, de acordo com os demais 
membros da Comissão, entre eles o vereador Ronaldo 
Braga, entendeu-se que nem sempre a família quer 
que seja do conhecimento público que a pessoa possui 
tal problema. E por isso tiveram o entendimento de 
arquivar o projeto. Mas que todos os projetos do vere-
ador foram avaliados e estão na pauta, sem que tenha 
havido qualquer diferenciação, chegando, muitas ve-
zes sendo relatados pelo vereador Ronaldo. Com a 
palavra para explicação pessoal o vereador Carlos Ro-

berto disse que não estava diferenciando os membros 
da Comissão e sabe como elas funcionam. Mas ressal-
tou que o seu projeto em nenhum momento menciona 
a referida divulgação, mas tão somente em se ter es-
ses dados estatísticos e fazer um balanço fidedigno 
dos casos de câncer existentes na cidade. Principal-
mente porque a maioria dos casos é encaminhada 
para Juiz de Fora e Belo Horizonte. Nesse momento o 
Sr. Presidente informou que estava presente o Presi-
dente do Sindicato dos Servidores, Almir Ferreira, e 
convidou o mesmo para fazer parte da mesa dos tra-
balhos. Com a palavra pela ordem o vereador Luiz 
Gonzaga deixou registrada a sua indignação pelo que 
está acontecendo na ilha de Marajó onde o prefeito 
baixou uma lei em que estaria pagando às pessoas 
pelos cachorros mortos, sendo R$5,00 por cada ma-
cho e R$10,00 por cada fêmea mortos. Queria tam-
bém chamar a atenção do Secretário de Obras, pois 
começaram a fazer uma operação tapa-buracos no 
bairro Santo Antônio, onde está acontecendo a come-
moração pelo dia de Santo Antônio, mas já foi inter-
rompida, e espero que os senhores da base do gover-
no, principalmente a vereadora Angela Kilson, que é 
moradora do bairro. Nesse momento concedeu a pala-
vra para a vereadora Angela Kilson explicar-se que 
disse ter sido a operação um pedido seu, mas que no 
dia de hoje estariam fazendo a operação em outro lo-
cal, mas que amanhã ou depois estariam retornando 
para o bairro Santo Antônio. Prosseguindo o vereador 
Luiz Gonzaga disse que anteriormente já havia feito 
um pedido pessoalmente e por diversas vezes chegou 
a tapar os buracos ele mesmo. Mas fica agradecido 
porque está lutando para que o bairro fica cada vez 
melhor. Mas ressaltou que o seu pronunciamento foi 
tão somente para parabenizar a população do Ponti-
lhão pela criatividade de seus protestos e dizer que 
essa é uma forma educada da população fazer suas 
reivindicações e que sua paciência já está ficando cur-
ta. Proj. Lei nº. 046/13 – Institui o Dia Municipal do 
Homem e dá outras providências – Aut. Vereadora 
Gracia Araújo. APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. 
Lei nº. 051/13 – Inclui no calendário oficial do Municí-
pio de Barbacena a Festa do Produtor Rural de Correia 
de Almeida e dá outras providências – Aut. Vers. Ilson 
Guilherme e Márcio Zeferino. APROVADO POR UNANI-
MIDADE. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PRO-
JETO DE LEI. Proj. Lei nº. 052/13 – Dispõe sobre o 
incentivo ao cultivo da “Citronela” e “Crotalária Jun-
cea” como método natural de combate à Dengue e dá 
outras providências – Aut. Ver. Johnson Oliveira Mar-
çal. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR ODAIR FER-
REIRA.  Proj. Lei nº. 054/13 – Inclui no calendário de 
eventos do Município de Barbacena a Semana Munici-
pal de Prevenção a Acidentes com Motociclistas, na 
forma que indica – Aut. Luiz Gonzaga de Oliveira. VIS-
TAS CONCEDIDAS À VEREADORA VÂNIA DE CASTRO. 
Proj. Lei nº. 056/13 – Dispõe sobre as diretrizes a se-
rem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do 
Município de Barbacena para o exercício de 2014 e dá 
outras providências – Aut. Executivo. VISTAS CONCE-
DIDAS AO VEREADOR RONALDO BRAGA. Proj. Lei nº. 
060/13 – Institui a Semana Municipal de Conscientiza-
ção, Prevenção e Combate a diabetes na Infância e 
Adolescência e dá outras providências – Aut. Ver. Jo-
hnson Oliveira Marçal. VISTAS CONCEDIDAS AO VE-
READOR SANDRO HELENO. Proj. Lei nº. 032/13 – Ins-
titui no âmbito do Município de Barbacena o Programa 
de Incentivo ao Uso do Tijolo Ecológico e dá outras 
providências – Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. VIS-
TAS CONCEDIDAS À VEREADORA ANGELA KILSON. 
Proj. Lei nº. 050/13 – Cria no âmbito Municipal o Cen-
tro de Atividade da Melhor Idade de Barbacena – Ativa 
Idade e dá outras providências – Aut. Vereadora Vânia 
Maria de Castro. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR 
JOHNSON MARÇAL. Proj. Lei nº. 059/13 – Institui o 
Sistema de Informações sobre violência nos estabele-
cimentos de ensino no Município de Barbacena - Aut. 
Ver. Johnson Oliveira Marçal. VISTAS CONCEDIDAS À 
VEREADORA GRACIA ARAÚJO. PRIMEIRA DISCUSSÃO 
E VOTAÇÃO – PROJETO DE RESOLUÇÃO. Proj. Resolu-
ção nº. 006/13 – Dispõe sobre a inauguração de retra-
tos dos ex-presidentes e ex-vice-presidentes da Câma-

ra Municipal e dá outras providências – Aut. Vereador 
José Jorge Emídio. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREA-
DOR LUIZ GONZAGA. Proj. Resolução nº. 004/13 – 
Cria a ouvidoria parlamentar na Câmara Municipal de 
Barbacena e dá outras providências – Aut. Vereador 
Carlos Roberto Batista. VISTAS CONCEDIDAS À VERE-
ADORA MARILENE FRANCO. PROPOSIÇÕES – DIS-
CUSSÃO E VOTAÇÃO. EM BLOCO: 07.05.13. APROVA-
DAS POR UNANIMIDADE. 14.05.13. APROVADAS POR 
UNANIMIDADE. 21.05.13. APROVADAS POR UNANI-
MIDADE. 28.05.13. APROVADAS POR UNANIMIDADE. 
04.06.13. APROVADAS POR UNANIMIDADE. Com a 
palavra como líder do PSD o vereador Johnson disse 
ser solidário ao vereador Carlos Roberto, mas acredita 
que a Comissão não tenha sido capciosa. E pediu que 
a Comissão reconsiderasse e desarquivasse o projeto. 
Cumprimentou a vereadora Marilene por ter consegui-
do a aprovação de suas proposições. No entanto, gos-
taria de esclarecer uma situação que deixou todos os 
vereadores chateados, pois apesar da excelente presi-
dência do vereador Amarílio, nunca viu uma sessão 
solene ser aprovada em tão pouco tempo. Concedeu 
um aparte à vereadora Marilene que disse ter certeza 
que não houve nenhum boicote, mas ela ficou decep-
cionada e não voltará atrás em suas palavras, foi pelo 
fato de ter feito tudo no tempo hábil e ter enviado 
toda documentação correta para a sessão solene e 
não precisava passar pela decepção de ontem Con-
cluindo o vereador Johnson pediu aos demais verea-
dores, que sempre que houver algum projeto de inte-
resse maior que façam a defesa do mesmo e ressaltem 
a necessidade de serem aprovados nas datas marca-
das. E disse que nesse caso faltou apenas comunica-
ção. Nesse momento concedeu um aparte ao vereador 
Márcio que disse não ter conseguido vir a reunião de 
ontem, mas que realmente com um prazo tão curto é 
difícil vir à reunião. Finalizando o vereador Johnson 
disse que o convite é que foi de última hora. E que se 
forem discutir o passado a cidade é que sairá perden-
do. Nesse momento o Sr. Presidente disse que tem em 
mãos pedidos de sessão solene dos vereadores Gracia 
Araújo, Carlos Roberto, Luiz Gonzaga e Vânia Castro e 
informou que ainda não resolveu sobre as datas des-
tas sessões por não ter um local adequado para a re-
alização das mesmas, em virtude da interdição da 
Câmara. E pediu à Comissão que irá avaliar a mudança 
da Câmara que trabalhe com rapidez para resolver tal 
questão. E destacou que a reunião solene da vereado-
ra Marilene está sendo realizada em tão curto prazo foi 
porque ela mesma conseguiu o local para realiza-la. E 
tão logo se tenha um local para a realização das ses-
sões solenes ele as fará. E determinou a realização da 
chamada dos vereadores. Estavam presentes os vere-
adores Angela Kilson, Amarílio Andrade, Carlos Alberto 
Sá Grise, Carlos Roberto, Gracia Araújo, Johnson Mar-
çal, Jorge Emídio, Luiz Gonzaga, Márcio Zeferino, Ma-
rilene franco, Odair Ferreira, Ronaldo Braga, Sandro 
Heleno, Tadeu José, Vânia de Castro. Com a palavra 
pela ordem o vereador Luiz Gonzaga fez um pronun-
ciamento que segue na íntegra. “O jornal O Tempo 
trouxe uma matéria importante até para acabar com 
essa especulação que se cria em Barbacena e Região 
com relação à criação de novas cidades. Sempre foi 
dito nos trabalhos desta Casa a possibilidade de Cor-
reia de Almeida ou Senhora das Dores virem a se 
emancipar. A lei federal foi aprovada e passou esta 
atribuição para as Assembleias Estaduais. Mas deven-
do que ter como parâmetro a lei federal. As particula-
ridades para que um distrito se torne uma cidade au-
mentaram muito. Em Minas Gerais apenas onze 
cidades se enquadraram nesse novo projeto e terão 
condições de reivindicar sua emancipação. E para que 
os vereadores possam ter conhecimento e dar conhe-
cimento para as pessoas que especulam sobre essa 
situação. Agora gostaria da atenção dos vereadores, 
pois o Diário do Executivo de 14/05/2013 trouxe a lei 
delegada n. 63 e essa lei, basicamente é o fim do DE-
MAE. Ela dispõe sobre a contratação, mediante con-
corrência pública dos serviços públicos municipais de 
saneamento. Então, essa é a pá de cal que vai acabar 
com o DEMAE da nossa cidade. E, pasmem os senho-
res, que o prefeito, em uma manobra muito bem arti-
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culada, através de uma lei delegada, criou mecanis-
mos para inviabilizar o seu projeto. A lei que dizia que 
para privatizar, vender ou fazer qualquer coisa com as 
autarquias seria preciso realizar um plebiscito na cida-
de. O povo teria que ser consultado. O prefeito não vai 
acabar com o DEMAE, essa será a sua argumentação, 
mas ele deixará de exercer a sua principal função, ele 
passará apenas a fiscalizar. Ele continuará a existir es-
tatutariamente, mas deixará de existir na prática, por-
que vai entrar outra empresa que todos nós pratica-
mente já sabemos qual vai ser. E me permitam 
senhores levantar uma questão que é até dura, mas é 
muita coincidência, já que a nossa região foi atingida 
recentemente por um grave acidente, onde foi despe-
jado um caminhão de óleo no rio onde é feita a capta-
ção de água da cidade. Eu me nego a pensar que essa 
coisa não tenha sido acidente, mas todos nós temos o 
direito de pensar. E quando você começa a juntar um 
mais um, é muita coincidência que, passados alguns 
dias, chega esse projeto onde haverá essa situação, 
de venda do serviço de saneamento básico de Barba-
cena. Tomara! A gente tem que acreditar que tudo não 
passou de um grave acidente. Eu, na época, parabeni-
zei o SAS, a Prefeitura, o Sr. Prefeito, a defesa civil do 
estado de Minas Gerais, a empresa COPAS, por terem 
todos se juntaram em razão da situação de calamida-
de pública, fato temeroso, pois mais da metade da ci-
dade estava sem água. E, graças a Deus, nós conse-
guimos solucionar em tempo hábil a questão da água 
em Barbacena. Mas quer deixar o seu protesto, já que 
anteriormente trouxe para os demais vereadores um 
filme que falava sobre a disputa da água no mundo. O 
país que tem água, tem vida e tem muitas grandes 
potências desse mundo que não têm água para man-
ter-se. E aquele filme retrata exatamente isso, a busca 
desenfreada pelo domínio da água. E aí fica a questão, 
a COPASA ou outra empresa que irá entrar, certamen-
te seja a COPASA, o capital financeiro da COPASA, 
51% é do estado de Minas Gerais, mas os outros 49% 
não são. São capitais estrangeiros, investidores es-
trangeiros que não querem saber, farão seus investi-
mentos. Prosseguindo com a palavra como líder o ve-
reador Luiz Gonzaga disse que esses investidores 
querem resultado e resultado para eles é lucro. Não 
sei o que vai acontecer com o nosso município, vamos 
entregar a nascente de água, água que é nossa, para 
o capital estrangeiro investir. Senhores é evidente que 
a COPASA é uma grande empresa, empresa séria que 
vive de resultados e ela usa o que precisa, não há 
desperdício. O trabalho é pontual. Infelizmente a jus-
tificativa de que o DEMAE não dá lucro e outras coisas. 
O DEMAE se tornou, ao longo dos anos, não só dessa 
gestão, um grande absolvidor de empregos, de servi-
dores e quando há esse acúmulo de pessoas, consu-
mindo o lucro do DEMAE, é impossível que ele dê lucro 
e conseguir fazer um investimento para melhorar seus 
serviços. Acho que a questão aqui não era acabar com 
o DEMAE era dar a ele condições de trabalhar de for-
ma eficiente. E que forma é essa? É matemática, não 
tem que ser cabide de empregos, tem-se que contra-
tar pessoal especializado dotar de equipamentos, do-
tar o DEMAE de um mecanismo administrativo eficien-
te pra que ele não tenha prejuízo, para que ele possa 
render e possa fazer um trabalho tão brilhante quanto 
o trabalho que a COPASA e outras empresas de sane-
amento fazem. Porque naquelas empresas não tem 
gente encostada vendo as coisas acontecerem, lá é 
todo mundo trabalhando. Usa-se o número necessário 
de pessoas para desempenhar determinada função, 
tem uma tarefa e se não cumprir fica no vermelho. 
Então tem que ser uma questão pontual, se o nosso 
DEMAE pudesse adequar essa questão. O DEMAE que 
já ajudou muito a nossa cidade, o DEMAE já ajudou 
muito a Prefeitura. Eu gostaria de deixar só o meu 
protesto, os outros vereadores também vão tecer seus 
comentários e vamos ver o que a cidade vai fazer. A 
gente viu em outros anos os camisas pretas, a popu-
lação vindo, não queria o fim, vamos ver o que vai 
acontecer. Nesse momento concedeu um aparte ao 
vereador Johnson que disse ser nobre a preocupação 
do vereador Luiz Gonzaga e que também teve essa 
preocupação em seu primeiro ano como vereador e 

apresentou um projeto determinando que fosse feito o 
plebiscito nos casos de venda de bens públicos. Lem-
brou que esse projeto se tornou uma emenda à lei 
orgânica e que recentemente esteve com o Sr. Prefeito 
e comentou sobre sua preocupação a respeito do as-
sunto. Disse que criou o projeto, naquela época, devi-
do a maneira como a COPASA veio para a cidade. 
Apesar de saber que essas empresas são eficientes e 
possuírem capacitação, coisa que o município não tem 
feito a anos. Lembrou que nunca viu um prefeito ser 
reeleito na cidade, pois se fossem bons teriam sido 
reeleitos ou reelegeriam outras pessoas em seus luga-
res. Disse ter cobrado da ex-prefeita Danuza e até do 
Senador Hélio Costa a retirada da COPASA da cidade 
em razão da forma como ela entrou na cidade, mas 
nada foi feito. Agora o Prefeito lhe certificou que não 
venderá o DEMAE, em especial por lei delegada. Afir-
mou que já solicitou que alguns advogados fizessem a 
análise dessa situação, pois apresar de querer manter 
sua palavra e ajudar o Prefeito, Barbacena precisa 
olhar para frente. E não acredita que o Sr. Prefeito fará 
alguma besteira como fez os demais que passaram 
pela cidade e deixaram entrar essas instituições na 
cidade. Deixou claro que a campanha foi feito sob o 
argumento de que a COPASA seria tirada daqui, e ape-
sar de alguns acreditarem que a COPASA tem feito um 
bom trabalho é preciso valorizar o DEMAE para que a 
água permaneça na cidade. E se o prefeito pretende 
se reeleger ou manter um sucessor seu, que ele olhe 
com carinho pelos funcionários do DEMAE/SAS e a 
água que precisa ser preservada. E lembrou os verea-
dores que passaram pela Casa e também foram contra 
a entrada da COPASA. Dando seguimento o vereador 
Luiz Gonzaga leu o artigo 1º da lei delegada e ressal-
tou que o escrito ali se tratava do mesmo serviço pres-
tado pelo SAS. Nesse momento concedeu um aparte 
ao vereador Sandro Heleno disse que esteve reunido 
com o Sr. Prefeito que o deixou tranquilo ao dizer que 
não acabará com o DEMAE. Afirmou que muitas histó-
rias aparecem com o intuito de denegrir a imagem do 
Sr. Prefeito. E falou que gostaria de reafirmar aquilo 
que falou e o trabalho que está fazendo na Casa nes-
ses poucos dias que está aqui é com muito prazer. No 
entanto, solicitou ao vereador Luiz Gonzaga que quan-
do estiver falando na rádio respeite os demais verea-
dores da Casa, pois muitas pessoas tem lhe cobrado e 
afirmado que na Casa parece só ter três vereadores, 
afinal isso não é verdade a Casa tem quinze vereado-
res. Prosseguindo o vereador Luiz Gonzaga disse que 
respeita o vereador Sandro como vereador, mas ele 
deve satisfação aos eleitores e não pra eles mesmos. 
Nós somos cobrados nas ruas e foram acusados de 
estarem resgando a Constituição na Câmara. Pergun-
tando onde estavam os vereadores e chamando-os de 
safados. E ele podia mostrar em seu facebook. Afir-
mou que não fica calado, e responde por si e não por 
outras pessoas. Disse não ter nenhum direito de co-
brar dos vereadores suas posturas dentro da Casa. O 
que eles está tentando fazer da Tribuna é convencer 
os demais vereadores das suas ideias, do nosso posi-
cionamento. Nós não podemos dizer como vocês de-
vem votar, pedimos para votar. Eu só disse no rádio 
que quem tem que cobrar dos vereadores é quem 
votou nos vereadores.”Com a palavra como líder o ve-
reador Odair Ferreira disse que se a COPASA fosse 
ruim para a população de Barbacena, a prefeita que 
destruiu essa cidade, e a qual o vereador Luiz Gonza-
ga é do mesmo partido, teria tido peito para tirar a 
COPASA da cidade. Em relação aos buracos do Ponti-
lhão, o vereador deveria gritar nos meios de comuni-
cação quando estava apoiando a administração ante-
rior. Disse que terça-feira o vereador Ronaldo Braga 
questionou o laboratório do Hospital Escola, mas como 
tem compromisso, ao contrário do que dizem, que a 
cidade só tem três vereadores. Fez um levantamento 
e passará as mãos do vereador Ronaldo Braga, todos 
os protocolos feitos pela paciente dita pelo vereador e 
que não teria sido atendida como devia. TERCEIRA 
PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS 
– HORÁRIO: 20h37. Prosseguindo seu pronunciamen-
to o vereador Odair Ferreira disse que todas as recla-
mações da paciente não procedem e que a intenção é 

denegrir a imagem do laboratório municipal e das pes-
soas que lá trabalham. E que a paciente realizará no-
vos exames em tempo hábil para o retorno ao médico, 
porém, o exame de PCR não será realizado pelo labo-
ratório por não ter cobertura pelo SUS. Ressaltou que 
um novo pedido de exames significa erros. Dando se-
guimento dirigiu-se ao vereador Luiz Gonzaga, através 
de sua assessoria, teria apresentado nas redes de co-
municação. Em razão da falta de condições para pros-
seguirem com a reunião o Sr. Presidente decretou o 
encerramento da mesma. Nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão às 
20h40. Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redato-
ra de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de 
Andrade. Secretário: Vereador José Tadeu José Go-
mes.

RESUMO DA ATA 042/2013 - 07.06.13 – 1º Período – 
1º Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Amarílio 
Augusto de Andrade. SESSÃO SOLENE EM COMEMO-
RAÇÃO AOS 80 ANOS DE FUNDAÇÃO DA CASA DE 
SAÚDE SANTA IZABEL. Aos sete dias do mês de junho 
do ano de dois mil e treze, às dezenove horas e trinta 
minutos e, sob a Presidência do Vereador Amarílio Au-
gusto de Andrade, reuniu-se Solenemente a Câmara 
Municipal, conforme proposição aprovada de autoria 
da vereadora Marilene Franco para homenagear os 80 
Anos de Fundação da Casa de Saúde Santa Izabel. 
Estiveram presentes os vereadores, Marilene Almeida 
Franco, Angela Kilson, Odair Ferreira, Sandro Heleno e 
Vânia Maria Castro. Foram convidadas a compor a 
Mesa as seguintes autoridades: Lafaiete Andrada, De-
putado Estadual, a Sra. Rita Candian, representando a 
Prefeito Municipal; o Tenente Cel. PM Edson de Aquino 
Barros, representando o comando da Escola Prepara-
tória de Cadetes do Ar – EPCAR, o Sr. Álvaro Ferreira 
de Oliveira, assessor parlamentar, representante do 
Deputado Federal Bonifácio Andrada, o Sr. João Bosco 
de Abreu, Diretor Geral do Hospital Judiciário Jorge 
Vaz, Dr. Sebastião Vidigal, Diretor Clínico da Casa de 
Saúde Santa Izabel, os representantes da família, Sr. 
Carlos Omar Costa Faria, Sr. Paulo Roberto Costa Fa-
ria, Sra. Izabel Cristina Oliveira Faria. Dando sequência 
à cerimônia, o Sr. Presidente registrou agradecimentos 
a todos os presentes, bem como o diversos segmentos 
da sociedade que se faziam presentes à Sessão e disse 
que mais uma vez esta Câmara Municipal se reúne, 
atendendo à proposição da vereadora. Solicitando a 
todos ficarem de pé declarou aberta a presente sessão 
e convidou o vereador Odair Ferreira para fazer a lei-
tura de um versículo bíblico: “Escutai Abrirei a minha 
boca numa parábola; falarei enigmas da antiguidade. 
Os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais no-los 
têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, 
mostrando à geração futura os louvores do SENHOR, 
assim como a sua força e as maravilhas que fez. (Sal-
mos 78:1-4)”. Pelo Mestre de Cerimônias foi feita a 
leitura do Requerimento 031/2013, que ensejou a pre-
sente homenagem. Na sequência, este convidou o Sr. 
Presidente e a vereadora Marilene Franco para se po-
sicionarem no dispositivo de destaque, ao mesmo 
tempo em que convidou também o Dr. Sebastião Vidi-
gal para receber a placa comemorativa em nome da 
Casa de Saúde Santa Izabel que lhe foi entregue pela 
vereadora Marilene Franco, autora da proposição. Na 
sequência foram entregues as moções, pela vereadora 
Marilene Franco, em homenagem aos funcionários da 
Clínica Santa Izabel, Dr. Sebastião Vidigal, Sra. Maria 
Ilda de Jesus, Sra. Gloria Pissolati, Sra. Vera Lúcia de 
Faria, Sra. Maria da Consolação Fernandes, Sra. Bar-
bara Imaculada de Moraes, Sra. Sandra Maria Gomes 
Ferreira. Na oportunidade foram feitos agradecimen-
tos ao corpo clínico da Casa de Saúde Santa Izabel e 
convidou a Sra. Tânia Cristina da Silva, coordenadora 
geral de setores para também receber um buquê de 
rosas. Finalmente convidou a Sra. Izabel Cristina de 
Oliveira, representando os demais funcionários da Clí-
nica Santa Izabel e receber, também, uma homena-
gem da Câmara Municipal. Dando sequência, o Sr. 
Mestre de Cerimônias convidou a oradora da noite, 



vereadora Marilene Franco para fazer seu discurso em 
homenagem à Casa de Saúde Santa Izabel, que segue 
na íntegra: “Meus cumprimentos ao Sr. Presidente, ve-
readores, autoridades, componentes da mesa, senho-
ras e senhores, homenageados, pacientes, familiares 
e amigos e a todo o corpo clínico da Casa de Saúde 
Santa Izabel. Meus agradecimentos ao Master Plaza: 
agradeço ao senhor Getúlio Paes Fortes Perez pelo es-
paço a nós cedido; à gerente geral, Regina Bertolin 
pelo apoio; e também á toda a equipe do Hotel Master 
Plaza. Quero agradecer a todos os servidores da Câ-
mara Municipal e também à equipe de cerimonial da 
Câmara e funcionários que muito fizeram para o brilho 
desta cerimônia. Finalmente não poderia deixar de 
agradecer aos meus assessores que com certeza são 
os meus seguidores e pelo empenho a mim dedicado: 
Conceição Wamser Por Favor, Sócrates Francisco Lo-
pes de Oliveira, Dickson Ventura Canton de Araújo, 
Tatiana Pires de Oliveira Morais Nogueira, Cláudia Fer-
reira Ceolin, Maria Inês da Silva, Liliane Andrade, Re-
nato Nazareno da Silva, Guilherme Trindade. Eu farei 
um breve histórico sobre a Casa de Saúde Santa Iza-
bel: A CASA DE SAÚDE “SANTA IZABEL” é uma institui-
ção psiquiátrica, fundada em 03 de junho de 1933, por 
IZABEL DE SOUZA FARIA, benemérita enfermeira que 
dedicou sua vida em prol das pacientes que passaram 
ou estão internadas neste hospital. IZABEL DE SOUZA 
FARIA nasceu em Rio Espera (MG), no dia 18 de janei-
ro de 1899, filha de Francisco Xavier Pereira de Souza 
e Maria Francisca de Castro. Em 1906 seu pai, a con-
vite do então senador Bias Fortes, de quem era amigo 
pessoal, transferiu-se para Barbacena. Em 1926 D. 
Izabel casou-se com Benedito Barroso de Faria e o 
casal, em junho de 1933, fundou o Hospital Santa Iza-
bel, estabelecimento de repouso e tratamento psiqui-
átrico, que tantos serviços tem prestado à comunida-
de. Desde que o Hospital foi fundado e ao longo de 
tantos e tantos anos, antes mesmo do sol nascer, já 
estava D. Izabel de pé, para administrar os trabalhos 
da Casa. Mulher admirável, de inteligência privilegiada 
e dinamismo incomum, pôs seu talento, bondade e 
energia sempre a serviço daqueles que recorriam ao 
Hospital. Sua vida foi consagrada aos doentes. Seu 
idealismo sadio fez do Hospital, criado com poucos 
recursos, após muitos anos de árduo trabalho, uma 
valiosa Casa de Assistência aos que sofrem. Referindo-
se ao Hospital, D. Izabel gostava de dizer: “Aqui, os 
que têm pouco, ajudarão aos que têm menos a ajuda-
rem aos que nada têm”. Sua energia, bondosa para 
com os subordinados, e sua sensibilidade e carinho 
para com os pacientes internados no Hospital de que 
era Diretora, são lições indeléveis que ficarão para as 
gerações futuras. A ilustre dama, juntamente com seu 
esposo recebeu, no dia 24 de setembro de 1977, o tí-
tulo de Cidadã Barbacenense, em retribuição e recom-
pensa pelos relevantes serviços prestados à comuni-
dade local. Em 7 de agosto de 1982 faleceu, em 
estado de viúves, deixando a convicção do quanto sua 
vida foi exemplo dignificante de trabalho e honradez. 
Na década de setenta, a CASA DE SAÚDE “SANTA IZA-
BEL” recebeu do INAMPS, através do “RECLAR”, de 
19.09.77, um dos maiores índices de pontuação hospi-
talar, como clínica modelo em Minas Gerais: 2.820 
pontos. Além disso, em 1979, a CASA DE SAÚDE 

“SANTA IZABEL” teve o privilégio de receber a visita 
ilustre de FRANCO BASAGLIA, que lhe concedeu os 
melhores elogios porque, já naquela época, a Casa 
acreditava que o Manual de Psiquiatria, criado em 
1973, seria implantado como orientação de modelo 
assistencial, o que fez a direção clínica e administrati-
va da “Santa Izabel” reformular toda a sua estrutura 
física e técnica, para se enquadrar dentro de normas e 
regras que, naquela ocasião, começaram a ser previs-
tas. E ao ser informada da oportunidade que teríamos 
de homenagear cidadãos por mérito, automaticamen-
te veio em mim a lembrança da Clínica Santa Izabel, 
por ser conhecedora de sua história e ter grande apre-
ço e carinho pelo Drº. Sebastião Vidigal, que hoje está 
à frente desta tão conceituada clínica. Orgulho-me de 
representar tantas vozes que gostariam de homena-
gear, em público, aos profissionais dessa casa de saú-
de. Temos plena consciência de que o setor de saúde 
está passando por sérias dificuldades, em todo o Bra-
sil. Também somos inevitavelmente influenciados por 
este cenário, no entanto, reconhecemos que ao longo 
dos seus 80 anos de história, a Casa de Saúde Santa 
Izabel assumiu um papel importantíssimo em nossa 
querida Barbacena, desta forma, não poderia deixar 
de encarar esta situação com um olhar no futuro, re-
conhecendo as dificuldades e em conjunto projetando 
soluções reais e viáveis para as demandas da nossa 
saúde. A Clínica Santa Izabel tem condutas indispen-
sáveis para que o doente mental seja tratado, respei-
tado e humanizado. Homenageando profissionais 
como vocês, diretor drº. Sebastião Vidigal, Srº Paulo 
Roberto da Costa Faria, Srª Izabel Cristina Faria de 
Oliveira e srº Carlos Omar Costa Faria, administrado-
res e netos da senhora Izabel de Souza, fundadora da 
clínica, senhoras Glória Pissolati, Sandra Gomes Ferrei-
ra, Maria Hilda de Jesus, Maria da Consolação Fernan-
des, Bárbara Imaculada de Morais e Vera Lúcia de Fa-
ria, passamos a discutir o problema da saúde pública 
em nossa cidade. Homenageando profissionais como 
vocês, reverenciamos a arte e a ciência do conheci-
mento a serviço das pessoas e os motivos, para jun-
tos, profissionais, técnicos e políticos, indicarmos as 
melhores políticas públicas para a saúde de nosso 
povo e a valorização do comprometimento coletivo. Os 
pacientes e familiares que ali se adentram encontram 
amor, carinho, atenção e acolhimento por parte de 
toda a equipe, fazendo assim a diferença em seus tra-
tamentos, resultando numa melhora em seus quadros. 
No dia 24 de setembro de 1977 a senhora Izabel de 
Souza Faria, juntamente com seu esposo recebeu pe-
los seus préstimos a nossa cidade o titulo de cidadã 
barbacenense, uma vez que a mesma não era filha 
legitima de nossa cidade, como dito anteriormente, e 
hoje, eu, vereadora Marilene Franco venho reafirmar 
nossa gratidão, não só pela senhora Izabel e seu espo-
so, mas também por todos aqueles que não pouparam 
e não poupam esforços para que ainda hoje a clínica 
continue em funcionamento. Levando sempre o que 
dona Izabel, a idealizadora matriarca fundadora de 
tamanha obra, dizia: “aqui, os que têm pouco, ajuda-
rão aos que têm menos a ajudarem aos que nada 
têm”. Esse deveria ser o lema de todos nós. Obrigada 
pela presença de todos por abrilhantarem nossa noite 
e parabéns mais uma vez a toda a equipe da Casa de 

Saúde Santa Izabel pelos seus 80 anos de comprome-
timento com nossa Barbacena.” Dando sequência, o 
Sr. Presidente convidou o Dr. Sebastião Vidigal para 
fazer seu agradecimento. Assumindo a Tribuna o Dr. 
Sebastião Vidigal disse que em nome da Casa de Saú-
de Santa Izabel se sentiu gratificado em receber tal 
homenagem e agradeceu aos vereadores, em especial 
ao Sr. Presidente da Câmara e à vereadora Marilene 
Franco. Falou da necessidade de transformação e do 
esforço que as pessoas precisam fazer para seu pro-
gresso. E que isso fortalece o ser humano. Disse que 
sempre que pediu algo a Deus recebeu aquilo de que 
precisava para progredir em sua vida. Afirmou que a 
vida do homem saudável é caracterizada por senti-
mentos conflitivos, dúvidas e frustrações, do mesmo 
modo que também possui características positivas, 
bondade, luta e dedicação. O principal é que sintam 
que estão assumindo os atos de suas próprias vidas 
com os pros e os contras. Ressaltou a importância de 
se comemorar os 80 anos da Casa de Saúde Santa 
Izabel e prestando homenagem à mulher extraordiná-
ria, Izabel de Souza Faria, natural de Rio Espera e que 
se tornou cidadã benemérita de Barbacena. Lembrou 
os momentos vivenciados ao lado de D. Izabel e a 
importância dela em sua vida. Ressaltou a alegria que 
é trabalhar naquela Casa de Saúde durante esses lon-
gos anos e a dedicação aos pacientes que por lá pas-
saram. Disse que é preciso entender a loucura para 
terem a concepção do sujeito. Afirmou da necessidade 
de reestruturação do sistema de saúde mental e os 
tratamentos que passam a ser importantes nos dias de 
hoje, para a sua reabilitação. A necessidade de cons-
cientização da sociedade para esses pacientes. Desta-
cou as melhorias nos tratamentos da saúde mental e 
a importância das pesquisas laboratoriais. Mas que é 
preciso ainda o acolhimento da sociedade e que en-
tenda as necessidades desses pacientes. Afinal o am-
biente é crucial no tratamento dos pacientes de saúde 
mental. Disse que é preciso saber ser e saber cuidar 
de pacientes portadores de doenças mentais, mas é 
que preciso sempre manter o otimismo e a fé no ser 
humano. E finalizou agradecendo aos vereadores e 
desejando que possam alcançar uma sociedade mais 
solidária e mais fraterna. Prosseguindo com a sessão o 
Sr. Presidente convidou o Deputado Lafaiete Andrada 
para deixar suas palavras. Ao assumir a Tribuna ele 
cumprimentou o Sr. Presidente e demais vereadores 
presentes, bem como os demais convidados. Parabe-
nizou a Câmara Municipal pela homenagem à Casa de 
Saúde Santa Izabel, bem como a todos os funcionários 
e à equipe da Casa de Saúde, em especial à Sra. Iza-
bel por sua dedicação. O Sr. Presidente então assumiu 
a palavra e agradeceu a todos os presentes, em espe-
cial aos funcionários do Hotel Master Plaza e convidou 
os presentes para permanecerem no salão para assis-
tirem a um vídeo que fala sobre a trajetória da Casa de 
Saúde Santa Izabel. Nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente declarou encerrada a sessão às 
20h46. Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redato-
ra de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente. Presidente: Ve-
reador Amarílio Augusto de Andrade.
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