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PODER LEGISLATIVO

DECRETOS MUNICIPAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE
BARBACENA

DECRETO MUNICIPAL Nº 7.496

Presidente: Amarílio Augusto de Andrade

Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso
das atribuições de seu cargo, em conformidade com
as leis vigentes e na forma do art. 26, inciso I, da
Constituição do Município de Barbacena;
DECRETA:
Art. 1º Fica considerado Ponto Facultativo na Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive na
Farmácia Popular, dentro das comemorações do Dia
do Servidor Público, o dia 28 de outubro, com exceção
para os serviços essenciais.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
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

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO SEPLAN
Secretário: Samir Carvalho Moysés

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
SESAP/DEMASP – PP 005/2013 - PRC 005/2013 - Objeto: Aquisição de equipamentos de laboratório para
análise de água, através da Vigilância Epidemiológica,
no Programa SISÁGUA do Ministério da Saúde e Programa de Controle de Esquistossomose – PCE. Contratado: LINECONTROL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÕ LTDA EPP, CNPJ sob nº 04.196.357/000148. Valor Total: R$ 2.800,00. HOMOLOGAÇÃO
18/10/2013. Barbacena, 24/10/2013. Antônio Carlos
de Andrada. Prefeito Municipal.
MUNICÍPIO DE BARBACENA – PP 009/2013/D – PRC
019/2013/D – Objeto: Aquisição de estabilizadores de
voltagem para atender Secretaria Municipal de Saude
Pública. Contratado: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAS LTDA ME,
CNPJ 07.487.504/0001-27, lote unico, valor total R$
7.566,00. HOMOLOGAÇÃO 16/10/2013. Barbacena,
22/10/2013. Antônio Carlos de Andrada. Prefeito Municipal.
MUNICÍPIO DE BARBACENA – PP 032/2013 – PRC
057/2013 – Objeto: Contratação empresa serviços desinsetização e desratização em atendimento a SECOPS. Contratado: CONTROLE DE PRAGAS
D’MARQUES LTDA, CNPJ nº 03.463.159/0001-30,
lote unico, valor total R$ 2.100,00. HOMOLOGAÇÃO
10/10/2013. Barbacena, 10/10/2013. Antônio Carlos
de Andrada. Prefeito Municipal.

ADESÃO A ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE BARBACENA – ADESÃO A ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 10/2012/FNDE –
PE N.º 010/2012 – Termo de Compromisso PAR
N.201300078. Prc Adm. 23034034955201130. Aquisição de ônibus escolar acessível ONUREA. Empresa vencedora MARCO POLO S/A, portadora do CNPJ
n.º 88.611.835/0008-03. Valor total R$ 264.000,00.
Barbacena, 23/10/2013. Simone Rodrigues da Costa
– Gerente de Licitação. Pablo Herthel Candian – Coordenador de Aquisição e Contratos.
Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário Municipal de Governo

EXTRATO DE PORTARIA
345- Prorrogando por mais 30 (trinta) dias o prazo
da comissão nomeada pela portaria 331/13, composta
pelos vereadores Carlos Roberto Batista – presidente, José Jorge Emídio – relator e Marilene de Almeida
Franco – secretária, com a finalidade de viabilizar esforços políticos na tentativa de recuperar a Companhia
Têxtil Ferreira Guimarães que se encontra sub-judice,
em 21.10.13. Vereador Amarílio Andrade – presidente.
346- Decretando ponto facultativo o dia 28.10.13
(segunda-feira), atendendo o decreto 7.496, em virtude das comemorações do dia do servidor público.
Em 21.10.13. Vereador Amarílio Andrade – presidente.

RESUMO DE ATA
RESUMO DA ATA 043/2013 - 031ª Sessão Ordinária –
11.06.13 – 1º Período – 1º Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário: Vereador Tadeu José Gomes. Vereadores
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h18.
“Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos.”(Salmos 126:6). I - Leitura e
Discussão da Atas: Ata 039/2013 – Aprovada por unanimidade. II – Leitura da Correspondência e Comunicações: - Portaria nº 244/2013 – Determinando que a
porta que dá acesso ao Setor “Secretaria” ficará fechada e, vereadores e funcionários terão acesso através
da porta de entrada do Plenário. - Correspondência do
Ministério da Saúde nº. de ref.: 002014/MS/SE/FNS;
000042/MS/SE/FNS; 000011/MS/SE/FNS; 003983/
MS/SE/FNS; 016640/MS/SE/FNS; 001337/MS/SE/FNS;
013217/MS/SE/FNS; 009728/MS/SE/FNS; 013215/
MS/SE/FNS; 013216/MS/SE/FNS; 006193/MS/SE/FNS;
016639/MS/SE/FNS; 006192/MS/SE/FNS; 006194/
MS/SE/FNS; 000007/MS/SE/FNS; 016638/MS/SE/FNS.
III- Apresentação de Proposições: - Do vereador José
Jorge: - Indicação nº 358/2013 – Solicita a construção
de uma rede de esgoto na Rua Joaquim Carlos Costa,
Monte Mário. – Indicação nº 357 – Solicita a colocação
de quatro postes com luminárias, na 5ª Travessa da
Rua Pedro Bonato, bairro Dom Bosco. - Do vereador
Sandro Heleno: - requerimento nº 067/2013 – requer
moção congratulatória aos presidentes de bairros pelos relevantes serviços prestados a Barbacena. – Indicação nº 370/2013 – Solicita ao Sr. Prefeito a inserção
do projeto “Geração Saúde” do Governo Estadual no
Município. - Do vereador Ronaldo Braga: - Indicação
nº 376/2013 – Solicita a pavimentação asfáltica em
diversos pontos das Ruas Dr. Cláudio, Francisco Vale,
Piratinin, Geraldo Duarte, Júlio Ferreira, Professor Carlos Bejamin Gonçalves, Virgílio de Melo franco e Pedro
Toledo. - Do vereador Odair Ferreira: - Indicação nº
375/2013 – Solicita a colocação de sinalização e redutores de velocidade na Rua Joaquim Carvalho Campos,
no bairro Ipanema, nas proximidades da Padaria Ipanema. – Indicação nº 374/2013 – Solicita o asfaltamento da Rua José Muniz Campos, no bairro Monte
Mário. - Do vereador Tadeu José: - Indicação nº
359/2013 – Solicita a construção de dois bueiros na
Rua José Francisco de Assis, em frente aos nº 93 e
132, no bairro Santo Antônio. – Indicação nº 360/2013
– Solicita que se faça denominação de Praça Edilson
José Couto Rodrigues, o logradouro público situado no
encontro das Ruas Antônio Damasceno júnior e Avenida Presidente Juscelino Kubistchek, bairro Diniz II. –
Indicação nº 361/2013 – Solicita a troca das lâmpadas
existentes na Rua Alcides Pereira de Souza, bairro Diniz II, por lâmpadas de vapor de sódio. – Indicação nº
362/2013 – Solicita a colocação de mais uma luminária
voltada para a Rua Araguaia, em frente ao nº 106, no
poste instalado na esquina com a Rua Poty no bairro
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Caiçaras. – Indicação nº 363/2013 – Solicita a retirada
de entulhos na ponta de terreno entre as Ruas Araguaia e Sapucaia no bairro Caiçaras. – Indicação nº
364/2013 – Solicita a colocação de dois postes ornamentais na Praça situada no encontro das Ruas Antônio Damasceno Júnior e Avenida Presidente Juscelino
Kubistchek no bairro Diniz II. – Indicação nº 365/2013
– Solicita o desentupimento do bueiro na Rua Vicente
Carneiro em frente ao nº 145 no bairro Santa Luzia.
– Indicação nº 366/2013 – Solicita a construção de
uma trincheira para a captação de água, na Rua São
Lucas, em frente ao nº 08, onde a mesma faz divisa
com a Rua Vicente Carneiro, no bairro Santa Luzia. –
Indicação nº 367/2013 – Solicita que se façam obras
de captação das águas das chuvas, colocação da guia
da calçada e do calçamento ou asfaltamento da Rua
Vicente Carneiro, no bairro Santa Luzia. – Indicação nº
368/2013 – Solicita que se façam obras de captação
das águas das chuvas, colocação da guia da calçada e
do calçamento ou asfaltamento da Rua José Tafuri de
Melo, no bairro Santa Luzia. – Indicação nº 369/2013
– Solicita a retirada de grande quantidade de entulhos
existentes no cruzamento das Ruas Vicente Carneiro e
Mário Alves da Costa, no bairro Santa Luzia. – Requerimento nº 006/2013 – Requer que se faça constar na
ata dos trabalhos um voto de congratulações para a
Associação dos Artesãos de Barbacena, pelos 20 anos
de existência, comemorados em abril do ano em curso. - Da Mesa da Câmara: - Indicação nº 354/2013 –
Solicita providências no sentido de recuperar a Rua
Nossa Senhora do Líbano, no bairro São Jorge, pois os
ônibus não podem trafegar, uma vez que a mesma se
encontra intransitável. PROJETOS PROTOCOLADOS
NA CASA: - Proj. Lei nº. 089/13 – Dispõe sobre o funcionamento da feira de artes e artesanato da praça de
São Sebastião do Município de Barbacena e dá outras
providências – Aut. Ver. Tadeu José Gomes. - Proj. Lei
nº. 090/13 – Inclui no calendário oficial do Município
de Barbacena o Evento Feira Italiana e dá outras providências – Aut. Ver. Sandro Heleno. - Proj. Lei nº.
091/13 – Inclui no calendário oficial do Município de
Barbacena o Dia do Pagode – Aut. Ver. Sandro Heleno.
- Proj. Lei nº. 097/13 – Altera a Lei Municipal nº.
4.039, de 11 de julho de 2007 e dá outras providências – Aut. Mesa da Câmara. - Proj. Lei nº. 098/13 –
Reconhece como de utilidade pública a Associação
Comunitária Estudantil e Rural de Correia de Almeida
e Região dá outras providências – Aut. Odair José Ferreira. - Proj. Decreto Legislativo nº. 015/13 – Autoriza
o Prefeito Municipal de Barbacena-MG, senhor Antônio
Carlos Doorgal de Andrada, a ausentar-se do Município em viagem ao exterior e dá outras providências –
Aut. Mesa da Câmara. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO
DIA – HORÁRIO: 19h47. Discussão e Votação de Projetos. REDAÇÃO FINAL – PROJETO DE LEI. Proj. Lei
nº. 030/13 – Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação 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 localizados no Município de Barbacena e dá outras providências. – Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. APROVADO
POR UNANIMIDADE. Com a palavra pela ordem o vereador Carlos Roberto chamou a atenção da Casa para
três questões importantes: a lei delegada 63 que foi
lida anteriormente pelo vereador Luiz Gonzaga e que
fala de vários serviços relativos ao Saneamento Básico. Afirmou que se o prefeito não estiver interessado
em retirar a COPASA da cidade isso somente pode ser
relativo à área do DEMAE, porque não existe outra
região para ser criada e fazer isso.. Afirmou que existem coisas importantes na lei, mas também abre concorrência pública para que empresa realize determinados serviços discriminados na lei. E que deveriam
revogar o primeiro e o segundo parágrafo por desrespeitarem a lei orgânica do município. E citou não poderem retirar esses serviços das autarquias sem realizar plebiscito. Prosseguindo com a palavra como líder
o vereador Carlos Roberto disse que está ouvindo uma
conversa em que se menciona a absorção dos servidores do DEMAE pela Secretaria de Obras, Educação e
outros demitidos. Lembrou que os servidores podem
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ser demitidos quando a autarquia é extinta. E pediu
que todos entrem no site para lerem a lei e entenderem o que o Prefeito está pretendendo, ou seja, abrir
licitação para que alguém faça o serviço. Novamente
questionou se vão deixar a Policlínica fechar e que a
afirmativa de que não teria cumprido as metas estabelecidas não é entendível, pois precisam saber se os
demais hospitais da cidade cumpriram suas metas. E o
fato de terem municipalizado o Hospital Escola não é a
mesma coisa, pois lá não tem leitos e não recebe internação.Com a palavra pela ordem o vereador José
Jorge disse que a administração atual é que tem o
telhado de vidro. Disse que esteve na Prefeitura esta
semana e conversou com o Sr. Prefeito sobre sua preocupação com o DEMAE e afirmou também que ninguém na Câmara concordará que o DEMAE seja vendido. O Prefeito lhe falou que não será vendido, mas
entende a preocupação do vereador Carlos Roberto.
Mas lembrou que durante a campanha o Prefeito reuniu-se com os servidores do DEMAE e garantiu-lhes
que ele não seria vendido. 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 Município de Barbacena a Festa do
Produtor Rural de Correia de Almeida e dá outras providências – Aut. Vers. Ilson Guilherme e Márcio Zeferino. APROVADO POR UNANIMIDADE. Com a palavra
pela ordem o vereador Ronaldo Braga vez o seguinte
pronunciamento que segue na íntegra. “Estou desesperado com relação à situação do DEMAE, estamos
vivendo um momento socioeconômico no país que não
precisa de um mínimo de conhecimento em economia
para saber que com a quantidade de exonerações fiscais que estão ocorrendo, justamente para enfrentar a
situação difícil ocasionada pelos problemas ocorridos
na Europa e quem tem profundos reflexos no Brasil.
Todas as medidas para reduzir custos e incentivar a
economia têm um impacto direto no repasse do FPM e
do ICMS para nossa cidade. Nós tínhamos uma perspectiva orçamentária com a Prefeita Danuza, no entanto, mas ela não se cumpriu em função das medidas
adotadas pelo governo federal e que foram necessárias naquele momento. Novamente essas medidas
estão sendo tiradas do bolsão econômica no sentido
de fazer com que o Brasil consiga se firmar nos trilhos.
O futuro nos aponta que, 2014 e 2015 mais desonerações acontecerão e irão retirar dos cofres públicos da
União uma grande soma de recursos fazendo com que
os repasses dos município sejam reduzidos ainda
mais. Dito isso, quero fazer a seguinte reflexão: a situação é ruim, mas está sendo enfrentada pelo governo
federal Se no futuro Barbacena também puder ser afetada em seus repasses, porque Barbacena tem uma
receita diminuta e suas receitas próprias não serão
capazes de suprir as necessidades do município. Ela
precisa do FPM, do ICMS e de outros repasses intragovernamentais par sobreviver, e será penalizada. O DEMAE está indo embora, através de uma concorrência
pública e o pastor Johnson pode dar adeus a sua
emenda constitucional de consulta popular, porque
esse é um projeto esperto, inteligente, que ao mesmo
tempo não acaba com o SAS, mas passa por cima da
sua proposta. Aqui ocorrem transferências de responsabilidade, então a sua emenda constitucional já foi
burlada. E não adianta toda essa nossa luta, a luta do
vereador José Jorge que tanto defendeu o DEMAE no
último mandato. Quantos mecanismos nós utilizamos
para convencer a prefeita de que ela não poderia cometer o mesmo erro do Martim Andrada. Ela pode ter
cometido todos os outros, mas ela manteve o DEMAE
na cidade. E o perigo disse, Sr. Presidente, nós como
vereadores temos que ter essa responsabilidade, porque vejam bem, o DEMAE possui entre 370 e 400 funcionários, para que ele possa custear a suas despesas
ele precisa de uma receita “X”. Essa receita situa-se na
casa de 17 a 20 milhões por ano para que ele possa
dar conta do seu custeio e de sua folha de pagamento.
Vamos imaginar a seguinte situação: amanhã o Sr.
Prefeito abre a concorrência e essa concorrência vai
para a mão de acionistas que querem lucro. Não existem acionistas nesse mercado que dizem fazer filantropia. E lucro significa o que, o mesmo que aconteceu

com a COPASA no outro setor, falavam que iriam aproveitar os servidores, mas só reataram trinta e cinco, na
metade da cidade. Obviamente eles terão outros trinta
e cinco na outra metade da cidade. Prosseguindo com
a palavra como líder o vereador Ronaldo disse que nós
vivemos sobre a égide da Lei de Responsabilidade fiscal que estabelece limites para o custeio com a folha
de pessoal, na medida em que o Prefeito municipal
abrir a concorrência pública e tivermos que fazer a
adequação em função dos acionistas que ganhão a
concorrência pública, já que com 370 ou 400 funcionários não tem como obter lucro. Se esses servidores são
funcionários efetivos, o que será feito deles? Serão
transferidos para a Prefeitura e, a princípio, com esse
investimento o Prefeito terá dinheiro e poderá honrar
compromissos em seu mandato. Mas o que eu quero
perguntar é o que acontecerá quando o Prefeito for
embora com qual receita manterão esses trezentos e
tantos servidores transferidos do DEMAE para a Prefeitura? Em uma situação de crise que vem crescendo
muito. E sabem como se chama o futuro? Odair, Gracia, José Jorge e todos os vereadores que aqui estão
serão responsáveis por mais esse ato que ferirá a cidade orçamentariamente. Gostaria de estar errado, mas
estou falando isso aqui, como falei na Assembleia, lá
no Rosário, quando o Prefeito era o prefeito na primeira vez, e ele foi pedir autorização do Sindicato para
sacar três milhões e meio do Fundo Previdenciário.
Quando eu fui ficar sozinho, contra, e o Horário, que
Deus o tenha em bom lugar, como era servidor ficou
até acanhado porque não sabia se ficava contra ou se
votava junto com os servidores para arrancar aquele
dinheiro e pagar as folhas em atraso. Mas eu fiquei
contra aquilo lá e todos são testemunhas disse. Eu
falei que o impacto seria para os servidores, as dificuldades de aposentadoria, os recursos que não teriam
para a aposentadoria, e está aí para todo mundo ver.
Estou voltando no tempo para lembrar uma posição
séria na frente de mais de quatrocentos servidores
que queriam liberar o empréstimos para o Prefeito de
qualquer jeito. E eu falava que ele não iria honrar o
compromisso. E foi exatamente o eu aconteceu. Hoje,
aquela ação trouxe um prejuízo incalculável, não há
salvação para esse fundo previdenciário. Os aposentados já estão há muito tempo na folha dos efetivos
afetando o limite prudencial determinado pela lei de
responsabilidade fiscal. E perguntou qual será a receita futura para garantir o pagamento dos servidores do
SIMPAS e se alguém lhe explicasse uma receita futura
ele votaria o projeto. Barbacena terá um faturamento
de mais tanto que compensará isso. Nós não temos
isso. Ao contrário, nós temos declínio na situação socioeconômica na Europa e de outros países e daqui a
pouco começa a desencadear turbulências econômicas e consequentemente nós vamos no mesmo caminho. Com serenidade, o governo vem segurando essa
onda, mas com dificuldades. Então, quero dizer, senhores vereadores, que temos que ter uma posição
madura com relação a isso. Não basta apenas acreditar que o Prefeito só está fazendo uma concorrência.
Afirmou que a lei é clara está se abrindo concorrência
para que alguém assuma o resto do DEMAE. A pergunta é a seguinte, para onde vão os funcionário, qual
será a receita para fazer face a essa despesa. Porque
ele não estar aqui, onde arrumaremos o dinheiro? O
futuro suicídio da cidade é de nossa responsabilidade.
E eu vou me eximir dessa responsabilidade aqui e agora com a minha postura, com a minha posição, porque
é assim que entendo essa matéria. Temos que ter
esse cuidado porque não há como, depois de uma
concorrência pública, uma empresa alegar que irá
manter os servidores. Isso é um negócio, só quem
pode fazer essa leviandade são políticos, empresários
não. Eles chegam ao final do mês e querem saber qual
o seu faturamento. Então eu quero saber qual é a mágica que será adotada, porque me preocupa muito
essa questão. Se no futuro não tivermos condição de
arrumar a receita que possa cobrir essa despesa para
amparar os novos funcionários, consequentemente
estaremos acima do limite da Lei de Responsabilidade
Fiscal para despesa com pessoal. Qualquer prefeito
que entrar sai preso. Ele entrará e estará com uma
folha nas mãos que não conseguirá abaixar porque
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são todos servidores efetivos mais os aposentados. O
senário é de avaliar a melhor hipótese de estabilidade
orçamentária no Brasil. E como será governada a cidade no futuro? Está indo embora a última receita própria do município. Pode parecer pouco, vinte milhões
de reais por ano, mas não é. Tanto que a COPASA está
muito satisfeita em fazer tal negócio, porque possivelmente é ela quem vai adquirir o resto. Porque tem que
fazer isso mesmo. Ou vocês acham que os empresários quando vieram aqui, vieram só para ficar com um
pedacinho, o negócio é interessante quando se consegue tudo, a arrecadação tributária toda. Aí nós estamos falando de trinta e cinco quarenta milhões de reais por mês. Quem não quer administrar isso? Quem
vai parar de beber água? Água é o melhor investimento do mundo, não tem nada melhor. Essa é a realidade
que nós temos que enfrentar. Eu estou muito preocupado. E gostaria que o Prefeito revisse sua posição,
mas acredito que não o fará por ser acordo político.
Então eu não quero ficar, Sr. Presidente, assistindo a
derrocada da cidade. Porque eu entendo que temos
que fazer pouco, mas que possa ser soma e não destruição. Na medida em que não consigo fazer aquilo
que sonhei, mas consigo caminhar positivamente, já
dei a minha contribuição. Ainda que seja pequena,
mas caminhei positivamente. Agora, quando se destrói não há como reparar o erro. Nós estamos falando
de orçamento público. Se eu tenho uma receita e ela
é fabulosa e dá conta do custeio do DEMAE. E se o
diretor do DEMAE for busca dois milhões de reais é
porque ele tem capacidade para isso. O DEMAE tem
dinheiro mesmo, pode pegar empréstimo particularmente, pode fazer tudo o que quiser ele é uma autarquia boa. E é a gera os recursos para a cidade e poderia estar fazendo muito mais se tivesse uma gestão
moderna, mais atual. E nós temos, como barbacenenses que segurar isso, pois é coisa nossa, da nossa terra. Não é possível que a gente não consegue gerir
uma autarquia que capta vinte milhões de reais. Aí
fala-se em coleta pública para explorar a coleta pública de lixo e outras coisas por trinta e cinco anos. Fala-se em hospital que está fechando porque parece que
está sobrando leitos. Isso não é correto, não é um
bom começo! Cinco milhões de reais já foram aprovados por unanimidade por esta Casa, para que uma
parte possa salvar o córrego da rua Bahia e a outra ser
empregada em pavimentação asfáltica. Isso nos dá o
direito de questionar essa medida agora. E o farei com
a mesma intensidade que o fiz na defesa do DEMAE,
juntamente com o vereador Johnson e outros companheiros, quando o Prefeito Martim Andrada cometeu o
ato que acredito, se pudesse rever, ele teria revisto.
Porque a gente só analisa as questões depois, quando
se está fora do governo e entende que não precisava
ter feito o que fez. O melhor teria sido investir naquela estrutura fantástica e entendido a avaliação do governo federal que disse que a autarquia não era viável
apenas para a cidade, mas era para assumir o controle da região. Quero registrar a minha preocupação e
lamentar profundamente que essa matéria tenha voltado à discussão. E o prefeito arrumou uma forma de
não extinguir o DEMAE e o transformar em fiscal, mas
onde caberá trezentos fiscais na cidade? Só se forem
fiscalizar as outras autarquias, porque a outra empresa que está aqui tem trinta e poucos funcionários para
fiscalizar tudo. Como vamos fazer com trezentos e tantos funcionários? Acredito que temos que debater
muito essa questão, porque vai passar, vai fazer o que
bem entender e lá vamos nós novamente para as portas do judiciário, ministério público entrando com
ações, mas sabemos que essa caminhada é lenta e
nem sempre nos socorre. Mas se não nos socorre traz
um dano enorme para Barbacena e penaliza a cidade.
I guardará o seu pronunciamento para daqui a quatro
anos e dizer a brincadeira o que deu naquela época.
Somos nós que temos que ter a responsabilidade pelos atos. E que o discurso ganhe mais tempo nessa
Casa. Mas acredita que a situação já está tão adiantada em termos de negociação que não dará mais tempo.” PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO
DE LEI. Proj. Lei nº. 052/13 – Dispõe sobre o incentivo
ao cultivo da “Citronela” e “Crotalária Juncea” como
método natural de combate à dengue e dá outras pro-
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vidências – Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 054/13 – Inclui no calendário de eventos do Município de
Barbacena a Semana Municipal de Prevenção a Acidentes com Motociclistas, na forma que indica – Aut.
Luiz Gonzaga de Oliveira. APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 056/13 – Dispõe sobre as diretrizes
a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do Município de Barbacena para o exercício de
2014 e dá outras providências – Aut. Executivo. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR LUIZ GONZAGA.
Proj. Lei nº. 060/13 – Institui a Semana Municipal de
Conscientização, Prevenção e Combate a diabetes na
Infância e Adolescência e dá outras providências –
Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. APROVADO POR
UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 032/13 – Institui no âmbito do Município de Barbacena o Programa de Incentivo ao Uso do Tijolo Ecológico e dá outras providências – Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. VISTAS
CONCEDIDAS AO VEREADOR LUIZ GONZAGA. Proj.
Lei nº. 050/13 – Cria no âmbito Municipal o Centro de
Atividade da Melhor Idade de Barbacena – Ativa Idade
e dá outras providências – Aut. Vereadora Vânia Maria
de Castro. Com a palavra para discutir o projeto a vereadora Vânia disse ter os dados do senso de 2012 de
Barbacena em que consta ter mais de dezesseis mil
idosos na cidade, podendo chegar a trinta e dois mil
idosos em 2013. Como ela tem um grande contato
com os idosos observou a qualidade de vida desses na
cidade e para ter os dados das necessidades convidou
todos os líderes de melhor idade para um café. Afirmou que gostaria de saber o que eles querem para
suas vidas e quais as carências do município. Por isso
achou de extrema necessidade criar o presente projeto. Ressaltou que muitas vezes se preocupam apenas
com o idoso em termos de doença, mas acima de sessenta anos já se trata a pessoa como idosa, e elas têm
necessidades em termos de qualidade de vida, que é
um direito seu. E espera que os demais vereadores
avaliem o projeto e a apoiem. Nesse momento concedeu um aparte ao vereador Ronaldo que disse ter analisado o projeto e está entusiasmado com o projeto e
seria interessante que ele fosse aprovado. Fazendo o
levantamento e adotando as medidas necessárias. Encerrada a discussão o projeto foi colocado em votação
e foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Com a palavra
pela ordem o vereador Luiz Gonzaga apelou ao líder
de governo e demais vereadores da base para que se
manifestem a respeito do fechamento da Policlínica.
Os senhores têm que falar alguma coisa, se são a favor ou se são contra. Não é possível que os senhores
fiquem calados diante de uma situação tão grave
como essa. Porque tudo o que foi pedido, tudo o que
o Sr. Secretário de Saúde ofereceu para o IMAIP fazer,
foi aceito. E pediu ao líder de governo que veja juntamente ao Secretário de Saúde se ele vai atender às
reivindicações e ouvir, se pode abrir uma linha de discussão. Porque no momento em que fez o pronunciamento pela rádio o site Barbacena On-line informou
que havia um comunicado da Procuradoria do Município para a direção da Policlínica e seria enviada uma
proposta para que a Policlínica pudesse continuar funcionando. E isso não aconteceu até hoje. E o silencia
dessa Casa incomoda a todos nós. TERCEIRA PARTE
– ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 20H47. Nesse momento foi realizada a chamada
e estavam presentes os vereadores Angela Kilson,
Amarílio Andrade, Carlos Alberto, Carlos Roberto, Gracia Araújo, Johnson Marçal, José Jorge, Luiz Gonzaga,
Márcio Zeferino, Marilene Franco, Odair Ferreira, Ronaldo Braga, Sandro Heleno, Tadeu José, Vânia de
Castro. Não havendo oradores inscritos o Sr. Presidente lembrou a reunião de amanhã e nada mais havendo
a tratar, o Sr. Presidente encerrou a presente sessão às
20h50 e eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário. Presidente: Vereador Amarílio
Augusto de Andrade. Secretário: Vereador Tadeu José
Gomes.
RESUMO DA ATA 044/2013 - 010ª Sessão Extraordinária – 12.06.13 – 1º Período – 1º Ano da Legislatura.

Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade.
Secretário: Vereador Tadeu José Gomes. Vereadores
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h22. “O
meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra.
Não deixará vacilar o teu pé; aquele que te guarda
não tosquenejará.”(Salmos 121:2-3). I - Leitura e
Discussão da Atas: - Ata 034/2013 – Aprovada por
unanimidade. II – Leitura da Correspondência e Comunicações: Não houve. SEGUNDA PARTE – ORDEM
DO DIA – HORÁRIO: 19h39. Discussão e Votação de
Projetos: PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME URGÊNCIA. Proj. Lei nº. 085/13 – Dispõe sobre
a Política Municipal e o Sistema Municipal de Saneamento Básico e dá outras providências – Aut. Executivo – PRAZO VENCE EM 18.08.13. Com a palavra para
discutir o projeto o vereador Luiz Gonzaga disse que
estão debatendo a permanência do DEMAE na prestação dos serviços de água e esgoto em grande parte
da cidade. Apesar de alguns vereadores dizerem que
o DEMAE não acabará a oposição sabe que irá acabar,
pois a partir do momento que é feita licitação para
contratação de outra empresa certamente o DEMAE
acabará. E gostaria de saber a posição dos vereadores
que estiveram reunidos com o Prefeito a respeito do
assunto, principalmente em razão do artigo 23 que
determina quem integrará o Sistema Municipal de Saneamento. E que a única especificação é dos serviços
do SAS que ficará apenas como órgão fiscalizador e
regulador. Afirmou que o DEMAE é um autarquia que
está desenvolvendo-se e lembrou o fato do diretor
dele estar indo buscar recursos para o departamento. E que essas situações são contraditórias. Por isso
pedirá vistas do projeto até que venha uma resposta
adequada em relação a estes questionamentos. O Sr.
Presidente solicitou ainda ao líder de governo que traga tais informações para a Casa. Com a palavra para
discutir o projeto o vereador Carlos Roberto disse que
da maneira que o projeto está, inviabiliza o DEMAE
de “fazer a questão da água”, porque está determinando que ele fará regulação e fiscalização. Não diz
que ele fará expansão da água e do esgoto. Do jeito
que está caberá uma emenda. Encerrada a discussão
foram solicitadas vistas pelo vereador Luiz Gonzaga.
VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR LUIZ GONZAGA.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE
LEI. Proj. Lei nº. 056/13 – Dispõe sobre as diretrizes
a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do Município de Barbacena para o exercício de
2014 e dá outras providências – Aut. Executivo. Com
a palavra para discutir o projeto o vereador Carlos Roberto disse ser muito séria a sua colocação. Ressaltou
que ainda tem direito a vistas no presente projeto e
mesmo já tendo tantos dias analisando o projeto ele
ainda não conseguiu encontrar muitas coisas. Falou
para os demais vereadores que a LDO é a mais importante das lei aprovadas pela Casa, já que é nela
que se encontram as diretrizes para a execução do
orçamento de 2014. Disse ter ficado assustado com
algumas coisas constantes da LDO. Primeiramente
quando fala em reserva de contingência de apenas
oitenta mil reais, o que, em sua opinião, é temeroso,
pois se houver uma crise financeira isso poderá levar
o município a uma situação complicada. Depois, existe
outra coisa que se chama compensação da renúncia
de receita e não existe compensação a ser feita. Isso
leva a crer que o município não enviará para Casa nenhum tipo de anistia, de negociação, colocando em
dúvida o projeto que foi aprovado pelos vereadores
e que permite a compensação de tributos com serviços ou prestação de serviço. Esclareceu que apenas
pedirá vistas para ter mais um prazo para encerrar a
sua avaliação. Com a palavra para discutir o projeto o
vereador Odair Ferreira disse que gostaria de informar
aos vereadores que a Lei de Diretrizes Orçamentárias
é realmente muito técnica e o projeto em si já traz os
elementos técnicos que o justificam. Afirmou que as
diretrizes estão alinhadas com as condições do município. Lembrou que no exercício anterior o orçamento
projetou duzentos e trinta milhões, mas esse era o
montante dos recursos que com as devidas quedas
sofreram alterações e quando o dinheiro chega, chega
bem abaixo do que foi projeto. Com a palavra para ex3

plicação pessoal o vereador Carlos Roberto disse que
não está tentando obstruir a votação, sabe que não
podem ser mencionados valores exatos e como relator
da LDO em 2009, 2010 e 2011 e por isso detectou problemas que inviabilizam a execução. Mas é preciso que
estejam contempladas na LDO, porque caso contrário
não adiantará tentar contemplar no orçamento, pois
não terá jeito. Encerrada a discussão foram solicitadas
vistas pelo vereador Carlos Roberto. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR CARLOS ROBERTO. PRIMEIRA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO. Proj. Dec. Leg. nº. 015/13 – Autoriza o
Prefeito Municipal de Barbacena-MG, senhor Antônio
Carlos Doorgal de Andrada, a ausentar-se do Município em viagem ao exterior e dá outras providências
– Aut. Mesa da Câmara. Nesse momento o vereador
Odair Ferreira solicitou a suspensão da sessão por alguns minutos para conversar com as lideranças, em
especial os vereadores de oposição. Solicitação deferida pelo Sr. Presidente que suspendeu a sessão às
20h04. Sessão reaberta às 20h05. Com a palavra para
discutir o projeto o vereador Carlos Roberto disse ser
direito do Prefeito se ausentar do município e tirar
suas férias quando for o momento de tirá-las. Disse
que votará o projeto, mas é preciso que se atentem
para o fato de que ele está pedindo permissão para
ir ao exterior tratar de assuntos de interesse do município e/ou de assuntos particulares, e sua dúvida é
sobre isso. Afinal, se ele tiver indo ao exterior para
tratar de assuntos relacionados ao município ele terá
que prestar contas do que ele foi fazer e os gastos que
ele fez. Encerrada a discussão o projeto foi colocado em votação e foi APROVADO POR UNANIMIDADE.
Nesse momento o Sr. Secretário realizou a chamada
dos vereadores e estavam presentes os vereadores
Angela Kilson, Amarílio Andrade, Carlos Roberto, José
Jorge, Luiz Gonzaga, Márcio Zeferino, Marilene Franco,
Odair Ferreira, Sandro Heleno, Tadeu José e Vânia de
Castro. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 20H10. Não havendo
oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, o Sr.
Presidente encerrou a presente sessão às 20h12 e eu,
Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas,
lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário.
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade.
Secretário: Vereador Tadeu José Gomes.
RESUMO DA ATA 045/2013 - 032ª Sessão Ordinária –
13.06.2013 - 1º. Período - 1º. Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário: Vereador Tadeu José Gomes. Vereadores
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h22
“Quando o SENHOR trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a
nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico; então se dizia entre os gentios: Grandes coisas
fez o SENHOR a estes. Grandes coisas fez o SENHOR
por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra
vez, ó SENHOR, do cativeiro, como as correntes das
águas no sul. Os que semeiam em lágrimas segarão
com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria,
trazendo consigo os seus molhos.” (Salmo 126:1-6). I
- Leitura e Discussão da Ata: Ata 034/2013 – Aprovada
por unanimidade. II – Leitura da Correspondência e
Comunicações: - Ofício 3036 Polícia Militar – Violência
nas Escolas. - Correspondência do Ministério da Saúde
nº. de ref.: 0021797/MS/SE/FNS; 002413/MS/SE/FNS;
- Correspondência do Ministério da Educação, Fundo
Nacional do Desenvolvimento – Comunicado nº
CM140117/2013. - Balancete do mês de maio de 2013
da Câmara Municipal de Barbacena. - Ofício 1435/2013
– Presidência da Câmara dos Deputados informando o
recebimento do Of. 039/2013. PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA: - Proj. Lei nº. 101/13 – Dispõe sobre
a afixação de cartaz informativo em bares, lanchonetes e restaurantes, exibindo o símbolo do SAF BRASIL
e dá outras providências – Aut. Ver. Johnson Oliveira
Marçal. - Proj. Lei nº. 102/13 – Institui no Município de
Barbacena a Semana da Adoção e do Menor Carente,
com a sua inclusão no calendário oficial do Município e
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dá outras providências – Aut. Ver. Johnson Oliveira
Marçal. - Proj. Lei nº. 103/13 – Dispõe sobre a afixação de placa de como estou dirigindo, contendo o número de telefone para eventuais reclamações, nos
ônibus, vans e veículos de transporte coletivo municipal – Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. - Proj. Lei nº.
104/13 – Dispõe sobre a afixação de placas informativas sobre o DPVAT (seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres) em
estabelecimentos de prestação de serviços de saúde,
públicos ou privados e serviços funerários do Município de Barbacena e dá outras providências – Aut. Ver.
Johnson Oliveira Marçal. SEGUNDA PARTE – ORDEM
DO DIA – HORÁRIO:19h35. Discussão e Votação de
Projetos. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME URGÊNCIA. Proj. Lei nº. 085/13 – Dispõe sobre a
Política Municipal e o Sistema Municipal de Saneamento Básico e dá outras providências – Aut. Executivo –
PRAZO VENCE EM 18.08.13. Com a palavra para discutir o vereador Carlos Roberto disse que o presente
projeto ainda lhe causa dúvidas. Esclareceu para a
população e para os demais vereadores que em momento nenhum é contra um plano tão importante,
uma política tão importante que é o saneamento básico e ainda mais a criação do sistema municipal de saneamento básico. Estamos prestes, a partir de 2014, a
termos severas consequências para os municípios que
não cumprirem a sua política de resíduo sólido. Disse
estar preocupado com o modo como o projeto coloca
os agentes e não entende porque o SAS fará apenas a
regulação e fiscalização. Em sua opinião isso não traz
nenhuma garantia de que o DEMAE será o responsável
pela água e pelo esgoto. Destacou que não está sendo
votada nenhuma lei que permite a venda do DEMAE,
até porque, em sua opinião o DEMAE já foi entregue
na lei delegada 63, pois se vai contratar alguém para
prestar o serviço não será o DEMAE que é uma empresa do município e não precisaria participar de concorrência. E a única maneira de derrubar isso é tentar
derrubar as leis delegadas 52 e 63. Afirmou ter lido a
emenda constitucional 19 do vereador Johnson para
tentar entender as proteções que ela cria para o município e disse ser inadmissível que se entregue o serviço de coleta de lixo e limpeza urbana por trinta ou
trinta e cinco anos. E ressaltou que não seria possível
garantir que não haverá falta d’água no município nos
próximos vinte anos ou falta de recursos hídricos para
abastecer os cidadãos barbacenenses. Afirmou estar
com muito medo do que está sendo feito. Com a palavra para discutir o projeto o vereador Johnson fez um
pronunciamento que segue na íntegra. “A fala do vereador Carlos Roberto me preocupa, porque passar
por cima desta lei acredito que será um descaso com
a função legislativa. Mas também acho que o Prefeito
não irá agir de forma ignorante como foi feito na gestão em que a COPASA entrou no município abruptamente. Acho que o Prefeito, líder do governo, precisa
agir de forma inteligente. A gente sabe das intenções
políticas do prefeito, conhece muito bem a família Andrada, sabe o prestígio que eles têm na política em
nível federal, estadual e tantos outros. Eu também
acho que o Prefeito, de forma inteligente, poderia sim
lançar mão dessa lei que fala do referendo. Quando eu
fiz esse projeto, fiz em minha primeira legislatura e ele
foi barrado na Comissão. Não sei quantos vereadores
estavam aqui na época, nosso presidente, vereador
Amarílio, se lembra que na época o vereador José Higino era o presidente da Câmara, e dos que estão aqui
hoje ele foi a única testemunha ocular do aconteceu.
Eu insisto em dizer que no primeiro momento eu não
fui contra a privatização e em alguns casos não sou
contra a privatização porque acho que funciona. Eu
tenho até algumas coisas para questionar que foram
ditas pela vereadora Angela Kilson e com a qual eu
corroboro, porque durante todo esse tempo se fala
muito em lucro, mas não vimos esse lucro do DEMAE.
Não estou fazendo uma defesa para o atual governo.
Estou falando de vinte anos de história de Barbacena.
Se tinha o dinheiro em caixa porque não se aprimorou,
não se investiu no maquinário, na mão de obras, nas
especialização técnica? Isso não foi feito. E aqui a gente fala de ambos os governo, não deram o devido valor
a essa instituição que, sem sombra de dúvidas, é alta-

mente lucrativa. A exemplo disso, em Juiz de Fora
existe o DAE, e desde quando eu era criança ele já
existia. E o investimento daquela instituição, desde o
pessoal até os equipamentos, é tão extraordinário que
o DAE nunca deu prejuízo. Então, acho que a gente
devia refletir sobre isso, pois o prefeito precisa agir
com inteligência, que lhe é peculiar. Ninguém assume
a Presidência do Tribunal de Contas sem ter essa capacidade e o que eu acho interessante, é que a gente
fica olhando muito pra trás aqui, mas a Casa todos os
anos aprova a prestação de contas e que depois é
aprovada pelo tribunal. E quero dizer, vereador Carlos
Roberto, que a emenda que aprovamos existe e não
vai acabar, ela é soberana e está acima de qualquer
palavra e de qualquer achismo e de qualquer medida,
o que nos garante um proteção especial. Se o Prefeito
for privatizar qualquer coisa, qualquer instituição e
qualquer serviço, seria de bom alvitre, líder de governo, que ele fizesse isso ouvindo o povo, ouvindo o nível de satisfação dos serviços prestados pelo DEMAE e
por tantas outras autarquias e instituições. Não vou
entrar no mérito se o referendo será a favor ou contra,
não sei se o povo está mais satisfeito com a prestação
de serviço do DEMAE ou da COPASA, mas quero defender o direito do cidadão, principalmente do funcionário público que hoje nós estamos vendo aí, já está
programada uma greve para breve. Hoje ouvi no rádio, os funcionários estão insatisfeitos, como estiveram esses vinte anos. V. Exas. Fazem muito bem a
oposição, vereador Ronaldo Braga excelente orador,
vereador Carlos Roberto de uma inteligência fora de
série e o vereador Gonzaga tem me surpreendido,
mas é inegável, quantas vezes, ainda na época do governo Célio, eu tive que dar cestas básicas para os
servidores do DEMASA porque eles não tinham o que
comer em casa. Então, nós temos vidraças no passado, não muito distante e agora, e temos que tomar
cuidado com isso. Acho, líder de governo, que o referendo é um instrumento político, que agrada as massas, eleva a popularidade do prefeito e que não veio
para denegrir a imagem de prefeito algum. Tanto que
os vereadores da oposição aprovaram com urgência
essa minha emenda, porque entenderam que o referendo é uma medida muito simpática, que agrada
muito, não é uma medida nojenta, antipática, que desagrada como as medidas arbitrárias que às vezes
adentram essa Casa de forma violenta e desrespeitosa. Não acredito que seja o perfil do Prefeito, tanto
que na reunião que fez com os vereadores sabe como
entende a política e lamentei que a oposição não tenha enviado um representante para se informar. O que
ele falou é justamente o que está escrito nessa folha
vereador Carlos Roberto, que V. Exa. leu e que foi objeto de sua campanha. Por isso é que eu gozo de certa tranquilidade e acredito que o parlamento dessa
cidade não será desrespeitado. Acho que a família
Andrada é política por natureza, são pessoas muito
simpáticas para se lidar, são políticos mesmos de carreira e acho que uma medida de privatização, de exoneração de cargos, de mandar pessoas embora, não é
uma política agradável, e não acho que ele, de forma
inteligente, não lançará mão disso não. Existem outros
meios, outras formas, isso seria um enterro político
para o Sr. Prefeito e para a família Andrada. Aliás, Barbacena já tem enterrado algumas circunstâncias, alguns partidos e acho que vai continuar enterrando se
as ações continuarem parecidas e se forem iguais a
medidas de governos anteriores. Então, Sr. Presidente,
existe a emenda constitucional 19, que hoje faz dos
vereadores gestores desta lei. E quero acreditar que
Barbacena não pode sair perdendo. Eu falar uma coisa
para os senhores, a função da oposição é essa, buscar
falhas e me deixa muito seguro a forma como eles
examinam os projetos, a forma como debatem na
Casa, o que é muito importante. Mas eu não posso, no
calor do debate, assumir uma postura. Aliás, meu
companheiro de partido, Márcio Ferreira, está comigo
nisso, estamos avaliando de forma fria e inteligente
tudo o que está sendo apresentado nessa Casa, mas
nós temos que agir de forma coerente com o que foi
lido pelo vereador Carlos Roberto, e a palavra que foi
dada pelo Sr. Prefeito e depois a vereadora Vânia enfrentou essas ideias. E o prefeito a atendeu e disse
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que ela poderia fazer as emendas necessárias e percebi que eles está disposto a negociar pelo bem de Barbacena. Nós não podemos perder mais três anos e
meio, pois a população está sofrendo. Prosseguindo
com a palavra como líder o vereador Johnson fez um
apelo em nome da população menos favorecida da
cidade e que precisa de saneamento básico, de asfalto. O vereador Carlos Roberto tocou no assunto do
saneamento básico, eu estive conversando com uma
das pessoas ligadas ao Banco Mundial, que tem disponibilizado verbas para resolver os problemas de saneamento básico dos municípios. E o município não precisa de absolutamente nada, só de projetos.
Infelizmente, eu estou aqui há vinte anos e nenhum
prefeito que passou por aqui nesse tempo, não nasceu
um projeto, não tem uma pessoa que fizesse um projeto para a cidade e que desse segurança para os investimentos do Banco Mundial. Isso é um absurdo! E
a gente depende da renda do município, que é uma
renda pobre e que muitas vezes é explorada pelos municípios da região, que vêm explorar nossa saúde e
nossa educação, porque também não tem condições e
preferem investir em praças e nós ficamos a ver navios. E, independente da posição dos demais vereadores, a fala que tive em meu primeiro posicionamento
nesta Casa, é preciso conservar o que temos aqui.
Brigam-se as ideias, mas permanecem os amigos, não
vamos levar nada para o lado pessoal. Somos amigos
e estamos todos por Barbacena. Não acho que o Prefeito queira prejudicar Barbacena, não acho que a Prefeita Danuza também quisesse. Isso não é medida inteligente, sadia. O que eu tenho presenciado é que as
contas são sempre aprovadas pelo tribunal de contas
e pela Casa, com ressalva de um ou outro, mas não vi
ninguém contestar. E pediu à Casa que, por favor, pense em Barbacena, que precisa de resposta e de alguém que se sensibilize com punho de administrador.
Mais administração e menos politiqueira, porque o que
mais existe na Casa, infelizmente, nos poderes dessa
cidade é politicagem. E quem paga a conta é a população que paga com lágrimas e sofrimento. A população de Barbacena merece respeito, o cidadão que
trabalha no DEMAE merece respeito, merece uma
atenção mais especial. Então, Sr. Presidente, eu quero
dizer que acredito na emenda constitucional, na hierarquia da lei, e que ela não pode ser revogada por lei
delegada como insiste em dizer o vereador Carlos Roberto e os vereadores da oposição. Por isso, vereador
Odair Ferreira, assumo a palavra pelo parlamento, por
sua hombridade, ética e funcionalidade. Existe um
projeto de lei na Casa, um projeto interessante, e a
gente precisa tornar isso claro, senão para a oposição,
pelo menos para a população, o Prefeito é muito jeitoso, ele pode fazer uma propaganda bonita, para que
qualquer medida que for tomada aqui, com a aprovação dos edis, seja realmente uma medida responsável,
uma medida que possa visar o bem da população, o
bem da população barbacenense. Nós temos vistos,
nesses vinte anos, são os jovens de nossa cidade mudando para Belo Horizonte, São Paulo, Goiás, Estados
Unidos... mas a população, que não tem recursos, fica
aqui refém dessa politicagem barata e suja, que tem
atrapalhado o crescimento da nossa cidade. Acho que
o Prefeito Toninho Andrada não voltou para isso, não
quero assumir essa Tribunal um dia para dizer para o
Prefeito Toninho voltar para o Tribunal. Eu queria que
ele se reelegesse, então eu vou pedir ao líder de governo que respeitasse o parlamento. Essa emenda é
uma emenda séria, completa, nós nos exaurimos na
elaboração desse projeto, como muitos outros que são
votados por aqui, que custam tempo e dinheiro. E nós
estamos trabalhando para que o projetos seja ao menos honrados e cumpridos. E estou torcendo pelo Prefeito Toninho Andrada, por Barbacena e pelos demais
vereadores, que os que pretendem ter uma carreira
política, que possam se reeleger e continuar aqui,
cada vez com mais votos, já que o povo tem selecionado os que adotam atitudes a favor do povo. Obrigado!”. Com a palavra como líder o vereador Odair Ferreira disse que ouvindo o vereador Johnson passou
por sua cabeça que se a sede do poder legislativo não
estivesse com problemas estruturais ele teria acreditado que estaria no Plenário da Câmara dos Deputados
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Federais. Disse que compara os vereadores Carlos Roberto, Ronaldo Braga e Luiz Gonzaga a alguns Deputados Federais. E ao ouvir o vereador Johnson ele falava
do que é importante o respeito pelo trabalhador. Disse
que caso os vereadores entendam necessário que façam as emendas que julgarem cabíveis. E tem percebido que o vereador Carlos Roberto somente vem para
a Casa muito bem amparado de informações, mas o
mais importante é que essa é uma exigência do Ministério Público e do governo federal para que os municípios, obrigatoriamente, gerenciem o saneamento básico. Com a palavra pela ordem o vereador Márcio
Zeferino cumprimentou o servidor Bruno, do DEMAE,
presente na Casa. O Sr. Presidente, então convidou
este servidor para fazer parte da mesa dos trabalhos.
Encerrada a discussão foram solicitadas vistas pelo
vereador Carlos Roberto. VISTAS CONCEDIDAS AO
VEREADOR CARLOS ROBERTO. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO. Proj. Dec. Leg. nº. 015/13 – Autoriza o Prefeito
Municipal de Barbacena-MG, senhor Antônio Carlos
Doorgal de Andrada, a ausentar-se do Município em
viagem ao exterior e dá outras providências – Aut.
Mesa da Câmara. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Com a palavra para justificar seu voto o vereador Carlos Roberto disse: “eu voto a favor, sob aquelas condições. O Prefeito está pedindo autorização para viajar
para o exterior, se ele estiver indo a passeio, é uma
coisa. Se ele estiver indo em missão oficial, que seja
encaminhada a esta Casa, tão logo se dê o seu retorno, conforme as normas constitucionais, a prestação
de contas dos gastos e se esses gastos foram feitos
com recursos públicos. Muito obrigado!”Com a palavra
pela ordem o vereador Odair Ferreira solicitou que o
presente projeto fosse colocado em votação em redação final. O Sr. Presidente submeteu o requerimento
do vereador Odair Ferreira ao Plenário e o mesmo foi
APROVADO POR UNANIMIDADE. O Sr. Presidente solicitou à secretaria o projeto em redação final e havendo aquiescência da Comissão de Redação Final, colocou em discussão e votação o projeto de lei que
autoriza o Prefeito Municipal de Barbacena-MG, senhor Antônio Carlos Doorgal de Andrada, a ausentar-se do Município em viagem ao exterior e dá outras
providências – Aut. Mesa da Câmara. Encerrada a discussão foi o presente projeto colocado em votação em
redação final tendo sido o mesmo aprovado por unanimidade. Com a palavra para explicação pessoal o
vereador Carlos Roberto disse que algumas coisas são
colocadas e algumas pessoas errando, principalmente
porque não estava na Casa antes ou porque a memória lhes traia. Disse que quando vem prestação de
contas para a Casa votar ele não aprova e disse que
podem fazer o levantamento de quantas ele aprovou.
E que todas que encontrou dúvida ele votou contra ou
se absteve de votar. E mesmo quando ele não era vereador da Casa o vereador Ronaldo Braga disse ser um
tradição a Câmara referendar o parecer do Tribunal, o
que ele achava um absurdo já que vinham com ressalvas. Afirmou que a todo momento dizem para não ficar olhando o passado, mas a todo o momento alguém o menciona e ele se sente confortável em rever
o passado porque ele não foi prefeito e poucas vezes
teve suas reivindicações atendidas pela Prefeita na
administração anterior. Tanto que tiveram a audácia
de derrubar os vetos por ela enviado à Casa. E quando
ela tentou justificar-se ao dizer que não poderia dar o
aumento integral para os servidores por ser ano eleitoral, ele mesmo arrumou dois pareceres e entregou
nas mãos do Presidente do Sindicato e disse que
apoiava a aprovação do reajuste integral. O Sr. Presidente mais uma vez solicitou providências da Comissão nomeada para a escolha de um local de mudança
da Câmara e ao que parece no dia 21 termina o prazo
da Comissão. Caso contrário a Mesa da Casa terá que
tomar as medidas cabíveis. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO
–
ORADORES
INSCRITOS
–
HORÁRIO:21h40. Nesse momento o Sr. Presidente
solicitou ao secretário que faça a chamada dos vereadores presentes. E estavam presentes na Casa os vereadores Angela Kilson, Amarílio Andrade, Carlos Alberto Sá Grise, Carlos Roberto Batista, Grácia Araújo,
Johnson Marçal, José Jorge, Luiz Gonzaga, Márcio Ze-

ferino, Marilene Franco, Odair Ferreira, Ronaldo Braga,
Sandro Heleno, Tadeu José, Vânia de Castro. Com a
palavra pela ordem a vereadora Vânia de Castro disse
que gostaria de relatar um fato que tem haver com o
que está sendo discutido na noite de hoje. Falou que
em 2012, durante a campanha foi procurada por algumas pessoas que lhe falaram a respeito da implantação do plano municipal de saneamento básico. Lembrou que os municípios para fazerem jus a verbas
federais deverão estar com seus planos devidamente
implementados. Mas por ter havido um erro no momento de finalizar a parceria, a verba que já estava
depositada para a implantação poderia não ser liberada em função da data. E disse que independente do
prefeito eleito ela iria abraçar esta causa. E perguntou
se ainda haveria tempo hábil para correção do erro,
mas a resposta que obteve é que estariam em campanha e não haveria como largar a campanha para refazer o projeto. Ressaltou que assim que o prefeito foi
eleito ela entregou o projeto a ele e alertou para o
curto tempo que teria para a implantação do projeto.
Destacou que de fato, há vinte anos, escuta-se que o
DEMAE dá lucro, mas não fizeram o investimento necessário nessa autarquia e agora é preciso adequar,
mas a realidade está fracassada em relação ao Plano
Municipal de Saneamento Básico, mas justamente por
não ter havido o investimento necessário hoje estão
enfrentando dificuldades em se adequar. E caso o projeto não seja implantado nenhuma verba federal virá
para o município. Com a palavra como orador inscrito
o vereador Sá Grise primeiramente convocou a Comissão de Direitos Sociais, da qual é Presidente, para uma
reunião a ser realizada dia 21 às 10 horas da manhã
em seu gabinete. Prosseguindo fez a leitura de um
receituário de encaminhamento de uma paciente de
ginecologia para avaliação de cirurgia. Disse que a paciente procurou a sua secretária na Santa Casa e ela
informou a paciente que só haveria horário para atendê-la no dia 11 de julho de 2013. E que o encaminhamento teria sido feito em 28 de maio de 2013. No
entanto, a paciente marcou uma consulta particular e
foi à Santa Casa para que ele pudesse atendê-la. Afirmou que apesar de todos estarem pensando se tratar
do IMAIP a paciente veio encaminhada do Hospital
Monumento às Mães de Ibertioga e isso significa que
se aquele hospital se fechar eles terão que atender a
toda a população de Ibertioga. Afirmou que como vereadores devem pensar muito seriamente sobre saúde
e sobre os próximos quatro anos, afinal essa será a
primeira de muitas pacientes que virão pra cá. Lembrou que Barbacena é um município polo e referência
para esse tipo de atendimento. E que está convocando
essa reunião justamente porque vários assuntos foram
tratados aqui e muitas opiniões foram dadas e que são
importantes para a busca de soluções sobre o tema.
Destacou que seria também importante a elaboração
de um documento para enviar ao Secretário de Saúde
para que ele preste maiores esclarecimentos e mostre
o desenho da rede do município e como está preparado para atender tantas pessoas vindas do IMAIP e do
Hospital Monumento às Mães. E quer dar essa resposta à população que vem lhe fazendo esses questionamentos já que ele é um profissional da saúde. Com a
palavra como orador inscrito o vereador Sandro Heleno elogiou o Prefeito Toninho Andrada e falou as coisas boas que ele está realizando. Disse que será realizado um mutirão, através da Secretaria de Ação Social
para que as pessoas possam tirar os seus documentos
no dia 07 de julho. Falou ainda que gostaria de saber
onde está escrito que o DEMAE será passado para a
COPASA, pois não há nada no site da Prefeitura. No
seu entendimento está havendo um tipo de terrorismo
com o seu governo, mas as pessoas devem parar de
falatório e deixar o Prefeito trabalhar. Com a palavra
como orador inscrito o vereador Carlos Roberto disse
que retornava à Tribuna para falar do Governo Federal. Ressaltou que ele é quem tem o costume de falar
“que PPP”, mas ele é muito curioso. 79,32% dos municípios não têm gestão plena do serviço de água e
esgoto e Barbacena não está entre esses, pois ela tem
gestão plena. Disse que Juiz de Fora não faz esse tipo
de PPP, por trinta e cinco anos, porque tem gestão
plena do serviço de água e esgoto. Afirmou que a lei
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11.079 é clara ao falar dos contratos e é conhecida
como a lei das PPP’s. Barbacena deveria ser uma democracia e não uma ditadura, em uma situação onde
todos ficam calados esperando se as coisas vão dar
certo. Política não é brincadeira do “se vai dar certo”.
Disse que como oposição critica as ações do governo
municipal abertamente e não admite que a Casa tente
o calar em suas críticas, pois esse é o jogo democrático e quem não estiver preparado para ele que se
mude para um país onde exista a ditadura. Porque lá
será obrigado a concordar com um único sistema de
governo e com a única verdade existente, mas aqui
não! Aqui irão criticar sim, de forma respeitosa, de
forma propositiva. Hoje mesmo votaram um projeto
importante para o governo, vamos votar a lei de diretrizes orçamentárias porque não somos irresponsáveis. Agora, deixar de discutir e de apontar os erros?
Eu não vou não! Não existe ninguém dentro dessa
Casa capaz de fazer isso, nem aquele que está sentado na Silva Jardim, a não ser que mandei cortar a sua
língua. Agora, vamos parar com isso de virem à Tribuna e mandarem parar de falar do Prefeito. Ele irá criticar sim! E só irá parar quando pararem de errar. Parem
de pegar dinheiro e colocar no bolso da família que ele
para de criticar. Nesse momento o líder do governo,
vereador Odair Ferreira solicitou a verificação de quórum. Solicitação indeferida pelo Sr. Presidente por já
não haver mais necessidade de quórum para o momento dos oradores. Prosseguindo o seu pronunciamento o vereado Carlos Roberto disse ser desrespeitoso a bancada do governo dizer que a oposição não
pode criticar e pediu que o líder os orientasse melhor.
E perguntou o que a oposição deveria fazer. Com a
palavra pela ordem o vereador Odair Ferreira disse ter
ouvido atentamente o pronunciamento do vereador
Carlos Roberto e que se ele estivesse do outro lado,
que não fosse a liderança do Prefeito Toninho Andrada, ele jamais vaiaria o vereador e sim o aplaudiria,
porque ele tem um discurso muito ético e pautado
pelo respeito. Afirmou que o Prefeito de Barbacena
vem administrando a cidade com alguma dificuldade.
E como líder de governo ele não pode cercear a manifestação de outro colega, uma vez que na Casa existem várias agremiações partidárias representando a
sociedade de Barbacena. Lembrou que algumas coisas
acontecem no país, em especial relacionadas ao partido do vereador Carlos Roberto, e que fica triste ao ver
os deputados do PT, condenados no processo do mensalão, representando os cidadãos brasileiros. Disse ter
ouvido as pessoas reclamarem da falta de operação
tapa-buracos, mas ela está sendo feita, o que ele também não pode é vir à tribuna e dizer que a administração passada fez o seu trabalho, porque não fez. E
deixou a cidade sucateada e passou para as mãos do
prefeito em péssimo estado. E antes dele assumir alertou o prefeito. Destacou a falta de políticas públicas
voltadas para a geração de empregos. Mas o prefeito
está trabalhando nesse sentido. Citou exemplos de
situações pelo mundo a respeito da disputa por fontes
de energias. E como isso reflete na vida em nossa cidade. Mas ele confia no trabalho que está e será desempenhado pelo prefeito Toninho Andrada. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou
encerrada a sessão às 22h10. 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 046/2013 - 033ª Sessão Ordinária –
18.06.13 – 1º Período – 1º Ano da Legislatura. Presidente em exercício: Vereador Carlos Alberto Sá Grise.
Secretário: Vereador Tadeu José Gomes. Vereadores
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h14.
“Maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os guarda. A entrada das tuas palavras dá
luz, dá entendimento aos símplices.”(Salmos 119129:130). I - Leitura e Discussão da Atas: Ata
035/2013 – Aprovada por unanimidade. III- Apresentação de Proposições: - Do vereador Odair Ferreira: Requerimento nº 068 – Requer voto de pesar; - Re-
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querimento nº 069 – Requer voto de pesar Ana Maria.
- Do vereador Johnson Marçal: - Requerimento nº
065/2013 – Requer a ata dos trabalhos e deliberações
ocorridas na 4ª Conferência das cidades, ocorrida no
dia 25 de maio do corrente ano. – Requerimento nº
066/2013 – Requer a instalação de sinalização vertical
de trânsito no cruzamento das Ruas Paulino de Melo
com Bernardo Guimarães e Rua Coronel Carlos José
Sá Fortes no bairro São José. – Requerimento nº
070/2013 – Requer providências quanto à fixação de
placas indicativas dos diversos serviços prestados no
Terminal Rodoviário de Barbacena, na língua portuguesa e inglesa, considerando os eventos da Copa das
Confederações e Copa do Mundo de 2014. – Indicação
nº 349/2013 – Solicita a cobertura de buracos e recapeamento asfáltico da Avenida Dom Pedro II, Caminho Novo/ São Pedro. – Indicação nº 350/2013 – Solicita a cobertura e recapeamento asfáltico da Avenida
Pedro II que percorre os bairros Caminho Novo e São
Pedro, até a Rodoviária do Município. - Da vereadora
Marilene Franco: - Requerimento nº 071/2013 – Requer a instalação de um poste na Rua Ezequiel de
Souza Ferreira no bairro do Campo, próximo ao nº
107. – Indicação nº 381/2013 – Solicita capina na Rua
Nacip Melhem Deoud no bairro Jardim. – Indicação nº
382/2013 – Solicita o recapeamento da Rua Engenheiro Pedro Victor Renault no bairro Jardim. – Indicação
nº 383/2013 – Solicita a colocação de dois bueiros
para a captação de águas pluviais nas Ruas Gilberto
Valle no bairro Jardim. – Indicação nº 384/2013 – Solicita a recuperação da Rua João Aquino de Araújo no
Bairro Jardim. – Indicação nº 385/2013 – Solicita a
manutenção dos bueiros e reparos na Ra Maria Ortiz
no bairro do Campo. – Indicação nº 386/2013 – Solicita a capina da Rua Ezequiel de Souza Ferreira no bairro do Campo. - Da vereadora Gracia Araújo: - Indicação nº 391/2013 – Solicita, em caráter de urgência,
asfaltamento ou calçamento com meio fio para a Rua
Santa Joana Francisca de Chantal no bairro Caminho
Novo. – Indicação nº 392/2013 – Solicita, em caráter
de urgência, asfaltamento com meio fio, captação de
águas pluviais para a Rua Francisco Bergamini, no
bairro Ipanema. - Do vereador Tadeu José: - Requerimento nº 075/2013 – Requer, juntamente com o vereador Carlos Roberto Batista, seja o presente levado à
apreciação do Prefeito Municipal para que se digne a
encaminhar a esta Casa Legislativa, projeto de lei que
contenha em seu bojo, destinação permanente de
0,5% a 1% do orçamento municipal para o co-financiamento da assistência social (subvenção social) no
município de Barbacena. Solicita ainda que seja incluído no projeto orçamentário de 2014. – Indicação nº
355/2013 – Solicita que se faça a coleta itinerante de
embalagens vazias de agrotóxicos, com o conseqüente encaminhamento dessas à Central de Recolhimento
de Embalagens Vazias de Agrotóxicos, no aterro sanitário municipal, situado na Rodovia MG-265, Km 05.
– Indicação nº 356/2013 – Solicita que se faça a consolidação do calendário de eventos em cartilha e nas
páginas da internet, referente a datas comemorativas,
eventos e feriados, do qual constarão todos os acontecimentos, eventos culturais, artísticos, esportivos,
festivais de lazer, datas comemorativas, instituídas por
leis ou por decretos, além daqueles já tradicionalmente realizados no município de Barbacena. – Indicação
nº 387/2013 – Solicita a adoção de medidas urgentes
para a apreensão, acolhimento e tratamento dos inúmeros cães que perambulam nos logradouros públicos
municipais. – Indicação nº 388/2013 – Solicita a doação de terreno situado na Rua São Sebastião, nº 55,
bairro Santa Luzia, para as obras sociais Nossa Senhora de Fátima. – Indicação nº 393/2013 – Solicita o
patrolamento da Rua Maria Dias de Medeiros no bairro
Vale das Rosas. - Da Mesa da Câmara: - Indicação nº
380/2013 – Requer providências no sentido de resolver os problemas da rede de esgoto nos fundos da
Rua São Sebastião Morais na Chácara das Andorinhas,
nos fundos das casas, divisa com a EPCAR. – Indicação nº 390/2013 – Solicita ao Sr. Prefeito que encaminhe para esta Casa mensagem acompanhada de projeto de lei, denominando como Olga Bertolucci
Simões, a rua que tem início em frente a entrada para
a Ponte do Cosme e loteamento Ceolin, nos fundos da

Cerâmica Bonato, iniciando à esquerda da rodovia que
dá acesso a Antônio Carlos até a linha Férrea da antiga
Central do Brasil. Nesse momento o Sr. Presidente em
exercício interrompeu a sessão por cinco minutos para
deliberar junto aos demais vereadores às 19h50. Sessão reaberta às 19h55. VETOS E PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA: - Veto Total ao Proj. Lei nº.
037/13 – Dispõe sobre a instituição do Dia Municipal
do Trabalhador e da Trabalhadora Rural e da Valorização da Agricultura Familiar e dá outras providências –
Aut. Executivo. - Veto Total ao Proj. Lei nº. 41/13 –
Institui no Município de Barbacena o Programa de
Prevenção e Tratamento do HPV – Papiloma Vírus
Humano e do câncer de colo do útero e dá outras
providências – Aut. Executivo. - Proj. Lei nº. 096/13 –
Dispõe sobre a instituição do comitê municipal de
promoção e estímulo ao aleitamento materno de Barbacena - CPEA – Aut. Ver. Carlos Alberto Sá Grise. Proj. Lei nº. 106/13 – Dispõe sobre a prorrogação dos
mandatos dos conselheiros tutelares no Município de
Barbacena e dá outras providências – Aut. Ver. Tadeu
José Gomes. - Proj. Lei nº. 107/13 – Dispõe sobre a
política municipal relativa aos direitos das pessoas
com deficiência intelectual com autismo e dá outras
providências – Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. Proj. Lei nº. 108/13 – Dispõe sobre os direitos básicos
dos indivíduos acometidos de Neoplasia e/ou em tratamento contra esta doença e dá outras providências
– Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. - Proj. Lei nº.
109/13 – Autoriza o Poder Executivo a promover a distribuição de óculos à maiores de sessenta anos e dá
outras providências – Aut. Ver. Sandro Heleno. - Proj.
Lei nº. 110/13 – Dispõe sobre a licença maternidade e
paternidade para servidores públicos municipais das
administrações diretas e indiretas do Município de Barbacena, pai de bebês prematuros e dá outras providências – Aut. Ver. Sandro Heleno. - Proj. Lei nº.
111/13 – Cria o centro de atendimento do turista –
CAT no Município de Barbacena – Aut. Vereadora Vânia Maria Castro. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA
– HORÁRIO: 19h59. Discussão e Votação de Projetos.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA. Proj. Lei nº. 085/13 – Dispõe sobre a Política
Municipal e o Sistema Municipal de Saneamento Básico e dá outras providências – Aut. Executivo – PRAZO
VENCE EM 18.08.13. Com a palavra para discutir o
projeto o vereador Ronaldo Braga disse que gostaria
de comentar a matéria, em função de uma entrevista
que deu à Rádio Sucesso, junto com o vereador Carlos
Roberto. Mencionou o requerimento que o vereador
Johnson está enviando à Prefeitura para saber a respeito da privatização do DEMAE. E ressaltou que desde o início ele já tinha feito tais questionamentos e já
tem as resposta em razão da sua experiência. Afirmou
que o que acontecerá em Barbacena, com relação ao
DEMAE será o maior dos absurdos e abrirá um precedentes jamais vistos na cidade. Disse, porém, que
gostaria de ver as resposta que o vereador Johnson
receberá da Prefeitura. E prosseguiu dizendo que se o
projeto apenas tratasse das diretrizes do sistema de
saneamento básico do município estaria tudo bem,
ocorre que as diretrizes não dizem respeito ao DEMAE,
que é o órgão que precisam defender e certamente se
esse fosse o caso já teriam votado a matéria por unanimidade. Com a palavra pela ordem o vereador Johnson disse ter ouvido o pronunciamento do vereador
Ronaldo e gostaria de complementar o que foi dito
ressaltando que fez o requerimento para o Prefeito
porque gostaria de uma resposta formal. E mesmo
que ele faça uma reunião fechada ele certamente enviará para a Casa uma resposta formalizada para que
os vereadores não tomem a decisão pautada em conversas. Disse que está lutando também pela emenda
constitucional e para que seja respeitado o referendo,
pois senão o parlamento perderá a razão de ser. Ressaltou ainda que a extinção do DEMAE e da CENATUR
também não poderia ter acontecido e se tornado secretaria mudando a nomenclatura. Lembrou que a sua
preocupação com essa PPP é o que será feito com os
servidores e quer os dados documentados para ajudar
o prefeito a governar. Com a palavra para explicação
pessoal o vereador Ronaldo Braga disse que apenas
gostaria de fazer uma sugestão. Como o vereador Jo6

hnson ainda irá protocolar o requerimento e como a
resposta do Executivo não virá tão rapidamente, que o
vereador Johnson, juntamente com o líder de governo
pudessem pedir o sobrestamento da matéria por um
prazo maior para que a matéria não fique na pauta
sem ser votada. Com a palavra para discutir a vereadora Grácia Araújo disse que utilizava a Tribuna para
trazer uma palavra amiga e não um discurso inflamado. Salientou que seu pai foi um dos fundadores do
DEMAE. Afirmou que durante muitos anos o DEMAE
sustentou o município, tanto no abastecimento quanto
no financeiro. Disse que, no momento, cabe aos vereadores equilíbrio para conduzir a questão. Requereu
ao Presidente nomear uma Comissão Especial para
analisar o assunto. Com a palavra para discutir o projeto o vereador Luiz Gonzaga disse que o que estão
pedindo desde o início do mandato é exatamente o
que a vereadora Grácia acabou de pedir, que a Casa se
proponha a discutir os projetos e não apenas votar.
Discutir com imparcialidade, afinal os projetos estão
chegando e sendo votados sem qualquer discussão.
Lembrou que a politicagem na cidade não é de agora,
mas que na legislação passada aprovaram a emenda
do vereador Johnson que havia sido rejeitada na outra
administração, da mesma forma que aprovaram a Tribuna Livre para que as pessoas possam vir até a Câmara e apresentarem suas queixas e reclamações. E a
Câmara de hoje não pode entrar para a história que
aprovou uma lei delegada de 300 dias para o prefeito,
que fechou o Hospital Policlínica e que está fechando
o DEMAE. Com a palavra para explicação pessoal o
vereador Johnson disse que não é político e não depende da política para viver e caso perca o seus mandato por sua postura ele apenas lamentará não poder
mais representar o povo. E muitas vezes é mal interpretados, pois em seu ofício como pastor reúne milhares de pessoas e nunca foi vaiado, mas aqui por muitas vezes foi vaiado e contestado. Com a palavra para
discutir o projeto o vereador Odair Ferreira disse que a
noite era histórica para a cidade já que puderam constatar que uma manifestação que começou em São
Paulo, chega aqui. Salientou que a função do vereador
é respeitar os debates e as posturas e cada um pode
ter a opinião e votar naquilo que bem entender, independente das bases. Falou que existem projetos da
oposição que não são de interesse da situação, da
mesma forma como existem projetos da situação que
não são de interesse da oposição. Disse que assumiu
o compromisso com os vereadores de que irá abrir um
diálogo com o prefeito, que mesmo a apenas cinco
meses de governo, já fez mais do que os quatro anos
anteriores da administração, inclusive no que tange
aos cargos comissionados. Lembrou que a queda da
prefeita de Barbacena foi em razão da falta de equipe,
gerenciamento, debate como faltaram manifestações
como esta que ocorreu hoje, principalmente para brigar pelo servidor e aposentados que ficaram cinco
meses sem receber. Faltaram manifestações e debates
para pagar os servidores, para lutar por melhorias em
toda a cidade e citou os casos de falta de ação. Mencionou que muitos vereadores subiram à tribuna para
dizer que o Prefeito Toninho Andrada está consciente
de sua responsabilidade e dos problemas que a cidade
enfrenta. E que já conversou com ele para que o mesmo sente com os vereadores e converse a respeito do
que acontecerá com os servidores do DEMAE, que certamente ele não quer prejudicar. Disse que também
foi mencionada a questão dos contratos dos cargos
comissionados, dos dois mil contratos da gestão anterior e que deixaram a cidade falida. Isso para beneficiar os amigos até mesmo de muitos vereadores, que
deixaram a prefeitura sobrecarregada, mas não produziram nada para a cidade. Nesse momento o Sr.
Presidente interrompeu o pronunciamento do vereador para comunicar à Casa que a segunda parte da
reunião estaria encerrada e estavam passando para a
terceira parte. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO –
ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 20H59. Com a
palavra para dirimir questão de ordem o vereador Ronaldo Braga disse que na terceira parte da sessão usarão a palavra os vereadores inscritos como oradores e
os líderes da Casa e que a palavra pela ordem não
caberia em razão do pouco tempo a ser disponibiliza-
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do. E sugeriu que nas próximas reuniões a palavra
pela ordem possa ocupar a última posição. O Sr. Presidente em exercício disse que a sugestão seria acatada, mas que teria permitido o uso da mesma para
que o vereador que estava na tribuna concluísse sua
fala. Com a palavra para explicação pessoal o vereador Luiz Gonzaga disse não ser “Bias” e sim PMDB e
a prefeita, infelizmente, apesar de estar no partido,
nuca foi do partido, e não teria abraçado o partido
como seu. O que ele lamenta. Disse estar no PMDB
enquanto o convier. E dirigindo-se ao vereador Odair
Ferreira explicou que ao usar a rádio ele disse não ter
dito que a Casa possui apenas três vereadores, porque
na realidade a Casa tem dezoito vereadores, já que o
povo elegeu quinze e o Sr. Prefeito teria elegido mais
três. E o que ele quis dizer foi que ele não tem direito
de cobrar dos demais vereadores um posicionamento
a respeito dos projetos que aqui estão. E é seu papel
debater, chamar a atenção para as questões e quando
fez o seu pronunciamento para dizer que quem tem
o direito de cobrar dos vereadores é o povo, assim
como lhe cobram. Com a palavra para explicação
pessoal o vereador Odair Ferreira disse que está feliz
pelo vereador Luiz Gonzaga ter pedido desculpas se
ofendeu algum vereador, o que demonstra uma atitude de grandiosidade, e com isso já se satisfaz. Sobre
a ex-prefeita de Barbacena, foi quem o lançou para a
política e por quem tem uma gratidão muito grande,
porque no período em que esteve junto a ela deve
sua conduta reta, e desafiou qualquer cidadão que demonstre qualquer atitude que o desabonasse naquele
momento. As razões que o fizeram não permanecer
a seu lado, e que talvez história fosse outra, são as
mesmas que levam outras pessoas a também mudar
de opinião.Com a palavra como orador inscrito o vereador Carlos Roberto disse que gostaria de mencionar
o momento que está sendo vivido na cidade porque
a revolta não é apenas contra a política nacional e
sim contra a política municipal também. O povo não
está satisfeito com algumas medidas que estão sendo
tomadas e não vale dizer que o governo está há pouco
tempo, pois não justifica fechar hospital, fechar escola
e cometer erros que vem sendo cometidos rotineiramente pelo governo municipal. Falou que o jogo da
imprensa acontece há tempos e que tanto é que o jornal da família que está no governo, Praça Pública, traz
matéria dizendo que o PT e o PMDB estão tentando
politizar o sindicato, simplesmente por defender que o
sindicato deve se manifestar a favor do direito de reajuste do servidor. Mas em momento algum reuniramse com o Sindicato. Afirmou que todas as vezes que
sobem na tribuna para falar de mensaleiro também
é contra, pois em sua opinião todos deveriam estar
presos, da mesma forma que também deveria estar
preso o senador do PSDB Eduardo Azeredo. Da mesma forma que o então presidente Fernando Henrique
que cometeu muitos erros e também deveria estar na
cadeia. Lamentou que o Prefeito, pessoa tão experien-

te, não tem percebido nas prestações de contas encaminhadas para o Tribunal de Contas, que a Prefeitura
não estava recolhendo o INSS dos servidores. Acredita
que deveria sugerir aos seus sucessores que troquem
a assessoria, já que esta prestação de contas é feita
bimestralmente ao Tribunal de Contas. Fica parecendo
que as duas famílias realmente têm um grande acordo
para não largarem o poder de jeito nenhum na cidade.
Reafirmou que ele não gosta de ficar mencionando o
passado, mas quando falam disso na Tribuna é preciso
que lembrem tudo o que foi feito já que a história é
muito comprometedora. Sabe que o PT e o PMDB não
são a verdade absoluta e talvez por isso os protestos
do povo, mas acha estranho criticarem tanto o governo federal e ao mesmo tempo dar notícia de que
estão indo buscar recursos no governo federal. E disse
que se ele não acredita em alguma coisa ele não vai
atrás, pois em sua opinião é muito feio pedir dinheiro e
depois cuspir no prato em comeu. E finalizou dizendo
ter um CD com toda a prestação de contas do DEMAE
até dezembro do ano passado. Não havendo mais oradores inscritos o Sr. Presidente lembrou a reunião de
amanhã e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente
encerrou a presente sessão às 21h50 e eu, Danielle
de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a
presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário. Presidente em exercício: Vereador Carlos Alberto Sá Grise. Secretário: Vereador Tadeu José Gomes.

CONSELHOS MUNICIPAIS
CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - CMDCA
Presidente: Luiza Mara Afonso da Silva
Análise e Parecer Sobre Recursos Referentes
à Assembleia de Eleição do Conselho Tutelar
de Barbacena pela Comissão Organizadora do
Processo
Aos vinte e três dias do mês de outubro de dois mil
e treze, às quinze horas, na Secretaria Municipal de
Coordenação de Programas Sociais – SECOPS, à Rua
Silva Jardim, 340, Bairro Boa Morte, Barbacena – MG,
reuniu-se a Comissão de Organização do Processo
de Eleição do Conselho Tutelar para análise dos “requerimentos” efetuados pelo Sr. Edmilson Machado
da Silva, solicitando em um deles a “eliminação do
processo seletivo da candidata “India”, inscrição nº.
15” e no outro, “ a eliminação do processo seletivo da
candidata Raiza Gurgel, inscrição nº. 09”. Presentes
os membros da Comissão: Márcio de Campos, Elizabeth Aparecida Mateus, Angela Maria dos Santos e
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Luiz Henrique Alves Donato. Após o conhecimento dos
documentos interpostos, a Comissão analisou que,
referente ao “requerimento” para a “eliminação do
processo seletivo da candidata “India”, inscrição nº.
15”: 1. Da análise dos requisitos da admissibilidade
do recurso. 1.1 Não foi interposto RECURSO, na forma
do artigo 13, § 7º, tendo sido apresentado apenas
um requerimento. O artigo 9º da mesma resolução
determina que aplica-se no que couber , o disposto na
legislação eleitoral em vigor. Desta forma não há que
se falar em fungibilidade de recurso, não podendo ser
aceito o requerimento.1.2. O mero requerimento não
qualificou o requerente, não veio acompanhado de
qualquer documento do mesmo e nem mesmo endereço para a resposta. 1.3 O documento que acompanhou o requerimento não foi apresentado formalmente à Comissão, antes da realização da eleição. 2. Da
análise dos Fatos. Os fatos narrados, ocorridos no dia
16/10/2013, não afrontam o artigo 10 da Resolução
nº 022/2013, visto que não se trata de propaganda
de candidato em veículo de comunicação e como o
próprio requerimento aponta, não foi encontrado no
recinto de votação no dia 17 de outubro, dia da eleição. Assim, a Comissão conclui, pelos motivos postos,
que não há como conhecer e muito menos acolher
o requerimento formulado. Quanto ao “requerimento”
para “a eliminação do processo seletivo da candidata
Raiza Gurgel, inscrição nº. 09”, a Comissão analisou
o referido documento e concluiu: 1. Da análise dos
requisitos da admissibilidade do recurso. 1.1 Não foi
interposto RECURSO, na forma do artigo 13 , § 7º,
tendo sido apresentado apenas um requerimento. O
artigo 9º da mesma resolução determina que aplicase no que couber , o disposto na legislação eleitoral
em vigor. Desta forma não há que se falar em fungibilidade de recurso, não podendo ser aceito o requerimento.1.2. O mero requerimento não qualificou
o requerente, não veio acompanhado de qualquer
documento do mesmo e nem mesmo endereço para
a resposta. 2. Da análise dos fatos: O requerimento
não veio acompanhado de qualquer dado comprobatório dos fatos articulados, sendo que o mínimo exigido não foi observado, pelo que consta, não houve
o registro policial dos fatos, não tendo sido anexado
tal documento. Destaca-se que somente a autoridade
policial tem fé pública para tal registro. No que se refere a presença de possíveis testemunhas, não houve
a simples menção da declaração das mesmas, nem
arrolamento para possível oitiva. Assim, pelo exposto,
a Comissão não tem como conhecer e muito menos
acolher o requerimento, pelo que foi julgado insubsistente e improcedente, ficando ressalvado ao postulante provar as alegações por meios próprios. Após a
análise a presente será anexada na sede da SECOPS
e encaminhada para publicação no Diário Oficial do
Município de Barbacena. Barbacena, 23 de outubro de
2013. Márcio de Campos - Vice Presidente do CMDCA.

