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DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO  MUNICIPAL Nº7.538 

 
“Revoga o Decreto Municipal nº 7.463, de 01 de agos-
to de 2013, e altera o Regimento Interno da AGIR 
- Agência Municipal de Desenvolvimento Integrado de 
Barbacena e Região, e dá outras providências”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, e na forma do inciso I do art. 26 da 
Constituição do Município de Barbacena;
CONSIDERANDO a necessidade de reorganização da 
Administração direta e indireta do município, em face 
das disposições contidas na Lei Delegada n.º 38, de 
12 de março de 2013, publicada no órgão oficial do 
Município em 13 de março de 2013 e suas alterações 
posteriores.

DECRETA:  
Art. 1º Fica revogado o Decreto nº 7.463, de 01 de 
agosto de 2013 e alterado o Regimento Interno da 
Agência Municipal de Desenvolvimento Integrado de 
Barbacena e Região – AGIR, que passa a vigorar na 
forma do Anexo I deste Decreto.
Art. 2º Os cargos de provimento em comissão e as 
funções gratificadas da AGIR, criados pela Lei Delega-
da nº 38, de 12 de março de 2013, são os especifica-
dos no Anexo I daquela norma e Lei Delegada nº 75 
de 14 de maio de 2013.
Art. 3º O quadro lotacional da AGIR será objeto de 
ato específico, louvado em proposta do Presidente da 
Autarquia.
Art. 4º A CENATUR – Empresa Municipal de Turismo 
de Barbacena e a FUNDAC – Fundação Municipal de 
Cultura de Barbacena, com suas respectivas ativida-
des, participação e gerenciamento de órgãos, convê-
nios e contratos, se transferem para a AGIR, que as 
absorve e se obriga a dar-lhes sequência na forma de 
normas específicas e da legislação pertinente, transfe-
rindo-se para seu núcleo:
I – na forma de ato específico, os direitos e obriga-
ções dos órgãos,  porventura existentes em razão de 
contratos, convênios e outros ajustes administrativos;
II – os bens patrimoniais sob uso e guarda dos órgãos, 
mediante inventário realizado pelo setor próprio da 
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, com 
as devidas funções administrativas.
Art. 5º  As despesas decorrentes da execução des-
te Decreto correrão à conta das dotações específicas 
consignadas no Orçamento do Poder Executivo para 
a AGIR, conforme o disposto em atos específicos, na 
forma da Lei.
Art. 6º  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.   
Art. 7º  Revogam-se as disposições em contrário.

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

Antônio Carlos Andrada.
Prefeito Municipal.

ANEXO I

REGIMENTO INTERNO DA AGÊNCIA MUNICI-
PAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE 

BARBACENA E REGIÃO – AGIR
CAPÍTULO I

NATUREZA, FINALIDADE E COMPETÊNCIAS DA 
AGIR

Art. 1º Integrando a Administração Indireta da Prefei-
tura de Barbacena, nos termos da Lei Delegada n° 38, 
de 12 de março de 2013 e suas alterações posteriores, 
a AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO IN-
TEGRADO DE BARBABACENA E REGIÃO - AGIR tem 
a natureza jurídica de Autarquia, com personalidade 
jurídica de direito público, autonomia administrativa, 
patrimonial e financeira, sede e foro no Município de 
Barbacena, atuação local e na região a que pertence e 
prazo de duração indeterminado.

Art. 2º Criada pela Lei Delegada nº 38, de 12 de 
março de 2013, a AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESEN-
VOLVIMENTO INTEGRADO DE BARBACENA E REGIÃO 
- AGIR tem por finalidade, conforme está disposto 
no art. 2° da referida lei, a execução dos serviços e 
atividades inerentes ao desenvolvimento econômico 
do Município, ao fomento do turismo e ao lazer públi-
cos, a organização de eventos, à defesa e educação 
ambiental, a promoção e incentivo às manifestações 
culturais e a proteção do patrimônio e acervos de valor 
histórico, às ações que visem a integração regional e 
a divulgação das potencialidades locais nas suas áreas 
de atuação.
Art. 3º  Para cumprimento de suas finalidades, à AGIR 
compete:
I - promover o planejamento e a regulação urbana, 
viabilização de instrumentos de desenvolvimento in-
tegrado de Barbacena e região, bem como apoio à 
execução de funções públicas de interesse comum;
II - promover o estímulo e a diversificação econômi-
ca, através da difusão de novas técnicas industriais e 
comerciais, realizando parcerias com o empresariado, 
em nível municipal, regional, estadual e nacional, bem 
como empresas estrangeiras, implementando incenti-
vos diversos para o pleno desenvolvimento das ati-
vidades industriais e comerciais, abrindo perspectivas 
mais amplas no mercado de trabalho e estabelecer 
políticas de apoio e incentivo às micro e pequenas 
empresas;
III - promover ações setoriais relativas ao incentivo, à 
valorização e à difusão de manifestações culturais da 
sociedade municipal e à preservação e à revitalização 
de seu patrimônio histórico e artístico;
IV - promover ações setoriais relativas à proteção e 
à defesa do meio ambiente,  ao  gerenciamento  dos  
recursos  hídricos  e  à  articulação das políticas 
de gestão dos recursos ambientais, visando ao desen-
volvimento sustentável;
V - supervisionar, coordenar e dirigir todas as ativi-
dades inerentes ao desenvolvimento do turismo e do 
lazer, e demais serviços afins, compreendendo sua 
execução direta ou contratada, observando as polí-
ticas públicas municipais, bem como promover e fo-
mentar as ações da indústria do turismo, objetivando 
sua expansão;
VI - propor ao Chefe do Poder Executivo a elaboração 
de projeto de lei, decreto ou portaria criando ou alte-
rando normas relativas à prestação pública dos seus 
serviços, respeitada a legislação aplicável;
VII - apoiar o desenvolvimento da pesquisa tecnoló-
gica com foco no fomento econômico e social de Bar-
bacena e região;
VIII - realizar a apropriação do custo das operações e 
atividades e promover a revisão periódica das recei-
tas de sua competência, de modo a assegurar a sua 
manutenção, melhoramento técnico e expansão, bem 
como o equilíbrio econômico-financeiro da autarquia;
IX - realizar operações financeiras, após prévia au-
torização do Prefeito Municipal, para a obtenção de 
recursos que se fizerem necessários de seus serviços, 
aquisição de equipamentos ou implantação de proje-
tos, respeitada a legislação pertinente.
X - definir as políticas, o planejamento, a execução, 
a coordenação e o controle das atividades ligadas ao 
desenvolvimento das finalidades específicas do artigo 
anterior;
XI - acompanhar, difundir, monitorar, auxiliar, fiscalizar 
e revisar a política de desenvolvimento econômico e as 
atividades específicas do artigo anterior;
XII - propor programas e projetos para a implementa-
ção das diretrizes específicas do artigo anterior;
XIII - assessorar e dar apoio técnico-administrativo 
aos órgãos colegiados vinculados à área de atuação 
da Agência;
XIV - acompanhar, monitorar, fiscalizar e difundir as 
medidas que assegurem a preservação do acervo his-
tórico da cidade de Barbacena;
XV - articular ações com os demais órgãos e entidades 
da Administração Municipal direta e indireta e com ór-
gãos outros e entidades governamentais e         não-
-governamentais, para o cumprimento das finalidades 
específicas do artigo anterior;

XVI - assinar convênios, ajustes ou acordos públicos e 
privados para viabilizar planos, programas e projetos 
que visem ao cumprimento das finalidades específicas 
do artigo anterior;
XVII - promover e realizar estudos, cursos, seminários 
e pesquisas de interesse do Município no âmbito das 
finalidades específicas do artigo anterior;
XVIII - estabelecer diretrizes para a elaboração de pla-
nos e projetos, mediante a consolidação das propostas 
de ações dos órgãos e entidades municipais, visando 
ao desenvolvimento harmônico do Município;
XIX - prestar serviços de assessoramento técnico às 
Administrações local e de municípios integrantes da 
região, visando à colaboração e à geração de receitas;
XX - executar ações e atividades outras, dispostas em 
lei e em atos normativos ou regulamentares, ou deter-
minadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, em 
face da natureza da Agência.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA OPERACIONAL

Art. 4º Dirigida por um Presidente, com o auxílio de 
três Vice-Presidências, a AGIR, com vistas ao cumpri-
mento de sua finalidade e ao exercício de suas compe-
tências, tem a seguinte estrutura operacional:
I - ÓRGÃOS COLEGIADOS
a) Conselho de Administração e Consulta- CONAC      
b) Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentá-
vel e Defesa Ambiental- CODAM.
II - ÓRGÃOS DE DIREÇÃO, ASSISTÊNCIA E ASSES-
SORAMENTO
a) Presidência
b) Vice-Presidência-Adjunta
c) Vice-Presidência de Inovação Tecnológica
d) Vice-Presidência Jurídica e Consultiva
III - ÓRGÃOS DE APOIO À GESTÃO
a) Coordenadoria Executiva
1. Gerência Financeira
2. Gerência Administrativa
b) Gerência de Controle Interno
IV- ÓRGÃOS DE ATIVIDADES FINALÍSTICAS
a) Diretoria de Eventos
b) Diretoria de Cultura e Turismo
c) Diretoria de Fomento Econômico
d) Diretoria de Meio Ambiente
e) Diretoria de Integração Regional
f) Diretoria de Relações Públicas e Marketing

CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS
Art. 5º O Conselho de Administração e Consulta - CO-
NAC é órgão colegiado normativo, consultivo e fisca-
lizador das atividades exercidas pela Autarquia, sob 
Presidência do Vice-Prefeito Municipal, com forma, 
mandato e critérios de indicação de seus membros 
pelo Executivo Municipal, que se reunirá ordinaria-
mente, uma vez por mês, até o quinto dia útil, e ex-
traordinariamente por convocação do seu Presidente, 
que não participará das votações deliberativas, a não 
ser excepcionalmente como voto desempate para o 
deslinde da questão, ou da maioria dos seus mem-
bros, sendo seus integrantes:
a) o Presidente da Autarquia;
b) o Secretário Municipal de Governo;
c) o Secretário Municipal de Planejamento e Gestão;
d) o Secretário Municipal da Fazenda;
e) um representante indicado pela Câmara Municipal, 
vedada a participação de seus membros;
f) dois membros da sociedade civil de reconhecido co-
nhecimento técnico e ilibada reputação. 
 Art. 6º A Presidência da AGIR submeterá à apreciação 
do CONAC, para posterior exame e decisão do Prefeito 
Municipal, as matérias que versem sobre:
a) planos administrativos gerais e programas de traba-
lho contendo as respectivas metas para as atividades 
da Agência Municipal;
b) orçamentos anuais da autarquia;
c) balancetes e relatórios da autarquia;
d) providências no setor de pessoal que impliquem em 
aumento da despesa;
e) realização de concursos para admissão de pessoal;
f) contratação ou admissão de pessoal administrativo 
em caráter temporário para atendimento de excepcio-
nal interesse público, na forma da lei;

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada
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g) assinatura de convênios, ajustes ou acordos;
h) reorganização da estrutura da autarquia e do qua-
dro de pessoal;
i) operação de crédito ou financiamento;
j) alienação e oneração de bens da autarquia.
Art. 7º As deliberações do CONAC poderão ser rejeita-
das pelo Prefeito Municipal se contrariarem as diretri-
zes administrativas e financeiras da gestão municipal.
Art. 8º O Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Sustentável e Defesa Ambiental – CODAM é órgão co-
legiado cuja finalidade é a de colaborar com as ativi-
dades da AGIR relacionadas ao desenvolvimento eco-
nômico sustentável do Município e às ações de defesa 
e preservação ambiental que a Autarquia promover.
§ 1º O CODAM deverá assegurar na sua composição 
a participação de representantes dos segmentos ou 
setores comercial, industrial, cultural, universitário, 
ambiental e turístico do Município.
§ 2º O funcionamento, a estrutura e a composição 
do CODAM serão regulamentados pelo Executivo Mu-
nicipal.

CAPÍTULO IV
DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DE DIRE-

ÇÃO, ASSISTÊNCIA E ASSESSORAMENTO
Art. 9º Os órgãos de direção, assistência e assessora-
mento da AGIR têm suas competências gerais fixadas 
na lei de sua instituição e especificamente são defini-
das conforme se observa na sequência. 
Art. 10 À Presidência compete:
I - dirigir, coordenar, controlar e fiscalizar a execução 
das competências específicas e gerais da autarquia; 
II autorizar a realização de licitação pública, e outras 
medidas legais, necessárias à aquisição de bens ma-
teriais, equipamentos e também a execução de obras 
ou serviços, a assinatura de contratos, acordos ou 
ajustes e convênios, juntamente com o Coordenador 
Executivo.
III - autorizar pagamentos e emitir cheques, junta-
mente com o Coordenador Executivo;
IV - autorizar a criação de serviços administrativos e/
ou técnicos de acordo com as necessidades;
V - decidir processos de fiscalização, ouvido o Conse-
lho de Administração e Consulta;
VI - representar a autarquia em juízo ou fora dele, 
pessoalmente ou por delegado;
VII -submeter ao Conselho de Administração e Consul-
ta os balancetes para aprovação, e os demais assun-
tos de competência do colegiado, e fazê-los publicar, 
quando a legislação assim o exigir, no órgão oficial de 
divulgação do Município.
Art. 11  À Vice-Presidência Adjunta,compete:
I - coordenar a representação social e política do(a) 
Presidente;
II - dar assistência à Presidência, em suas atribuições 
técnicas, administrativas, inclusive mediante controle 
da agenda;
III - coordenar o fluxo de informações, divulgando as 
ordens da Presidência e as relações públicas de inte-
resse da Autarquia;
IV – Substituir a Presidência, nos casos de ausência 
temporária ou vacância desta;
V - exercer outras competências correlatas, em razão 
de sua natureza.
Art. 12  À Vice-Presidência de Inovação Tecnológica, 
compete:
I - dar assessoramento técnico especializado a todas 
as unidades da AGIR, abrangendo as áreas de tecno-
logia, comunicação e planejamento, ou outras, con-
forme as especificidades funcionais que atendam às 
necessidades da Autarquia;
II - elaborar pareceres, laudos técnicos, notas técni-
cas, de acordo com a área funcional;
III - exercer outras competências correlatas, em razão 
de sua natureza;
IV - implementar as políticas de modernização admi-
nistrativa, de  documentação, de informação e infor-
mática da AGIR, consoante às orientações, normas e 
diretrizes da Administração Municipal e/ou necessida-
des específicas da Autarquia;
V - normatizar e compatibilizar as ações de moderniza-
ção, informação e informática da Autarquia;
VI - apoiar e prestar consultoria técnica e normativa às 

unidades da Autarquia, na definição e implementação 
de programas, projetos e atividades de racionalização 
administrativa, qualidade e produtividade, comunica-
ção e segurança de dados, desregulamentação, ade-
quação e desenvolvimento institucional e de processa-
mento de dados;           
VII - coordenar, estimular e promover a realização de 
estudos e pesquisas, visando ao desenvolvimento e à 
absorção de novas tecnologias e de instrumentos de 
modernização administrativa, especialmente nas áreas 
de informática, informação, desenvolvimento institu-
cional, métodos e procedimentos;
VIII - coordenar o desenvolvimento de programas e 
projetos de racionalização de sistemas de informação, 
de tratamento eletrônico de documentos e de organi-
zação institucional, métodos e processos de trabalho;
IX - estabelecer as diretrizes para as aquisições de 
equipamentos de informática, de software e de novas 
tecnologias, bem como fazer as especificações técni-
cas para as aquisições e aprovar tecnicamente os pro-
cessos pertinentes, no âmbito da AGIR;
X - emitir pareceres técnicos sobre a contratação de 
consultorias externas específicas para atuar nas áreas 
de modernização, de informação e de informática, no 
âmbito da AGIR;
XI - coordenar e supervisionar a política de documen-
tação e informação no âmbito da AGIR;
XII - propor a aprovação de projetos para aquisição 
de bens e serviços de tratamento de informação e 
informática, modernização administrativa, biblioteca 
e arquivo;
XIII - apoiar tecnicamente a Presidência junto ao Sis-
tema Administrativo de Gestão de Tecnologia de In-
formação;
XIV - analisar e instruir processos para a contratação 
de bens e serviços de informática, observando as po-
líticas, diretrizes, normas e padrões da Administração 
Municipal;
XV - analisar e acompanhar a execução orçamentária 
dos contratos atinentes aos projetos sob sua respon-
sabilidade;
XVI - administrar os recursos de informática existentes 
na AGIR, alocando-os conforme as diretrizes e neces-
sidades de cada qual dos seus órgãos;
XVII - coordenar o desenvolvimento de sistemas cor-
porativos de informação, no âmbito da AGIR, incluindo 
a migração de dados;
XVIII - definir e implementar políticas, normas e níveis 
de segurança para o acesso de usuários internos e 
externos aos dados e aos sistemas informatizados da 
AGIR, complementarmente às políticas e normas esta-
belecidas pela Administração Municipal;
XIX - coordenar o acesso dos usuários internos aos 
dados e aos sistemas informatizados da AGIR;
XX - propor auditoria e a análise de riscos e de vulne-
rabilidade dos ambientes e sistemas informatizados;
XXI - administrar o uso da rede de comunicação de 
dados da AGIR;
XXII -  prestar assistência aos usuários de produ-
tos e serviços de informática da AGIR;
XXIII - assessorar na elaboração de editais e na ce-
lebração de contratos e convênios relacionados à sua 
área de atuação, inclusive para intercâmbio com ou-
tras esferas de administração municipal;
XXIV - desenvolver outras atividades correlatas e de 
interesse da AGIR.
Art. 13  À Vice-Presidência Jurídica e Consultiva, com-
pete:
I - assessorar e orientar juridicamente a Presidência, 
as demais Vice-Presidências, as diretorias e as gerên-
cias da Autarquia e respectivos órgãos, inclusive na 
elaboração de pareceres;
II - examinar e elaborar a proposição de atos legais, 
regulamentares e administrativos, de natureza vincu-
lada à atividade finalística da AGIR;
III - preparar respostas técnicas a pleitos de nature-
za vinculada à atividade finalística, e, ainda, examinar 
propostas de editais de licitação, de contratos, ajustes, 
convênios e de protocolos em geral, de competência 
da AGIR;
IV - coordenar programas, atividades e trabalhos 
especiais na área jurídica de que for incumbido pela 

Presidência;
V - interagir com a Consultoria Geral do Município, 
para a uniformização de pareceres e entendimentos;
VI - articular-se com as orientações e projetos desen-
volvidos e coordenados pela Advocacia Geral e pela 
Consultoria Geral do Município;
VII - auxiliar a Advocacia-Geral do Município em juízo, 
conforme suas diretrizes técnicas, nas causas em que 
a AGIR for parte ou interessada;
 VIII - acompanhar as prestações de contas junto ao 
Tribunal de Contas do Estado;
 IX – Substituir a Vice – Presidência Adjunta, nos casos 
de ausência temporária ou vacância desta. 
IX - executar atividades correlatas, sob orientação da 
Presidência da Autarquia.

CAPÍTULO V
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE APOIO À 

GESTÃO
Art. 14  A Coordenadoria Executiva tem a atribuição 
de gerenciar as atividades administrativas, financeiras 
e operacionais da entidade, para o seu regular funcio-
namento, observando as diretrizes estabelecidas pela 
Presidência, tendo sob sua coordenação as Gerências 
Financeira, Administrativa e de Controle Interno, as 
quais devem cumprir as suas finalidades específicas 
em consonância com os objetivos da Agência e confor-
me determinação superior, sendo da sua competência:
I - coordenar as ações sob sua supervisão, quanto às 
atividades técnicas e administrativas desenvolvidas no 
âmbito da Autarquia e em obediência às finalidades e 
objetivos instituídos;
II - prestar apoio à Presidência e às Vices-Presidên-
cias;
III - exercer funções de representação e articulação 
interna e externa, quando solicitado pela Presidência;
IV - acompanhar os resultados das ações sob sua res-
ponsabilidade, de conformidade com a programação 
de execução financeira;
V - manter contatos, sob comando da Presidência, 
com representantes de outros municípios da região e 
dos estados, de órgãos públicos e privados, institui-
ções governamentais e não-governamentais, visando 
a estabelecer programas de cooperação técnica;
VI - coordenar, programar, monitorar e avaliar as ati-
vidades financeiras, contábeis e de execução orça-
mentária de programas, projetos e convênios entre as 
diversas áreas da Autarquia;
VII - planejar, coordenar e monitorar a aquisição de 
materiais e a prestação de serviços, assim como o 
controle dos bens patrimoniais necessários ao bom 
desempenho das atividades inerentes à Autarquia;
VIII - coordenar a gestão de pessoal;
IX - interagir com as demais gerências e diretorias, 
para melhor definição e implementação de metas e 
programas de trabalho;
X - administrar os processos relativos ao controle, ma-
nutenção e reparo de equipamentos, veículos e insta-
lações pertencentes à Autarquia;
XI - coordenar e supervisionar os serviços de limpe-
za, transporte, arquivo, telecomunicações, portaria e 
reprografia;
XII - prestar contas de projetos, convênios, contratos, 
parcerias e acordos decooperação técnica e outros 
ajustes firmados pela Autarquia;
XIII - proceder a análise de viabilidade financeira dos 
projetos relativos a informática para contratação de 
serviços e aquisição de equipamentos tecnológicos;
XIV - acompanhar a vida funcional do servidor, quanto 
aos seus direitos, deveres e penalidades disciplinares, 
recrutamento, capacitações, movimentação e remu-
neração;
XV - executar atividades necessárias ao pagamento 
dos servidores, inclusive no que diz respeito ao re-
colhimento das obrigações trabalhistas e previdenci-
árias; 
XVI - executar e avaliar as atividades de apoio ad-
ministrativo, em especial as relacionadas com trans-
porte, comunicação administrativa, materiais, equipa-
mentos, documentação e pessoal;
XVII - realizar o levantamento das necessidades e ela-
borar programação de aquisição de consumo e perma-
nente, assim como de contratação de serviços;
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XVIII - receber, distribuir e controlar materiais de con-
sumo;
XIX - receber, registrar, arquivar e distribuir processos, 
correspondência e demais expedientes recebidos;
XX - controlar a emissão, distribuição e o envio de 
ofícios, portarias, comunicações internas e outros ex-
pedientes;
XXI - providenciar e controlar a emissão de passagens 
e a concessão de diárias para servidores da Autarquia, 
em viagem a serviço;
XXII - viabilizar a realização de serviços da Autarquia, 
tais como, digitação de documentos internos, proto-
colo, movimentação de documentos e informação aos 
servidores da Agência;
XXIII - apoiar tecnicamente a Presidência, Vice-Presi-
dências, Diretorias e Gerências na representação da 
AGIR junto às secretarias e órgãos da Administração 
Direta;
XXIV - submeter à Presidência minuta de proposta 
orçamentária, destinada à manutenção administrativa 
da AGIR e de outras ações sob sua responsabilidade;
XXV - supervisionar, coordenar e avaliar a execução 
das atividades relativas à execução da despesa da 
Autarquia;
XXVI - realizar anualmente o inventário contábil dos 
bens patrimoniais da AGIR;
XXVII - manter atualizados os controles relacionados à 
movimentação patrimonial da AGIR;
XXVIII – acompanhar as prestações de contas da 
AGIR;
XXIX - organizar e divulgar informações sobre normas, 
rotinas e manuais de procedimentos da área de execu-
ção orçamentária e financeira da AGIR;
XXX - orientar, coordenar e avaliar as ações de mape-
amento e racionalização de processo de trabalho de 
execução orçamentária e financeira da Autarquia;
XXXI - manter atualizadas as informações gerenciais 
relacionadas aos assuntos de sua área de atuação;
XXXII - desenvolver e executar outras atividades cor-
relatas, em razão de sua natureza.
Art. 15 A Gerência de Controle Interno também deve 
cumprir as suas finalidades específicas em consonân-
cia com os objetivos da Agência e conforme determi-
nação superior, competindo-lhe:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no pla-
no plurianual da Autarquia e a execução dos progra-
mas de investimentos e do orçamento;            
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados 
quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial, e da aplicação de recursos 
públicos e privados;
III - alertar formalmente a autoridade administrativa 
competente para que instrua a tomada de contas es-
pecial, sempre que tiver conhecimento de qualquer 
ocorrência, com vistas à apuração de fatos e quantifi-
cação do dano, sob pena de responsabilidade;
IV - exercer o controle das operações de créditos, dos 
avais e garantias, bem como dos direitos e dos deve-
res da Autarquia;
V - apoiar o Controle Externo no exercício de sua mis-
são constitucional; organizar e executar programação 
trimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentá-
ria e patrimonial sob seu controle;
VI - elaborar e submeter à Presidência ou a outra au-
toridade hierarquicamente superior estudos, propos-
tas de diretrizes, programas e ações que objetivem 
à racionalização da execução da despesa e o aper-
feiçoamento da gestão orçamentária, financeira e pa-
trimonial;
VII - zelar pela organização e manutenção atualizada 
dos cadastros dos responsáveis por dinheiro, valores e 
bens públicos, o controle de patrimônio;
VIII - receber e apurar denúncias, reclamações e su-
gestões sobre atos praticados por servidores ou por 
pessoas, físicas ou jurídicas, que exerçam funções re-
lacionadas com a AGIR;
XI - realizar, mediante prévia autorização de autori-
dade hierárquica superior, diligências nas unidades da 
AGIR, sempre que necessário para o desenvolvimento 
de seus trabalhos;
X - manter sigilo, quando solicitado, sobre denúncias e 
reclamações, bem como sobre sua fonte;

XI - disponibilizar serviço gratuito, por via telefônica 
ou internet, destinado a receber denúncias ou recla-
mações relacionadas à AGIR;
XII - sugerir aos órgãos competentes a realização das 
apurações de qualquer denúncia que caracterize, em 
tese, ato lesivo ao patrimônio público da Autarquia, 
no seu âmbito, mantendo atualizado arquivo de do-
cumentação relativa às reclamações, denúncias e su-
gestões recebidas;
XIII - planejar, coordenar, orientar, dirigir e controlar o 
programa de fiscalização financeira, contábil, de audi-
toria interna e avaliação de gestão da AGIR;
XIV - assessorar a Presidência e demais órgãos da 
AGIR:
a) quanto à correta avaliação do cumprimento das 
metas previstas no Plano Plurianual, na execução de 
seus programas de gestão e administração e dos seus 
orçamentos;
b) na comprovação da legalidade e avaliação dos or-
çamentos da AGIR;
c) na comprovação da legalidade e avaliação de resul-
tados, quanto à eficácia e eficiência das gestões orça-
mentárias, administrativa e patrimonial, nos órgãos e 
unidades da AGIR, bem como da aplicação de recur-
sos públicos por entidades de direito privado;
d) no exercício do controle das operações de crédito, 
avais e outras garantias, bem como dos direitos e ha-
veres da entidade autárquica;
e) no apoio ao controle externo no exercício de sua 
missão institucional;
XV - orientar os gestores da AGIR no desempenho de 
suas funções e responsabilidades;
XVI - zelar pela qualidade e autonomia do sistema de 
controle interno;
XVII - realizar inspeções e auditorias, para verifi-
car a legalidade e a legitimidade dos atos, bem como 
avaliar os resultados;
XVIII - exercer outras atividades correlatas, ine-
rentes à sua finalidade e conforme sua natureza.

CAPÍTULO VI
DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DE ATIVI-

DADES FINALÍSTICAS
Art. 16 Aos órgãos de atividades finalísticas, estrutura-
dos operacionalmente em Diretorias, compete dirigir, 
coordenar, controlar e fiscalizar a execução das ações 
referentes às suas finalidades, cabendo-lhes especi-
ficamente as competências abaixo discriminadas e 
orientadas para que cada qual exerça suas funções 
com excelência e qualidade.
Art. 17 À Diretoria de Eventos compete dirigir, coorde-
nar, controlar e fiscalizar a execução das ações refe-
rentes às suas finalidades, e especificamente:
I - coordenar e executar as políticas públicas direcio-
nadas às áreas de turismo e eventos, a promover o 
seu desenvolvimento e articulação em parceria com 
organizações públicas e privadas;
II - promover, coordenar, planejar, desenvolver e exe-
cutar políticas públicas voltadas a projetos e progra-
mas relacionados à valorização e fomento ao turismo 
de Barbacena;
II - acompanhar atividades relacionadas aos eventos 
promovidos pela AGIR e pelo Município;
IV - supervisionar o suporte de sonorização dos even-
tos, sua montagem e disponibilização de palcos;
V - planejar, supervisionar a montagem de estandes, 
toldos e salas nos eventos do Município;
 VI - planejar, coordenar e executar os eventos previs-
tos no Calendário Oficial do Município;
VII - dar apoio técnico e administrativo a organismos 
do setor público ou privado que atuem na formulação, 
orientação, coordenação e execução de políticas rela-
cionadas com o turismo e eventos.
VIII - exercer atividades outras correlatas com a sua 
finalidade.
Art. 18 À Diretoria de Cultura e Turismo, que tem por 
objetivo desenvolver a atividade turística e cultural 
como instrumento de crescimento econômico, visando 
à qualidade de vida e oferta de oportunidades no mer-
cado de trabalho, compete dirigir, coordenar, controlar 
e fiscalizar a execução das ações referentes às suas 
finalidades, e especificamente:
I - coordenar e articular com órgãos e entidades da 

Administração Pública e com a iniciativa privada proje-
tos de turismo e cultura; 
II - promover a participação da comunidade nas ações 
para o desenvolvimento do turismo;
III - realizar eventos integrantes do calendário oficial 
do Município, por meio de execução direta ou indireta, 
e de eventos com marcas próprias fora da circunscri-
ção geográfica; 
IV - oportunizar aos empregados da iniciativa privada 
cursos específicos de capacitação voltados à recepção 
e atendimento ao munícipe e ao turista;
V - sugerir a celebração de contratos e convênios;
VI - licenciar eventos promovidos pela iniciativa priva-
da, quando de livre acesso ao público, remunerados 
ou gratuitos; 
VII – planejar e executar a política cultural do Municí-
pio por meios de programas, projetos e atividades que 
visem ao desenvolvimento cultural;
VIII – promover a preservação do patrimônio cultural, 
entre museus e equipamentos, assim como o fomento 
que visem a preservação dos patrimônios municipais 
reconhecidos por registro ou tombados, sejam eles 
materiais ou imateriais
IX – propor e coordenar a política municipal de turis-
mo, o Plano Barbacenense de Turismo, programas e 
projetos relacionados ao apoio e incentivo ao turismo
X – propor o calendário oficial de eventos turísticos e 
culturais do Município 
XI – implementar a política municipal de turismo em 
articulação com órgãos e entidades das esferas de go-
verno federal, estadual e municipal
XII – fomentar a instalação de empreendimentos liga-
dos as atividades turísticas
XIII – promover e difundir, por meio de atividades 
turísticas, a cultura barbacenense e brasileira em ar-
ticulação com a Secretaria de Estado de Cultura e o 
Ministério da Cultura
XIV – promover e divulgar os produtos turísticos de 
Barbacena e região
XV – promover a intersetorialidade voltada para o de-
senvolvimento da infraestrutura turística
XVI – executar, direta ou indiretamente, projetos es-
pecíficos para a implantação de receptivos turísticos, 
recuperação de estética urbana e ambiental voltada 
para o turismo e apoio a rede hoteleira e de restau-
rantes, no âmbito de circuitos turísticos ou áreas as-
semelhadas
XVII - praticar atos outros correlatos ao exercício de 
suas finalidades.
Art. 19 À Diretoria de Fomento Econômico compete 
dirigir, coordenar, controlar e fiscalizar a execução das 
ações referentes às suas finalidades, e especificamen-
te:
I - desenvolver e executar a política do desenvolvi-
mento econômico, tecnológico, do trabalho e do tu-
rismo no âmbito municipal, coordenando programas 
e projetos para o desenvolvimento e o incremento 
de atividades industriais, comerciais, tecnológicas, de 
serviços, culturais e turísticas do Município, bem como 
a capacitação, qualificação e integração ao mercado 
de trabalho;
II - coordenar programas e projetos de geração de 
trabalho e renda, com o objetivo de combater o de-
semprego e o subemprego;
III - gerar ocupações produtivas e renda;
IV - potencializar recursos e vocações econômicas da 
comunidade;
V - diagnosticar, para conhecer a demanda do merca-
do no Município, com vistas à formação profissional 
em habilidades específicas e gerenciais da população 
de baixa renda;
VI - promover cursos de qualificação profissional, téc-
nica e gerencial, voltados à manutenção de pequenos 
negócios, cooperativas e empresas comunitárias;
VII - criar políticas para encaminhar os munícipes ao 
mercado de trabalho;
VIII - contribuir para a sustentabilidade e desenvolvi-
mento dos empreendimentos solidários existentes na 
cidade;
IX - prover fomento à economia solidária e ao empre-
endedor, promovendo o acesso ao microcrédito;
X - articular a qualificação social e profissional a pro-
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cessos de elevação da escolaridade e inclusão digital 
ou acesso às tecnologias de informação;
XI - assessorar e assistir as iniciativas privadas para o 
desenvolvimento econômico e social localizado, obje-
tivando a alocação de recursos humanos no âmbito da 
comunidade e maior geração de riquezas e bens para 
a população em geral;
XII - realizar levantamentos estatísticos e cadastrais 
quanto às atividades pertinentes, licenciar e fiscalizar, 
objetivando, por um lado, o fomento nas áreas de 
desenvolvimento de indústria, agricultura e pecuária, 
comércio, tecnologia, serviços e turismo, e adequar a 
observância dos regulamentos administrativos;
XIII - administrar e implantar áreas destinadas à in-
dústria, comércio, tecnologia, serviços e terminais 
turísticos;
XIV – executar a política turística no Município em 
consonância e interação com as diretrizes enunciadas 
pelos órgãos e entidades competentes;
XV - estimular a realização de eventos e promoções 
turísticas e de divulgação do Município e suas poten-
cialidades, mantendo intercâmbio e integração junto a 
órgãos e entidades na área de turismo local, regional, 
estadual, nacional e internacional;
XVI -    exercitar atividades outras correlatas com suas 
funções próprias.
Art. 20 À Diretoria de Meio Ambiente compete dirigir, 
coordenar, controlar e fiscalizar a execução das ações 
referentes às suas finalidades, e especificamente:
I - coordenar a prestação dos serviços municipais aos 
cidadãos na área de sua atuação;
II - coordenar as ações de planejamento e desenvol-
vimento urbano e rural na circunscrição do Município, 
meio ambiente e serviços públicos correlatos;
III - propor políticas e instrumentos de modernização 
inerentes à sua área de atuação;
IV - emitir pareceres técnicos;
V - implantar metodologia de gestão de processos em 
sua área de atuação;
VI - estruturar projetos técnicos, de interesse da co-
munidade, para captação de recursos financeiros na-
cionais e internacionais, na sua área de atuação;
VII - desenvolver projetos urbanísticos, que visem o 
desenvolvimento sustentável a atraiam investidores 
para o Município e região;
VIII - propor alterações no Plano Diretor, com vistas 
à geração de renda e preservação do meio ambiente 
do Município;
IX – fornecer subsídios técnicos para o CODEMA
X – exercer a ação de fiscalização ambiental e a ação 
de policia na circunscrição territorial do Município de 
Barbacena, bem como lavrar notificações, autos de in-
fração e aplicar multas definidas na legislação vigente 
XI – propor e fiscalizar o cumprimento das medidas 
mitigatorias e compensatórias referentes ao descum-
primento da legislação ambiental vigente  
XI - exercer atividades outras correlatas com a sua 
finalidade.
Art. 21 À Diretoria de Integração Regional compete 
dirigir, coordenar, controlar e fiscalizar a execução das 
ações referentes às suas finalidades, e especificamen-
te:
I - promover o desenvolvimento sustentável do mu-
nicípio, assegurando a efetiva e legítima participação 
de representações dos diversos segmentos sociais e 
movimentos para a discussão e elaboração do Plano 
Municipal de Desenvolvimento Sustentável - PMDS, de 
forma a contemplar estratégias, ações, programas e 
projetos de apoio e fomento ao desenvolvimento eco-
nômico e social, em bases sustentáveis, do Município 
de Barbacena e Região;
II - executar, monitorar e avaliar as ações previstas 
no Plano Municipal de Desenvolvimento Sustentável 
(PMDS), seus impactos no desenvolvimento municipal 
e propor redirecionamento;
III - formular e propor políticas públicas municipais 
voltadas para o desenvolvimento sustentável; 
IV - formular e propor ações, programas e projetos 
constantes do Plano Municipal de Desenvolvimento 
Sustentável (PMDS) para o Plano Plurianual (PPA), 
para a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Or-
çamentária Anual (LOA);

V - aprovar e compatibilizar a programação físico-
-financeira anual, em nível municipal e no âmbito da 
AGIR, dos programas que integram o Plano Municipal 
de Desenvolvimento Sustentável, acompanhando seu 
desempenho e apreciando relatórios de execução;
VI - compatibilizar as políticas públicas municipal, re-
gional, estadual e federal voltadas para o desenvolvi-
mento sustentável e para a conquista e consolidação 
da plena cidadania no Município e na Região;
VII - estimular a implantação e reestruturação de or-
ganizações representativas de segmentos sociais, no 
meio urbano e rural;
VIII - articular com os municípios vizinhos a elabora-
ção, qualificação e implementação dos Planos Terri-
toriais e Regionais de Desenvolvimento Sustentável;
IX - identificar, encaminhar e monitorar as demandas 
relacionadas a atividades industriais, agropastoris, tu-
rísticas, ambientais e culturais da Região, atuando jun-
to a consórcios, associações, circuitos, dentre outros;
X - promover ações que estimulem, preservem e forta-
leçam a cultura local;
XI - cumprir atividades e ações outras correlatas e 
próprias ao desenvolvimento econômico e social inte-
grado de Barbacena e Região.
Art. 22 À Diretoria de Relações Públicas e Marketing 
compete dirigir, coordenar, controlar e fiscalizar a 
execução das ações referentes às suas finalidades, e 
especificamente:
I - planejar, coordenar e executar uma política de re-
lações públicas e marketing e de comunicação social, 
em consonância com os interesses da Administração 
local;
II - elaborar planos de comunicação para as ações do 
Município e da AGIR, zelando pela eficiência da in-
formação;
III - promover e orientar, estrategicamente, a divulga-
ção dos programas e ações desenvolvidos pelo Muni-
cípio e pela AGIR;
IV - coordenar a participação da Autarquia e do Mu-
nicípio em simpósios, seminários, congressos, feiras 
e eventos do calendário oficial e atividades similares 
e correlatas;
V - planejar, promover e coordenar, em conjunto com 
as demais unidades, a comunicação interna da Autar-
quia, buscando a integração cooperativa de suas áreas 
de atuação;
VI - exercer a função de unidade gestora do sítio da 
AGIR na internet e intranet, definindo padrões, esta-
belecendo regras para a inserção de conteúdos, con-
forme os interesses do Município e determinações e 
normas da Presidência da Autarquia;
VII - supervisionar e desenvolver trabalhos de reda-
ção, revisão, diagramação, arte-finalização, produção 
e distribuição de material gráfico de interesse do Muni-
cípio e da Autarquia, sob determinação da Presidência.
VIII - compilar e manter atualizado o portfólio/site da 
AGIR;
IX - desenvolver atividades outras correlatas com a 
sua função e finalidade.

CAPÍTULO VII
DAS ATRIBUIÇÕES DOS DIRIGENTES

SEÇÃO I
DA PRESIDÊNCIA

Art. 23 São atribuições do Presidente da AGIR, além 
das identificadas na Lei Delegada 38, de 12 de março 
de 2013, e dispostas no art. 10 deste Regimento:
I - administrar a Autarquia, com estreita observância 
às normas legais e atos normativos;
II - fixar as prioridades, diretrizes, metas e política 
para consecução dos objetivos da Autarquia;
III - exercer a liderança política e institucional da 
AGIR, e promover contatos e relações com autorida-
des e organizações dos diferentes níveis governamen-
tais;
IV - assessorar o Chefe do Executivo Municipal, em 
assuntos de competência da Autarquia;
V - indicar nomes ao Prefeito Municipal para provi-
mento de cargos em comissão, e designar servidores 
para o exercício de funções gratificadas, no âmbito da 
Autarquia, com a denominação do setor e as atribui-
ções do titular;
VI - designar servidores para responderem proviso-

riamente, em casos de vacância, pelo expediente das 
unidades que compõem a estrutura organizacional da 
Autarquia, até que sejam supridas por ato próprio;
VII - delegar aos servidores atribuições que estejam 
no âmbito de sua competência, conforme os ditames 
legais;
VIII - atender às solicitações e convocações da Câma-
ra Municipal, buscando, antes, orientação do Prefeito 
Municipal;
IX - emitir parecer final de caráter conclusivo, sobre 
assuntos submetidos à sua decisão;
X - propor ou baixar normas de sua competência;
XI - aprovar a realização de licitações e homologar 
os resultados de acordo com a legislação pertinente;
XII - apresentar ao Prefeito Municipal, periodicamen-
te, relatório crítico-interpretativo das atividades da 
Autarquia;
XIII - manter contatos com dirigentes de órgãos de 
planejamento urbano de outros Municípios, visando 
a troca de experiências e a modernização das ações;
XIV - assinar contratos, ajustes, convênios e protoco-
los em que a Autarquia seja parte;
XV - convocar os conselhos, órgãos e entidades inte-
ressadas do Município e da comunidade, para debater 
e opinar sobre temas relacionados ao desenvolvimen-
to urbano de Barbacena e Região;
XVI - propor soluções de intervenção urbanísticas, 
visando melhorar a qualidade de vida da população;
XVII -   aprovar o planejamento das atividades e o 
orçamento da Autarquia;
XVIII- ordenar as despesas da Autarquia, podendo de-
legar essa atribuição, mediante ato específico, a Vice 
Presidência Adjunta e Vice Presidência Jurídica e Con-
sultiva, respectivamente.
XIX - representar externamente a AGIR nos assuntos 
de sua competência;
XX - propor a realização de concursos públicos para 
preenchimento de cargos vagos existentes na Autar-
quia;
XXI - promover a divulgação de projetos e realizações 
da Autarquia;
XXII - definir políticas sobre desenvolvimento dos re-
cursos humanos da Autarquia;
XXIII - aprovar planos de comunicação social; 
XXIV - referendar atos concernentes à Autarquia;
XXV - promover integração com os Governos Estadu-
al e Federal, para o desenvolvimento de programas e 
projetos relativos à Autarquia;
XXVI - assinar, com vistas à consecução dos objetivos 
do órgão e respeitada a legislação aplicável, convê-
nios, contratos e demais ajustes com pessoas naturais 
ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras;
XXVII - exercer atividades correlatas, determinadas ou 
delegadas pelo Prefeito Municipal.

SEÇÃO II
DAS ATRIBUIÇÕES DOS VICE-PRESIDENTES

Art. 24 São atribuições dos Vice-Presidentes da AGIR, 
além da função de substituição do Presidente:
I - auxiliar o Presidente no desempenho de suas fun-
ções e coordenação geral, substituindo-o, em seus 
impedimentos eventuais;
II - garantir a continuidade das atividades da Autar-
quia, quando da ausência ou impedimento do Presi-
dente;
III - planejar, coordenar e supervisionar a execução 
das atividades relativas à organização, planejamento, 
orçamento, projetos, recursos humanos e de serviços 
gerais, no âmbito da Autarquia;
IV - promover a articulação e integração da Autarquia 
com os demais órgãos e entidades da Administração 
Municipal;
V - promover a elaboração e consolidação dos planos 
e programas das atividades de sua área de competên-
cia e submetê-los à decisão do Presidente;
VI - acompanhar e promover a avaliação de projetos 
e atividades;
VII - exercer atividades outras por determinação ou 
delegação do Presidente.

SEÇÃO III
DAS ATRIBUIÇÕES COMUNS A TODOS OS 

DIRETORES
Art. 25 São atribuições comuns a todos os Diretores, 
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além de dirigir, coordenar, controlar e fiscalizar a exe-
cução das ações referentes à sua finalidade:
I - planejar, organizar, orientar, supervisionar e avaliar 
as ações desenvolvidas pelas Diretorias e Gerências 
subordinadas, de acordo com as normas em vigor e 
diretrizes estabelecidas pela Autarquia;
II - gerir os recursos humanos de sua Diretoria e das 
unidades administrativas subordinadas;
III - assistir o Presidente e os Vice-Presidentes em as-
suntos de sua área de competência;
IV - elaborar e submeter à apreciação e aprovação do 
Presidente a proposta dos planos, programas e proje-
tos a serem desenvolvidas pelas unidades administra-
tivas que lhe sejam subordinadas;
V - propor ao Presidente a constituição de comissões 
ou grupos de trabalho, e a designação dos respectivos 
responsáveis para a execução de atividades especiais;
VI - propor ao Presidente medidas destinadas ao aper-
feiçoamento dos programas, projetos e atividades sob 
sua coordenação, com vistas à otimização dos resul-
tados;
VII - propor ao Presidente a celebração de convênios, 
ajustes, acordos e atos similares com órgãos e enti-
dades públicas e privadas, nacionais, estrangeiras e 
internacionais, na sua área de competência;
VIII - encaminhar ao Presidente relatórios periódicos 
das atividades de suas áreas e respectivas unidades;
IX - articular-se com as demais unidades da Autarquia, 
para o bom funcionamento dos serviços;
X - controlar a qualidade dos serviços gerados pela 
sua área;
XI - promover ações relativas à melhoria do ambiente 
de trabalho de sua área;
XII - baixar atos normativos internos, que digam res-
peito à sua área de competência;
XIII - cumprir e fazer cumprir as determinações su-
periores;
XIV - propor ao Presidente ou aos Vice-Presidentes a 
execução de programas de treinamento e aperfeiçoa-
mento para os servidores que lhe sejam subordinados;
XV - aprovar as propostas orçamentárias de sua res-
pectiva Diretoria;
XVI - articular-se, quando autorizado, com dirigentes 
de órgãos e entidades públicas e privadas, e definir 
estudos e projetos da conveniência da Autarquia;
XVII -   responsabilizar-se pelos materiais permanen-
tes e de expediente de suas unidades;
XVIII -  exercer outras atribuições do cargo por deter-
minação superior.

SEÇÃO IV
DAS ATRIBUIÇÕES COMUNS ÀS GERÊNCIAS

Art. 26 Sem prejuízo do disposto neste Regimento e 
em instrumentos normativos, são atribuições comuns 
aos gerentes, além da dar cumprimento às suas fina-
lidades específicas, em consonância com os objetivos 
da Agência e de acordo com o que lhe for indicado 
pelos seus superiores:
I - gerir as áreas operacionais sob suas responsabi-
lidades;
II - assegurar padrões satisfatórios de desempenho 
em suas áreas de atuação;
III - zelar pelos bens e materiais sob sua guarda, 
garantindo-lhes adequada manutenção, conservação, 
modernidade e funcionamento;
IV - promover a permanente avaliação dos servidores 
que lhes são subordinados, de acordo com as orienta-
ções da unidade competente, inclusive para efeito de 
promoção por merecimento;
V - propor medidas disciplinares, na forma da legisla-
ção específica;
VI - realizar ações complementares, em razão da com-
petência do órgão sob sua direção.                                                                          

CAPÍTULO VIII
DAS RECEITAS DA AGIR

Art. 27 Constituem receitas da Agência Municipal de 
Desenvolvimento Integrado de Barbacena e Região – 
AGIR:
I - receitas orçamentárias próprias;
II - receitas oriundas da venda de ingressos em even-
tos e da comercialização de produtos licenciados com 
as marcas registradas do Município e da Autarquia;
III - captação de patrocínios;

IV - produto da remuneração pela utilização de seus 
bens e serviços;
V - auxílios, subvenções, operações de créditos con-
cedidos pelos governo estadual e federal e munici-
pal, ou organismos de cooperação internacional, ou 
de pessoas naturais ou jurídicas privadas nacionais e 
estrangeiras;
VI - o produto de outras rendas patrimoniais, convê-
nios, consórcios, contratos, parcerias e outros instru-
mentos afins
VII - o resultado de aplicações financeiras;
VIII - rendas e patrimônios outros obtidos licitamente.
IX – multas oriundas da fiscalização ambiental 

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 28 Os casos omissos e as divergências de inter-
pretação do disposto neste Regimento Interno serão 
resolvidos pela Presidência da AGIR.
Art. 29 As informações referentes à Agência somente 
serão fornecidas à divulgação mediante autorização 
de seu titular, ou de seu substituto legal.
Art. 30 A vigência deste Regimento Interno é vincula-
da ao Decreto que o aprovar.

DECRETO MUNICIPAL Nº 7.539

“Transfere os servidores do Departamento Municipal 
de Saúde Pública – DEMASP para o quadro de servido-
res da Administração Direta”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, e na forma do art. 26, inciso I da 
Constituição do Município de Barbacena; e
Considerando a extinção do Departamento Municipal 
de Saúde Pública – DEMASP; 
Considerando a criação da Secretaria Municipal de 
Saúde Pública – SESAP;

DECRETA:
Art. 1º Ficam transferidos os servidores relacionados 
no ANEXO ÚNICO, da autarquia em extinção Departa-
mento Municipal de Saúde Pública – DEMASP para o 
quadro de servidores da Administração Direta, com os 
seus respectivos cargos, em conformidade com o art. 
31, § 2º, da Lei 3.245, de 13 de dezembro de 1995, a 
partir do dia 01 de janeiro de 2014.
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de 
janeiro de 2014.
Art. 3º  Revogam-se as disposições em contrário.

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

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO – Decreto Municipal nº 7.539/2013

                                 
 
 
 
 
 
 
Nº de 
ordem  

Nome do Servidor  Cargo Carga Horária 

1.  VICTOR ORLANDO DUMONT ROCHA ADMINISTRADOR - DEMASP 20 

2.  CARLA NILVA MARQUES R SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 30 

3.  MARILENE ROCHA AGENTE ADMINISTRATIVO 30 

4.  MARIZA MARTA ROCHA DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 30 

5.  GERALDINA MATILDE T OLIVEIRA AGENTE ADMINISTRATIVO - DEMASP 30 

6.  Mª CONCEICAO DALBUQUERQUE SOUSA 
BARBOSA 

AGENTE ADMINISTRATIVO - DEMASP 30 

7.  MARIA LUCIA FRANCISCA G LISBOA AGENTE ADMINISTRATIVO - DEMASP 30 

8.  TANIA MARIA DE FATIMA PEDRO AGENTE ADMINISTRATIVO - DEMASP 30 

9.  FRANCIELLY DO CARMO MONTEIRO AGENTE ADMINISTRATIVO DEMASP 40 

10.  JULIANE DE SENA COIMBRA AGENTE ADMINISTRATIVO DEMASP 40 

11.  LENA MARCIA PACHECO AGENTE ADMINISTRATIVO DEMASP 40 

12.  MARIA CONCEICAO D'ALBUQUERQUE 
SOUZA BARBOSA 

AGENTE ADMINISTRATIVO DEMASP 40 

13.  ALYNE DE SOUZA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO-C 40 

14.  ANA PAULA SANTOS AGENTE ADMINISTRATIVO-C 40 

15.  ANDERSON NESIO AGENTE ADMINISTRATIVO-C 40 

16.  BIANCA DE SOUZA VESPOLI AGENTE ADMINISTRATIVO-C 40 

17.  BRUNO SANTOS RIOS AGENTE ADMINISTRATIVO-C 40 

18.  CLAUDINEY DA SILVA TEIXEIRA AGENTE ADMINISTRATIVO-C 40 

19.  EDLAINE DO CARMO CONDE AGENTE ADMINISTRATIVO-C 40 

20.  EDUARDO VITORIO DE SOUZA AGENTE ADMINISTRATIVO-C 40 

21.  ELBIA RITA DE CASSIA ROMAO AGENTE ADMINISTRATIVO-C 40 

22.  ELOISA HELENA PEREIRA AGENTE ADMINISTRATIVO-C 40 

23.  GISELE NADALIM MANSO AGENTE ADMINISTRATIVO-C 40 

24.  JARDEL CAMILO DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO-C 40 

25.  JOSUE LENNON DE SOUZA PAES AGENTE ADMINISTRATIVO-C 40 

26.  LEANDRO CIRILO DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO-C 40 

27.  LOURDES DE FATIMA AYRES DE ARAUJO AGENTE ADMINISTRATIVO-C 40 

28.  MARCIA FATIMA DE PAULA AGENTE ADMINISTRATIVO-C 40 

29.  MARCO ANTONIO SOARES DA COSTA AGENTE ADMINISTRATIVO-C 40 

30.  MARIA APARECIDA EUGENIA AGENTE ADMINISTRATIVO-C 40 
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31.  MIGUEL ARCHANJO DA SILVA JUNIOR AGENTE ADMINISTRATIVO-C 40 

32.  NATALIA FERREIRA CANDIAN AGENTE ADMINISTRATIVO-C 40 

33.  RENATO ADRIANO ROSA AGENTE ADMINISTRATIVO-C 40 

34.  SERGIO RICARDO DA CRUZ MACHADO 
PEREIRA 

AGENTE ADMINISTRATIVO-C 40 

35.  SIMONE SILVEIRA DISCACCIATI AGENTE ADMINISTRATIVO-C 40 

36.  ANA AUXILIADORA MORAES AGENTE DE SAUDE - DEMASP 30 

37.  ANGELA SUELI DE ANDRADE SILVA AGENTE DE SAUDE - DEMASP 30 

38.  MESSIAS DE OLIVEIRA CARNEIRO AGENTE DE SAUDE - DEMASP 30 

39.  NILCEA APARECIDA M ANDRADE AGENTE DE SAUDE - DEMASP 30 

40.  VERA MARIA DA SILVA AGENTE DE SAUDE - DEMASP 30 

41.  ANA CRISTINA OTTONI ROSSI AGENTE DE SAUDE-C 40 

42.  APARECIDA CRISTINA DE OLIVEIRA LISBOA AGENTE DE SAUDE-C 40 

43.  GLAUCIA CRISTINA PAIVA MACHADO AGENTE DE SAUDE-C 40 

44.  MARIO LUCIO NEVES AGENTE DE SAUDE-C 40 

45.  MARCIA FILOMENA MOREIRA ASSISTENTE SOCIAL - DEMASP 20 

46.  ALTAMAR ORELIO FURTADO ATENDENTE ADMINISTRATIVO - DEMASP 30 

47.  ANGELA MARIA DE OLIVEIRA SILVA ATENDENTE ADMINISTRATIVO - DEMASP 30 

48.  ADELAIDE MARIA DOS SANTOS ATENDENTE DE ENFERMAGEM - DEMASP 30 

49.  IRENE SEVERINA R FERREIRA ATENDENTE DE ENFERMAGEM - DEMASP 30 

50.  LOURENA APARECIDA CONDE ATENDENTE DE ENFERMAGEM - DEMASP 30 

51.  MARIA DAS DORES DE AS ATENDENTE DE ENFERMAGEM - DEMASP 30 

52.  MIRIAN DE BETANIA CIMINO DE AS ATENDENTE DE ENFERMAGEM - DEMASP 30 

53.  SILVANIA APARECIDA TONHOLO SIMOES ATENDENTE DE ENFERMAGEM - DEMASP 30 

54.  TEREZA C DA CRUZ MARANHA ATENDENTE DE ENFERMAGEM - DEMASP 30 

55.  TEREZINHA MARIA DE PAULA LIMA ATENDENTE DE ENFERMAGEM - DEMASP 30 

56.  TEREZINHA MARIA MACHADO GARCIA ATENDENTE DE ENFERMAGEM - DEMASP 30 

57.  ALOISIO BRUNELLI AUXILIAR DE ADMINISTRACAO - DEMASP 30 

58.  ALMIR DE PAULO FERREIRA AUXILIAR DE ENFERMAGEM - DEMASP 30 

59.  ANA MARIA MOREIRA TRINDADE AUXILIAR DE ENFERMAGEM - DEMASP 30 

60.  ANGELA MARIA GAVA DE JESUS AUXILIAR DE ENFERMAGEM - DEMASP 30 

61.  CLAUDETE APARECIDA G TENORIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM - DEMASP 30 
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31.  MIGUEL ARCHANJO DA SILVA JUNIOR AGENTE ADMINISTRATIVO-C 40 

32.  NATALIA FERREIRA CANDIAN AGENTE ADMINISTRATIVO-C 40 
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47.  ANGELA MARIA DE OLIVEIRA SILVA ATENDENTE ADMINISTRATIVO - DEMASP 30 

48.  ADELAIDE MARIA DOS SANTOS ATENDENTE DE ENFERMAGEM - DEMASP 30 

49.  IRENE SEVERINA R FERREIRA ATENDENTE DE ENFERMAGEM - DEMASP 30 
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51.  MARIA DAS DORES DE AS ATENDENTE DE ENFERMAGEM - DEMASP 30 

52.  MIRIAN DE BETANIA CIMINO DE AS ATENDENTE DE ENFERMAGEM - DEMASP 30 

53.  SILVANIA APARECIDA TONHOLO SIMOES ATENDENTE DE ENFERMAGEM - DEMASP 30 

54.  TEREZA C DA CRUZ MARANHA ATENDENTE DE ENFERMAGEM - DEMASP 30 

55.  TEREZINHA MARIA DE PAULA LIMA ATENDENTE DE ENFERMAGEM - DEMASP 30 

56.  TEREZINHA MARIA MACHADO GARCIA ATENDENTE DE ENFERMAGEM - DEMASP 30 

57.  ALOISIO BRUNELLI AUXILIAR DE ADMINISTRACAO - DEMASP 30 

58.  ALMIR DE PAULO FERREIRA AUXILIAR DE ENFERMAGEM - DEMASP 30 

59.  ANA MARIA MOREIRA TRINDADE AUXILIAR DE ENFERMAGEM - DEMASP 30 
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62.  HIRANETE CONDE DUARTE AUXILIAR DE ENFERMAGEM - DEMASP 30 

63.  IRENE MARIA COSTA MENDES AUXILIAR DE ENFERMAGEM - DEMASP 30 

64.  JOSE AMAURI DE SOUZA AUXILIAR DE ENFERMAGEM - DEMASP 30 

65.  MARGARETE MARIA FONSECA AUXILIAR DE ENFERMAGEM - DEMASP 30 

66.  MARIA ANGELICA VIANA AUXILIAR DE ENFERMAGEM - DEMASP 30 

67.  MARIA AUXILIADORA L B OLIVEIRA AUXILIAR DE ENFERMAGEM - DEMASP 30 

68.  MARIA DA GLORIA DE SOUZA AUXILIAR DE ENFERMAGEM - DEMASP 30 

69.  MARISTELA MORAES SIMOES AUXILIAR DE ENFERMAGEM - DEMASP 30 

70.  ROZANA G DA COSTA MAZZONI AUXILIAR DE ENFERMAGEM - DEMASP 30 

71.  SANDRA FATIMA FURTADO AUXILIAR DE ENFERMAGEM - DEMASP 30 

72.  TANEA MARIA FERREIRA VIDAL AUXILIAR DE ENFERMAGEM - DEMASP 30 

73.  VALDENIA ANDREA DE OLIVEIRA AUXILIAR DE ENFERMAGEM - DEMASP 30 

74.  ZOE APARECIDA DA SILVA AUXILIAR DE ENFERMAGEM - DEMASP 30 

75.  MARIA AUXILIADORA JESUS SOUZA AUXILIAR DE ESCRITORIO - DEMASP 30 

76.  ANA CARLA COSTA PINTO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL - C 40 

77.  ISALEA ALVES DOS SANTOS 
BERGAMASCHI 

AUXILIAR DE SAUDE BUCAL - C 40 

78.  LUANA PAULINO SIMAO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL - C 40 

79.  ALVARO ANTONIO F SACRAMENTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - DEMASP 30 

80.  BENEDITA MARIA F CARNEIRO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - DEMASP 30 

81.  DENILTON DEMARTINO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - DEMASP 30 

82.  EDY LAMAR DOS REIS MELO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - DEMASP 30 

83.  FRANCISCO BORGES BIOQUÍMICO 20 

84.  ANA RIBEIRO PINTO NASCIMENTO BIOQUIMICO - DEMASP 20 

85.  ANGELO PORCARO DE SALES DENTISTA - DEMASP 20 

86.  CAMILO DE LELIS DE MELO CHAVES DENTISTA - DEMASP 20 

87.  DENISE MARIA MATTA DIZ DENTISTA - DEMASP 20 

88.  ELOAH JAY MAR FERREIRA VALLE DENTISTA - DEMASP 20 

89.  EUGENIA MARIA SILVEIRA PAIVA DENTISTA - DEMASP 20 

90.  ILDEFONSO MILAGRES DE RESENDE DENTISTA - DEMASP 20 

91.  WOLNEY HELENO MOREIRA DENTISTA - DEMASP 20 

92.  EDMILSON QUEIROZ ALVES ESCRITURARIO - DEMASP 30 
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93.  ROSANGELA MARIA G CUSTODIO ESCRITURARIO - DEMASP 30 

94.  AUREO JORGE SANTOS ROSA FISCAL SANITARIO - DEMASP 30 

95.  EXPEDITO DOS SANTOS FISCAL SANITARIO - DEMASP 30 

96.  GELVANI BELINO DA SILVA FISCAL SANITARIO - DEMASP 30 

97.  PEDRO DE OLIVEIRA FISCAL SANITARIO - DEMASP 30 

98.  RONALDO FERREIRA DA SILVA FISCAL SANITARIO - DEMASP 30 

99.  SERGIO AUGUSTO ABREU CRUZ FISCAL SANITARIO - DEMASP 30 

100.  AILTON RAMALHO MEDICO - DEMASP 20 

101.  ALBA MARA DADALTI BARROSO MEDICO - DEMASP 20 

102.  ANDRE LUIZ CANUTO MEDICO - DEMASP 20 

103.  ANGELO DIAS FERES MEDICO - DEMASP 20 

104.  BENEDITO DE OLIVEIRA VEIGA MEDICO - DEMASP 20 

105.  CARLOS ALBERTO SA GRISE MEDICO - DEMASP 20 

106.  CELSO JOSE DE ARAUJO CAMPOS MEDICO - DEMASP 20 

107.  CIRO JOSE DAS DORES GUIMARAES MEDICO - DEMASP 20 

108.  CLAUDIA MARIA DURAO C TONHOLO MEDICO - DEMASP 20 

109.  CLAUDIO PEIXOTO DE ARAUJO MEDICO - DEMASP 20 

110.  CLAUDIO PEIXOTO DE ARAUJO MEDICO - DEMASP 20 

111.  CRISTOVAN EDSON LOBATO CAMPOS MEDICO - DEMASP 20 

112.  DANTE MENDES BIANCHETTI MEDICO - DEMASP 20 

113.  EDNA HELENA FORTES PINTO MEDICO - DEMASP 20 

114.  ELIZETE APARECIDA S SANTOS MEDICO - DEMASP 20 

115.  ELOISA DE ABREU AZEVEDO MEDICO - DEMASP 20 

116.  EURICO MACHADO DE SOUZA MEDICO - DEMASP 20 

117.  FERNANDO MALUF WUTKE MEDICO - DEMASP 20 

118.  FLAVIO LUCIO DE A MARTINS MEDICO - DEMASP 20 

119.  GERALDO ILDEFONSO CAMPOS MEDICO - DEMASP 20 

120.  HELOISA MARIA Q LARA DA SILVA MEDICO - DEMASP 20 

121.  JOAO ICARO FERREIRA DOS REIS MEDICO - DEMASP 20 

122.  JOAQUIM TADEU DA FONSECA MEDICO - DEMASP 20 

123.  JOSE EUGENIO DUTRA C FILHO MEDICO - DEMASP 20 
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93.  ROSANGELA MARIA G CUSTODIO ESCRITURARIO - DEMASP 30 

94.  AUREO JORGE SANTOS ROSA FISCAL SANITARIO - DEMASP 30 
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102.  ANDRE LUIZ CANUTO MEDICO - DEMASP 20 

103.  ANGELO DIAS FERES MEDICO - DEMASP 20 

104.  BENEDITO DE OLIVEIRA VEIGA MEDICO - DEMASP 20 

105.  CARLOS ALBERTO SA GRISE MEDICO - DEMASP 20 

106.  CELSO JOSE DE ARAUJO CAMPOS MEDICO - DEMASP 20 

107.  CIRO JOSE DAS DORES GUIMARAES MEDICO - DEMASP 20 

108.  CLAUDIA MARIA DURAO C TONHOLO MEDICO - DEMASP 20 

109.  CLAUDIO PEIXOTO DE ARAUJO MEDICO - DEMASP 20 

110.  CLAUDIO PEIXOTO DE ARAUJO MEDICO - DEMASP 20 

111.  CRISTOVAN EDSON LOBATO CAMPOS MEDICO - DEMASP 20 

112.  DANTE MENDES BIANCHETTI MEDICO - DEMASP 20 

113.  EDNA HELENA FORTES PINTO MEDICO - DEMASP 20 

114.  ELIZETE APARECIDA S SANTOS MEDICO - DEMASP 20 

115.  ELOISA DE ABREU AZEVEDO MEDICO - DEMASP 20 

116.  EURICO MACHADO DE SOUZA MEDICO - DEMASP 20 

117.  FERNANDO MALUF WUTKE MEDICO - DEMASP 20 

118.  FLAVIO LUCIO DE A MARTINS MEDICO - DEMASP 20 

119.  GERALDO ILDEFONSO CAMPOS MEDICO - DEMASP 20 

120.  HELOISA MARIA Q LARA DA SILVA MEDICO - DEMASP 20 

121.  JOAO ICARO FERREIRA DOS REIS MEDICO - DEMASP 20 

122.  JOAQUIM TADEU DA FONSECA MEDICO - DEMASP 20 

123.  JOSE EUGENIO DUTRA C FILHO MEDICO - DEMASP 20 

DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

                                 
 
 
 
 
 
 

124.  JOSE FRANCISCO JORGE R MENDES MEDICO - DEMASP 20 

125.  JOSE JOAQUIM FLORIPPES LIMA MEDICO - DEMASP 20 

126.  JOSE ROBERTO DA CONCEICAO MEDICO - DEMASP 20 

127.  JULIO CEZAR DE ANDRADE MEDICO - DEMASP 20 

128.  LELIO SAVIO BORGES DE ANDRADE MEDICO - DEMASP 20 

129.  MANOEL DA SILVA RIBEIRO MEDICO - DEMASP 20 

130.  MARCO AURELIO B CARVALHO MEDICO - DEMASP 20 

131.  MARGARETH FERREIRA DE MORAES MEDICO - DEMASP 20 

132.  MARIA APARECIDA B REIS NEVES MEDICO - DEMASP 20 

133.  MARIA CELESTE DE CASTRO MEDICO - DEMASP 20 

134.  MARIA DE FATIMA SOUZA SOARES MEDICO - DEMASP 20 

135.  MARIA DO CARMO F DE C ANANIAS MEDICO - DEMASP 20 

136.  MARIA DOCILEIA N FONSECA MEDICO - DEMASP 20 

137.  MARIA LUCRECIA AMARAL TAFURI MEDICO - DEMASP 20 

138.  MAURO EDUARDO JURNO MEDICO - DEMASP 20 

139.  NIVALDO DE PAIVA BRANDAO MEDICO - DEMASP 20 

140.  PAULO ROBERTO MAIA LOPES MEDICO - DEMASP 20 

141.  RENATO CESAR VAZ DE MELLO MEDICO - DEMASP 20 

142.  RENATO MAURO DE PAIVA OLIVEIRA MEDICO - DEMASP 20 

143.  RICARDO VIDIGAL PAULUCCI MEDICO - DEMASP 20 

144.  TANIA MARIA GONCALVES QUINTAO MEDICO - DEMASP 20 

145.  CARLOS AUGUSTO LUCON GARCIA MOTORISTA - DEMASP 30 

146.  DENILSON JOSE DE FARIA ALVES MOTORISTA - DEMASP 30 

147.  JORGE HUMBERTO RIBEIRO MOTORISTA - DEMASP 30 

148.  JOSE DARQUE CAMPOS MOTORISTA - DEMASP 30 

149.  LUIZ HENRIQUE MARQUES RUFINO MOTORISTA - DEMASP 30 

150.  ORLANDO LUIZ DA SILVA MOTORISTA - DEMASP 30 

151.  RENATO LUIZ CANDIDO DA SILVA MOTORISTA - DEMASP 30 

152.  RONALDO JOSE ANTUNES MOTORISTA - DEMASP 30 

153.  SANTO PREZOTTI MOTORISTA - DEMASP 30 

154.  ENEIDA MARCIA COSTA OLIVEIRA OFICIAL DE ADMINISTRACAO - DEMASP 30 

DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

                                 
 
 
 
 
 
 

124.  JOSE FRANCISCO JORGE R MENDES MEDICO - DEMASP 20 

125.  JOSE JOAQUIM FLORIPPES LIMA MEDICO - DEMASP 20 

126.  JOSE ROBERTO DA CONCEICAO MEDICO - DEMASP 20 

127.  JULIO CEZAR DE ANDRADE MEDICO - DEMASP 20 

128.  LELIO SAVIO BORGES DE ANDRADE MEDICO - DEMASP 20 

129.  MANOEL DA SILVA RIBEIRO MEDICO - DEMASP 20 

130.  MARCO AURELIO B CARVALHO MEDICO - DEMASP 20 

131.  MARGARETH FERREIRA DE MORAES MEDICO - DEMASP 20 

132.  MARIA APARECIDA B REIS NEVES MEDICO - DEMASP 20 

133.  MARIA CELESTE DE CASTRO MEDICO - DEMASP 20 

134.  MARIA DE FATIMA SOUZA SOARES MEDICO - DEMASP 20 

135.  MARIA DO CARMO F DE C ANANIAS MEDICO - DEMASP 20 

136.  MARIA DOCILEIA N FONSECA MEDICO - DEMASP 20 

137.  MARIA LUCRECIA AMARAL TAFURI MEDICO - DEMASP 20 

138.  MAURO EDUARDO JURNO MEDICO - DEMASP 20 

139.  NIVALDO DE PAIVA BRANDAO MEDICO - DEMASP 20 

140.  PAULO ROBERTO MAIA LOPES MEDICO - DEMASP 20 

141.  RENATO CESAR VAZ DE MELLO MEDICO - DEMASP 20 

142.  RENATO MAURO DE PAIVA OLIVEIRA MEDICO - DEMASP 20 

143.  RICARDO VIDIGAL PAULUCCI MEDICO - DEMASP 20 

144.  TANIA MARIA GONCALVES QUINTAO MEDICO - DEMASP 20 

145.  CARLOS AUGUSTO LUCON GARCIA MOTORISTA - DEMASP 30 

146.  DENILSON JOSE DE FARIA ALVES MOTORISTA - DEMASP 30 

147.  JORGE HUMBERTO RIBEIRO MOTORISTA - DEMASP 30 

148.  JOSE DARQUE CAMPOS MOTORISTA - DEMASP 30 

149.  LUIZ HENRIQUE MARQUES RUFINO MOTORISTA - DEMASP 30 

150.  ORLANDO LUIZ DA SILVA MOTORISTA - DEMASP 30 

151.  RENATO LUIZ CANDIDO DA SILVA MOTORISTA - DEMASP 30 

152.  RONALDO JOSE ANTUNES MOTORISTA - DEMASP 30 

153.  SANTO PREZOTTI MOTORISTA - DEMASP 30 

154.  ENEIDA MARCIA COSTA OLIVEIRA OFICIAL DE ADMINISTRACAO - DEMASP 30 
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155.  AIRTON FERREIRA OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS - 
DEMASP 

30 

156.  LUCIANE FALCO MENDES PSICOLOGO - DEMASP 20 

157.  FLAVIA DENISE BARBOSA VASQUES PSICOLOGO - F.DEMASP 20 

158.  CELIA MARIA PORTES DE OLIVEIRA SERVENTE 30 

159.  SANDRA ELIZABETH MIRANDA TECNICO DE ENFERMAGEM - DEMASP  

160.  ANDREIA APARECIDA BERNARDO TECNICO DE ENFERMAGEM -C 40 

161.  APARECIDA MARIA LISBOA TECNICO DE ENFERMAGEM -C 40 

162.  HELOISA G DE A E SILVA FILARDI TECNICO DE ENFERMAGEM -C 40 

163.  JACQUELINE DOS ANJOS OLIVEIRA 
ARMOND 

TECNICO DE ENFERMAGEM -C 40 

164.  MARIA RITA DE ANDRADE TECNICO DE ENFERMAGEM -C 40 

165.  MARISLENE BENIGNA DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM -C 40 

166.  ROSIMILA CARLA GUIMARAES TEIXEIRA TECNICO DE ENFERMAGEM -C 40 

167.  TATIANE APARECIDA MENDONCA TECNICO DE ENFERMAGEM -C 40 

168.  ENOQUE ALVES DE SIQUEIRA TECNICO DE ENFERMAGEM DEMASP 40 

169.  MARIA DE FATIMA B DE OLIVEIRA TECNICO DE LABORATORIO - DEMASP 30 

170.  ALUISIO VIEIRA FILHO TECNICO DE SEG. DO TRABALHO - DEMASP 30 

171.  ENOQUE ALVES DA SIQUEIRA TECNICO EM ENFERMAGEM 40 

172.  ADRIANA CIRINO TOMAZ TECNICO EM LABORATORIO-C 40 

173.  ADILSON FRANCISCO DA SILVA TRABALHADOR BRACAL - DEMASP 30 

174.  MARCELO TORQUETI RODRIGUES TRABALHADOR BRACAL - DEMASP 30 

175.  MARIA CRISTINA PIRES DE SOUZA TRABALHADOR BRACAL - DEMASP 30 

176.  NILCE DO CARMO PEREIRA TRABALHADOR BRACAL - DEMASP 30 

177.  VICENTE DE PAULA TRABALHADOR BRACAL - DEMASP 30 

 
 
 
 

 
 

DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

DECRETO MUNICIPAL Nº 7.540

“Dispõe sobre a atualização da Unidade Padrão Fiscal 
do Município de Barbacena – UFMB e dá outras pro-
vidências”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, em especial com o disposto no art. 
1º parágrafo único da Lei Municipal nº 3.863, de 27 
de julho de 2005, e na forma do art. 26, inciso I da 
Constituição do Município de Barbacena;
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se é verdade ou não. Junto à denúncia tem uma carta 
escrita à mão pelos presos que denunciam uma série 
de torturas e tratamentos desumanos a que eles vêm 
sendo submetidos. Dando seguimento a sua fala como 
líder ele disse que mediante a não tomada de atitude 
dessa Casa a situação só tende a piorar. Tem informa-
ções também de que a Comissão de Direitos Humanos 
da Assembleia Legislativa pretende convocar uma Au-
diência Pública na cidade e será coisa pesada. Logo, a 
Casa não pode deixar de apurar os fatos, em especial 
porque a denúncia pede que a Câmara crie até mesmo 
uma CPI, dada a seriedade da situação. E disse que irá 
fazer um requerimento para a próxima terça-feira soli-
citando a criação de uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito, assim, pediu que os vereadores decidam se 
cabe a eles saberem ou não o que está acontecendo 
na cadeia pública. Afirmou saber que o Sr. Presidente 
também já recebeu esse documento porque ele foi 
protocolado na Casa no dia 11 de novembro e ainda 
não deu tempo de levar ao conhecimento dos demais 
vereadores. Concedeu um aparte ao vereador Sebas-
tião Alvim que disse que sendo necessária a assinatura 
de mais vereadores no requerimento que o vereador 
Carlos Roberto encaminhe cópia da denúncia aos de-
mais vereadores para que posam analisá-la e depois 
dar ou não seu apoio ao requerimento. Prosseguindo 
o vereador Carlos Roberto pediu ao Presidente que 
faça esse encaminhamento. O Sr. Presidente informou 
ao vereador Carlos Roberto que recebeu a denúncia e 
foi apurar as informações, após encaminhou a mesma 
para a Procuradoria da Casa para dar a devida orien-
tação sobre qual atitude legal deveria ser tomada. 
Dando seguimento a sua fala o vereador Carlos Rober-
to disse que está disposto passar cópia para os demais 
vereadores, porque, dessa vez, os denunciantes são 
cerca de cento e cinquenta presos e acredita que eles 
não foram coagidos a assinar o documento. Apenas 
pediu aos vereadores que vierem a receber as cópias 
para não fazer a divulgação na mídia, dada a gravida-
de das denúncias e por elas mencionarem nomes de 
pessoas. Nesse momento concedeu um aparte ao ve-
reador Márcio que disse que um assessor dele, que é 
advogado, já havia lhe falado a respeito do problema, 
posto que alguns presos são seus clientes. E que assi-
nará o requerimento juntamente com o vereador Car-
los Roberto. O vereador Carlos Roberto finalizou pe-
dindo que os vereadores avaliem essas situações, em 
especial para o que virá para a Casa que será o pedido 
de mais empréstimos e de prorrogação da lei delega-
da. Com a palavra pela ordem o vereador Sebastião 
Alvim disse que gostaria de aproveitar o assunto da 
denúncia dos presos para questionar se não seria pos-
sível que o Sr. Presidente nomeasse uma Comissão da 
Casa para fazer a apreciação de tais denúncias inter-
namente, antes que elas se tornem públicas ou ve-
nham a ser alvo de uma CPI. O Sr. Presidente infor-
mou que o documento está sob análise e ele não 
tomará uma atitude baseado no documento, mas se 
os vereadores apresentarem um documento assinado 
por um terço dos vereadores ele tomará uma atitude 
imediatamente. Mas entende que a Casa precisa ava-
liar muito bem as denúncias em razão da gravidade 
das denúncias e as pessoas envolvidas. Com a palavra 
pela ordem a vereadora Marilene disse que o viável 
seria de fato esperar o parecer da Procuradoria. Com 
a palavra pela ordem o vereador Carlos Roberto disse 
que estava trazendo o problema para a Casa, não fa-
zendo juízo de valor, apenas informando a Casa. E se 
a for do interesse, cabe à Casa averiguar. Com a pala-
vra pela ordem a vereadora Grácia disse que no dia 19 
de novembro é dia nacional do homem e pediu a per-
missão do Sr. Presidente para convidar o Dr. Marco 
Aurélio para vir até a Câmara e falar sobre a saúde do 
homem e também prestar o seu depoimento pessoal 
sobre o problema de saúde que teve. Aproveitou para 
convidar os demais vereadores para participarem do 
trabalho que irá realizar nas escolas da cidade e da 
zona rural divulgando os cuidados com a saúde do 
homem, encerrando no sábado dia 23 com uma ação 

RESUMO DA ATA 093/2013 - 067ª Sessão Ordinária – 
14.11.13 – 2º Período – 1º Ano da Legislatura. Presi-
dente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secre-
tário: Vereador Tadeu José Gomes. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h28. 
“Louvai ao SENHOR, e invocai o seu nome; fazei co-
nhecidas as suas obras entre os povos.”(Salmo 105:1) 
I - Leitura e Discussão da Atas: - Atas 075/2013 – 
Aprovada por unanimidade. II – Leitura da Correspon-
dência e Comunicações: - Correspondência do Depu-
tado Diniz Pinheiro informando a impossibilidade de 
comparecimento à sessão solene em homenagem ao 
Dr. Alanir e a Sra. Valéria. O S. Presidente aproveitou 
a oportunidade para informar à Casa que recebeu uma 
correspondência do Tribunal de Justiça considerando 
constitucional a lei apresentada há quatro anos atrás e 
que permite aos taxistas exigirem, após as 21 horas, 
de toda e qualquer pessoa, a sua identificação. Com a 
palavra a ex-vereadora e então Secretária Municipal 
Irene Kilson disse que veio até a Câmara para informar 
a todos que hoje ela se encontra a frente da Secretaria 
de Articulação Social – SESAL – que foi reinstalada e já 
tem planejamento próprio e com trabalhos a mostrar 
e disse estar de portas abertas para toa a população e 
autoridades que quiserem conhecer. DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO: - Requerimento nº. 122/13 – Autorização 
de forma excepcional, as transferências de reuniões 
solenes em homenagem aos 14 anos  da Saint Gobain 
a se realizar no dia 20 de novembro do corrente às 
19h30, outrossim solenidades no mês de dezembro 
nos dias 11 e 20 com designações a ser definidas pelo 

CÂMARA MUNICIPAL DE 
BARBACENA

Presidente: Amarílio Augusto de Andrade

PODER LEGISLATIVO

EXTRATO DE PORTARIAS

RESUMO DE ATA

353- Nomeando comissão especial formada pelos ser-
vidores Maria Antonieta Barros – presidente – Ernesto 
Roman – relator e Paulo Cézar Reis da Silva – secre-
tário, para avaliar o desempenho das servidoras Erica 
Simone Candian e Vanessa Santana Fernandes no-
meadas em concurso público, em período de estágio 
probatório. Em 16.12.13 – Vereador Amarílio Andrade 
– presidente.

354- Nomeando José Francisco Campos para exercer 
o cargo efetivo de auxiliar de serviços gerais, classe I, 
nível 03, anexo I do quadro de servidores da câmara, 
lei municipal, 4169/09, devidamente modificada pela 
lei 4467/13, em vaga decorrente da exoneração, a pe-
dido, de Elias José Pereira. Em 26.12.13 – Vereador 
Amarílio Andrade – presidente.

DECRETA:
Art. 1º A Unidade Padrão Fiscal do Município de Bar-
bacena – UFMB, instituída pela Lei nº. 3863, de 27 de 
julho de 2005, fica reajustada em 5,67% (cinco intei-
ros e sessenta e sete centésimos por cento) a partir de 
1º (primeiro) de janeiro de 2014.
Art. 2º Ficam autorizados os procedimentos legais 
inerentes ao exercício das atividades tributária, fiscal, 
contábil, patrimonial e afins do Município, necessários 
ao cumprimento do disposto no artigo anterior.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de 
janeiro de 2014.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 12 de dezembro 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

presidente, de acordo com solicitações aprovadas pelo 
Plenário, todas no Salão Ouro do Máster Plaza, tendo 
em vistas várias irregularidades detectadas pelo Corpo 
de Bombeiros, na estrutura física da Câmara Municipal 
conforme boletim de ocorrência nº. B7559-
20130000945. – Aut. Vários Vereadores. APROVADO 
POR UNANIMIDADE. - Requerimento s/nº - Recurso 
baseado no art. 130, parágrafo único do Regimento 
Interno, para reavaliar a decisão da presidência quan-
to ao arquivamento dos projetos de Leis números 163 
e 164/13 de autoria do Vereador Ronaldo Braga e ou-
tros. – Aut. Ver. Luiz Gonzaga de Oliveira. Com a pala-
vra para discutir o vereador Luiz Gonzaga mencionou 
as conversar que teve com outros vereadores e ressal-
tou que está muito incomodado com o problema. E 
lamentou, pois não era essa a Câmara que gostaria de 
estar vendo trabalhar. Lembrou o que o líder de gover-
no mencionou na última reunião a respeito de confiar 
no Prefeito e que a bancada dele merece sua confian-
ça. E ressaltou que acredita que estejam errados, pois 
estão dando valor demais ao Sr. Prefeito e se esque-
cendo que quem votou neles foi a população de Bar-
bacena. E essa população espera que os vereadores 
trabalhem em prol dela e não em prol do Prefeito. 
Afirmou que a população precisa é de uma Câmara 
participativa e atuante em prol dela. E destacou que 
no momento em que os vereadores colocaram suas 
assinaturas no projeto eles concordavam com o tema 
porém, se agora mudaram de opinião dando a oportu-
nidade ao Prefeito de futuramente fazer a concessão 
do DEMAE, que eles possam assumir essa responsabi-
lidade, mas ele não assumirá. E destacou que muitos 
foram os erros da última administração, mas os vere-
adores foram atuantes. Encerrada a discussão foram 
solicitadas vistas pela vereadora Angela Kilson. VIS-
TAS CONCEDIDAS À VEREADORA ANGELA KILSON. 
PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA. - Proj. Resolu-
ção nº. 011/13 – Dispõe sobre a regulamentação do 
exercício da atividade e a autorização de eventos de 
artes marciais mistas – MMA no âmbito do Município 
de Barbacena e dá outras providências. - Aut. Ver. Luiz 
Gonzaga de Oliveira. - Proj. Lei nº. 235/13 – Dispõe 
sobre criar calendário de eventos para as solenidades 
promovidas pela Câmara Municipal. - Aut. Ver. Luiz 
Gonzaga de Oliveira. - Veto Parcial ao Proj. Lei nº. 
061/13 - Institui o cadastro geral de convenentes do 
Município de Barbacena – CAGEB - aptos, a estabele-
cer convênios com a Administração Pública Municipal, 
para a certificação da habilitação das entidades filan-
trópicas e sem fins lucrativos e dá outras providências. 
– Aut. Executivo. Com a palavra pela ordem o verea-
dor Carlos Roberto chamou a atenção dos demais ve-
readores para o que foi dito pelo vereador Luiz Gonza-
ga. E disse que é muito triste quando as pessoas 
mencionam que eles nada fizeram, mas lembrou que 
eles tiveram inúmeros problemas em relação a essa 
situação porque foram questionar os atos da Prefeita. 
Apresentou ainda um manifesto que foi entregue à 
Prefeita e publicado em jornal local, onde cobravam 
mudanças na administração municipal. Ressaltou, no 
entanto, que eles não tinham o poder de fazer essas 
mudanças. E pediu que os vereadores façam a leitura 
desse manifesto. Prosseguindo alertou a Casa sobre 
uma informação que obteve sobre dois descalabros 
que estão para acontecer na cidade. Estaria saindo da 
Prefeitura outro projeto com pedido de empréstimo e 
outro pedido de lei delegada, ou seja, mais uma carta 
em branco para que a Casa não participe das tomadas 
de decisões que envolvem a cidade. E traz o assunto 
para a Câmara por entender ser inadmissível que o 
Poder Executivo, além de tirar os poderes de atuação 
da Casa, também tire as esperanças da população. 
Dando seguimento disse ter recebido uma denúncia e 
foi procurar saber da Comissão de Direitos Humanos e 
Ética de Barbacena que lhe confirmou a situação. A 
denúncia, assinada por noventa por cento dos presos 
da cadeia pública de Barbacena, traz acusações gra-
víssimas. Afirmou que o que está mencionado na de-
núncia deve ser apurado pela Câmara, pois não sabe 
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social na praça do centro. Com a palavra pela ordem o 
vereador Ronaldo Braga disse que o assunto mencio-
nado pelo vereador Carlos Roberto merece cautela e 
entende que a CPI deve ser o último recurso utilizado, 
sendo as denúncias de grande gravidade e as provas 
não deixarem dúvidas quanto a elas. Sugeriu que não 
seja criada uma Comissão Parlamentar de Inquérito e 
sim uma Comissão Especial para fazer as devidas apu-
rações. Prosseguindo disse à vereadora Vânia e à ve-
readora Angela que apesar de terem se posicionado 
na questão que envolve as feiras itinerantes, algo está 
acontecendo, pois, apesar dos compromissos firmados 
pelo governo municipal, o projeto foi refeito e retirou-
-se tudo o que era de interessante para o comércio 
local. Dando seguimento à sua fala como líder o vere-
ador Ronaldo Braga destacou que a vereadora Angela 
ficará em situação mais complicada ainda, já que foi 
ela quem deu sua palavra de que o governo cumpriria 
tal compromisso. O governo aprovou o projeto, no en-
tanto, as emendas, que são fundamentais, ele vetou e 
deixou o projeto novamente como ele queria, causan-
do muitos problemas para os comerciantes locais. 
Destacou que foi buscar as informações para orientar 
seu entendimento, pois o comércio é a atividade prin-
cipal da cidade e se ele for colocado em dificuldade a 
cidade também ficará. No entanto, ele fará o possível 
para derrubar o veto e trará todos os comerciantes 
para a Casa. Nesse momento concedeu um aparte à 
vereadora Angela que disse que o pedido do vereador 
Ronaldo Braga para o Felipe acrescentar os itens ao 
projeto ele garantiu que faria e enviaria ao vereador, 
mas em relação ao veto ela irá na segunda-feira con-
versar com ele para saber o que está acontecendo. 
Prosseguindo o vereador Ronaldo Braga disse que a 
partir de agora ele tomará outros caminhos, pois já 
conhece essa história e se não tomar outras atitudes 
ele sabe onde acabará. E não conversará mais com a 
Prefeitura sobre o assunto, pois eles já estragaram o 
projeto e não é mais possível voltarem atrás. Em apar-
te a vereadora Vânia disse que a Secretária da Câmara 
estaria lhe informando que o projeto foi vetado pelo 
Prefeito, e ao mesmo tempo ele enviou outro projeto 
para a Casa. O vereador Ronaldo Braga disse estar 
lendo o veto que está na Casa e avaliará ainda o pro-
jeto que agora é mencionado, e se estiver de acordo 
ele retirará suas preocupações. Mas se por ventura o 
veto for conforme ele já mencionou pede aos vereado-
res que ajudem o comércio de Barbacena e rejeitem o 
veto. O Sr. Presidente aproveitou para informar à Casa 
que tanto o veto do Prefeito, quanto o projeto por ele 
elaborado foi levado ao conhecimento dos vereadores 
no mesmo dia e disse que estão à disposição. SEGUN-
DA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h28. Dis-
cussão e Votação de Projetos. Com a palavra pela or-
dem a vereadora Vânia disse que na última reunião 
ficou preocupada com as colocações feitas pelo verea-
dor Carlos Roberto que trouxe um xerox do Diário Ofi-
cial do Município, do dia 11, onde consta algumas lici-
tações de material de limpeza com valores que a 
deixaram preocupadas. Então, ela resolveu se inteirar 
do assunto junto à Prefeitura. E afirmou que em uma 
licitação, para a Secretaria de Educação e Desporto, 
ficou em torno de cento e trinta mil, e destes, vinte e 
quatro mil e novecentos é verba “carimbada” do 
CRAS. Restando apenas cento e cinco mil com valida-
de para um ano. Destes cento e cinco mil deve haver 
a repartição entre creches, escolas municipais e a Se-
cretaria em si, totalizando, por mês, cerca de duzentos 
e cinquenta reais. E ressaltou que o que foi apresenta-
do no e-DOB foi a ata de registro de preço e que todos 
sabem que nessa ata são colocados os montantes 
máximos de recursos para a destinação necessária li-
citada. O que não quer dizer que será gasto por com-
pleto. Mas entende que duzentos e cinquenta reais por 
mês, por escola, é um valor razoável. Mencionou ainda 
que os outros valores, referentes a todas as outras 
Secretarias e órgãos municipais, chegam ao montante 
de aproximadamente cento e setenta mil reais, che-
gando a setecentos e cinquenta reais por mês para 

cada Secretaria no ano. O que também não significa 
que será totalmente gasto. E citou os exemplos de 
cada secretaria e os gastos que serão feitos por mês 
com tais materiais de limpeza. E fez um pseudo rela-
tório que aperfeiçoará para levar ao conhecimento dos 
demais vereadores. Finalizando disse que fez um me-
morial para ser encaminhado a ANTT, pois vem traba-
lhando no projeto do trem turístico a aproximadamen-
te treze anos. No ano de 2000 ela desenvolveu um 
projeto, defesa sua de monografia, “Turismo nos Tri-
lhos” e que estudava exatamente o trecho entre Bar-
bacena e Cabangu. Em 2002 o seu projeto foi aprova-
do pela EMBRATUR e entendeu ser de grande 
relevância. No entanto, o nome do Projeto foi alterado 
para “Nos Trilhos de Minas”. E está lutando há vários 
governos, desde o Prefeito Célio Mazzoni e no governo 
da Prefeita Danuza Bias Fortes foi feita uma parceria 
com a ONG Amigos do Trem que conseguiram a loco-
motiva Expresso Pai da Aviação. Com a palavra para 
explicação pessoal o vereador Carlos Roberto deu pa-
rabéns à vereadora Vânia pelas informações trazidas e 
disse que ela consegue informações que muitas vezes 
são solicitadas pelos vereadores de oposição, mas são 
negadas. E ressaltou que as informações trazidas por 
ela não constam do diário oficial e leu o que está no 
e-DOB e que teria lhe causado dúvida. E salvo a Secre-
taria da ex-vereadora Irene Kilson, as demais Secreta-
rias estão lhe tratando muito mal e não lhes recebem. 
E aproveitou para pedir aos vereadores da base que 
avaliem o problema que está acontecendo nos depósi-
tos de materiais da Prefeitura, pois existe material 
sendo deteriorado naqueles lugares. PRIMEIRA DIS-
CUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME URGÊNCIA. Proj. Lei 
nº. 229/13 – Dispõe sobre a concessão de espaço aé-
reo sobre bem de uso comum do povo, para fins de 
construção de passagem suspensa entre imóveis de 
um lado e outro da via pública e dá outras providên-
cias. – Aut. Executivo. – PRAZO VENCE EM 15.12.13. 
VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR RONALDO BRA-
GA. Com a palavra para justificar o seu pedido de vis-
tas o vereador Ronaldo Braga disse que está pedindo 
vistas por ser a matéria nova ao seu entender e não 
teve a oportunidade de avaliá-la corretamente. E pedi-
rá informações a quem possa esclarecer-lhe a matéria. 
VETO - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA. VETO PAR-
CIAL AO PROJ. LEI Nº. 032/13 – Institui no âmbito do 
Município de Barbacena o programa de incentivo ao 
uso do tijolo ecológico. – Aut. Executivo. - PRAZO 
VENCIDO EM 11.10.13. Com a palavra para discutir o 
veto o vereador Johnson Marçal disse que existem cin-
co projetos seus vetados e que constam da pauta e 
está muito decepcionado com o Jurídico da Prefeitura. 
Destacou que nunca houve tantos projeto vetados dos 
vereadores. E pediu que os demais vereadores obser-
vem as justificativas dos vetos, pois muitas vezes são 
observadas questões políticas ao invés das questões 
de conveniência para a cidade. E finalizou pedindo aos 
demais vereadores que peçam vistas dos vetos para 
analisar as justificativas mais profundamente. O Sr. 
Presidente aproveitou para deferir o pedido feito pela 
vereadora Grácia para que o médico Marco Aurélio ve-
nha falar para os vereadores e que ele terá trinta mi-
nutos para isso e poderá abrir mais trinta minutos para 
possíveis questionamentos dos vereadores. Encerrada 
a discussão foram solicitadas vistas pelo vereador 
Márcio Zeferino. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR 
MÁRCIO ZEFERINO. O Sr. Presidente sugeriu que as 
matérias que não possam ser de iniciativa dos verea-
dores que os mesmos façam anteprojetos e encami-
nhem ao Prefeito como indicação para que ele reenvie 
à Câmara como sendo de iniciativa do Executivo. E 
destacou que em razão do grande número de projetos 
na pauta será necessária a convocação de um período 
de reuniões extraordinárias. Estando o projeto com 
prazo vencido, ante o pedido de vista e cumprindo o 
que determina o Regimento Interno, o Senhor Presi-
dente solicitou que fosse feita a chamada dos verea-
dores, estando presentes os vereadores: Angela Kil-
son, Amarílio Andrade, Carlos Alberto Sá Grise, Carlos 

Roberto, Gracia Araújo, Johnson Marçal, José Jorge, 
Luiz Gonzaga, Márcio Zeferino, Marilene Franco, Ro-
naldo Braga, Sebastião Alvim, Tadeu José, Vânia de 
Castro. Após declarou o encerramento da presente 
sessão às 20h51. Eu, Danielle de Paula Almeida Duar-
te, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pelo 
Senhor Secretário. Presidente: Vereador Amarílio Au-
gusto de Andrade. Secretário: Vereador Tadeu José 
Gomes.

RESUMO DA ATA 094/2013 - 068ª Sessão Ordinária – 
19.11.13 – 2º Período – 1º Ano da Legislatura. Presi-
dente em exercício: Vereador Carlos Alberto Sá Grise. 
Secretário: Vereador Tadeu José Gomes. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h25.  
“Bem-aventurados os que observam o direito, que 
praticam a justiça em todos os tempos.” (Salmo 
166:3). Nesse momento o Sr. Presidente comunicou a 
presença do Dr. Marco Aurélio que fará uma explana-
ção para os vereadores na noite de hoje. I - Leitura e 
Discussão da Atas: - Ata 091/2013 – Aprovada por 
unanimidade. O Sr. Presidente lembrou aos demais 
vereadores que na noite de amanhã será realizada 
uma sessão solene e que esta seria da Câmara e não 
de um determinado vereador, por isso nomeou uma 
comissão formada pelos vereadores Ronaldo Braga, 
Ilson Guilherme, José Jorge, Grácia Araújo, Vânia Cas-
tro e Marilene, para receber as autoridades homena-
geadas. E ressaltou que conta com a presença dos 
demais vereadores. E passou a palavra ao Dr. Marco 
Aurélio que fará uma explanação sobre o dia do ho-
mem no tempo de meia hora e os questionamentos 
poderão ser feitos posteriormente. Com a palavra o Dr. 
Marco Aurélio fez pronunciamento que consta da ínte-
gra da ata original. O Sr. Presidente abriu prazo para 
os vereadores que quisessem fazer seus questiona-
mentos ao Dr. Marco Aurélio, mas aproveitou para in-
formar ainda aos vereadores que a primeira laje do 
primeiro módulo do Centro de Atendimento aos Porta-
dores de Câncer que em breve começará a funcionar. 
E agradeceu a presença do médico e suas palavras. 
Com a palavra para fazer os seus questionamentos o 
vereador Ilson Guilherme disse que seu pai foi acome-
tido pela doença e ele mesmo não fez nenhum exame 
até o momento, mas as palavras do médico o sensibi-
lizaram e ele buscará os exames necessários. Com a 
palavra o vereador Sebastião Alvim aproveitou a pre-
sença do médico Marco Aurélio para perguntar se não 
existe outro exame para detectar a doença sem que 
seja o toque retal, dada a evolução da medicina. O Dr. 
Marco Aurélio disse que existem, mas são exames de 
alto custo e para prevenção é o melhor, bem como o 
PSA que garante 82% de diagnóstico precoce. Com a 
palavra a vereadora Marilene parabenizou o Dr. Marco 
Aurélio por sua palestra e à vereadora Grácia pelo con-
vite e deu também os parabéns a todos os responsá-
veis pela área da saúde. Com a palavra o vereador 
Johnson parabenizou a vereadora Gracia pelo convite 
do médico e também o médico por ter vindo dar o seu 
depoimento, e disse que no último domingo ele tam-
bém falou para mais de mil pessoas sobre a importân-
cia da prevenção dessa doença e esclareceu que o 
exame não fará nenhum mal aos homens, apenas 
trará benefícios para eles. E citou o exemplo de seu 
sogro que se tratou e buscou o diagnóstico precoce 
que o ajudou nesse processo de cura. Com a palavra 
para seus questionamentos o vereador Tadeu José 
também parabenizou o médico Marco Aurélio e sabe 
que mais do que uma palestra de conhecimento ele 
fez um depoimento pessoal e que requer muita cora-
gem em se tratando de um assunto tão delicado. Citou 
ainda o projeto da vereadora Grácia criando o dia do 
homem e que foi tão importante e corajosos. E lem-
brou que naquele momento inicial ela teria sido critica-
da, mas que hoje mostra-se a importância desse pro-
jeto com as campanhas voltadas para o tratamento da 
saúde do homem. Com a palavra a vereadora Grácia 
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agradeceu a vinda do Dr. Marco Aurélio para dar seu 
depoimento e também à Secretaria de Saúde, na pes-
soa do Secretário Orleans e da Queila que a ajudaram 
nos projetos de auxílio à saúde do homem que vêm 
sendo realizados ao longo desses dias. E convidou to-
dos os presentes para participarem e que também 
conscientizarão os homens da importância de uma 
prevenção para os males de suas saúdes. II – Leitura 
da Correspondência e Comunicações: - Não houve. 
III- Apresentação de Proposições: - Não houve. - Re-
querimento s/nº - Recurso baseado no art. 130, pará-
grafo único do Regimento Interno, para reavaliar a 
decisão da presidência quanto ao arquivamento dos 
projetos de Leis números 163 e 164/13 de autoria do 
Vereador Ronaldo Braga e outros. – Aut. Ver. Luiz Gon-
zaga de Oliveira. Com a palavra para encaminhar a 
votação o vereador Ronaldo disse a matéria votada é 
apenas um requerimento para que a matéria arquiva-
da possa vir para a Casa e retome o trâmite normal e 
a Comissão de Constituição possa também examinar. 
E entende que o Procurador da Casa errou, tanto que 
acolheu o presente requerimento e apelou aos verea-
dores para que possam aprovar o presente requeri-
mento e salvaguardar a soberania do Parlamento. 
Colocado em votação o requerimento obteve 6 VOTOS 
CONTRÁRIOS, 6 VOTOS A FAVOR E 2 ABSTENÇÕES, 
SENDO O MESMO REJEITADO. Com a palavra para 
justificativa de voto o vereador Luiz Gonzaga lembrou 
que durante um bom tempo trabalhou com o grupo da 
família Bias Fortes e que durante o mandato da então 
prefeita Danuza Bias Fortes ele chegou a se opor a 
muitas de suas ações e ela erroneamente não ouviu e 
não atendeu a seus pedidos, cometendo erros que fi-
caram marcados na vida de todos os cidadãos barba-
cenenses. E agora, em seu segundo mandato, ele está 
trabalhando com outra família tradicional da política 
na cidade que são os Andradas e pessoalmente não 
tem nada contra eles, mas politicamente vê a forma 
truculenta com a qual eles fazem política. E citou a 
questão do DEMAE que, no seu entendimento o Pre-
feito deveria ter mandado retirar de seu projeto já que 
não pretende de fato fazer a privatização. Mas não foi 
o que ocorreu, ele praticamente obrigou alguns vere-
adores a tomar determinada posição para essa ques-
tão. Nesse momento o Sr. Presidente interrompeu o 
pronunciamento do vereador Gonzaga para informar 
que estava encerrada primeira parte da reunião. E 
passou à segunda parte. SEGUNDA PARTE – ORDEM 
DO DIA – HORÁRIO: 20h25. Discussão e Votação de 
Projetos. Prosseguindo com sua fala o vereador Luiz 
Gonzaga lamentou essa situação e disse que foi deixa-
da a discussão democrática para impor uma vontade e 
é nesse sentido que ele entende perniciosa a forma 
desse grupo atuar politicamente. Afirmou que enquan-
to os vereadores deixarem sua vontade de lado, deixa-
ram de discutir questões que não são importantes 
para eles e sim para a cidade e em especial, no caso 
desse requerimento, para muitas famílias que depen-
dem do DEMAE. E como disse antes, o Prefeito não 
votou em todos os vereadores da situação ele deu 
apenas um voto, a maioria dos votos recebia pelos 
vereadores foi do povo da cidade e acredita que farão 
a mudança e a diferença na vida da cidade. Prosse-
guindo com a palavra como líder o vereador Luiz Gon-
zaga lembrou que muitas das manifestações que 
aconteceram na Câmara todos os vereadores foram 
acusados de terem a mesma atitude, mas esqueceram 
de procurar saber qual foi o voto de cada vereador em 
cada projeto apreciado pela Câmara. E reafirmou que 
não levará o peso do seu voto e o divulgará sempre 
para que todos possam saber que ele não foi contra a 
vinda da matéria para o Plenário. Com a palavra para 
justificativa de voto o vereador Johnson fez pronuncia-
mento que segue na íntegra da ata original. Com a 
palavra para justificar seu voto o vereador Ilson Gui-
lherme disse que hoje está triste por ver que muitos 
companheiros estão tirando dos demais o debate. E 
que no seu entendimento eles mesmos estão tirando 
o direito que lhes foi dado pelo povo, que é debater e 

apontar os erros. E a cidade está como está por que 
muitos são os covardes ocupando cargos. E pediu ao 
Sr. Presidente que crie o informativo da Casa para 
mostrar para o povo as ações dos vereadores. E afir-
mou que o papel do vereador é legislar e fiscalizar e 
não pode haver negociação com os votos da Casa. O 
Sr. Presidente disse ao vereador Ilson Guilherme que 
irá estudar o pedido feito por ele, mas acredita ser 
muito difícil de realizar em razão dos problemas exis-
tentes, no passado, com o Ministério Público e o Tribu-
nal de Contas. Com a palavra o vereador Ilson sugeriu 
que o recurso para fazer os informativos fosse retirado 
da verba dos vereadores, mas seria muito interessante 
prestar essas informações ao povo. Com a palavra 
para justificativa de voto o vereador Márcio Zeferino 
disse que todos sabem que ele era de acordo com o 
requerimento, mas após a votação da emenda feita 
pela vereadora Vânia ele entendeu não ser mais pos-
sível prosseguir com esse assunto. Com a palavra para 
justificar seu voto o vereador José Jorge fez pronun-
ciamento que segue na íntegra da ata original. Com a 
palavra para justificar seu voto o vereador Ronaldo 
Braga fez pronunciamento que segue na íntegra da 
ata original. Nesse momento o Sr. Presidente inter-
rompeu o vereador Ronaldo para agradecer a suges-
tão, mas esclareceu que a interpretação do regimento 
cabe ao Presidente da Câmara. E explicou que inter-
preta dessa maneira e que teria inda se reunido com a 
Procuradoria por ser um democrata, pois se ele qui-
sesse encarar a Comissão ele não teria colocado o re-
querimento na pauta. Mas agradeceu a sugestão. 
Prosseguindo o vereador Ronaldo Braga fez pronun-
ciamento que segue na íntegra da ata original. TER-
CEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INS-
CRITOS – HORÁRIO: 21H25. O Sr. Presidente solicitou 
que fosse realizada a chamada e estavam presentes 
os vereadores Angela Kilson, Amarílio Andrade, Carlos 
Alberto Sá Grise, Carlos Roberto, Gracia Araújo, Ilson 
Guilherme, Johnson Marçal, José Jorge, Luiz Gonzaga, 
Márcio Zeferino, Marilene Franco, Ronaldo Braga, Se-
bastião Alvim, Tadeu José, Vânia de Castro. Com a 
palavra para justificativa de voto o vereador Carlos 
Roberto disse que sabia que isso aconteceria, apenas 
não sabia que aconteceria um empate e a decisão se-
ria por meio do voto de minerva. Falou para o verea-
dor Ronaldo Braga que prefere perder o seu mandato 
e não ser eleito na próxima eleição a participar de um 
governo que desde o início demonstrou sua ditadura, 
covardia e omissão por não confiar nas pessoas. E afir-
mou que por mais que o atual governo faça muitas 
coisas ele jamais dará o seu apoio por se tratar de um 
governo extremamente ditador, covarde e omisso, que 
subjuga o Legislativo, poder democraticamente cons-
tituído pelo povo que ele deveria representar. E pediu 
para constar que ele não consegue fazer a cabeça de 
ninguém e de nenhum vereador da Casa, pois quem 
tem que fazer a cabeça do vereador é o povo que vo-
tou nele. E em momento algum ele procurou o verea-
dor Ilson para pedi-lo que votasse o requerimento, 
porque o voto é de cada um. E o que foi feito hoje é 
um sinal da pior ditadura, afinal não votaram contra 
um projeto e sim contra a discussão. Mas o projeto 
ainda não estava sendo discutido, apenas estava sen-
do pedido que ele viesse para a pauta para só então 
ser discutido. Prosseguindo com a palavra como líder 
o vereador Carlos Roberto lembrou que há poucos dias 
circulou no jornal que mesmo com a tentativa do Pre-
feito aliciar os seus assessores ele não entregaria a 
sua liberdade de defender o que entende correto. E 
lembrou que, apesar de muitos mencionarem os erros 
de seu partido ele destacou que não é prefeito e nem 
presidente da república, mas enquanto permanecer 
vereador de Barbacena a sua posição será essa. E fi-
nalizou dizendo que passarão quatro anos tentando 
justificar ações que são de democracia e não de opo-
sição. E pediu que todas as palavras sejam respeitadas 
para não se tornarem ditatoriais. E não se considera 
nem situação, nem oposição, apensa vereador, por 
isso vota os projetos que entende serem bons para a 

cidade. Com a palavra para justificar seu voto a vere-
adora Vânia disse que votou favoravelmente ao reque-
rimento porque já tinha dado o seu apoio ao projeto e 
não costuma voltar atrás naquilo que fala ou faz. Ain-
da que após a entrada do projeto na Casa o Prefeito 
tenha feito outro projeto e ela tenha feito a emenda 
para não realização da PPP da água. Ressaltou, po-
rém, que tem ficado muito chateada com o fato de ter 
ouvido falar que ela tem votado por interferência da 
oposição. E que todos os dias ela estuda muito as ma-
térias e os assuntos que são aqui discutidos, e quando 
ela chega à conclusão de qualquer coisa ela defende 
aquilo no que acredita, seja o governo ou não, contan-
to que seja em prol do povo. Deixou claro também que 
os citados benefícios ela ainda não teve conhecimen-
to, mas que na administração passada, alguns dos 
vereadores aqui presente tinham muitos cargos na 
Prefeitura. E é preciso respeitar o voto de cada verea-
dor, pois sabe que cada um tem consciência e fizeram 
aquilo que entenderam melhor. Com a palavra para 
explicação pessoal o vereador Ilson Guilherme disse 
que ficou triste porque os vereadores estão tirando a 
matéria deles mesmos, da discussão que poderiam ter 
aqui dentro da Casa. E sempre que acontecer situa-
ções semelhantes ele virá à Tribuna para apontar a 
falta de discussão e a diminuição do direito dos verea-
dores. Mas ressaltou que cada um vota da maneira 
que bem entender. E pediu que os companheiros dei-
xem os projetos virem para a Casa para ser discutidos. 
Com a palavra para explicação pessoal a vereadora 
Marilene disse que todos assinaram o requerimento, o 
Presidente optou pelo arquivamento e a Comissão de 
Constituição atuou. E que ninguém comanda o seu 
voto. E o seu parecer, como relatora, foi que o projeto 
descesse para o Plenário para que cada vereador pu-
desse votar da maneira que melhor entendesse. E 
apesar de ter assinado o projeto ela entendeu melhor 
voltar atrás, mas isso não significa que tenha sido in-
fluenciada, cada um tem o direito de votar como qui-
ser, no entanto, é preciso respeitar esse voto. Desta-
cou ainda que não existe nenhum contrato para ela e 
não fez nenhum acordo. Todos os vereadores da base 
governista estão querendo trabalhar. Não havendo 
oradores inscritos o Sr. Presidente declarou encerrada 
a presente sessão às 21h59 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: Vere-
ador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário: Verea-
dor Tadeu José Gomes.

RESUMO DA ATA 096/2013 - 069ª Sessão Ordinária – 
21.11.13 – 2º Período – 1º Ano da Legislatura. Presi-
dente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secre-
tário: Vereador Tadeu José Gomes. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h29. 
“Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, porque ele é 
bom; porque a sua benignidade dura para 
sempre.”(Salmo 136:1). I - Leitura e Discussão da 
Atas: - Não houve. II – Leitura da Correspondência e 
Comunicações: - Não houve. Nesse momento o Sr. 
Presidente solicitou a leitura do Requerimento 
116/2013 de autoria do vereador Luiz Gonzaga em 
que faz a convocação do Secretário de Saúde, para 
que compareça à Câmara e preste esclarecimentos 
sobre a saúde do município. Com a palavra o Secretá-
rio de Saúde lembrou momentos anteriores em que 
esteve na Câmara e iniciou a sua apresentação dizen-
do que o maior desafio em todo o país é a área da 
saúde, em qualquer esfera de governo. Explicou que o 
maior desafio encontrado em Barbacena no início de 
2013 foi o atraso na folha de pagamento dos servido-
res, e que o governo honrará com as dezoito folhas 
atrasadas. Sendo treze desse ano e cinco do ano pas-
sado. Mencionou ainda as obras em Unidades Básicas 
de Saúde que não haviam sido terminadas e que fica-
ram para essa gestão terminar, bem como a UPA, que 
apesar da placa de inauguração não havia sido deixa-
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da em condições de ser inaugurada. Explicou que o 
próprio DEMASP ainda precisava ser transformado em 
Secretaria de Saúde. Outra coisa importante de salien-
tar é que das metas de 2012, apenas 47% foram cum-
pridas, das pactuadas com o governo. Mencionou ain-
da a falta de credibilidade do órgão municipal de 
saúde junto aos órgãos federais e estaduais e que ele 
tem feito muito para tentar renegociar todas as dívidas 
e reconquistar os créditos. Mencionou ainda o contra-
to com o IMAIP que já teria sido pago em 100%, mas 
só havia sido cumprido 25%, contrato absolutamente 
inadequado, bem como os contratos com a Santa Casa 
e com o Hospital Regional que precisavam ser monito-
rados. Falou que a Secretaria tinha um índice de den-
gue, no município de 3,8, que era bastante alto e os 
casos já estavam surgindo cada vez mais. Prosseguin-
do citou que a dívida do DEMASP, como autarquia, era 
de quatorze milhões e quinhentos e noventa e nove 
mil reais em 01 de Janeiro, sendo nove milhões ape-
nas com pessoal. E que os recursos em caixa eram de 
quatorze milhões e quinhentos mil reais, sendo que o 
dinheiro poderia ter sido melhor administrado para pa-
gar fornecedores, mas como cada recurso da saúde é 
vinculado, é preciso administrar de acordo com as ru-
bricas, só podendo ser usado dentro dessas vincula-
ções. Destacou que ao assumir, sua missão foi, além 
pagar as contas, buscar recursos para viabilizar os 
convênios com o Hospital da FHEMIG, o estado e o 
Ministério da Saúde, tendo ido até Brasília fechar os 
detalhes do convênio para que viessem quatorze mi-
lhões de reais em equipamentos que serão alocados 
naquele hospital. E amanhã o Prefeito fará esse con-
vênio com governo do estado em seis milhões. Desta-
cou ainda que conseguiu aumentar o teto da média e 
alta complexidade em quatro milhões esse ano. E rea-
lizou um convênio de mais de dois milhões de reais 
para a compra de equipamentos de neurocirurgia para 
a Santa Casa, faltando apenas a licitação. Dando se-
guimento destacou que foi pago ao Hospital Ibiapaba 
o valor de pouco mais de um milhão que já estava 
atrasado. E ressaltou que muito se espantou com o 
número de pessoas contratadas quando entrou na Se-
cretaria. Reduziu a folha e disse que atualmente exis-
tem vinte e seis equipes de PSF, completas com médi-
cos, e que têm uma cobertura de 71%. Falou ainda 
que assumiram o Laboratório Municipal e que de fato 
no início foi difícil, mas agora já se organizou. Afirmou 
que o problema da saúde exige um planejamento ade-
quado e um orçamento elaborado e que o orçamento 
para a saúde de Barbacena foi muito ruim, que estão 
gerenciando da melhor maneira possível, dada a sua 
inadequação. E hoje, está sobrando o dinheiro, posto 
que ele conseguiu captar tais recursos, mas devido ao 
orçamento inadequado não consegue fazer a gestão 
devida. Falou ainda que existe dificuldade em atender 
questões básicas da população de Barbacena, e que o 
município é polo de referência para cinquenta municí-
pios, não podendo deixar essa condição, pois não só a 
saúde precisa desses atendimentos como também o 
município como um todo, posto que as pessoas das 
cidades vizinhas quando vêm a cidade para serem 
atendidas geram recursos para a economia municipal. 
Prosseguindo apresentou o desenho de 2000 a 2012 
do SIOPS – Sistema de Informação do Orçamento Pú-
blico de Saúde – que qualquer pessoa pode acessar, e 
que demonstra que o investimento em saúde de Bar-
bacena ficou em torno de 0,09%, 1.9% e apenas em 
2011 o investimento aumentou porque vieram os re-
cursos para a construção da UPA e das UBS’s. Disse 
que os Postos de Saúde estão realmente muito ruins, 
dada a falta de investimento. E que Barbacena está 
investindo cerca de 15% em saúde, o que é muito 
pouco, sendo que municípios menores chegam a in-
vestir 20% ou mais em saúde. Mencionou que a maior 
parte do dinheiro da saúde, em Barbacena vai para os 
hospitais, ficando a menor parte para a atenção bási-
ca. E ressaltou que o atual governo federal tem au-
mentado o investimento na atenção básica da saúde, 
que é o que se deve fazer. Refizeram a distribuição do 

Distrito Sanitário e que as pré-conferências estão 
acontecendo nos distritos sanitários, para que os con-
selhos locais enfoquem os problemas da localidade em 
saúde e faça as exigências pertinentes. Destacou ou-
tros programas em que o município está inscrito, den-
tre eles o Programa Mais Médicos e que estará vindo 
para o município um médico, isso porque o município 
já possui 26 médicos em PSF. Afirmou que começaram 
também com o horário do trabalhador no IMAIP, mas 
que ainda está no começo e um tanto lento, sendo 
cedo para avaliar e precisando de um tempo para me-
lhorar. Destacou também o início do programa Melhor 
em Casa, do governo federal, com recursos federais 
em que os pacientes deixam os hospitais e ficam em 
casa sendo acompanhados da equipe de enfermagem. 
Falou do aumento de oito leitos de cirurgia no Hospital 
Geral de Barbacena e também os leitos de álcool e 
drogas. Destacou que agora o IMAIP está recomeçan-
do suas atividades dentro de uma proposta séria, den-
tro da rede e com um desenho que o município real-
mente precisa. Apresentou o número de consultas 
realizadas e que passam de dois milhões até o mo-
mento. E também por isso os problemas são grandes, 
sejam de atendimento, sejam de outras ordens, mas 
significa que os atendimentos têm sido muitos. Mas ao 
mesmo tempo diminuíram o número de internações, 
dado os atendimentos ambulatoriais. E ressaltou o 
grande número de mamografias e ultrassonografias 
que foram realizadas no município e que estavam 
atrasadas há muito tempo. Falou ainda das cirurgias 
de cataratas que estão sendo realizadas no município 
e que foi preciso buscar médicos em Belo Horizonte 
para realiza-las porque os médicos de Barbacena não 
estavam mais querendo fazer. Dando seguimento des-
tacou que muito tem se reclamado nas pré conferên-
cias sobre a precariedades da atenção primária, dos 
postos de saúde, o que de fato é verdade, mas é uma 
situação que está muito difícil de solucionar, pois os 
problemas para se realizar obras públicas são grandes 
no país. Da mesma forma que a assistência farmacêu-
tica, houve uma mudança porque muitos eram os cen-
tros de distribuição e feito de maneira incorreta, agora 
o sistema está informatizado para que as entregas 
sejam feitas corretamente e de forma controlada. Fa-
lou também dos atendimentos em portas de hospitais 
que têm sido ruim e que muitos são destratados, da 
mesma forma que têm reclamado do atendimento do 
SAMU. Ressaltou, porém, que o SAMU agora é regio-
nal e de responsabilidade do estado, não sendo mais 
de Barbacena. Falou também do despreparo dos fun-
cionários da saúde de Barbacena que muitas vezes 
não prestam o atendimento adequado e tão pouco 
dão informações corretas, o que ele admitiu ser verda-
deiro, mas que é um problema em todo o país, no 
entanto estão tentando capacitar o pessoal para me-
lhorar. E que as reclamações referentes aos hospitais 
são de muitos médicos que alegam que a tabela do 
SUS está defasada e por isso não atendem, mas ele 
sabe que quem trabalha com média e alta complexida-
de está recebendo melhor, estando o problema em 
outros setores. A população tem reclamado muito 
também da falta de funcionários e da falta de material 
para prestar o atendimento, mas isso se deve ao fato 
de que quando a saúde deixou de ser administrada 
por uma autarquia ela passou a ser uma Secretaria 
onde as licitações são feitas pelo órgão único da pre-
feitura o que gera um transtorno maior dado o grande 
volume de serviço. E de fato é uma questão que pre-
cisa ser melhorada, já que comprar medicamentos e 
suplementos para a saúde não é o mesmo que com-
prar telhas. E novamente ressaltou que a gestão deve 
ser melhorada, seja o orçamento, seja o pessoal e que 
o caminho é longo, no entanto, o ano de 2013 foi para 
buscarem recursos e se fazerem presentes nos cená-
rios nacional e estadual, porque Barbacena perdeu 
muito da sua área de atuação. Prosseguindo apresen-
tou a administração do dinheiro e lembrou que atual-
mente são mais de 480 servidores na saúde, que é 
uma folha que vem aumentando, mas com recursos 

vinculados e que vêm sendo muito bem gerenciados. 
Nesse momento o Sr. Presidente abriu o período de 
questionamentos dos demais vereadores sendo que 
cada um poderia usar de cinco minutos para fazê-los. 
Com a palavra para fazer o seu questionamento o ve-
reador José Jorge disse que é morador da região do 
bairro Caiçaras e adjacentes e pediu que, assim que 
possível, fosse disponibilizado um médico oftalmolo-
gista e uma nutricionista para o NAE do Vilela. E que 
também desse maior agilidade nas reformas e recons-
trução das UBS’s do Vilela e Nova Suíça. O Secretário 
de Saúde respondeu que de fato a questão do médico 
oftalmologista é um problema e ele está tentando so-
lucioná-lo com o IMAIP, para que lá seja uma unidade 
de referência com uma equipe permanente. E que já 
existe no Vilela oftalmologista, mas sabe que não é 
suficiente. E a nutricionista dependerá da folha de pa-
gamento. No entanto, o mais importante na região do 
vereador são as três UBS’s que já começaram a obra 
no dia 11 de novembro, com o recurso já aprovado e 
que espera terminar no prazo, até fevereiro ou março. 
Com a palavra para fazer seus questionamentos o ve-
reador Ilson Guilherme pediu que o Secretário olhe 
pela localidade de Correia de Almeida, já que o Prefei-
to prometeu, em campanha, que o hospital iria melho-
rar, bem como seja disponibilizada uma ambulância 
para a comunidade, que atende não só os seus mora-
dores, mas também moradores de muitas localidades 
próximas. Com a palavra para fazer os seus questiona-
mentos o vereador Sá Grise disse que sabe o conheci-
mento que o Secretário tem na área da saúde, mas 
em especial gostaria de mencionar os problemas le-
vantados pela população nas pré-conferências. Desta-
cou também o fato de Barbacena ser um polo macror-
regional atendendo mais de cinquenta municípios com 
cerca de setecentos mil habitantes. E que o que tem 
se visto é que esses municípios trazem muitos pacien-
tes nos finais de semana e os deixam nas portas dos 
hospitais, que ficam responsáveis por esses atendi-
mentos. E perguntou qual a atitude o Secretário tem 
tomando em relação a isso. E perguntou também se 
ele já buscou alguma solução junto a bipartide estadu-
al, ou se está buscando recursos ou mesmo pactuado 
junto a esses municípios. Perguntou também se em 
relação às cirurgias eletivas haverá um pagamento de 
outras tabelas, como vem sendo feito em municípios 
vizinhos, dadas as filas de pacientes que aguardam. E 
perguntou também se o Secretário confirmaria o pa-
gamento das duas folhas de pagamento atrasadas até 
o final de dezembro de 2013. Quanto ao desenho da 
rede percebe que existe uma vontade de que ela fun-
cione corretamente, no entanto existem alguns pro-
blemas a serem solucionados, como a finalização da 
UPA e a entrega das UBS’s. Mencionou ainda a distri-
buição dos medicamentos e que a princípio existiu um 
problema já que o Conselho de Farmácia exigia que 
houvesse postos próprios para a distribuição dos anti-
bióticos e remédios controlados com um farmacêutico 
responsável. Porém, a população tem sido prejudicada 
por ter que se deslocar por longas distâncias para bus-
car os remédios, muitas vezes chegando e não conse-
guindo pegar os remédios, seja pela falta desses ou 
pelo fato da farmácia estar fechada. E pergunto se não 
haveria a possibilidade de enviar os medicamentos por 
meio dos carros que vão até as comunidades para 
buscar as pessoas que viriam até a farmácia. SEGUN-
DA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h30. Dis-
cussão e Votação de Projetos. Com a palavra o Secre-
tário disse conhecer muito bem a região de Torres e 
Correia de Almeida e sabe das dificuldades. Disse que 
tiveram sorte que a pediatra tenha quisto ir para Cor-
reia de Almeida e com a vinda do médico do programa 
“Mais Médicos” eles faram um remanejamento do PSF 
porque ele precisa ficar na equipe do PSF, já que é 
uma exigência do governo federal. Em relação ao hos-
pital de Correia de Almeida disse não fazer sentido 
mantê-lo já que existem muitos hospitais na cidade, 
com muitos leitos a serem disponibilizados. E a ambu-
lância é um problema, mas existe um recurso parado, 
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que veio para o SAMU, quando estava sob a responsa-
bilidade do município, e estão tentando negociar com 
o Ministério da Saúde para que esse recurso seja utili-
zado para a compra de ambulâncias para os distritos 
de Barbacena. Respondendo ao vereador Sá Grise 
disse que o Conselho Nacional de Farmácia multou o 
município de Barbacena, durante esses anos todos, 
várias vezes pela falta de farmacêutico, o que impedia 
inclusive a realização de convênios. E durante esse 
ano todo o Prefeito veio negociando essas multas e 
dívidas para que seja possível a realização de convê-
nios. Mas ressaltou que para na zona rural de fato 
existe uma dificuldade e que é preciso melhor o envio 
dos medicamentos para aquela população. Quanto às 
cirurgias eletivas respondeu que estão procurando 
melhorar também os valores e estão propondo o au-
mento da tabela. O recurso já está na conta e o paga-
mento será feito conforme os outros municípios. No 
que diz respeito às ambulâncias nas portas dos hospi-
tais ele destaca os problemas, tanto que existem dois 
consórcios em uma região com apenas quinze municí-
pios, o que é muito prejudicial. Ele passou o ano todo 
tentando juntá-los, mas não conseguiu e usará o po-
der de Barbacena para tentar resolver isso. Ressaltou 
que a cidade assumiu uma liderança na região e ele 
tem batido com muita dureza, exigindo que os municí-
pios assumam sua função em assistência, mas não há 
quem faça com que eles mudem de atitude. Afirmou 
que a pactuação é uma enrolação, porque os próprios 
pacientes enganam o sistema e apresentam endere-
ços errados para serem atendidos aqui, e o dinheiro 
enviado por esse municípios para a pactuação é muito 
pouco. Afirmou ainda que Barbacena tem duas vanta-
gens, a saúde mental, que traz recursos para o muni-
cípio, em especial com os tratamentos em álcool e 
drogas. E que também o fato do Hospital Ibiapaba 
fazer o serviço de hemodinâmica e os tratamentos de 
oncologia aumentam os recursos que vêm para Barba-
cena. Explicou ainda o sistema do SUS-Fácil que man-
da internar os pacientes onde o sistema apresenta 
vagas, que muitas vezes são disponibilizadas no Hos-
pital Ibiapaba e na Santa Casa. Logo, o município tem 
apresentado a conta para o Estado e para o Ministério, 
pois estão pagando muito mais do que aquilo que foi 
pactuado. Por isso conseguiram mais quatro milhões 
para o teto máximo e que irão receber, agora, mais 
onze milhões para o novo IAC para a Santa Casa. E irá 
pedir ainda mais três milhões porque estão produzin-
do. Lembrou novamente que as obras das UBS’s e da 
UPA já estão sendo finalizadas e pretende inaugurá-
-las o quanto antes. E informou que a UPA será tercei-
rizada e farão licitação para isso. E também citou os 
inúmeros projetos que está tentando trazer para Bar-
bacena, como a rede cegonha e outros, porém o pro-
cesso de liberação é lento. Destacou também que o 
Prefeito garantiu o pagamento das contas rigorosa-
mente em dia, inclusive a folha de pagamento dos 
servidores, que é bastante grande. E lembrou também 
que houve a recomposição dos salários dos agentes 
de saúde, com o compromisso de, em 2014, repassar 
os recursos de salários direto como vierem do governo 
federal. E esclareceu que o que ficou de pagamentos 
atrasados de 2012 só serão feitos no momento em 
que houver a entrada de recursos. Com a palavra para 
fazer seus questionamentos o vereador Luiz Gonzaga 
perguntou ao Secretário o que ele pretende fazer com 
o atendimento primário, já que o governo federal de-
terminou que ele deve ser feito nos bairros e comuni-
dades, nos postos de saúde. E reclamou o fato de no 
seu bairro, Santo Antônio, não existir um médico de 
PSF e que só agora existe um médico no Posto de 
Saúde, cumprindo uma carga horário reduzida. E da 
mesma forma não existe um pediatra para o atendi-
mento das crianças. Falou ainda do atendimento espe-
cializado e das consultas que são marcadas e depois a 
pessoa não comparece, mas o que tem se visto nas 
audiências é a reclamação em relação à marcação das 
consultas e o pronto atendimento dessas pessoas. O 
que o Secretário poderia fazer para resolver esse pro-

blema? Perguntou também dos serviços de ortopedia 
e otorrinolaringologia em que são realizadas as cirur-
gias e os demais procedimentos não acontecem. E 
qual seria o número de especialistas que uma cidade 
do tamanho de Barbacena necessitaria e qual o núme-
ro existente hoje? E se seria possível disponibilizar 
uma lista com o nome desses profissionais e os locais 
em que estariam trabalhando. Perguntou ainda se a 
Secretaria ou a Prefeitura pretende realizar concurso 
público para a contratação de médicos. Perguntou 
também a respeito do pré-natal de alto risco que é 
feito na Santa Casa, onde os médicos que realizam 
esse atendimento são funcionários da faculdade e que 
no período das férias como ficaria a situação desses 
atendimentos. Perguntou como será feito o atendi-
mento de urgência e emergência da UPA e qual será o 
número de clínicos atendendo? E finalizou mencionan-
do também o problema das farmácias, já que a busca 
dos remédios ficou bastante difícil para os pacientes e 
se disse satisfeito com o que o Secretário falou sobre 
o envio da ambulância com os remédios para o distrito 
de Padre Brito. Sabe da dificuldade da saúde, mas 
quer saber o que pretende fazer para melhorar esses 
serviços. E perguntou também quando o Hospital Re-
gional começaria a efetivamente prestar o seu atendi-
mento à população de Barbacena. Com a palavra o 
Secretário falou que o Hospital Geral de Barbacena 
está com obra a ser licitada, estariam fechando o pro-
jeto arquitetônico final, que precisa passar pela Vigi-
lância Sanitária. Fechando esse ponto o Governador 
precisa publicar o convênio no Diário Oficial e após 
será possível realizar a licitação da obra, que é o pro-
cesso mais complexo. Explicou que pretende usar o 
RDC – Regime Diferenciado – que foi realizado para as 
obras da Copa do Mundo, e que o governo tem aplica-
do para as áreas de educação e saúde. Afirmou que a 
obra será tocada pelo município, porque o governo de 
estado está repassando, o Ministério da Saúde estará 
assinando uma portaria para o fornecimento de equi-
pamentos. E pretendem que a administração do Hos-
pital seja feita pelo SISU, que o consórcio de urgência 
e emergência, saindo da FHEMIG. Quanto à UPA, ex-
plicou que a de Barbacena é a três e de acordo com a 
cartilha do Ministério da Saúde deve haver seis médi-
cos de plantão, sendo três clínicos e três pediatras, 
mas está querendo mesclar clínicos, pediatras, cirurgi-
ões e ortopedistas. O que tem que ser negociado com 
o Ministério da Saúde. E explicou ainda que o proble-
ma da UPA é uma questão de concepção, porque ela 
realiza apenas consultas, não drenando o atendimen-
to, não realizando cirurgias e nem atendendo proble-
mas de maior complexidade. No que tange o atendi-
mento especializado, destacou que otorrinolaringologista, 
urologista, ortopedista e outros tem sido um grande 
problema na cidade. A urologia ainda tem o agravante 
de que os equipamentos e suplementos são muito ca-
ros e descartáveis. Mas já está em negociação com 
esses especialistas para que eles realizem o atendi-
mento, e está buscando os recursos, gerenciando me-
lhor o dinheiro. Falou também que o pré-natal é de 
fato outro problema. Existe um pedido para o progra-
ma “Viva Vida” que já foi aprovado, com a doação in-
clusive de um terreno pela FHEMIG e o projeto de 
doação está na Assembleia para a aprovação da doa-
ção, mas está emperrado. E é preciso a aprovação do 
terreno, pela Assembleia, para que o projeto “Viva 
Vida” seja implantando, afinal o recurso já está vindo, 
mas enquanto essa doação não for aprovada ele não 
pode fazer nada. E de fato o problema das férias exis-
te, pois quando a faculdade entra de férias os profes-
sores também entram e a população fica sem o aten-
dimento. A sua ideia é fazer a contratação de médicos 
por meio de uma instituição filantrópica para que esse 
atendimento seja contínuo. Porque pelas regras do 
município ele não pode aumentar salários. Falou ainda 
da portaria do Ministério da Saúde que menciona o 
atendimento a ser realizado aos pacientes, que em 
Barbacena já é mais do que o dobro determinado pela 
portaria, no entanto é preciso otimizar esses atendi-

mentos. E que o número de médicos que a cidade 
precisaria ter, de acordo com a portaria, é de 128 mé-
dicos, sendo que o número é maior, sendo envolvida 
toda a rede. E mais uma veze destacou que a maior 
reclamação nas pré-conferências de fato tem sido a 
falta de atendimento especializado, porque hoje eles 
somam 25 médicos, o que está dentro dos parâmetros 
da portaria, mas que não atende aos anseios da popu-
lação. Dando seguimento às perguntas do vereador 
Gonzaga disse que quanto ao concurso público para 
contratação de médicos ele não pensa em fazer exclu-
sivo para esses profissionais, mas sim para toda a 
equipe, e que não é sua prioridade para o momento. 
Explicou também que a contratação de médicos é mui-
to complicada, da mesma forma que o cumprimento 
de horários é também outro problema. Por isso ele 
não recusará a vinda de médicos do Programa Mais 
Médicos. E destacou que o maior problema de Padre 
Brito é de transporte, não sendo exclusivo de saúde e 
já conversou com o Prefeito sobre isso para que en-
contrem uma solução. No que se refere ao pediatra 
para o bairro Santo Antônio, explicou que de fato está 
complicado fazer a contratação, porque o salário do 
município é de R$2.700,00 e eles não querem traba-
lhar por esse salário. Com a palavra para fazer os seus 
questionamentos o vereador Tadeu José perguntou se 
o fato de Barbacena ser polo em saúde não lhe daria 
algum privilégio para que fossem disponibilizados mais 
médicos do Programa Mais Médicos para o município. 
Mencionou também as manifestações em prol do 
IMAIP e que na oportunidade da audiência pública o 
Secretário de Saúde explicou que das metas por ele 
pactuadas ele cumpriu apenas 25%, e o que ficou pa-
recendo é que o governo atual foi responsável pela 
falta de sucesso do hospital. E pediu que o Secretário 
explicasse o que de fato aconteceu. Falou também 
que o Secretário de Saúde encontrou muitos proble-
mas no setor, mas está encontrando saídas para tais 
problemas. E o parabenizou pela informação de que o 
município quitará as treze folhas de pagamento do 
ano corrente e já quitou três do ano passado. Com a 
palavra para responder ao vereador Tadeu o Secretá-
rio de Saúde explicou que no que diz respeito ao Pro-
grama Mais Médicos, a sua lógica é diferente e que o 
Ministério da Saúde entende que Barbacena já está 
bem provida de profissionais. No entanto, como ele 
realizou a contratação de médicos para as vinte e seis 
equipes de PSF de Barbacena, agora o Programa Mais 
Médicos não reconhece a necessidade de mais profis-
sionais para o município. Mas ressaltou que outros 
município estão em situação pior e por isso apenas 
quatro médicos poderão vir para Barbacena futura-
mente. Quanto ao IMAI explicou que quando a crise 
estava para acontecer ele se sentou com o então Se-
cretário de Saúde Bedran e detectou que o problema 
cairia para si e não se furtou de fazer as negociações 
técnicas, tendo sido duro muitas vezes, porque exigiu 
que fossem cumpridas as determinações por ele feitas 
e não o que queriam fazer. E ele foi muito criticado, 
mas ele sabia o que podia ser feito. Agora, o assunto 
está resolvido, mas fazendo a devida divisão dos pro-
blemas de gestão, porque cada hospital tem o seu 
problema de gestão interna e que deve ser resolvido 
por eles e não pelo Secretário de Saúde. E destacou 
que é preciso o governo entender que saúde é uma 
prestação de serviço que é feita para a cidade e isso 
movimenta a economia como um todo. E não quer 
fechar Hospitais de maneira nenhuma e agora, após 
seis meses eles entenderam que é preciso cumprir as 
metas e gerenciar melhor os recursos. Com a palavra 
para fazer os seus questionamentos o vereador Ronal-
do Braga gostaria de corrigir o que foi dito pelo verea-
dor Tadeu, pois desde 1992, todos os prefeitos deixa-
ram o município em situação difícil. Disse que o 
Secretário de Saúde estaria recebendo um orçamento 
que representa cerca de 43% do orçamento global do 
município, chegando a cento e quatro milhões de re-
ais, o que ele entende estar em um orçamento super-
faturado. Por outro lado, ele gostaria de fazer uma 
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correção histórica, porque com esse orçamento é mui-
to melhor chegar a uma cidade com três UBS’s apenas 
tendo que terminar, com um Hospital Regional em 
funcionamento e uma UPA a ser terminada, o que é 
uma contribuição significativa em vista da história de 
outros grupos políticos. Destacou também que os ser-
viços prestados pelo IMAIP ao longo dos anos foram 
de grande importância para o município como um todo 
e tentar salvá-lo é no mínimo uma questão de respon-
sabilidade. E perguntou como o Secretário trataria a 
questão dos recursos divididos entre o IMAIP e a San-
ta Casa, que passa por grandes problemas também, já 
que deve vinte e três milhões. Como o Secretário pre-
tende lidar com tal situação, no sentido de proteger 
tais entidades? Outra situação que o incomoda muito 
é a questão do extra teto, que ele já concluiu se tratar 
de recursos que venham com a demanda comprova-
da. E questionou ao Secretário de Saúde se não have-
ria uma maneira de assumir essa demanda comprova-
da para aumentar esse repasse para que o problema 
do extra teto não permaneça. E gostaria que o Secre-
tário explicasse essa situação. E perguntou se de fato 
não haveria uma solução a ser dada no que diz respei-
to ao pagamento dos médicos, já que R$2700,00 ele 
entende que ser pouco e os profissionais não viram 
nunca. Com a palavra para responder aos questiona-
mentos do vereador Ronaldo o Secretário disse que 
fato nenhuma secretaria tem o orçamento que a Saú-
de tem, isso em todos os municípios do país. O que é 
preciso é fazer algumas correções no orçamento para 
o próximo ano. E até se dispõe a vir à Câmara para 
ajudar os vereadores a fazer tais correções para que o 
dinheiro seja melhor gasto. E que no orçamento apre-
sentado tem pouco recurso para a atenção primária e 
que precisa ser revisto. O vereador Ronaldo interrom-
peu o Secretário para informar que o período para fa-
zer as correções já passou, salvo se o Prefeito retirar o 
projeto e enviar outro para a Câmara. O Secretário 
explicou que tinha solicitado ao Samir para fazer tais 
correções e agora o período passou. Mas que as cor-
reções não seriam no valor total e sim em algumas 
rubricas. Porque ele entende que cento e quatro mi-
lhões é o suficiente. No entanto, se no ano que vem 
mais recursos vierem para o município será preciso 
pedir suplementação orçamentária. E ele agregará 
cerca de mais vinte milhões a esse orçamento. E es-
clareceu que de fato é muito bom ter o Hospital da 
FHEMIG estar funcionando na cidade e que ele apenas 
irá ampliar, da mesma maneira que as UBS’s e a UPA e 
como orçamento apresentado ele acredita que para o 
ano que entra será feita uma gestão melhor da saúde. 
Nesse momento o Sr. Presidente interrompeu o Secre-
tário de Saúde para dar conhecimento à Casa do Edital 
de Convocação 008/2013. Em que convoca os verea-
dores para o período de reuniões extraordinárias a 
serem realizadas nos dias 22, 25, e 27 de novembro, 
às 19 horas para a discussão e votação dos projetos 
de lei n. 084/2013, 152/2013, 154/2013, 157/2013, 
165/2013, 172/2013, 178/2013, 187/2013, 198/2013, 
202/2013, 204/2013, 210/ 2013 e 215/2013. Vetos 
aos projetos de lei n. 019/2013, 029/2013, 040/2013, 
032/2013, 035/2013, 043/2013, 050/2013, 057/2013, 
059/2013, 061/2013 e 161/2013. Proposições em blo-
co apresentadas nos dias 29/10/2013, 05/11/2013 e 
12/11/2013. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – 
ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 21H31. Nesse 
momento foi realizada a chamada e estavam presen-
tes os vereadores Amarílio Andrade, Carlos Alberto Sá 
Grise, Carlos Roberto, Gracia Araújo, Ilson Guilherme, 
Johnson Marçal, José Jorge, Luiz Gonzaga, Márcio Ze-
ferino, Marilene Franco, Ronaldo Braga, Tadeu José, 
Vânia de Castro. Prosseguindo com sua fala o Secretá-
rio de Saúde disse que o extra teto é um problema de 
todo secretário, mas já está tentando solucionar. E ci-
tou os exemplos dos hospitais que realizavam procedi-
mentos muito acima do que estava contratado, fican-
do realmente um valor a ser pago às entidades que 
muitas vezes não era quitado. E agora ele está recom-
pondo esses valores, por isso o orçamento de cento e 

quatro milhões, gerenciando o extra teto, mostrando 
para o Ministério da Saúde que de fato existem pa-
cientes demais e espera conseguir equacionar isso. 
Quanto à dívida mencionada do IMAIP e da Santa 
Casa é preciso que se esclareça que também o Ibiapa-
ba tem dívidas, todos eles têm. Porque o que eles gas-
tam com a manutenção de saúde é muito. O que ele 
pode fazer é pagar o que foi realmente contratado. 
Afirmou que a Santa Casa tem uma dívida interna que 
ela tem que negociar internamente e que não compe-
te a ele renegociar. E devem também reduzir os gastos 
para melhorar a gestão do recurso para que a dívida 
não aumente. Porque ele não tem mais dinheiro para 
colocar na Santa Casa e nem em lugar nenhum. Ele 
está tentando com os Hospitais que eles consigam que 
os profissionais, além das urgências e cirurgias aten-
dam também as consultas, aliviando um pouco a folha 
de pagamento já que a Prefeitura pagaria os salários 
desses profissionais. E ressaltou que ele precisa res-
peitar a lei e não pode privilegiar ninguém. Outra coisa 
importante em relação aos médicos, é que não tem 
como dar aumento salarial. O que ele tem é um di-
nheiro chamado PMAQ – Programa de Qualificação da 
Atenção Básica – que tem cerca de quatrocentos mil, 
que ele espera conseguir aumentar para quinhentos 
mil e chegando a um milhão, no próximo ano, com os 
quatrocentos mil que já estão guardados, será feita 
uma portaria para realizar o pagamento de todos os 
funcionários da atenção primária. E destacou que o 
Ministério da Saúde fará uma avaliação dos Postos de 
Saúde e o dinheiro será revertido proporcionalmente a 
esses postos, de acordo com a avaliação que receber 
do Ministério. E esse é o dinheiro que tem para fazer a 
qualificação. Novamente com a palavra o vereador Ro-
naldo Braga disse que a complementação feita pela 
Prefeitura, além daquilo que deve ser investido em 
termos constitucionais poderia ser uma alternativa. O 
Secretário de Saúde destacou, porém, que ele é o 
maior gastador dentro do governo e está sempre pe-
dindo mais dinheiro, pois não quer apenas os 15% 
constitucionais, quer mais, e todo o dinheiro que vier 
a mais ele colocará na atenção primária, não precisam 
ter dúvidas quanto a isso. O Sr. Presidente mencionou 
que o Secretário estaria abordando o problema en-
frentado pela Santa Casa e perguntou qual seria o 
problema enfrentado pelo Hospital Ibiapaba. Para que 
todos tomem conhecimento. O Secretário de Saúde 
disse que não tem conhecimento da conta, mas sabe 
que passa por dificuldades financeiras. E se atrasar em 
um dia o pagamento vira um desespero, porque aca-
bam tendo que ir aos bancos pedir empréstimos para 
pagar sua folha de pagamento. Mas destacou que ne-
nhum hospital em Barbacena tem a situação confortá-
vel, salvo o Hospital Geral de Barbacena que é admi-
nistrado pelo estado. E nenhum deles fica sem o SUS. 
E que o maior recurso do Ibiapaba é da alta complexi-
dade da cardiologia que eles realizam os atendimen-
tos. Os três hospitais da cidade tem dificuldades, ain-
da que diferentes. E apesar de querer ajudar ele tem 
limitações. Com a palavra para fazer seus questiona-
mentos o vereador Márcio Zeferino perguntou porque 
o Pronto Atendimento da Santa Casa funciona da ma-
neira que funciona se há um repasse mensal de du-
zentos e quarenta mil reais por mês. E porque o aten-
dimento às crianças voltou a ser realizado junto com 
os adultos na parte de baixo. Falou ainda do Hospital 
de Correia de Almeida que foi inaugurado como o pri-
meiro hospital rural, e agora ele não sabe se é tratado 
da mesma forma. E perguntou porque que os pacien-
tes precisam sair de Barbacena para serem internados 
em outros municípios, muito distantes. E mencionou 
casos ocorridos na cidade. O Secretário de Saúde res-
pondeu que a modalidade Hospital Rural não existe 
mais, o que acontece é que o governo federal elabo-
rou um projeto, em 2003, para Hospitais de Pequeno 
Porte, e o de Corria de Almeida entraria nesse aspec-
to. No entanto, o recurso que vem para esse programa 
é muito pouco e não dá para manter os hospitais de 
pequeno porte, pois eles precisam ter uma complexi-

dade maior. Quanto aos pacientes que precisam ir 
para outros municípios ele afirmou que quem manda 
na internação é o SUS-Fácil e os pacientes vão daqui 
para outros municípios e vem de outros municípios 
para cá. A vaga é pedida e a central do SUS-Fácil ava-
lia onde existe a vaga e manda o paciente para o local 
onde existe a vaga naquele momento. Ele não pode 
reservar as vagas de Barbacena apenas para os mora-
dores de Barbacena, porque o SUS não remunera as-
sim. Não há um poder do município sobre isso. O ve-
reador Márcio questionou o repasse que é feito aos 
Hospitais pela prefeitura. O Secretário esclareceu que 
o maior repasse dos hospitais é do governo federal, e 
o que é de fato repassado pela Prefeitura é a verba do 
Pronto Atendimento e para a atenção primária. E dos 
quarenta e quatro milhões que recebe para mexer 
com média e alta complexidade, pouco é do município. 
E no momento em que os leitos do Hospital Geral fo-
rem aberto haverá maior possibilidade de se manter 
os pacientes da região aqui. Mas existe uma briga com 
outros municípios que também querem esses leitos. E 
apesar da parte política ter ajudado foi preciso com-
provar tecnicamente a necessidade de abertura do 
hospital. Quanto ao PA da Santa Casa, se está funcio-
nando mal é uma questão que deve ser revista, pois já 
se reduziu muito o atendimento de lá, pois foi passado 
para o IMAIP. E explicou que o que tem lá é excesso 
de paciente na Sala Vermelha, porque não tem leito no 
CTI. A região centro-sul tem um déficit de oitenta e 
cinco leitos e os doentes acabam indo para o corredor 
da Santa Casa ou para outros municípios. Por isso ele 
está pedindo a abertura de mais cinquenta leitos no 
Hospital Geral de Barbacena, mais dez na Santa Casa 
e mais dez no Ibiapaba. Faltava, principalmente o co-
nhecimento técnico para discutir tais problemas o que 
é lastimável para o município, pois reclamar apenas 
não resolve, é preciso demonstrar tecnicamente os 
problemas. E o problema dos pacientes nos corredores 
da Santa Casa passou desapercebido por muitos, in-
clusive pela GRS, durante esses anos todos. O Sr. Pre-
sidente disse que gostaria de fazer três registros. Pri-
meiro disse que o Núcleo de Combate ao Câncer tem 
sido um grande aliado da Secretaria de Saúde. Segun-
do, ele gostaria de agradecer ao Secretário os avanços 
no que tange o tratamento de rádio terapia E finalizou 
fazendo dois apelos, primeiramente no que tange o 
atendimento dos pacientes oncológicos do município e 
região, que são atendidos por apenas dois oncologis-
tas clínicos, sem cirurgião, o que é muito complicado, 
causando grande sofrimento a esses pacientes. E pe-
diu que o Secretário leve esse apelo às autoridades 
federais, pois às autoridades estaduais ele tem busca-
do levar. Aproveitou ainda a oportunidade para pedir 
ao Secretário que disponibilizasse um servidor de sua 
confiança, que tem poderes de decisão, para acompa-
nhá-lo até o distrito de Ponte do Cosme, onde a inci-
dência de casos de câncer é grande. E o agradeceu 
por ter vindo à Casa prestar os esclarecimentos. Com 
a palavra novamente o vereador Ilson Guilherme agra-
deceu antecipadamente pelo médico que irá para Cor-
reia de Almeida e se colocou à disposição para arru-
mar uma casa onde ele possa morar. Com a palavra o 
vereador Luiz Gonzaga perguntou se o Secretário teria 
a intenção de implantar o PACE – Posto Avançado de 
Coleta Externa do Hemominas em Barbacena. O Se-
cretário respondeu que durante esse ano ele de fato 
não conseguiu resolver esse assunto, pois estava tra-
tando do problema do Hospital Geral, mas tem uma 
reunião já agendada no Hemominas para discutir o 
assunto e sabe que existe a possibilidade. E espera 
conseguir para o próximo ano, porque é uma de suas 
demandas. Não havendo mais questionamentos o Sr. 
Presidente lembrou a todos da reunião extraordinária 
de amanhã e encerrou a presente sessão às 22h05 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 Secre-
tário. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de An-
drade. Secretário: Vereador Tadeu José Gomes.
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RESUMO DA ATA 097/2013 - 022ª Sessão Extraordiná-
ria – 22.11.13 – 2º Período – 1º Ano da Legislatura. 
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. 
Secretário: Vereador Tadeu José Gomes. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19H16. “Há 
alguns cujas palavras são como pontas de espada, 
mas a língua dos sábios é saúde. O lábio de verdade 
ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só 
um momento. Engano há no coração dos que maqui-
nam mal, mas alegria têm os que aconselham a paz.” 
(Provérbios 12:18-20). I - Leitura e Discussão da Atas: 
- Ata 077/2013 – Aprovada por unanimidade. II – Lei-
tura da Correspondência e Comunicações: - Termo de 
aditamento ao edital 008/2013 – O Presidente da Câ-
mara incluiu os projetos de lei 188 e 243/2013 no pe-
ríodo de reuniões extraordinárias, e firmou a data de 
início em 21/11/2013. - Atestado da vereadora Vânia 
de Castro. - Convite para a 8ª Conferência Municipal 
de Saúde nos dias 06 e 07 de dezembro – Tema: Saú-
de nos Bairros. - Correspondência da PRODEMGE, Vi-
ce-Presidente Baldonedo Arthur Napoleão,  agrade-
cendo pelo convite para a Sessão Solene em 
homenagem ao Dr. Alanir José Hauck Rabeca e a Sra. 
Valéria Possa Dornelas. - Correspondência do Ministé-
rio da Educação, Fundo Nacional do Desenvolvimento 
– Comunicado nº CM267891/2013; - Ofício da Secre-
taria Geral da Governadoria n. 2913/13-AR – Infor-
mando o recebimento do ofício nº 248/2013-SEC de 
30/10/2013. - Convite do IFET para comemoração dos 
103 anos e abertura da Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia. PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA: - 
Proj. Lei nº. 237/13 – Reconhece como de utilidade 
pública a Associação Banda Dançante do Rosário de 
Santa Efigênia e dá outras providências. – Aut. Verea-
dora Gracia Araújo. - Proj. Lei nº. 242/13 – Autoriza o 
Poder Executivo a contratar financiamento junto ao 
Banco Nacional de Desenvolvimento Social – BNDS, 
através da Caixa Econômica Federal, na qualidade de 
mandatária, oferecer garantias e dá outras providên-
cias. - Aut. Executivo. - Proj. Lei nº. 243/13 – Autoriza 
o pagamento da remuneração dos Conselheiros Tute-
lares do Município de Barbacena e dá outras providên-
cias. – Aut. Executivo. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO 
DIA – HORÁRIO: 19H30. Discussão e Votação de Pro-
jetos. Nesse momento o Sr. Presidente interrompeu a 
reunião para deliberar sobre a pauta. Sessão suspensa 
às 19h31. Sessão reaberta as 19h32. PRIMEIRA DIS-
CUSSÃO E VOTAÇÃO. Proj. Lei nº. 198/13 – Estima as 
receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal e da 
Seguridade Social do Município de Barbacena para o 
exercício de 2014 e dá outras providências. – Aut. Exe-
cutivo. Com a palavra para discutir o vereador Carlos 
Roberto disse que apenas gostaria de chamar a aten-
ção dos demais vereadores para alguns pontos do 
projeto do orçamento, como o fato do mesmo estar 
superestimado em quase nove milhões de reais. E 
destacou que o por é o fato da Câmara ter sido alerta-
da pelo Tribunal de Contas de que não poderiam estar 
dando mais de setenta ou setenta e cinco por cento de 
remanejamento para o governo. E isso trava a presta-
ção de contas. O que permite o governo fazer o refe-
rido remanejamento sem qualquer opinião ou autori-
zação da Câmara. Destacou ainda que é impossível 
fazer um remanejamento nesse percentual e pediu 
que observem o histórico de remanejamentos em go-
vernos passados. Prosseguindo solicitou que constas-
se na íntegra o seu protesto: “é uma vergonha o tra-
tamento que se dá às emendas do vereadores. E isso 
é em todos os governos, inclusive nesse que não deu 
o tratamento adequado às emendas que foram feitas 
no orçamento de 2013. Em 2012 nós apresentamos 
“n” emendas para serem executadas no orçamento de 
2013 e não foram executadas nenhuma delas. Vou te 
dar um exemplo, eu fui procurado, essa semana, por 
moradores da Rua Neca Tavares, que o vereador Ta-
deu conhece perfeitamente, sabe do drama. Aquilo é 
uma novela que se arrasta anos e anos. Eles estão 
levantando onze mil reais... Não tem como fazer? Ele 

tem dotação. Se ele tem dotação porque tem que co-
brar dos moradores? Eu não consigo entender senho-
res vereadores. Então, eu sei que todo mundo está 
cheio de boas intenções apresentando um monte de 
emendas. Agora, emenda é uma coisa tão séria, tão 
séria que agora no governo federal, não sei se vocês 
estão acompanhando, será impositiva. Agora, quando 
nós vereadores teremos nossas emendas respeitadas? 
Porque Sr. Presidente, foram me procurar pedindo di-
nheiro e eu vou dar, vou ajudar, sei que não vou ga-
nhar fama nenhuma porque vai sair a foto de outro... 
Mas não estou nem aí pra isso, porque o importante é 
a rua ser arrumada. Agora, vou falar uma coisa pra 
vocês, que causa indignação, causa. Tem cinquenta 
mil pra isso e ao mesmo tempo o Poder Executivo diz 
que não tem como fazer e pega quatorze mil dos mo-
radores.” Nesse momento concedeu um aparte ao ve-
reador Sebastião Alvim que disse estar passando pelo 
mesmo problema no bairro Santa Efigênia onde os 
moradores do bairro estão fazendo o calçamento. E 
que está pagando as pedras e a mão de obra, porque 
não tiveram o devido apoio da Prefeitura. Lembrou 
que na época do prefeito Martim Andrada ele e outros 
vereadores também tiveram que fazer o calçamento 
de algumas ruas. E destacou que nunca viu nenhum 
prefeito cumprir emendas feitas ao orçamento. E que 
o ex-prefeito Martim chegou a falar com eles que se 
eles fizessem emendas ele não as realizaria, mas que 
se eles deixassem de fazê-las ele daria cem mil reais 
em obras para cada vereador. Mas também não rece-
beram tal valor e ficou tudo no mesmo estado. Prosse-
guindo o vereador Carlos Roberto disse: “é inadmissí-
vel que a gente faça emenda e depois não veja nada 
acontecer. E outra coisa, Marilene, que é mais compli-
cado e observe o que chegaram a falar na Prefeitura, 
que não tem como executar as emendas porque não 
tem recurso. E o recurso que estaria entrando seria 
para pagar a folha de pagamento que está atrasada. 
Gente, isso é para bobo acreditar, porque dinheiro 
para pagamento de pessoal é uma coisa, dinheiro de 
emenda no orçamento é outra coisa. Então, estão 
usando o velho ditado, “vamos desvestir um santo 
para vestir outro”. Isso não funciona assim. O mais 
problemático, o vereador Amarílio sabe disso, o mais 
difícil é ter a dotação. Se não tem a dotação aí fica 
difícil fazer. Agora, quando tem a dotação só não faz 
se não tiver boa vontade. Porque tem a dotação e a 
previsão sempre é maior. Só queria colocar isso.” Nes-
se momento o Sr. Presidente esclareceu aos vereado-
res que o orçamento é de duzentos e setenta e cinco 
milhões, seiscentos e trinta e seis mil e seiscentos e 
oitenta reais e o Prefeito solicita que a Câmara autori-
ze 25% para a reposição das perdas salariais e 45% 
das despesas fixas para remanejamento. E destacou 
que já existem emendas do vereador Ronaldo Braga e 
que a Casa as discutirá e votará. Decisão do Plenário 
após as emendas passarem pela Comissão. E determi-
nou que fosse anexada a recomendação do TCE ao 
orçamento. Encerrada a discussão o projeto foi coloca-
do em votação e foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 
VETO - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA. VETO PAR-
CIAL AO PROJ. LEI Nº. 032/13 – Institui no âmbito do 
Município de Barbacena o programa de incentivo ao 
uso do tijolo ecológico – Aut. Executivo - PRAZO VEN-
CIDO EM 11.10.13. O Sr. Presidente nomeou como 
escrutinadores os vereadores Grácia Araújo e Luiz 
Gonzaga. Encerrada a votação o veto foi REJEITADO 
COM OITO VOTOS CONTRÁRIOS E UM VOTO FAVO-
RÁVEL. VETO PARCIAL AO PROJ. LEI Nº. 059/13 – 
Institui o sistema de informação sobre violência nos 
estabelecimentos de ensino no Município de Barbace-
na. – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM  11.10.13. 
O Sr. Presidente nomeou como escrutinadores os ve-
readores Grácia Araújo e Luiz Gonzaga. Encerrada a 
votação o veto foi MANTIDO COM TRÊS VOTOS FAVO-
RÁVEIS E SEIS VOTOS CONTRÁRIOS. VETO PARCIAL 
AO PROJ. LEI Nº. 019/13 – Dispõe sobre a inclusão de 
medidas de conscientização, prevenção e combate ao 
“bullying” escolar no projeto pedagógico elaborado 

pelas escolas de educação básica do Município de Bar-
bacena, minas Gerais e dá outras providências – Aut. 
Executivo - PRAZO VENCIDO EM 30.10.13. O Sr. Presi-
dente nomeou como escrutinadores os vereadores 
Luiz Gonzaga e Grácia Araújo. Encerrada a votação o 
veto foi MANTIDO COM QUATRO VOTOS FAVORÁVEIS 
E CINCO VOTOS CONTRÁRIOS. VETO PARCIAL AO 
PROJ. LEI Nº. 040/13 – Dispõe sobre a destinação de 
tempo para veicular campanha publicitária educativa 
sobre o combate e a prevenção da pedofilia, violência 
e abuso sexual contra crianças e adolescentes em 
eventos culturais, esportivos, exposições, casas notur-
nas, teatros, cinemas, casas de shows e outros equi-
valentes e dá outras providências. – Aut. Executivo - 
PRAZO VENCIDO EM 31.10.13. O Sr. Presidente 
nomeou como escrutinadores os vereadores Luiz Gon-
zaga e Grácia Araújo. Encerrada a votação o veto foi 
MANTIDO COM TRÊS VOTOS FAVORÁVEIS E SEIS 
VOTOS CONTRÁRIOS. VETO TOTAL AO PROJ. LEI Nº. 
057/13 – Dispõe sobre a criação do programa remédio 
em casa de distribuição de medicamentos de uso con-
tínuo a pacientes idosos mediante agentes de saúde 
familiar e dá outras providências. – Aut. Executivo. - 
PRAZO VENCIDO EM 30.10.13. O Sr. Presidente no-
meou como escrutinadores os vereadores Luiz Gonza-
ga e Grácia Araújo. Encerrada a votação o veto foi 
MANTIDO COM SEIS VOTOS FAVORÁVEIS E TRÊS 
VOTOS CONTRÁRIOS. VETO TOTAL AO PROJ. LEI Nº. 
050/13 – Cria, no âmbito municipal, o Centro de Ativi-
dades da Melhor Idade e dá outras providências. – 
Aut. Executivo. - PRAZO VENCIDO EM 01.11.13. Com 
a palavra para discutir a vereadora Vânia disse que ao 
adentrar com o projeto ora vetado fez uma pesquisa e 
tentou adequá-lo da melhor maneira para que não 
onerasse o município e nem entrasse no mérito em 
relação a verbas. Falou que foi até o CEFEC e que lá 
existe toda a estrutura para que tal centro seja mon-
tado. O que permitiria que os idosos praticassem suas 
atividades sem ter que pagar um aluguel, como vem 
sendo feito atualmente. E não entendeu o porquê do 
veto do Prefeito. Encerrada a discussão o Sr. Presiden-
te nomeou como escrutinadores os vereadores Luiz 
Gonzaga e Grácia Araújo e convidou a vereadora Vânia 
para acompanhar a votação. Encerrada a votação o 
veto foi MANTIDO COM TRÊS VOTOS FAVORÁVEIS E 
SEIS VOTOS CONTRÁRIOS. VETO PARCIAL AO PROJ. 
LEI Nº. 035/13 – Dá nova redação, acrescenta §§ e 
incisos ao art. 15 da Lei Municipal nº. 4377, de 2011. 
– Aut. Executivo. - PRAZO VENCIDO EM 21.11.13. O 
Sr. Presidente nomeou como escrutinadores as verea-
doras Marilene Franco e Grácia Araújo. Encerrada a 
votação o veto foi MANTIDO COM QUATRO VOTOS 
CONTRÁRIOS E CINCO VOTOS FAVORÁVEIS. VETO 
TOTAL AO PROJ. LEI Nº. 043/13 – Estabelece a afixa-
ção da Bandeira Nacional na fachada dos edifícios do 
Município de Barbacena. – Aut. Executivo. - PRAZO 
VENCIDO EM 21.11.13. O Sr. Presidente nomeou 
como escrutinadores os vereadores Sebastião Alvim e 
Vânia de Castro. E destacou que o projeto é bastante 
interessante, mas lamentou o veto. Encerrada a vota-
ção o veto foi MANTIDO COM QUATRO VOTOS FAVO-
RÁVEIS E CINCO VOTOS CONTRÁRIOS. REDAÇÃO FI-
NAL – PROJETO DE LEI. Proj. Lei nº. 152/13 – Dispõe 
sobre a instalação e utilização de câmeras de vídeo 
para fins de segurança em todas as entradas e saídas 
do Município de Barbacena. – Aut. Ver. Carlos Alberto 
Sá Grise. APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei 
nº. 178/13 – Institui a paraolimpíadas no Município de 
Barbacena e dá outras providências. – Aut. Vereadora 
Gracia Araújo. APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. 
Lei nº. 084/13 – Autoriza o Poder Executivo a instituir 
o programa Esporte no Bairro. – Aut. Ver. Márcio Zefe-
rino Ferreira. APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. 
Lei nº. 157/13 – Disciplina o uso de som automotivo 
em veículos particulares no Município de Barbacena e 
dá outras providências. – Aut. Ver. Luiz Gonzaga de 
Oliveira. APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 
165/13 – Institui o Dia Municipal dos Surdos. – Aut. 
Vereadora Vânia Maria de Castro. APROVADO POR 
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UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 187/13 – Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de afixar em lugar visível lista de pro-
fissionais de saúde em estabelecimentos de saúde que 
menciona. – Aut. Vereadora Vânia Maria de Castro. 
APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 215/13 
– Define a organização das conferências municipais de 
saúde como espaço democrático e reformula o conse-
lho municipal de saúde de Barbacena garantindo a sua 
adequação aos termos da Resolução CNS 435 de 10 
de maio de 2012. – Aut. Executivo. APROVADO POR 
UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 154/13 – Reconhece 
como de utilidade pública a Associação Filantrópica 
Viver e dá outras providências. – Aut. Mesa da Câma-
ra. APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 
172/13 – Dispõe sobre a inclusão no calendário oficial 
de eventos do Município de Barbacena no Programa 
Música na Praça e dá outras providências. – Aut. Ta-
deu José Gomes. APROVADO POR UNANIMIDADE. 
Proj. Lei nº. 202/13 – Autoriza o Executivo Municipal a 
firmar parceria com entidades filantrópicas e assisten-
ciais para subvencionar despesas com energia elétrica 
e dá outras providências. – Aut. Executivo. APROVADO 
POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 210/13 – Dispõe so-
bre a entrada de acompanhante com portador de de-
ficiência em locais destinados à diversão, espetáculos 
teatrais, musicais e circense, exibições cinematrográfi-
cas, atrações ou eventos esportivos em geral e dá ou-
tras providências. – Aut. Ver. Luiz Gonzaga de Oliveira. 
APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 204/13 
– Dispõe sobre a criação da carteira da gestante e dá 
outras providências. – Aut. Ver. Márcio Zeferino Ferrei-
ra. APROVADO POR UNANIMIDADE. TERCEIRA PARTE 
– ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁ-
RIO: 20H32. Com a palavra pela ordem a vereadora 
Marilene parabenizou o vereador Carlos Roberto pelo 
seus aniversário. O Senhor Presidente solicitou que 
fosse feita a chamada dos vereadores, estando pre-
sentes os vereadores: Angela Kilson, Amarílio Andra-
de, Carlos Alberto Sá Grise, Carlos Roberto, Gracia 
Araújo, Johnson Marçal, José Jorge, Luiz Gonzaga, 
Márcio Zeferino, Marilene Franco, Sebastião Alvim, Ta-
deu José, Vânia de Castro. Não havendo oradores ins-
critos o Sr. Presidente lembrou a todos da reunião ex-
traordinária de amanhã e encerrou a presente sessão 
às 20h37 e eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Re-
datora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e apro-
vada, será assinada pelo Senhor Presidente e pelo 
Senhor Secretário. Presidente: Vereador Amarílio Au-
gusto de Andrade. Secretário: Vereador Tadeu José 
Gomes.

RESUMO DA ATA 098/2013 - 023ª Sessão Extraordiná-
ria – 25.11.13 – 2º Período – 1º Ano da Legislatura. 
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. 
Secretário: Vereador Tadeu José Gomes. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19H24. 
“Toda mulher sábia edifica a sua casa; mas a tola a 
derruba com as próprias mãos.”(Provérbios 14:1) I - 
Leitura e Discussão da Atas: - Não houve. II – Leitura 
da Correspondência e Comunicações: - Correspondên-
cia comunicando a ausência do vereador Carlos Rober-
to Batista posto que estará em reunião com o Deputa-
do Federal Nilmário Miranda, que se encontra na 
cidade na data de hoje. O Sr. Presidente informou que 
o vereador Luiz Gonzaga estava representando a Câ-
mara em uma reunião na loja maçônica. SEGUNDA 
PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19H25. Discus-
são e Votação de Projetos. PRIMEIRA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO – REGIME URGÊNCIA. Proj. Lei nº. 243/13 
– Autoriza o pagamento da remuneração dos Conse-
lheiros Tutelares do Município de Barbacena e dá ou-
tras providências. – Aut. Executivo. – PRAZO VENCE 
EM 22.12.13. Com a palavra para discutir o vereador 
Tadeu disse que o presente projeto traz uma adequa-
ção à lei 3.740, que regula os Conselhos em Barbace-
na, dispondo sobre a regulamentação e normatização 
do salário dos conselheiros tutelares. Afirmou que no 
sábado, ao ler o Diário Oficial, pode perceber que hou-

ve a suspensão dos salários dos Conselheiros Tutela-
res de Barbacena. O que é grave. No entanto, o proje-
to deixou de se adequar à lei 12.696, que concede 
muitos direitos trabalhistas aos Conselheiros Tutela-
res, mas para que os Conselheiros não fiquem muito 
tempo sem receber seus salários ele pediu que os ve-
readores possam vota o presente projeto da maneira 
que está e já encaminhou uma proposição que foi 
aprovada pela Casa com as devidas adequaçõesNesse 
momento concedeu um aparte ao vereador Ronaldo 
Braga que também lamentou o fato do projeto estar 
incompleto e disse que teme pelo futuro, pois não se 
sabe se os direitos serão contemplados com os direi-
tos. E pediu aos vereadores da bancada que façam a 
intervenção perante o governo municipal para que 
faça essa complementação. Encerrada a discussão o 
projeto foi colocado em votação e foi APROVADO POR 
UNANIMIDADE. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 
Proj. Lei nº. 188/13 – Dispõe sobre o ordenamento 
territorial, autoriza a instituição de loteamentos inte-
grados e dá outras providências – Aut. Executivo. 
APROVADO POR UNANIMIDADE. VETO - DISCUSSÃO 
E VOTAÇÃO ÚNICA. VETO TOTAL AO PROJ. LEI Nº. 
029/13 – Institui o serviço de hospital veterinário pú-
blico Municipal e dá outras providências. – Aut. Execu-
tivo - PRAZO VENCE EM 01.12.13. PROJETO RETIRA-
DO DA PAUTA PELA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO 
AUTOR. VETO PARCIAL AO PROJ. LEI Nº. 161/13 – 
Dispõe sobre a instalação e o funcionamento das fei-
ras comerciais itinerantes no âmbito do Município de 
Barbacena. – Aut. Executivo. – PRAZO VENCE EM 
01.12.13. Com a palavra para discutir o veto o verea-
dor Ronaldo disse que está discutindo a presente ma-
téria com os representantes do comércio local e que 
faz isso para que eles posam ser orientados quanto a 
essa decisão do Poder Executivo. Como ainda realiza-
rão outra reunião ele solicitará vistas até então para 
colocar todos a par das transformações. Com a pala-
vra para discutir o vereador Sebastião Alvim disse que 
como os vereadores Ronaldo e Angela que explicas-
sem as alterações trazidas pelo veto. Com a palavra 
para discutir pela segunda vez o vereador Ronaldo 
disse que a matéria seguiu um trâmite diferenciado na 
Casa em razão da discussão proposta pelo Executivo 
que enviou o Diretor de Fomento da Prefeitura para 
fazer os devidos esclarecimentos ao projeto para que 
os vereadores pudessem fazer suas emendas. Lem-
brou que doze emendas foram realizadas pelos verea-
dores, mas que por explicações dadas pelo Diretor de 
Fomento, e porque as referidas emendas não trariam 
o efeito desejado, algumas emendas foram retiradas. 
Disse que a lei feita em Barbacena possui muitas faltas 
e por essa razão ele teria feito emendas. E pediu que 
os vereadores pensem e analisem o projeto, dada a 
seriedade do assunto. Nesse momento concedeu um 
aparte ao vereador Sebastião Alvim que questionou o 
artigo que menciona ser permitido a vinda apenas de 
pessoas jurídicas para as feiras, pois pode ser que 
haja um entrave, afinal já é permitido que a pessoa 
física tenha um registro como empresário individual, 
sem ser pessoa jurídica. Prosseguindo o vereador Ro-
naldo disse que isso não é o caso, posto que os docu-
mentos exigidos servem para esse empresários tam-
bém. O que precisam é que haja a devida tributação 
desses feirantes para que os comerciantes locais não 
sejam prejudicados pelos baixos preços por eles prati-
cados. Nesse momento concedeu um aparte à verea-
dora Angela Kilson que disse ter procurado o Felipe 
que lhe disse que as emendas foram retiradas porque 
os advogados da prefeitura explicaram que se fossem 
mantidas poderiam existir questionamentos judiciais e 
o município poderia perder a ação ficando invalidada 
essa cobrança. Dando seguimento com a palavra 
como líder o vereador Ronaldo Braga disse que a lei da 
forma que estava vem sendo acatada em outras cida-
des e de porte maior. Mas ao retirar as emendas ela 
ficou empobrecida. E afirmou que não é possível se 

omitirem e questionou como explicariam aos comer-
ciantes sua posição. Nesse momento concedeu um 
aparte a vereadora Vânia que afirmou estar havendo 
um equívoco no parecer posto que de fato o que eles 
querem é sim dificultar a vinda dessas feiras que tanto 
causam prejuízo para o comércio local. E destacou que 
é preciso fazer realmente uma lei para que estejam 
amparados e afirmou que de fato o Diretor de Fomen-
to e o Procurador não entenderam e questionou se o 
Prefeito teria lido tal parecer. Concedeu ainda um 
aparte a vereadora Marilene que disse que os comer-
ciantes cobrarão os vereadores Ronaldo, Vânia e An-
gela, e consequente os demais vereadores. Prosse-
guindo o vereador Ronaldo disse que apesar da 
gentileza do Diretor Felipe, ele como fiscalizador não 
pode deixar de apresentar tal fato ao comércio, pois é 
ele que está passando a dificuldade. E ele como vere-
ador fez o que estava ao seu alcance. E pedirá vistas 
para tomar as providências que entende cabíveis e 
que lutará até o final por esta causa. Encerrada a dis-
cussão foram solicitadas vistas pelo vereador Ronaldo 
Braga. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR RONLA-
DO BRAGA. VETO PARCIAL AO PROJ. LEI Nº. 061/13 
– Institui o cadastro geral de convenentes do Municí-
pio de Barbacena – CAGEB - aptos, a estabelecer con-
vênios com a Administração Pública Municipal, para a 
certificação da habilitação das entidades filantrópicas 
e sem fins lucrativos. – Aut. Executivo - PRAZO VENCE 
EM 14.12.13. Com a palavra para discutir o veto o 
vereador Tadeu disse que o projeto por ele apresenta-
do serviria apenas para facilitar a vidas das entidades 
filantrópicas da cidade. Com o projeto apresentado ele 
pretendia facilitar a coleta de documentação por um 
único centro que, analisaria os documentos e emitiria 
uma única certidão para todas as secretarias do muni-
cípio. E que ao apresentar o projeto sugeriu que o ór-
gão a ficar responsável por essa análise e cadastra-
mento fosse a Procuradoria do Município. Mas ele foi 
chamado no gabinete do Prefeito onde obteve a orien-
tação de que outro órgão faria de melhor forma essa 
coleta de documentos e expedição de certidões, por 
isso pede aos demais vereadores que mantenham o 
veto do prefeito. E explicou que o órgão que fará o 
trabalho não lhe importa, o que importa é que o servi-
ço seja realizado. Com a palavra para discutir o verea-
dor Ronaldo afirmou que na justificativa do veto o 
Executivo menciona também que não existe Procura-
doria Geral e tão somente Advocacia Geral do Municí-
pio, o que também seria uma razão para não ter sido 
dada a ela tal atribuição. Nesse momento concedeu 
um aparte ao vereador Tadeu que destacou o trecho 
da justificativa que fala ser da competência do Prefeito 
indicar quem realizará o trabalho. Encerrada a discus-
são o presente veto foi colocado em votação e o Sr. 
Presidente nomeou como escrutinadores os vereado-
res Johnson Marçal e Marilene Franco. Encerrada a 
votação o veto foi REJEITADO COM TRÊS VOTOS 
CONTRÁRIOS E NOVE VOTOS FAVORÁVEIS. PROPO-
SIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. EM BLOCO: 
29.10.13. APROVADAS POR UANIMIDADE. 05.11.13. 
APROVADAS POR UANIMIDADE. 12.11.13. APROVA-
DAS POR UNANIMIDADE. TERCEIRA PARTE – ENCER-
RAMENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 
20H30. Nesse momento foi realizada a chamada e 
estavam presentes os vereadores Angela Kilson, Ama-
rílio Andrade, Gracia Araújo, Johnson Marçal, José Jor-
ge, Márcio Zeferino, Marilene Franco, Ronaldo Braga, 
Sebastião Alvim, Tadeu José, Vânia de Castro. Não 
havendo oradores inscritos o Sr. Presidente declarou 
encerrada a presente sessão às 20h33 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. Presiden-
te: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário: 
Vereador Tadeu José Gomes.

RESUMO DA ATA 099/2013 - 070ª Sessão Ordinária – 



15

BARBACENA, SEXTA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO DE 2013 - EDIÇÃO EXTRA

26.11.13 – 2º Período – 1º Ano da Legislatura. Presi-
dente em exercício: Vereador Carlos Alberto Sá Grise. 
Secretário: Vereador Tadeu José Gomes. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h20. 
“Desta maneira, pois, vinha a moça ao rei; dava-se-lhe 
tudo quanto ela desejava, para levar consigo da casa 
das mulheres à casa do rei.”(Est. 2:10). I - Leitura e 
Discussão da Atas: - Não houve. II – Leitura da Cor-
respondência e Comunicações: - Ofício 276/2013 – 
Gabinete do Fred Furtado. III- Apresentação de Pro-
posições: - Da vereadora Angela Kilson: - Indicação nº 
638/2013 – Solicita ao Sr. Prefeito que o mesmo, atra-
vés do setor competente, providencie, em caráter de 
urgência, ampliação e reforma do posto de saúde do 
bairro Santo Antônio; - Indicação nº 639/2013 – Soli-
cita ao Sr. Prefeito para que o setor competente provi-
dencie, em caráter de urgência, ampliação de rede de 
esgoto para a Rua Seluta Maia, bairro Caminho Novo; 
- Indicação nº 680/2013 – Solicita ao Sr. Prefeito que 
inclua no projeto de subvenção social do município a 
Corporação Musical Correia de Almeida, com o valor 
de R$20.000,00, uma vez que a mesma são recebe 
ajuda do município há vários anos e presta relevantes 
serviços sociais ao município sem fins lucrativos. - Da 
vereadora Marilene Franco: - Indicação nº 684/2013 
– Solicita ao Sr. Prefeito que o mesmo inclua no proje-
to de subvenção social do município de Barbacena, a 
Corporação Musical e Educacional Santa Cecília, com o 
valor de R$10.000,00, uma vez que a mesma não re-
cebe ajuda do município há vários anos e presta rele-
vantes serviços sociais à comunidade de Correia de 
Almeida, sem fins lucrativos. Aproveitou para informar 
que estava recebendo a presidente da Corporação 
musical Santa Cecília, com sede em Correia de Almei-
da. - Da vereadora Grácia Araújo: - Indicação nº 
640/2013 – Solicita a ampliação e reforma dos postos 
de saúde dos bairros Santa Efigênia, São Francisco e 
Santa Luzia; - Indicação nº 641/2013 – Solicita a colo-
cação de quatro postes e um transformador para a 
Rua Araceles, nº 702, no distrito da Colônia Rodrigo 
Silva. - Da vereadora Vânia de Castro: - Requerimento 
s/n – Moção de aplausos e congratulações ao Sr. José 
Luiz de Oliveira, coordenador geral de patrimônio fer-
roviário do DNIT, pelo excelente trabalho desenvolvido 
em prol do interesse público, das ferrovias brasileiras. 
- Do vereador Sá Grise:- Indicação n º 615/2013 – So-
licita a execução de obras de calçamento e captação 
de águas pluviais no Residencial Savassi, especialmen-
te na Rua Dr. Rafael de Felipo; - Indicação nº 625/2013 
– Solicita o tombamento da casa situada na Rua Hugo-
lina Bertolin de Oliveira, 12, no distrito de Padre Brito, 
de propriedade do Sr. Divino; - Indicação nº 626/2013 
– Solicita a construção de uma rampa de acesso às 
dependências da Escola Municipal Higino José Ferrei-
ra, situada à Rua José Avelino Leandro, s/n, no Distrito 
de Correia de Almeida. - Do vereador Luiz Gonzaga: - 
Indicação nº 628/2013 – Solicita o patrolamento e 
asfaltamento da Rua Marta Possa, no bairro Santa 
Efigênia, que faz parte do loteamento JK – José Kilson; 
- Indicação nº 629/2013 - Solicita o patrolamento e 
asfaltamento da Rua Paulino Mendes, no bairro Santa 
Efigênia, que faz parte do loteamento JK – José Kilson; 
- Indicação nº 630/2013 - Solicita o patrolamento e 
asfaltamento da Travessa Geralda Andrade Resende, 
no bairro Santa Efigênia, que faz parte do loteamento 
JK – José Kilson; - Indicação nº 632/2013 – Solicita 
operação tapa-buracos na Rua Comendador João Fer-
nandes, no Centro, em frente ao estabelecimento co-
mercial “Casa do Morango”; - Indicação nº 633/2013 
- Solicita o patrolamento e asfaltamento da Continua-
ção após a Rua José Brás Rosa, no bairro Caeté; - In-
dicação nº 634/2013 - Solicita captação das águas 
pluviais, o patrolamento e a pavimentação em toda a 
extensão da Rua Juliana de S. Gomes, no bairro Cae-
té; - Indicação nº 636/2013 – Solicita a captação das 
águas pluviais, operação tapa buracos, desentupimen-

to de bueiros e serviço de limpeza na Rua Saulo Duque 
Estrada, bairro São Pedro; - Indicação nº 642/2013 – 
Solicita operação tapa buracos na Rua  São Geraldo no 
bairro São Geraldo; Indicação nº 643/2013 – Solicita 
operação tapa buracos na Rua Antônio Matias de 
Lima, no bairro Jardim, em frente ao Bar e Restauran-
te “ Las Brasas”; - Indicação nº 644/2013 – Solicita 
operação tapa buracos em toda a extensão da Rua 
Gilberto Vale no bairro Jardim; - Indicação nº 
645/2013 – Solicita operação tapa buracos na Rua 
José Gralha Maia no bairro Caminho Novo; - Indicação 
nº 646/2013 – Solicita operação tapa buracos na Rua 
Demétrio Ribeiro, no bairro Santo Antônio, em frente 
ao nº 104. - Do vereador Sebastião Alvim: - Indicação 
nº 637/2013 – Solicita ao Sr. Prefeito que encaminhe 
a esta Casa mensagem acompanhada de projeto de lei 
que oficialize o nome de Rua Professor João Tomaz no 
bairro Boa Vista, que em vida prestou relevantes ser-
viços à população de Barbacena na área de educação. 
- Do vereador Tadeu José: - Indicação nº 568/2013 – 
Solicita que se procedam estudos necessários, no sen-
tido de que o ônibus que circula no bairro Nova Suíça, 
possa chegar até o final da Rua Ubirajara Furtado de 
Jesus, no bairro Nova Suíça; - Requerimento nº 
099/2013 – Requer voto de congratulações para o pa-
dre Antônio Viçoso Rodrigues, pelos 65 anos de orde-
nação presbiteral, comemorados em 28/11/2013, re-
quer outrossim, seja encaminhado a competente 
moção congratulatória ao homenageado, na Paróquia 
de Nossa Senhora da Penha; - Indicação nº 649/2013 
– Solicita obras de captação das águas das chuvas, de 
colocação de guias da calçada e do calçamento ou as-
faltamento da Rua 10, Nova Suíça; - Indicação nº 
650/2013 – Solicita obras de captação de águas das 
chuvas, de colocação de guias da calçada e do calça-
mento ou asfaltamento da Rua Izabel Antunes de Pai-
va, Nova Suíça; - Indicação nº 651/2013 – Solicita 
obras de captação de águas das chuvas, de colocação 
de guias da calçada e do calçamento ou asfaltamento 
da Rua João Raimundo, Nova Suíça; - Indicação nº 
652/2013 – Solicita obras de captação de águas das 
chuvas, de colocação de guias da calçada e do calça-
mento ou asfaltamento da Rua Cabo Antônio Carneiro, 
Nova Suíça; - Indicação nº 522/2013 – Solicita ao Sr. 
Prefeito que determine ao setor competente que se 
faça a denominação de Praça Padre Fernandino, ao 
logradouro público situado entre as Ruas Ubirajara 
Furtado de Jesus e Frad João Raimundo, bairro Nova 
Suíça; - Indicação nº 653/2013 - Solicita obras de cap-
tação de águas das chuvas, de colocação de guias da 
calçada e do calçamento ou asfaltamento da Rua 14, 
Nova Suíça; - Indicação nº 654/2013 - Solicita obras 
de captação de águas das chuvas, de colocação de 
guias da calçada e do calçamento ou asfaltamento da 
Rua Maria Aparecida Resende, Nova Suíça; - Indicação 
nº 655/2013 - Solicita obras de captação de águas das 
chuvas, de colocação de guias da calçada e do calça-
mento ou asfaltamento da Rua 15, Nova Suíça; - Indi-
cação nº 656/2013 – Solicita a construção de uma 
Praça no bairro Nova Suíça, entre as Ruas Ubirajara 
Furtado de Jesus e Frad João Raimundo; - Indicação 
nº 657/2013 – Solicita a construção de uma proteção 
de concreto ou um “guard rail”  na parte alta da Rua 
Francisco Alves Gomes, bairro Nova Suíça. - De Todos 
os Vereadores: - Memorial s/n – A vereadora Vânia 
Maria de Castro e os demais vereadores que abaixo 
assinam vêm solicitar da Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT), a possibilidade de que se 
realize a operação regular ferroviária de passageiros 
com a finalidade recreativa e educativa; - Memorial s/n 
– O vereador Amarílio Augusto de Andrade e os de-
mais vereadores vêm solicitar o empenho pessoal do 
ilustre conterrâneo Bonifácio José Tamm de Andraa, 
no sentido de não fechar a “Casa do Velho Amigo”. 
Nesse momento o Sr. Presidente informou aos verea-
dores que, em razão das discussões ocorridas no dia 
de ontem o Sr. Felipe estará na Casa, na próxima 

quinta-feira, para esclarecer as dúvidas em relação ao 
veto e ao projeto que estão tramitando na Casa. SE-
GUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h49. 
Discussão e Votação de Projetos. SEGUNDA DISCUS-
SÃO E VOTAÇÃO – REGIME URGÊNCIA. Proj. Lei nº. 
243/13 – Autoriza o pagamento da remuneração dos 
Conselheiros Tutelares do Município de Barbacena e 
dá outras providências. – Aut. Executivo. – PRAZO 
VENCE EM 22.12.13. APROVADO POR UNANIMIDADE. 
Com a palavra pela ordem a vereadora Vânia Castro 
solicitou que o projeto fosse colocado em votação em 
redação final. O Sr. Presidente submeteu o requeri-
mento da vereadora Vânia Castro 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 o 
pagamento da remuneração dos Conselheiros Tutela-
res do Município de Barbacena e dá outras providên-
cias Encerrada a discussão foi o presente projeto colo-
cado em votação em redação final tendo sido o mesmo 
aprovado por unanimidade. PRIMEIRA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO – REGIME URGÊNCIA. Proj. Lei nº. 229/13 
– Dispõe sobre a concessão de espaço aéreo sobre 
bem de uso comum do povo, para fins de construção 
de passagem suspensa entre imóveis de um lado e 
outro da via pública e dá outras providências. – Aut. 
Executivo. – PRAZO VENCE EM 15.12.13. VISTAS 
CONCEDIDAS AO VEREADOR LUIZ GONZAGA. SE-
GUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Proj. Lei nº. 188/13 
– Dispõe sobre o ordenamento territorial, autoriza a 
instituição de loteamentos integrados e dá outras pro-
vidências. – Aut. Executivo. APROVADO POR UNANI-
MIDADE. Com a palavra pela ordem a vereadora Mari-
lene Franco solicitou que o projeto fosse colocado em 
votação em redação final. O Sr. Presidente submeteu 
o requerimento da vereadora Marilene Franco ao Ple-
nário que o APROVOU POR UNANIMIDADE. O Sr. Pre-
sidente solicitou à secretaria o projeto em redação fi-
nal e havendo aquiescência da Comissão de Redação 
Final, colocou em discussão e votação o projeto de lei 
que dispõe sobre o ordenamento territorial, autoriza a 
instituição de loteamentos integrados e dá outras pro-
vidências.  Encerrada a discussão foi o presente proje-
to colocado em votação em redação final tendo sido o 
mesmo aprovado por unanimidade. PRIMEIRA DIS-
CUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI. Proj. Lei nº. 
101/13 – Dispõe sobre a afixação de cartaz informati-
vo em bares, lanchonetes e restaurantes, exibindo o 
símbolo do SAF Brasil e dá outras providências. – Aut. 
Ver. Johnson oliveira Marçal. APROVADO POR UNANI-
MIDADE. Proj. Lei nº. 103 /13 – Dispõe sobre a fixação 
de placa de “Como estou dirigindo?”, contendo núme-
ro de telefone para eventuais reclamações, nos ôni-
bus, vans e veículos de transporte coletivo municipal. 
– Aut. Ver. Johnson oliveira Marçal. APROVADO POR 
UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 107/13 – Dispõe sobre a 
política municipal relativa aos direitos das pessoas 
com deficiência intelectual ou com autismo e dá outras 
providências. – Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. Com 
a palavra para discutir o vereador Ronaldo Braga disse 
que presente projeto pode vir a ser vetado porque o 
Executivo poderá entender que houve invasão em sua 
competência. Mas está certo da importância do mérito 
do projeto, mas quis deixar o seu alerta. Encerrada a 
discussão o projeto foi colocado em votação e foi 
APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 120/13 
– Dispõe sobre o uso de lâmpadas de LED em todos os 
órgãos da administração direta, indireta, autárquica e 
fundacional do Município de Barbacena e dá outras 
providências. – Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. 
APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 132/13 
– Dispõe sobre a existência da colocação de dispositi-
vo de detecção de metais em casas de espetáculos, 
boates, ambientes de lazer e atividades congêneres 
que comportem público superior a 200 (duzentas) 
pessoas. – Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. APROVA-
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DO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 148/13 – Institui 
a realização de vistoria técnica periódica em edifica-
ções com mais de 04 andares, às expensas do proprie-
tário ou possuidor de imóvel no âmbito do Município 
de Barbacena e dá outras providências. – Aut. Ver. 
Johnson Oliveira Marçal. VISTAS CONCEDIDAS AO VE-
READOR RONALDO BRAGA. Proj. Lei nº. 160/13 – Dis-
põe sobre a proteção e segurança dos consumidores 
nas agências e postos bancários de Barbacena/MG. – 
Aut. Ver. Carlos Roberto Batista. Com a palavra para 
discutir o vereador Carlos Roberto lembrou aos demais 
vereadores da matéria do projeto, ou seja, a instala-
ção dos biombos dentro das agências bancárias. Para 
evitar os assaltos quando as pessoas saírem dos ban-
cos. Encerrada a discussão o projeto foi colocado em 
votação e foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. 
Lei nº. 170/13 – Dispõe sobre a implantação de bueiro 
inteligente nos logradouros do Município de Barbacena 
e dá outras providências. – Aut. Ver. Johnson Oliveira 
Marçal. APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 
045/13 – Cria o Programa Pequeno Agricultor e dá ou-
tras providências. – Aut. Carlos Roberto Batista. 
APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 068/13 
– Dispõe sobre a transparência e publicidade dos ob-
jetivos e realizações dos conselhos de políticas públi-
cas municipais e dá outras providências. – Aut. Tadeu 
José Gomes. Com a palavra para discutir o vereador 
Tadeu disse ter apresentado o presente projeto por-
que poercebe que esses conselhos têm se tornado 
verdadeiros partidos políticos, o que entende ser inad-
missível. Mas como os Conselhos não tem obrigação 
de prestação de contas ele propôs o presente projeto. 
Lamentou o desvirtuamento dos Conselhos, o que o 
presente projeto pretende melhorar. Encerrada a dis-
cussão foram solicitadas vistas pelo vereador Márcio 
Zeferino. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR MÁR-
CIO ZEFERINO. Proj. Lei nº. 102/13 – Institui no Mu-
nicípio de Barbacena a Semana da Adoção e do Menor 
Carente, com a sua inclusão no calendário oficial do 
Município e dá outras providências. – Aut. Johnson 
Oliveira Marçal. APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. 
Lei nº. 175/13 – Institui o Plano Plurianual para o qua-
driênio 2014-2017. – Aut. Executivo. Com a palavra 
para discutir o vereador Carlos Roberto disse que pe-
dirá vistas do presente projeto, pois lamenta que um 
projeto desse porte não esteja sendo discutido de for-
ma ampla com a sociedade. Lembrando que a Lei de 
Responsabilidade Fiscal determina que o Plano Pluria-
nual devem ser debatidos com a população, inclusive 
com a realização de audiências públicas. E algumas 
coisas que constam do projeto vão contra tudo o que 
foi dito pelo Secretário de Saúde, e citou alguns exem-
plos. Encerrada a discussão foram solicitadas vistas 
pelo vereador Carlos Roberto. VISTAS CONCEDIDAS 
AO VEREADOR CARLOS ROBERTO. Proj. Lei nº. 
089/13 – Dispõe sobre o funcionamento da feira de 
artes e artesanato da Praça de São Sebastião do Mu-
nicípio de Barbacena e dá outras providências. – Aut. 
Ver. Tadeu José Gomes. Com a palavra para discutir o 
projeto o vereador Tadeu José disse que em Barbace-
na muitas famílias vivem dos trabalhos artesanais. E 
chegou a falar com o Prefeito sobre a possibilidade 
dos artesãos exporem seus trabalhos, aos sábados, na 
Av. Irmã Paula, valorizando essas pessoas. E fez a lei-
tura do projeto. Encerrada a discussão o projeto foi 
colocado em votação e foi APROVADO POR UNANIMI-
DADE. Proj. Lei nº. 213/13 – Institui a comissão muni-
cipal da verdade no âmbito do Município de Barbace-
na. – Aut. Vereadora Vânia Maria de Castro. VISTAS 
CONCEDIDAS AO VEREADOR CARLOS ROBERTO. Com 
a palavra pela ordem o vereador Ronaldo Braga pediu 
que os demais vereadores se atentem para o início do 
Projeto do Plano Plurianual em seu anexo dois onde 
menciona exatamente qual a dívida herdada no muni-
cípio, sendo a soma de todas as dívidas, representan-
do quarenta e dois milhões. E quis ressaltar isso por-
que muito foi falado a respeito da dívida ser muito 
maior. Proj. Lei nº. 008/13 – Dispõe sobre a inclusão 
no formulário de ficha de atendimento (FA), utilizado 

pela rede pública de saúde, campo específico para re-
gistrar suspeita ou confirmação de maus tratos e vio-
lências cometidas contra crianças, adolescentes e ido-
sos e dá outras providências. – Aut. Ver. Carlos 
Roberto Batista. APROVADO POR UNANIMIDADE. 
Proj. Lei nº. 021/13 – Estabelece normas ambientais e 
de ocupação do solo, para a implantação de postos 
revendedores, postos de abastecimento e instalações 
de sistema retalhista no Município de Barbacena e dá 
outras providências. – Aut. Vereadores Flávio Maluf 
Caldas, Marilene de Almeida Franco e Vânia Maria de 
Castro. Com a palavra para discutir o vereador Ronal-
do Braga sugeriu às vereadoras Marilene e Vânia que, 
em função da dificuldade da matéria e da ampla legis-
lação que a envolve, busquem pareceres mais deta-
lhados sobre o tema para que os vereadores possam 
discutir melhor o assunto. E ressaltou também a in-
constitucionalidade do projeto por ser flagrante a inva-
são na competência específica do Executivo. Com a 
palavra para discutir o vereador Carlos Roberto suge-
riu aos autores do projeto que no lugar deste fosse 
feita uma emenda no Código de Posturas do Municí-
pio, que trata do assunto também. Encerrada a discus-
são o projeto foi colocado em votação e foi APROVA-
DO COM DEZ VOTOS FAVORÁVEIS E QUATRO 
ABSTENÇÕES. Proj. Lei nº. 217/13 – Dispõe sobre a 
instalação de sistema de aquecimento de água por 
energia solar nas edificações do Município de Barbace-
na e dá outras providências. – Aut. Ver. Johnson Oli-
veira Marçal. VISTAS CONCEDIDAS À VEREADORA 
GRÁCIA ARAÚJO. Proj. Lei nº. 226/13 – Altera a lei 
Municipal nº. 3330 de 27 de junho de 1996 e dá outras 
providências. – Aut. Executivo. Com a palavra para 
encaminhar a votação o vereador Ronaldo Braga disse 
que dois projetos constantes da pauta necessitavam 
de uma ação mais contundente da Casa. O primeiro, já 
de início dizia respeito à remuneração dos conselhei-
ros tutelares do município. E agora, no final, o projeto 
que altera a remuneração das diretoras, vice e coorde-
nadoras escolares. E por questão de justiça ele pediu 
celeridade na votação dos projetos, para que tais pro-
jetos pudessem ser votados e aprovados. E destacou 
que a função dos vereadores, nesse sentido, foi cum-
prida. Encerrada a votação o projeto foi APROVADO 
POR UNANIMIDADE. Com a palavra para justificar seu 
voto o vereador Sebastião Alvim disse que a aprova-
ção do presente projeto foi justa. E ressaltou que sem-
pre que houver um projeto sobre o tema o seu voto 
será favorável. É uma questão de justiça. PRIMEIRA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE RESOLUÇÃO. 
Proj. Resolução nº. 009/13 – Dispõe sobre instituição 
do voto aberto na Câmara Municipal de Barbacena, 
terminando com o voto secreto do parlamentar, extin-
guindo-se os artigos 119, 120 e 121 e alterando-se a 
redação do art. 113, § 2º, art. 115 e art. 175, caput, 
todos do Regimento Interno. – Aut. Ver. Johnson Oli-
veira Marçal. Com a palavra para encaminhar a vota-
ção o vereador Johnson Marçal pediu aos vereadores 
que votem favoravelmente ao projeto. E entende que 
o povo precisa saber no que os vereadores estão vo-
tando. E ressaltou o amadurecimento do parlamento, 
em especial pela votação da pauta como um todo e 
pelos projetos de aumento da remuneração dos con-
selheiros e das diretoras. Com a palavra para encami-
nhar a votação o vereador Tadeu José disse ao verea-
dor Johnson que votará favoravelmente, mas gostaria 
de ressaltar que o Regimento Interno define algumas 
matérias como sendo de votação secreta. Logo, o pre-
sente projeto não define como ficarão tais votações. 
Com a palavra para encaminhar a votação o vereador 
Carlos Roberto entende ser o maior passo a ser dado 
pela Câmara de Vereadores, acabando com o voto se-
creto. E discordou do vereador Tadeu José, porque 
apesar do primeiro artigo do presente projeto ser 
abrangente, logo depois ele determina a extinção dos 
artigos 119, 120 e 121 e altera os artigos 113, 115 e 
175. Assim, no seu entendimento, esse projeto resolve 
todos os casos de voto secreto. Entende também que 
a votação de cassação de mandato deveria ser feita 

por meio de voto aberto, para que a população possa 
ter conhecimento dos votos e que a política não difi-
culte as votações. Com a palavra para encaminhar a 
votação o vereador Ronaldo Braga disse que as preo-
cupações do vereador Tadeu não procedem porque as 
adequações no Regimento Interno ainda poderão ser 
feita posteriormente. E sabe que isso aumentará a 
responsabilidade, porém, será importante para a 
transparência e consciência de todos. E lembrou que 
no projeto da nova Lei Orgânica toda a adequação 
necessária será contemplada e pediu que os vereado-
res possam ter coragem de dar seus votos daqui por 
diante. Com a palavra para encaminhar a votação o 
vereador Ilson Guilherme disse que gostaria de infor-
mar aos vereadores que ao chegar à Casa e tomar 
conhecimento do presente projeto ele foi favorável ao 
mesmo e pediu que fosse colocado em votação. Com 
a palavra para encaminhar a votação pela segunda vez 
o vereador Johnson agradeceu as palavras do verea-
dor Ronaldo, mas gostaria de falar sobre o presidente, 
que não é um homem de ter medo, e acredita que 
nada disso o influenciou na tomada de decisão sobre 
colocar ou não o presente projeto em discussão. Acre-
dita que a Câmara, nesse momento, demonstra um 
amadurecimento e o fato de também ter sido extinto 
o voto secreto, na esfera federal, deixou os vereadores 
mais motivados a votarem a matéria. Encerrada a vo-
tação o projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 
Proj. Resolução nº.008/13 – Dá nova redação ao art. 
85, § 1º, do Regimento Interno da Câmara Municipal 
de Barbacena. – Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. 
Com a palavra pela ordem o vereador Sebastião Alvim 
solicitou o conhecimento da nova redação. Solicitação 
deferida pelo Sr. Presidente. Encerrada a discussão 
foram solicitadas vistas pelo vereador Ilson Guilherme. 
VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR ILSON GUI-
LHERME. Com a palavra pela ordem o vereador John-
son disse que o projeto do voto secreto causou uma 
comoção no plenário, mas ele gostaria de ressaltar 
que Barbacena é uma das poucas cidades, cuja Câma-
ra ainda se reúne na calda da noite. Em todas as Câ-
maras evoluídas do país as reuniões acontecem duran-
te o dia ou, no máximo, até as dezoito horas. VETO 
- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA. VETO TOTAL AO 
PROJ. LEI Nº. 029/13 – Institui o serviço de hospital 
veterinário público Municipal e dá outras providências. 
– Aut. Executivo. - PRAZO VENCE EM 01.12.13. Com a 
palavra para encaminhar a votação o vereador Luiz 
Gonzaga pediu aos vereadores para derrubarem o 
veto do prefeito, pois essa é uma reivindicação de to-
das as pessoas que possuem um animal de estimação 
e gostariam de vê-los bem tratados. Isso não repre-
senta um gasto para o município, pois tem vários pré-
dios pela cidade, de propriedade da Prefeitura, que 
poderiam dispor de uma sala para que o serviço fosse 
implantado. Da mesma forma que já dispõe do médico 
veterinário e dos medicamentos necessários para tra-
tar os animais. Encerrada a discussão o Sr. Presidente 
nomeou como escrutinadores os vereadores Ilson Gui-
lherme e Marilene Franco. Encerrada a votação foram 
contabilizados 15 votos sendo SEIS VOTOS FAVORÁ-
VEIS E NOVE VOTOS CONTRÁRIOS AO VETO QUE FOI 
DERRUBADO. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – 
ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 20H59 O Sr. Pre-
sidente solicitou que fosse realizada a chamada e es-
tavam presentes os vereadores Angela Kilson, Amarílio 
Andrade, Carlos Alberto Sá Grise, Carlos Roberto, Gra-
cia Araújo, Ilson Guilherme, Johnson Marçal, José Jor-
ge, Luiz Gonzaga, Márcio Zeferino, Marilene Franco, 
Ronaldo Braga, Sebastião Alvim, Tadeu José, Vânia de 
Castro. Não havendo oradores inscritos o Sr. Presiden-
te declarou encerrada a presente sessão às 21h00 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 Secre-
tário. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de An-
drade. Secretário: Vereador Tadeu José Gomes.
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