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CASA PRÓPRIA
MINHA CASA, MINHA VIDA

O sonho da casa própria de mais de 155 famílias barbacenenses começou a se tornar realidade. A Prefeitura de Barbacena juntamente com
a Caixa Econômica Federal (CEF) realizaram,
no dia 27 de setembro, no Clube Barbacenense,
o sorteio de 155 unidades habitacionais do Residencial Nova Cidade para as famílias selecionadas através de cadastro no Programa Minha
Casa, Minha Vida.
O Residencial Nova Cidade é uma obra do Governo Federal construída com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial. São 290 casas,
cada uma com uma área privativa de aproximadamente 40 metros quadrados, um investimento
de 7 milhões de reais. Os contemplados pelo programa pagarão uma prestação mínima de 50 reais
mensais, durante 10 anos.
Cada futuro morador do Residencial teve sorteada a sua moradia e, em seguida, representantes
da Construtora Cherem repassaram as datas das
vistorias das casas. Demae e Cemig orientaram
sobre os procedimentos para ligação de água,
esgoto e da energia elétrica. A Secretaria Municipal de Educação repassou informações sobre
as escolas da região e fez um cadastramento das
famílias com membros em fase escolar.
A entrega das chaves das casas dessa primeira
etapa será no dia 18 de outubro. Já no dia 28 de
outubro, ocorrerá o sorteio das outras 135 moradias do Nova Cidade e no dia 22 de novembro acontecerá o sorteio dos 360 apartamentos
do residencial que está sendo erguido no bairro Santa Efigênia, totalizando ao fim desse ano
650 unidades entregues.

UM SONHO que se torna
REALIDADE para
CENTENAS de barbacenenses
Dois novos residenciais serão
construídos em Barbacena

Mais 460 famílias barbacenenses
também conquistaram sua casa própria. Dois novos empreendimentos do
Programa Minha Casa, Minha Vida
serão construídos em Barbacena, desta vez no bairro Grogotó, beneficiando famílias com renda mensal de 0 a
3 salários mínimos. Representantes
da Prefeitura de Barbacena e da Cai-

xa Econômica Federal (CEF) assinaram, na tarde do dia 3, novo contrato
permitindo a construção de mais dois
conjuntos habitacionais através do
Minha Casa, Minha Vida 2, programa
do Governo Federal.
As novas moradias serão construídas pela construtora Clip Engenharia,
ao lado da Igreja de Fátima no bairro

Redução no déficit habitacional
de Barbacena de quase 50%

4 290 casas no Residencial Nova Cidade
4 360 apartamentos no bairro Santa Efigênia
4 180 apartamentos no Residencial Mantiqueira
4 280 apartamentos no Residencial Vertentes.

1.110 novas moradias para famílias de renda mensal entre 0 e 3 salários mínimos.

Grogotó. Serão dois novos conjuntos
habitacionais: o Residencial Mantiqueira, orçado em R$ 9.360 milhões, terá
180 apartamentos, abrangendo uma
área total de 10.598,90 m2, e o Residencial Vertentes, onde serão aplicados R$
14.360 milhões, em 280 apartamentos
numa área total de 14.544,75 m2.
Os dois novos empreendimentos
somam um investimento total de mais
de R$ 23,5 milhões aplicados em novas habitações para as famílias de baixa renda que ainda não foram beneficiadas pelos primeiros empreendimentos em Barbacena do Programa Minha
Casa, Minha Vida - que já aplicou quase R$ 27 milhões em novas moradias
na cidade. A previsão de entrega das
460 novas habitações é de 12 meses.
Atualmente, Barbacena tem um déficit habitacional de aproximadamente
2.300 pessoas.
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no ultimo dia do exercício financeiro será transferido ao exercício seguinte.
Art. 12 O Poder Executivo providenciará as necessárias adequações na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei do Plano Plurianual em vigor, ficando autorizado a abrir créditos adicionais necessários à instituição orçamentária própria para o FMDC.

PODER EXECUTIVO
LEIS MUNICIPAIS
LEI Nº 4.373
“Dispõe sobre a criação do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Município de Barbacena, e dá outras providências”.
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º Em defesa do interesse da política fiscal de tributação, arrecadação e fiscalização dos tributos municipais, fica
instituído o Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal, com o objetivo de incentivar os tomadores de serviços a exigirem do
respectivo prestador a entrega da Nota Fiscal Eletrônica Inteligente, documento fiscal eletrônico instituído pelo Decreto
Municipal nº 6.837, de 2010, na forma das disposições desta Lei e seu respectivo regulamento.
Art. 2º O Programa de Estímulo concederá incentivos às pessoas físicas ou jurídicas que tomarem serviços dos respectivos prestadores e será atribuído à título de crédito ou bonificação, em moeda corrente, sobre o valor do Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN devido e recolhido no Município de Barbacena.
§ 1º A apuração do benefício ocorrerá em decorrência da emissão de documento fiscal, exclusivamente na modalidade
eletrônica, observados os seguintes percentuais sobre o valor do tributo efetivamente arrecadado:
I - 1% (um por cento) para os tomadores de serviços considerados pessoas jurídicas e não optantes pelo Simples
Nacional;
II - 5% (cinco por cento) para os tomadores de serviços considerados pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional;
III - 10% (dez por cento) para os tomadores de serviços considerados pessoas jurídicas inscritos como Micro Empreendedores Individuais (MEI);
IV - 30% (trinta por cento) para os tomadores considerados pessoas físicas.
§ 2º Somente terão direito ao recebimento do benefício os tomadores de serviços estabelecidos ou residentes no Município de Barbacena que se encontrarem quites com os cofres municipais e cumprirem os requisitos cadastrais estabelecidos
pelo regulamento.
§ 3º O valor do benefício poderá ser utilizado para fins de compensação de débitos junto ao Município, desde que o
interessado promova a liquidação da dívida integralmente ou mediante pedido de parcelamento.
§ 4º Nos casos de compensação, quando o valor do benefício for superior ao débito, a diferença será revertida em favor
do contribuinte.
§ 5º O beneficio fica limitado, em cada período de apuração, ao valor correspondente a 10 (dez) Unidades Fiscais do
Município de Barbacena (UFMB) e de conformidade com o estabelecido no art. 4º desta Lei.
Art. 3º Não terão direito ao crédito de que trata o artigo anterior:
I - a Administração Pública Direta da União, do Estado e do Município de Barbacena, bem como suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelos
entes federados, exceto as instituições financeiras e assemelhadas;
II - as pessoas físicas e jurídicas domiciliadas ou estabelecidas fora do território do Município de Barbacena, com exceção
do disposto no parágrafo 2º do artigo 5º desta Lei;
III - os tomadores de serviços em relação aos serviços prestados pelas microempresas, empresas de pequeno porte, micro
empreendedores individuais (MEI), optantes pelo tratamento diferenciado e favorecido pela Lei Complementar nº 123, de
2006 - Simples Nacional e alterações posteriores.
Parágrafo único. Não atribuem créditos, também, as prestações de serviços:
I - imune, isenta ou em que não houver incidência de ISSQN;
II - realizadas por contribuinte submetido ao regime de pagamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, com base em alíquota fixa anual ou decorrente de eventos isolados, não sujeitos à emissão de documento fiscal.
Art. 4º O crédito de que trata o art. 2º desta Lei será disponibilizado na forma, prazo e limites estabelecidos pelo
regulamento.
§ 1º Somente serão realizados resgates, cujos valores liberados sejam iguais ou superiores a 10% (dez por cento) do valor
da Unidade Fiscal do Município (UFMB) em cada período de apuração.
§ 2º Os saldos inferiores a 10% (dez por cento) da UFMB serão transferidos para o período seguinte e os superiores a
10 (dez) UFMB serão excluídos.
Art. 5º Os tomadores de serviços estabelecidos ou residentes neste Município, desde que devidamente cadastrados,
poderão optar por transferir os seus créditos disponíveis para instituições beneficentes, comunitárias e de assistência
social.
§ 1º Para a transferência de que trata este artigo, será necessário que as referidas entidades sejam reconhecidas
e estabelecidas no Município de Barbacena, além de cumprirem os demais requisitos previstos nesta Lei e normas
reguladoras.
§ 2º Os tomadores de serviços estabelecidos ou residentes fora deste município, desde que devidamente cadastrados,
poderão transferir os seus créditos disponíveis para instituições beneficentes e de assistência social, observado o disposto
no parágrafo anterior.
Art. 6º Serão cancelados os créditos, que no prazo de 05 (cinco) anos, contados da data em que estiverem disponibilizados, não forem resgatados.
Art. 7º A implementação do Programa de Incentivo à Cidadania Fiscal será realizada de conformidade com as normas
estabelecidas no regulamento e desde que atendidas as demais condições desta Lei.
Art. 8º O regulamento estabelecerá os prazos e condições em que o prestador de serviço poderá efetuar o cancelamento
de nota fiscal.
Art. 9º Compete à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças os atos relativos à fiscalização com o
objetivo de assegurar o cumprimento dos dispositivos desta Lei e a proteção ao erário.
Art. 10 O Poder Executivo promoverá campanhas de educação fiscal com o objetivo de informar, esclarecer e orientar a
população sobre os direitos e deveres quanto a exigência do documento fiscal.
Art. 11 A Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças deverá divulgar e disponibilizar, por meio da página
eletrônica do Município de Barbacena, estatísticas do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal.
Art. 12 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13 Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 08 de setembro de 2011;
169º ano da Revolução Liberal, 81º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
(Projeto de Lei nº 046/2011 – Autoria do Executivo)
............................................................................................................................................................................
LEI Nº 4.374
“Cria a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC do Município de Barbacena e dá outras providências”.
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
Art. 1º Esta Lei tem por finalidade a criação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC, do Município de
Barbacena, diretamente subordinada ao Prefeito Municipal, com a finalidade de coordenar, em nível municipal, todas as
ações de defesa civil, nos períodos de normalidade e anormalidade.
Art. 2º Para as finalidades desta Lei denomina-se:
I - defesa civil: o conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservar a moral da população e restabelecer a normalidade social;
II - desastre: o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema, causando
danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais;
III - situação de emergência: reconhecimento legal pelo poder público de situação anormal, provocada por desastre,
causando danos suportáveis à comunidade afetada;
IV - estado de calamidade pública: reconhecimento legal pelo poder público de situação anormal, provocada por desastre,
causando sérios danos à comunidade afetada, inclusive à incolumidade ou à vida de seus integrantes.
Art. 3º A COMDEC manterá com os demais órgãos congêneres de nível municipal, estadual e federal estreito intercâmbio
com o objetivo de receber e fornecer subsídios técnicos para esclarecimentos relativos à defesa civil.
Art. 4º A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC constitui órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa
Civil.
Art. 5º A COMDEC compor-se-á de:
I - Coordenador;
II - Conselho Municipal;
III - Secretaria; 				
IV - Setor Técnico;
V - Setor Operacional.
§ 1º Deve fazer parte do Setor Técnico da COMDEC um Engenheiro Civil.
§ 2º Todos os integrantes da Secretaria, do Setor Técnico e do Setor Operacional da COMDEC devem ser servidores efetivos do quadro da Prefeitura Municipal de Barbacena ou das entidades da Administração Pública Indireta.
Art. 6º O Coordenador da COMDEC será indicado pelo Chefe do Executivo Municipal, competindo-lhe organizar as atividades de defesa civil no Município.
Art. 7º O Conselho Municipal será composto pelo Secretario Municipal de Defesa Social, seu Presidente nato, e por um
representante dos seguintes órgãos e entidades:
I - Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Ação Social;
II - Secretaria Municipal de Obras Públicas;
III - Departamento Municipal de Saúde Publica – DEMASP;
IV - Secretaria Municipal de Educação;
V - Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza Urbana - DEMAE;
VI - Superintendência de Comunicação Social, órgão vinculado à Secretaria Geral do Gabinete da Prefeita;
VII - Policia Militar do Estado de Minas Gerais;
VIII - Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A cada membro titular corresponderá um suplente, a ser indicado pelo órgão ou entidade.
Art. 8º A Secretaria incumbir-se-á da administração, da minimização de desastres, das vistorias e das operações.
CAPITULO II
DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
Art. 9° Fica criado o Fundo Municipal de Defesa Civil – FMDC, órgão captador e aplicador dos recursos financeiros apurados com a finalidade de prover as ações e as medidas de defesa civil.
Art. 10 Constituem recursos financeiros do Fundo Municipal de Defesa Civil – FMDC:
I - as dotações anuais constantes do orçamento do Município e as verbas adicionais estabelecidas no decorrer de cada
exercício;
II - doações, legados e contribuições;
III - os oriundos de operação de crédito e de aplicações no mercado financeiro;
IV - os transferidos pela União e pelo Estado;
V - os provenientes dos Termos de Ajustamento de Conduta firmados com o Ministério Público;
VI - outros recursos que lhe sejam destinados.
Art. 11 Os recursos do Fundo Municipal de Defesa Civil serão geridos pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças.
§ 1º Os recursos do Fundo Municipal de Defesa Civil serão depositados em agência bancária local, em conta corrente
especifica.
§ 2º Os recursos alocados ao Fundo Municipal de Defesa Civil – FMDC, terão destinações específicas nas ações do art.
1º, desta Lei, e na forma prevista no § 1º deste artigo, não podendo ser destinado a qualquer outro fim, e o saldo apurado

CAPITULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 13 Fica instituída a Semana Municipal de Redução de Desastres, a ser comemorada na segunda semana de outubro
de cada ano, destinada a aumentar o senso de percepção de risco da sociedade barbacenense, mediante a mudança
cultural da população relacionada à sua conduta preventiva e preparativa, principalmente das comunidades que vivem
em áreas de risco.
Art. 14 As comemorações da Semana Municipal para Redução de Desastres terão cunho eminentemente educativo.
Art. 15 Revogam-se as disposições, em contrario, em especial as Leis Municipais n° 3.411, de 1997 e nº 3.887, de
2005.
Art. 16 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 13 de setembro de 2011; 169º ano da Revolução Liberal, 81º da Revolução
de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
(Projeto de Lei nº 042/2011 – Autoria do Executivo)
............................................................................................................................................................................
LEI Nº 4.376
“Altera a redação do art. 1° da Lei Municipal n° 4.253, de 2010, que denominou a Rua José Paulino Mendes”.
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º O art. 1º da Lei Municipal n° 4.253, de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Fica denominada “Rua José Paulino Mendes”, a nova via pública paralela à Avenida dos Bandeirantes, localizada
no Bairro Santa Efigênia, nesta cidade”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 14 de setembro de 2011;
169º ano da Revolução Liberal, 81º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
(Projeto de Lei nº 052/2011 – Autoria do Executivo)
............................................................................................................................................................................
LEI Nº 4.377
“Dispõe sobre a ordenação da veiculação de publicidade nos elementos que compõem a paisagem urbana no Município
de Barbacena e dá outras providências”.
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E DOS OBJETIVOS
Seção I
Das Disposições Preliminares
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a ordenação da veiculação de publicidade nos elementos que compõem a paisagem urbana,
visíveis a partir de logradouro público do território do Município de Barbacena.
Art. 2º Para efeitos desta Lei as palavras “publicidade” e “propaganda” se equivalem.
Art. 3º Para os fins desta Lei, consideram-se, para utilização da paisagem urbana, todos os anúncios e propagandas
visíveis do logradouro público, em movimento ou não, instalados em:
I - imóvel de propriedade particular, edificado ou não;
II - imóvel de domínio público, edificado ou não;
III - bens de uso comum do povo;
IV - obras de construção civil em lotes públicos ou privados;
V - faixas de domínio pertencentes a redes de infraestrutura e faixa de servidão de redes de transporte e de redes de
transmissão de energia;
VI - mobiliário urbano.
Art. 4º O Executivo poderá permitir que particulares instalem engenho de divulgação de publicidade em bens públicos,
mediante a cobrança dos tributos devidos e respeitada esta Lei, desde que o anúncio seja vinculado à mensagem de
utilidade pública, indicadores de hora e temperatura ou indicadores de logradouro publico.
Art. 5º A instalação de engenhos de divulgação de publicidade visíveis a partir de logradouros públicos dependerá de
licença do Executivo, após aprovação de requerimento do interessado nos termos desta Lei.
Seção II
Dos Objetivos
Art. 6º Constituem objetivos da ordenação da paisagem urbana do Município de Barbacena:
I - a organização, o controle e a orientação do uso de mensagens visuais de qualquer natureza, respeitando o interesse coletivo, o bem estar estético, cultural e ambiental da população e as prerrogativas individuais;
II - a percepção e a compreensão dos elementos referenciais da paisagem;
III - a valorização do ambiente natural e do construído;
IV - a segurança das edificações e da população;
V - a segurança, a fluidez e o conforto nos deslocamentos de veículos e pedestres;
VI - a preservação da memória cultural do município;
VII - a preservação e a visualização das características peculiares dos logradores e fachadas;
VIII - a preservação e a visualização dos elementos naturais em suas peculiaridades ambientais nativas;
IX - o fácil acesso e utilização das funções e serviços de interesse coletivo nas vias e logradouros.
CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES E CLASSIFICAÇÕES
Seção I
Das Definições
Art. 7º Para os efeitos de aplicação desta Lei ficam estabelecidas as seguintes definições:
I - mobiliário urbano: as grades protetoras de árvores, lixeiras, cabines de telefone, abrigos de ônibus, bancos, placas de
nomenclatura de logradouros, barreiras de pedestres, indicadores de hora e temperatura, placas indicativas de trânsito e
outros de utilidade pública, implantados, direta ou indiretamente pela administração municipal;
II - engenhos publicitários:
a) a tabuleta ou outdoor, engenho fixo destinado à colocação de cartazes em papel, substituíveis periodicamente;
b) o painel ou placa, engenho fixo ou móvel, luminoso ou não, constituído por materiais que, expostos por longo período
de tempo, não sofrem deterioração física substancial, caracterizando-se pela baixa rotatividade da mensagem;
c) o letreiro, afixação de signos ou símbolos em fachadas, marquises, toldos ou elementos do mobiliário urbano, bem
como pintura executada sobre muro de vedação e empena cega;
d) a faixa, bandeira ou estandarte, aqueles executados em material não rígido, de caráter transitório ou provisório;
e) o cartaz, constituído por material facilmente deteriorável e que se caracteriza pela alta rotatividade de mensagem e
elevado número de exemplares;
f) o dispositivo de transmissão de mensagem, engenho que transmite mensagens publicitárias por meio de visores, telas
e outros dispositivos afins;
g) a pintura mural, feita em fachada cega ou muro de vedação.
h) totens, luminosos ou não.
i) toldo.
III - Veículos de divulgação, quando usados para transmitir anúncios:
a) o mobiliário urbano;
b) os tapumes de obras, vedação provisória usada durante a construção, reconstrução, reforma ou demolição;
c) os balões e as bóias, aqueles inflados por ar ou gás estável, independente do seu formato ou dimensões;
d) os muros de vedação;
e) os veículos, motorizados ou não;
f) os aviões e similares;
g) as empenas cegas, vedação provisória usada durante a construção, reconstrução, reforma ou demolição;
h) os engenhos publicitários.
IV - anúncios: qualquer veículo de comunicação visual presente na paisagem visível do logradouro público, composto de
área de exposição e estrutura, exceto os que contenham:
a) nomes, símbolos, entalhes, relevos ou logotipos, incorporados à fachada, onde a atividade é exercida, por meios de
aberturas ou gravados nas paredes integrantes de projeto aprovado das edificações;
b) denominações de prédios e condomínios;
c) engenho provisório, conforme artigo 9º desta Lei.
V - Locais para exposição de anúncios:
a) imóvel: o lote, público ou privado, edificado ou não;
b) área livre de imóvel edificado: a área descoberta existente entre a edificação e qualquer divisa do imóvel que contenha;
c) fachada: qualquer das faces externas de uma edificação principal ou complementar;
d) lote: a parcela de terreno resultante de loteamento, desmembramento, contida em uma quadra com pelo menos uma
divisa lindeira a via de circulação oficial;
e) testada ou alinhamento: a linha divisória entre o imóvel de propriedade particular ou pública e o logradouro ou via pública;
f) marquise: laje saliente na fachada dos edifícios, destinada à proteção contra o sol e a chuva;
g) empena cega: a face externa de edificação que esteja situada na divisa do imóvel e não apresente aberturas destinadas
à iluminação, ventilação e insolação.
Seção II
Da Classificação dos Engenhos e Anúncios
Art. 8º Para os efeitos de licenciamento, os engenhos de divulgação de publicidade classificam-se em:
I - luminosos: aqueles que possuem dispositivo luminoso próprio;
II - não luminosos: aqueles que não possuem dispositivo de iluminação própria;
III - animados: aqueles que possuem programação de múltiplas mensagens, movimentos, mudanças de cores, jogos de
luz ou qualquer dispositivo intermitente;
IV - inanimados: aqueles que não possuem nenhum dos recursos mencionados no inciso anterior;
V - complexos:
a) possua dispositivo mecânico, eólico, hidráulico ou elétrico, eletrônico, luminoso ou animado;
b) esteja instalado em cobertura de edificações;
c) os que tenham área total de exposição superior 8,00m² (oito metros quadrados);
d) os que tenham área total de exposição superior a 4,00m² (quatro metros quadrados) e sejam afixados em bandeira ou
posição perpendicular ou oblíqua à testada do lote ou fachada do imóvel edificado;
e) aqueles que apresentem problemas afetos à segurança da população;
f) aqueles colocados em cobertura de edifícios;
g) os que pela sua forma alterem ou componham a fachada;
h) esteja instalado em empena cega e/ou com área total de anúncio superior a 9,00m² (nove metros quadrados);
i) altura máxima em qualquer ponto do engenho superior a 8,00m (oito metros) medida a partir do solo;
j) infláveis por ar ou gás estável.
VI - simples: os que não se enquadram em quaisquer das disposições previstas no inciso V deste artigo, portanto não
apresentam problemas de segurança para habitantes e edificações do Município.
Art. 9º Consideram-se engenhos provisórios os executados com material perecível, como pano, tela, papel, papelão ou
materiais plásticos não rígidos e que contenham inscrição tipo “vende-se”, “aluga-se”, “liquidação”, “oferta” ou similares.
Parágrafo único. As novas tecnologias de veiculação de anúncio serão regulamentadas no órgão municipal competente.
Seção III
Dos Tipos de Anúncios
Art. 10 Os anúncios de divulgação de publicidade podem ser:
I - anúncio indicativo: aquele que visa apenas identificar, no próprio local da atividade, móvel ou imóvel, os estabelecimentos e ou profissionais que dele façam uso, bem como, as denominações de prédios e condomínios ou que contenham
mensagens indicativas de órgãos da administração pública direta ou indireta;
II - anúncio publicitário: aquele destinado à veiculação de publicidades instaladas fora do local onde se exerce a atividade;
III - anúncio cooperativo: aquele que transmite mensagem indicativa associada à mensagem de publicidade.
IV - anúncio especial: aquele que possui característica especifica com a finalidade cultural, eleitoral, educativa ou imobiliária e tem caráter provisório.
§ 1º Considera-se publicitário qualquer tipo de anúncio instalado na cobertura de edificação.
§ 2º Em imóveis em construção serão considerados publicitários quaisquer anúncios veiculados, excluídos os painéis que
trouxerem somente as informações obrigatórias pela legislação federal, estadual e municipal.
CAPÍTULO III
DA INSTALAÇÃO DOS ENGENHOS PUBLICITÁRIOS
Seção I
Das Normas Gerais
Art. 11 Todo anúncio ou engenho de publicidade deverá observar, dentre outras, as seguintes normas:

I - oferecer condições de segurança ao público em geral;
II - ser mantido em bom estado de conservação pelos seus proprietários, no que tange à estabilidade, resistência dos
materiais e aspecto visual;
III - receber tratamento final adequado em todas as suas superfícies, inclusive na sua estrutura;
IV - atender as normas técnicas pertinentes, inclusive as da ABNT, quanto à segurança e estabilidade de seus elementos,
bem como, das distâncias das redes de distribuição de energia elétrica.
Seção II
Das Proibições
Art. 12 É proibida a colocação de engenhos ou anúncios de publicidade, quaisquer que sejam sua forma, composição
ou finalidade:
I - quando acopladas ou interpostas às placas de sinalização de trânsito;
II - nos postes de iluminação pública, nas torres ou postes de transmissão de energia elétrica ou rede de telefonia, nas
cabines de telefones e telefones públicos;
III - nos dutos de gás e de abastecimento de água, hidrantes, pontes e túneis ainda que de domínio Estadual ou
Federal;
IV - nas árvores em logradouros públicos, com exceção de sua afixação nas grades que as protegem, desde que sejam
executados de acordo com a padronização determinada pelo órgão competente;
V - nos imóveis edificados ou não edificados quando, por qualquer forma, prejudiquem a aeração, insolação, iluminação
e circulação dos mesmos e/ou dos imóveis edificados vizinhos;
VI - nos locais em que prejudiquem as exigências de preservação da visão em perspectiva;
VII - nos passeios de logradouros públicos ou em praças públicas, exceto as situações previstas no artigo 4º desta Lei;
VIII - nas pistas de rolamento dos logradouros públicos;
IX - nos locais em que prejudique a visibilidade da comunicação institucional destinada à orientação do público, bem
como, a numeração imobiliária e a denominação dos logradouros públicos;
X - em áreas de preservação ambiental;
XI - em bens públicos, salvo em terminais, estações e similares, estádios, centros desportivos, locais da prática de desporto em geral e nas demais situações previstas em lei;
XII - em obras públicas tais como, obras de arte, viadutos, mobiliário urbano, pontes e semelhantes, ainda que de
domínio estadual ou federal;
XIII - em prédios ou monumentos tombados pelo patrimônio público, bem como, em suas proximidades, quando prejudiquem a sua visibilidade;
XIV - nas partes internas e externas de hospitais, prontos-socorros e postos de atendimento médico - pertencentes à Rede
Pública Municipal - exceto os que digam respeito à denominação e aos eventos relacionados com a área de saúde;
XV - no interior e exterior dos cemitérios pertencentes ao Município, salvo os de cunho administrativos, sinalização e
orientação;
XVI - quando localizado a uma distância igual ou inferior a 10,00m (dez metros) de qualquer ponto das interseções de
vias, pontes, viadutos e elevados, bem como, seus acessos;
XVII - quando o engenho de publicidade for luminoso, a menos de 15,00m (quinze metros) de qualquer ponto das interseções de vias, pontes, viadutos e elevados, bem como seus acessos;
XVIII - quando apresente conjunto de formas e cores que possam ser confundidas com as convencionadas para sinalização de trânsito e similares;
XIX - quando provoque reflexo, brilho ou intensidade de luz que possa ocasionar ofuscamento, prejudicando a visão dos
motoristas ou que possa interferir na segurança do trânsito de veículos;
XX - quando provoque a obstrução das faixas de passagem de pedestre por qualquer tipo de obstáculo;
XXI - quando, pela natureza, provoquem aglomerações prejudiciais ao trânsito e ao tráfego;
XXII - em balões, exceto quando localizados em terrenos particulares, bem como, aqueles liberados excepcionalmente
a critério do órgão competente para realização de eventos em áreas públicas, desde que obedeçam às normas de
segurança exigidas;
XXIII - quando forem ofensivos à moral, às pessoas, crenças e instituições;
XXIV - quando possuírem incorreções de linguagem;
XXV - propaganda política em veículo de transporte coletivo ou em quaisquer bens públicos, equipamentos ou veículos
de transportes.
Art. 13 Além das proibições previstas no artigo 12 desta Lei, ressalvando os anúncios indicativos classificados no inciso I
do artigo 10, fica proibida a colocação de engenhos ou anúncios de publicidade nos seguintes locais:
I - nas Ruas Sena Figueiredo, Tiradentes, Quinze de Novembro, Lima Duarte, Vigário Brito, José Bonifácio, Silva Jardim,
Visconde de Carandaí, Humberto Wilke Borato, Arthur Bernardes, Cônego Vieira, Dr. Francisco Figueiredo de Abranches,
Getúlio Vargas, Primeiro de Maio, Francisco Sá, Comendador João Fernandes, Dr. Teobaldo Tolendal, Presidente Kennedy,
Sete de Setembro, Vereador Amarílio Augusto de Paula e Treze de Maio no trecho situado entre a Praça dos Andradas
e Rua Dr. Belizário Pena;
II - nas Avenidas Bias Fortes, Governador Bias Fortes e Pereira Teixeira, no trecho situado entre a Rua Quinze de Novembro
e a Rua Dr. Jaime do Rêgo Macedo;
III - no entorno das Praças dos Andradas, Pedro Teixeira, Conde de Prados, Dom Silvério, Presidente Antônio Carlos,
Soares Ferreira e Adriano de Oliveira.
Art. 14 É proibida a colagem de cartazes de qualquer dimensão em paredes de imóveis públicos ou privados, fachadas,
muros, ou qualquer outro meio que não seja apropriado para a veiculação de anúncios previsto dentro do texto desta Lei
e que esteja devidamente licenciado pelo órgão competente.
Art. 15 É proibida a divulgação de publicidade/propaganda através de volantes ou folhetos de qualquer natureza distribuídos manualmente ou lançados em logradouros públicos.
Seção III
Das Normas para Instalação e Veiculação de Anúncios em Imóvel Edificado, Público ou Privado
Art. 16 Nos imóveis edificados públicos ou privados somente serão permitidas a instalação de engenhos de publicidade
de acordo com os seguintes critérios:
I - sobre as fachadas só será permitida a colocação de placa, painel ou letreiro referente à atividade exercida na edificação, não sendo permitida a colocação de anúncio ou propaganda em qualquer parte dela;
II - deverá ter todos os seus pontos acima de 2,40m (dois metro e quarenta centímetros), medidos entre o ponto mais
baixo do engenho e o ponto mais alto do passeio imediatamente abaixo do engenho;
III - a altura máxima ficará limitada a 9,00m (nove metros) contados do nível do passeio frontal do imóvel, quando os
engenhos com anúncios publicitários forem apoiados no solo ou em estruturas fixadas no mesmo;
IV - quando paralelo à fachada, em imóveis sem marquise, não poderá ocupar a área superior a 2/3 (dois terços) do limite
horizontal da fachada, e nem ¾ (três quartos) dos seus limites verticais;
V - quando paralelo à fachada, instalados acima da marquise, não poderá avançar os limites estabelecidos no inciso anterior;
VI - quando instalados em bandeira ou em posição perpendicular ou oblíqua à fachada, poderão avançar até dois terços
da largura do passeio, desde que este avanço nunca exceda a 1,00m (um metro), sendo permitida apenas uma estrutura
por empreendimento ou estabelecimento;
VII - quando o anúncio estiver instalado em suportes em forma de totens ou estruturas tubulares, deverão eles estar
contidos dentro do lote e não ultrapassar a altura máxima de 5,00m (cinco metros) e largura máxima de 1,50m (um metro
e cinquenta centímetros) incluídas a estrutura e a área total do anúncio.
VIII - a projeção ortogonal do engenho sobre a fachada onde se situa deve estar totalmente contida dentro dos limites
desta;
IX - a localização de letreiros em edificações não poderá ultrapassar ¾ (três quartos) de altura da sobreloja;
X - será permitida a subdivisão de letreiros, painéis ou placas, desde que a área de ocupação não ultrapasse a área
total permitida;
XI - os estabelecimentos situados acima do térreo deverão anunciar no hall de entrada, dentro do edifício de acordo com
as regras do condomínio;
XII - quando, com dispositivo luminoso de luz intermitente, pisca-pisca ou jogo de luzes em período noturno, não poderá
prejudicar a edificação em que estiver instalado ou as edificações vizinhas;
XIII - permitido em toldo somente na bambinela, desde que não ultrapasse a altura de 0,30 m (trinta centímetros);
XIV - fica proibida a instalação de tabuletas ou placas de outdoor em edificações.
§ 1º Não será permitida a instalação de engenhos publicitários que descaracterizem as fachadas dos imóveis com a
colocação de painéis, revestimentos, acréscimos às marquises, marquises falsas, ou outros dispositivos.
§ 2º Quando situado entre a loja ou sobreloja e o primeiro andar do edifício, o engenho não poderá ocupar 70% (setenta
por cento) de cumprimento do espaço vazio situado entre os dois pontos, e o cumprimento máximo de 1/3 (um terço)
de sua largura.
Art. 17 Quando existir mais de 1 (um) estabelecimento situado na área interna de uma mesma edificação, localizado no
térreo ou andares superiores e que não tenha entrada independente de frente para a rua, a área destinada ao letreiro
será aquela correspondente à testada do hall de entrada do condomínio e deverá ser subdividida proporcionalmente entre
os estabelecimentos, de acordo com as regras do condomínio da edificação.
Parágrafo único. Caso a Convenção de Condomínio assim estabeleça, a área correspondente à entrada coletiva poderá
anunciar apenas o nome do condomínio, ficando permitida a colocação de placas indicativas apenas na área interna
do imóvel.
Art. 18 O letreiro instalado em empena cega deverá atender às seguintes condições:
I - ser único em cada empena cega por bloco de edificação;
II - apresentar altura mínima igual ou maior do que 6,00m (seis metros), medida a partir do ponto mais alto do passeio;
III - apresentar área máxima de 2/3 (dois terços) de largura e ¾ (três quartos) de altura da empena em que estiver
instalado;
IV - apresentar projeção ortogonal contida nos limites do perímetro da empena cega.
V - quando da retirada do anúncio, a empena cega deverá ser totalmente recuperada pelo responsável.
Art. 19 Será permitida às casas de diversão, teatro, cinema e similares a colocação de programas e de cartazes artísticos
na sua parte externa, desde que colocados em local próprio e se refiram exclusivamente às diversões nela exploradas,
conforme determinado nesta Lei.
Seção IV
Das Normas para Instalação e Veiculação de Anúncios em Imóvel não Edificado, Público ou Privado
Art. 20 A instalação de anúncios ou engenhos publicitários tipo painel, tabuleta, outdoor, totem e outros em terrenos
não edificados públicos ou privados deverão atender, além dos critérios gerais estabelecidos nesta Lei, às seguintes
exigências:
I - os engenhos publicitários em terrenos não edificados terão sua permanência no local condicionada à limpeza e manutenção do terreno, a ser efetuada pelo responsável pela instalação do engenho e anúncio;
II - o recuo de frente deverá ser de pelo menos 0,50 (cinquenta centímetros) a partir da testada do imóvel;
III - sua estrutura de fixação não poderá ser instalada sobre passeio público ou avançar sobre o mesmo;
IV - os engenhos deverão ter todos os seus pontos abaixo de 9,00m (nove metros) medidos entre o ponto mais alto do
engenho e o ponto mais alto do passeio situado imediatamente abaixo do engenho;
V - não poderá apresentar quadros superpostos;
VI - um quadro não poderá exceder as medidas de 30,70m² (trinta metros e setenta centímetros quadrados) em sua
área total; o cumprimento de 9,30m (nove metros e trinta centímetros lineares); a altura de 3,30m (três metros e trinta
centímetros);
VII - a sustentação do engenho quando construída com madeira, não poderá ser de material inferior à obtida com o uso
de madeira resistente equivalente à paraju ou similar, em suas peças principais e frontais de no mínimo 12cm X 6cm
(doze centímetros por seis centímetros) e peças de escoramento de no mínimo 7cm X 4cm (sete centímetros por quatro
centímetros), ou acima destas medidas;
VIII - deverão possuir em sua volta, molduras de, no mínimo, 7cm (sete centímetros) de largura, devidamente pintadas
com tintas resistentes às condições climáticas.
Art. 21 A instalação de engenhos de divulgação de propaganda ou publicidade nas áreas contíguas de faixas de domínio
de rodovias, quando forem apoiados no solo ou em estruturas fixadas no mesmo, deverá atender, além das normas gerais
de segurança, às seguintes exigências:
I - o engenho deverá apresentar uma única face devendo esta permanecer voltada para o sentido de direção do trânsito;
II - não poderão ser instalados juntos de alças de trevos, em trechos em curva e nas interseções;
III - a legislação de trânsito vigente.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei considera-se como não edificado o terreno não ocupado ou ocupado parcialmente com edificação de caráter transitório, como imóvel em construção, estacionamento, drive-in, lava-jato, circo e
afins, ou com edificação que se destina exclusivamente a portarias, guaritas, oficinas com recuos e similares.
Art. 22 Será permitida a publicidade em veículos tipo táxi e de transporte público no município, de acordo com a legislação vigente.
Parágrafo único. O anúncio somente será aprovado se estiver de acordo com as disposições e determinações da legislação
de trânsito vigente.
Art. 23 A veiculação de anúncios em aviões e similares somente será permitida mediante prévia análise das normas de
segurança e autorização pelo Departamento de Aviação Civil (DAC).
Art. 24 Será admitida a publicidade em balões infláveis, desde que sejam satisfeitos os seguintes critérios:
I - atender às normas de segurança estabelecidas e aprovadas pelo Corpo de Bombeiros de acordo com laudo de vistoria
emitido pelo órgão local;
II - deverão manter sua projeção em qualquer situação contida nos limites do imóvel, não podendo avançar sobre os
imóveis vizinhos e sobre os logradouros.
Art. 25 Será admitido anúncio colocado em tapume, desde que observe altura máxima igual ou inferior a 3,00m (três
metros), devendo o tapume ser mantido em bom estado de conservação e atender às normas gerais de segurança.
Art. 26 Será permitida a instalação de anúncio na cobertura das edificações nas seguintes condições:
I - o edifício deve ter seu uso exclusivamente comercial;
II - deve ser observado o cone da Aeronáutica, devendo o respectivo requerimento ser acompanhado de fotografia do
local, no tamanho de 12cm x 18cm (doze centímetros por dezoito centímetros) e de projeto detalhado, subscrito por
profissional responsável por sua colocação e segurança;
III - ter apenas um anúncio visível em cada face de exposição;
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IV - ter toda a estrutura e sustentação construída em material metálico;
V - ter sua projeção ortogonal contida nos limites do perímetro da cobertura;
VI - não interferir em heliportos, laje de segurança ou raio de ação de pára-raios;
VII - encontrar-se em edificação sem anúncio na empena cega na mesma visibilidade.
Seção V
Das Normas para Instalação e Veiculação de Anúncios tipo Outdoor
Art. 27 A instalação de engenho tipo outdoor deverá atender além dos critérios gerais estabelecidos nesta Lei às seguintes exigências:
I - somente será permitida a instalação de engenhos publicitários tipo outdoor em imóveis privados não edificados, assim
definidos no parágrafo único do art. 20 desta Lei;
II - quando instalados em conjunto será permitido, no máximo, de 1 (um) conjunto de 2 (dois) quadros com as mesmas
dimensões para cada imóvel autorizado;
III - quando da instalação de mais de 1 (um) quadro na mesma estrutura, cada quadro será considerado como um
engenho distinto para fins de licenciamento e tributação;
IV - quando da instalação de engenhos cujos quadros possuam mais de uma face de exposição, cada face será considerada como um engenho distinto para fins de licenciamento e tributação.
Seção VI
Das Normas para Instalação e Veiculação de Anúncios em Faixas, Bandeiras e Estandartes
Art. 28 As faixas, bandeiras ou estandartes poderão ser colocados no espaço aéreo municipal ou em fachadas de edificações, respeitados os seguintes requisitos:
I - constitui obrigação da pessoa física ou jurídica responsável pela confecção da faixa, bandeiras ou estandartes a
colocação e retirada dos mesmos;
II - nas faixas, bandeiras ou estandartes deverá constar, de forma legível, o nome da pessoa física ou jurídica responsável
pela sua confecção, afixação e retirada e a data do vencimento;
III - a remoção da faixa, bandeiras ou estandartes deverá ocorrer em, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas depois de
expirado o prazo da autorização;
IV - as faixas, bandeiras ou estandartes autorizados poderão permanecer expostos pelo período máximo de 10 (dez) dias;
V - o comprimento máximo para as faixas será de 10,00m (dez metros) e a altura máxima permitida para as faixas é de
0,80m (oitenta centímetros);
VI - as bandeiras ou estandartes poderão ter área total máxima de 3,00m² (três metros quadrados).
Art. 29 Observadas as demais exigências constantes desta Lei, ficam excluídas das vedações dos incisos I a III do
artigo 13 desta Lei, as faixas alusivas a eventos ou campanhas cívicas e/ou educacionais promovidos pelos poderes
públicos federal, estadual ou municipal, ou por suas entidades administrativas, bem como, aquelas de responsabilidade
de partidos políticos, desde que conformes com a legislação eleitoral, e as entidades religiosas, quando da divulgação
de eventos e cultos religiosos.
§ 1° As entidades requerentes mencionadas no artigo 29 ficam isentas do pagamento das taxas municipais incidentes,
porém, sujeitas às mesmas regras de licenciamento previstas nesta Lei.
2° Nos casos mencionados neste artigo, o número máximo de faixas a serem instaladas simultaneamente será de 05
(cinco), sendo vedada a afixação de mais de uma faixa por via ou entorno de praça publica.
Art. 30 As Faixas, bandeiras e estandartes com fins de publicidade e promocionais poderão ser admitidas quando em
caráter provisório, desde que, previamente licenciadas e afixadas na fachada da edificação onde se localiza a atividade
econômica, utilizado no máximo 40% (quarenta por cento) do cumprimento total da fachada e possuindo uma altura
máxima de 0,80m (oitenta centímetros).
Art. 31 Observados o cumprimento e a altura estabelecidos no artigo anterior, as faixas de conteúdo comercial, as
quais visam à implantação de futuras instalações, quando afixadas na fachada da edificação onde se localize atividade
econômica, poderão ser
fixadas provisoriamente e em caráter precário, até a fixação de placa definitiva pelo prazo máximo de 10 dias.
CAPÍTULO IV
DA LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DA PUBLICIDADE
Art. 32 A veiculação de publicidade que, de qualquer forma, utilize vias e logradouros públicos, ou em locais deles
visíveis, bem como lugares franqueados ao acesso público, somente será permitida mediante licença prévia outorgada
pelo Poder Público.
Art. 33 A licença poderá ser requerida pela pessoa física ou jurídica:
I - diretamente interessada na veiculação da publicidade;
II - que explore ou utilize, com objetivos comerciais, a divulgação de anúncios de terceiros.
Art. 34 Deverão constar dos anúncios publicitários ou especiais, ou dos engenhos utilizados para sua fixação, de forma
facilmente visível, a identificação da empresa ou pessoa física exibidora e o número da autorização.
Art. 35 No caso dos anúncios indicativos ou cooperativos, o requerente deverá manter a autorização em local visível no
interior do estabelecimento onde se encontra fixado o anúncio.
Art. 36 O pedido de licença para veiculação de publicidade e propaganda deverá ser adentrado no setor de protocolo da
Prefeitura Municipal, mediante requerimento.
Art. 37 O requerimento mencionado no artigo 36 deverá estar instruído com os seguintes documentos:
I - taxa de serviços administrativos devidamente quitada;
II - para todos os meios de publicidade e propaganda: layout do anúncio com a mensagem a ser veiculada, desenhos e
alegorias quando necessário;
III - para anúncio veiculado em imóvel edificado ou em construção: planta da situação do imóvel, devendo constar a
posição do anúncio em relação ao logradouro e/ou estabelecimento;
IV - para anúncio veiculado em imóveis não edificados: planta da situação, fazendo constar a posição do anúncio em
relação ao logradouro, às edificações e anúncios existentes nos lotes vizinhos e no próprio lote;
V - especificação do tipo de engenho de divulgação de publicidade que se pretende instalar e os materiais que o compõem;
VI - projeto técnico assinado por engenheiro responsável no caso de engenhos complexos.
Art. 38 O pagamento da taxa de licença para veiculação de publicidade somente incidirá sobre aqueles anúncios aprovados pelo setor competente e deverá ser efetuado em qualquer agência bancária credenciada pelo Município, nos valores
fixados no anexo I desta Lei.
Parágrafo único. A taxa será arrecadada observados os seguintes prazos de recolhimento:
I - as iniciais, no ato da concessão da licença;
II - as posteriores:
a) quando anuais, na data mencionada no respectivo aviso de lançamento;
b) quando mensais, até o dia 10 (dez) de cada mês;
c) quando diárias, no ato do pedido.
Art. 39 A licença somente será concedida após o pagamento dos tributos devidos.
Art. 40 A instalação do engenho ou anúncio de qualquer natureza só poderá ser feita após a liberação da licença.
Art. 41   Na hipótese de uso de solo público, o requerimento deverá conter, além dos documentos constantes do artigo
38, o ato administrativo da outorga de permissão de uso do solo e ser instruído com o respectivo comprovante de
pagamento do preço público.
Art. 42 Para o licenciamento de faixas, bandeiras ou estandartes, o requerimento deverá ser protocolizado com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis da data prevista para a sua colocação e deverá informar:
I - nome, endereço e telefone do interessado;
II - tipo de propaganda ou evento a ser divulgado;
III - data para colocação e retirada da faixa;
IV - quantidade de faixas que pretende colocar;
V - locais de instalação;
VI - medidas da faixa.
Art. 43 O licenciamento de cada engenho do tipo outdoor ficará condicionado à seção não onerosa de duas locações
bissemanais por ano para o Poder Público Municipal, para fins de divulgação de projetos sociais, informações de utilidade
pública ou ações promovidas pelo Poder Executivo Municipal.
Parágrafo único. O Poder Público Municipal manterá controle das locações no cadastro de cada engenho de outdoor e
deverá fazer por escrito a reserva das placas com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
Art. 44 Para pedido de licenciamento de engenhos complexos previstos nesta Lei, além da documentação legal a ser
apresentada, será obrigatória a juntada do Termo de Responsabilidade Técnica por profissional legalmente habilitado ou
termo de permissão resultante da licitação pública.
Art. 45 O Executivo manterá Cadastro dos Divulgadores de Anúncios, fazendo constar as licenças outorgadas com as respectivas especificações técnicas do engenho de divulgação de publicidade, os dados do responsável pela sua instalação
e o número de registro respectivo.
Parágrafo único. O número de registro de que trata o caput deverá ser indicado em posição destacada no engenho de
divulgação de publicidade, como parte do anúncio ou mediante pintura, adesivo ou autocolante.
Art. 46 Somente poderá ser instalado o engenho de publicidade para o qual se outorgou licença após o pagamento das
Taxas pertinentes, calculadas nos termos da legislação vigente.
CAPÍTULO V
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
Art. 47 Para os fins desta Lei, consideram-se infrações:
I - exibir anúncio:
a) sem a necessária licença;
b) com dimensões diferentes das aprovadas;
c) fora do prazo constante da licença;
d) sem constar de forma legível e visível do logradouro público, o número da licença.
II - manter o anúncio em mau estado de conservação;
III - não atender à intimação do órgão competente para a regularização ou a remoção do anúncio;
IV - veicular qualquer tipo de anúncio em desacordo com o disposto nesta Lei e nas demais leis municipais, estaduais
e federais pertinentes;
V - praticar qualquer outra violação às normas previstas nesta Lei ou em seu decreto regulamentar.
Parágrafo único. Para todos os efeitos desta Lei, respondem solidariamente pela infração praticada os responsáveis pelo
anúncio nos termos do art. 48.
Art. 48 A inobservância das disposições desta Lei sujeitará os infratores às seguintes penalidades:
I - multa;
II - cancelamento imediato da licença do anúncio indicativo ou da autorização do anúncio especial;
III - remoção do anúncio.
Art. 49 Na aplicação da primeira multa, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, os responsáveis serão notificados
a regularizar o anúncio ou a removê-lo, quando for o caso, observados os seguintes prazos:
I - 5 (cinco) dias, no caso de anúncio indicativo ou especial;
II - 24 (vinte e quatro) horas, no caso de anúncio que apresente risco iminente.
Art. 50 Na hipótese do infrator não proceder à regularização ou remoção do anúncio instalado irregularmente, a Municipalidade adotará as medidas para sua retirada, ainda que esteja instalado em imóvel privado, cobrando os respectivos
custos de seus responsáveis, independentemente da aplicação das multas e demais sanções cabíveis.
Parágrafo único. O Poder Público Municipal poderá ainda interditar e providenciar a remoção imediata do anúncio, ainda
que esteja instalado em imóvel privado, em caso de risco iminente de segurança ou da reincidência na prática de infração, cobrando os custos de seus responsáveis, não respondendo por quaisquer danos causados ao anúncio quando
de sua remoção.
Art. 51 As multas serão aplicadas da seguinte forma:
I - primeira multa no valor de 05 (cinco) Unidades Padrão Fiscal do Município por anúncio irregular;
II - acréscimo de 10 (dez) Unidades Padrão Fiscal do Município para cada metro quadrado que exceder os 4,00m²
(quatro metros quadrados);
III - persistindo a infração após a aplicação da primeira multa e a intimação referida no art. 37, sem que sejam respeitados
os prazos ora estabelecidos, será aplicada multa correspondente ao dobro da primeira, reaplicada a cada 15 (quinze) dias
a partir da lavratura da anterior, até a efetiva regularização ou a remoção do anúncio, sem prejuízo do ressarcimento, pelos
responsáveis, dos custos relativos à retirada do anúncio irregular pela Prefeitura.
§ 1º No caso de o anúncio apresentar risco iminente, a segunda multa, bem como as reaplicações subsequentes, ocorrerão a cada 24 (vinte e quatro) horas a partir da lavratura da multa anterior até a efetiva remoção do anúncio.
§ 2º Nos casos em que não é permitida a veiculação de anúncios publicitários por meio de “banners”, “lambe-lambe”,
faixas, pinturas e outros elementos que promovam profissionais, serviços ou qualquer outra atividade nas vias e equipamentos públicos, as sanções estipuladas neste artigo serão também aplicadas aos respectivos responsáveis.
CAPÍTULO VI
DOS RESPONSÁVEIS PELO ANÚNCIO
Art. 52 Para efeitos desta Lei, são solidariamente responsáveis pelo anúncio o proprietário e o possuidor do imóvel onde
o anúncio estiver instalado.
§ 1º A empresa instaladora é também solidariamente responsável pelos aspectos técnicos e de segurança de instalação
do anúncio, bem como de sua remoção.
§ 2º Quanto à segurança e aos aspectos técnicos referentes à parte estrutural e elétrica, também são solidariamente
responsáveis os respectivos profissionais.
§ 3º Quanto à segurança e aos aspectos técnicos referentes à manutenção, também é solidariamente responsável a
empresa de manutenção.
§ 4º Os responsáveis pelo anúncio responderão administrativa, civil e criminalmente pela veracidade das informações prestadas.
CAPITULO VII
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS E COMPETÊNCIAS
Art. 53 Para a apreciação e decisão da matéria tratada nesta Lei serão observadas as seguintes instâncias administrativas,
facultada a delegação de competência:

I - Secretário Municipal de Indústria e Comércio;
II - Prefeito do Município.
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efeito retroativo a 01.08.2011. Barbacena, 21 de setembro de 2011

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 54 A publicidade em ônibus, táxis e veículos automotores particulares, condicionada a outorga de licença pelo poder
publico municipal, será disciplinada em lei especifica.
Art. 55 Os engenhos de divulgação de publicidade já existentes na data de publicação desta Lei que se enquadrem nas
normas por ela estabelecidas, poderão ser mantidos se o interessado, no prazo de 90 (noventa) dias, fizer o pedido de
licença no órgão competente.
Art. 56 Os engenhos de divulgação de publicidade já existentes que não se enquadrem nas normas por ela estabelecidas,
deverão ser removidos ou adequados no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da publicação desta Lei, sob pena
de retirada compulsória.
Art. 57 Ficam isentos de taxação para efeito desta Lei os engenhos provisórios que contenham área útil até 0,50m2
(cinquenta centímetros quadrados).
Art. 58 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário, em especial as Leis Municipais nºs 3.562, de 1999; 3.897, de 2005;
4.122, de 2008 e 4.223, de 2009.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 14 de setembro de 2011;
169º ano da Revolução Liberal, 81º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
(Projeto de Lei nº 055/2011 – Autoria do Executivo)

ANEXO I
TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE
TAMANHO DA ÁREA
TAXA ANUAL
TAXA MENSAL
TAXA DIÁRIA
DO ANUNCIO
QUANT. UFMB
QUANT. UFMB
QUANT. UFMB
Até 4m²
3,00
0,50
0,05
De 4 a 8m²
4,00
0,70
0,07
De 8 a 16m²
5,00
0,83
0,08
De 16 a 32m²
6,00
1,00
0,10
Acima de 32m²
7,00
1,17
0,12

............................................................................................................................................................................
LEI Nº 4.378
“Altera a Lei Municipal nº 3.807/2004, acrescentando à mesma a instituição do programa para destinação e recolhimento
de óleo ou gordura utilizados na fritura de alimentos em nossa cidade e dá outras providências.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º. Fica proibido o uso de gorduras e óleos comestíveis de frituras em geral, por um período superior a 24 (vinte
e quatro) horas ou que apresentem sinais de saturação, modificação na sua coloração, odor ou presença de resíduos
queimados.
Art. 2º. Caberá aos estabelecimentos comerciais que lidam com fritura fazer a troca dentro do prazo estabelecido.
Art. 3º. Caberá ao Poder Público fiscalizar o cumprimento do disposto no art. 1º desta Lei.
Art. 4º O descumprimento do disposto nesta Lei constitui infração de natureza sanitária, a ser punida administrativamente, observadas as formalidades legais, a Lei Municipal nº 3807/04, e os princípios Constitucionais de ampla defesa
e contraditório, sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis, obedecendo a sequência disposta nos
incisos abaixo:
I- advertência escrita;
II- pena educativa;
III- multa;
IV- apreensão de produto, embalagens e utensílios;
V - interdição de produtos, serviços, embalagens, utensílios e equipamentos;
VI - interdição parcial ou total de estabelecimentos, seções, dependências, veículos e equipamentos;
VII - inutilização de produtos, embalagens e recipientes;
VIII - suspensão de vendas de produto;
IX - cancelamento definitivo do Alvará de Autorização Sanitária.
Art. 5º V E T A D O
Art. 6º V E T A D O
Art. 7º V E T A D O
Art. 8º V E T A D O
Art. 9º V E T A D O
Art. 10 V E T A D O
Art. 11 V E T A D O
Art. 12 V E T A D O
Art. 13 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 14 de setembro de 2011;
169º ano da Revolução Liberal, 81º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
(Projeto de Lei nº 039/2011 – Autoria do Vereador Carlos Roberto Batista)
............................................................................................................................................................................

DECRETOs municipais
DECRETO Nº 7.087

“Revoga o Decreto Municipal nº. 6.824, de 29 de março de 2010”.
A PREFEITA 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;
Art. 1º Fica revogado o Decreto Municipal nº. 6.824, de 29 de março de 2010.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 14 de setembro de 2011;
169º ano da Revolução Liberal, 81º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
............................................................................................................................................................................

PORTARIAS ASSINADAS PELA
EXMA. SRA. PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 14.057 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exercício de suas atribuições legais e da competência que lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município de Barbacena, considerando o disposto no art. 33,
da Lei nº 3.330/96, e conforme Parecer nº 105/2011, exarado pela Douta Advocacia-Geral do Município, datado de
06.06.2011, às fls. 180, do Processo Funcional nº 3521/95;RESOLVE: CONCEDER progressão funcional à servidora
Sandra Valéria Ribeiro Rodrigues Araújo, ocupante do Cargo Público de Professor, para o nível P-3-A, do Quadro do
Magistério Municipal, com efeito retroativo a 01.05.2011, de conformidade com o Requerimento nº 001428/2011.
Barbacena, 25 de agosto de 2011.
PORTARIA Nº 14.058 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exercício de suas atribuições legais e da competência que lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município de Barbacena, considerando o disposto no art. 33,
da Lei nº 3.330/96, e conforme Parecer nº 122/2011, exarado pela Douta Advocacia-Geral do Município, datado de
13.06.2011, às fls. 189, do Processo Funcional nº 1731/83; RESOLVE: CONCEDER promoção à servidora Marcélia
Corrêa de Carvalho Chartoni Simão, ocupante do Cargo Público de Professor, para o nível P-4-B, do Quadro do Magistério
Municipal, com efeito retroativo a 16.03.2011, de conformidade com o Requerimento nº 000910/2011. Barbacena,
25 de agosto de 2011.
PORTARIA Nº 14.088 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis em vigor e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:
CONCEDER aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, nos termos do art. 3º, da
Emenda Constitucional nº 47/2005, ao servidor José Antonio de Barros, Matrícula nº 2.519, CPF nº 194.830.906-87,
no Cargo de Encarregado, nível C-31, conforme Parecer nº 210/2011, exarado pela Advocacia-Geral do Município, com
efeito retroativo a 13.07.2011. Barbacena, 06 de setembro de 2011.
PORTARIA Nº 14.092 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com a Constituição do Município de Barbacena e a Lei Delegada Municipal nº 25, de 27 de janeiro de 2009; RESOLVE:
EXONERAR Willian Rosa de Melo, do Cargo de Provimento em Comissão de Chefe da Divisão de Apoio Executivo, símbolo
DASM-3, da Gerência do Terminal Rodoviário, na Empresa Municipal de Turismo de Barbacena – CENATUR, a partir de
16.09.2011. Barbacena, 13 de setembro de 2011.
PORTARIA Nº 14.093 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com a Constituição do Município de Barbacena e a Lei Delegada Municipal nº 25, de 27 de janeiro de 2009;
RESOLVE: NOMEAR Alexsandro José de Oliveira, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Chefe da Divisão de
Apoio Executivo, símbolo DASM-3, da Gerência do Terminal Rodoviário, na Empresa Municipal de Turismo de Barbacena
– CENATUR, a partir de 16.09.2011. Barbacena, 13 de setembro de 2011.

PORTARIA Nº 14.100 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis em vigor e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE: CONCEDER
aposentadoria compulsória, com proventos proporcionais, nos termos do art. 40, §1º, inciso II da Constituição Federal,
ao servidor Vicente Martins, Matrícula nº 4.784, CPF nº 328.945.116-04, no Cargo de Pedreiro, símbolo B-19, conforme
Parecer nº 212/2011, exarado pela Advocacia-Geral do Município, com efeito retroativo a 27.03.2009. Barbacena, 21
de setembro de 2011.
PORTARIA Nº 14.101 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis em vigor e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:
CONCEDER aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, nos termos do art. 3º, III, da EC
nº 47/2005, à servidora Edna Maria Costa Flisch Rodrigues, Matrícula nº 2.237, CPF nº 333.168.646-87, no Cargo de
Técnico em Educação, símbolo T-3-A, conforme Parecer nº 200/2011, exarado pela Advocacia-Geral do Município, com
efeito retroativo a 09.06.2011.Barbacena, 21 de setembro de 2011.
PORTARIA Nº 14.102 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis em vigor e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE: CONCEDER
aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, nos termos do art. 40, §1º, inciso III, alínea
“b” c/c art. 40, §5º da Constituição Federal, à servidora Inês Pereira Barbosa, Matrícula nº 3.035, CPF nº 333.176.58649, no Cargo de Professora, símbolo P-3-A, conforme Parecer nº 189/2011, exarado pela Advocacia-Geral do Município,
com efeito retroativo a 30.04.2011. Barbacena, 21 de setembro de 2011.
PORTARIA Nº 14.103 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis em vigor e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:
CONCEDER aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, nos termos do art. 3º, inciso
III, da EC nº 47/2005, à servidora Maria Fátima do Nascimento, Matrícula nº 2.115, CPF nº 437.654.676-34, no Cargo
de Professora, símbolo P-4-A, conforme Parecer nº 172/2011, exarado pela Advocacia-Geral do Município, com efeito
retroativo a 18.05.2011.Barbacena, 21 de setembro de 2011.
PORTARIA Nº 14.104 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis em vigor e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE: CONCEDER
aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, nos termos do art. 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003, à servidora Sonia de Fátima Esmeria Nascimento, Matrícula nº 3.041, CPF nº 409.653.176-68,
no Cargo de Professora, símbolo P-3-A, conforme Parecer nº 186/2011, exarado pela Advocacia-Geral do Município, com
efeito retroativo a 15.06.2011. Barbacena, 21 de setembro de 2011.
PORTARIA Nº 14.105 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis em vigor e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:
CONCEDER aposentadoria por invalidez permanente, com proventos proporcionais, nos termos do art. 40, §1º, inciso I da
Constituição Federal, ao servidor Moacir de Paiva, Matrícula nº 1.086, CPF nº 410.734.956-04, no Cargo de Trabalhador
Braçal, símbolo C-09, conforme Parecer nº 177/2011, exarado pela Advocacia-Geral do Município, com efeito retroativo
a 20.09.2009. Barbacena, 21 de setembro de 2011.
PORTARIA Nº 14.106 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis em vigor e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE: CONCEDER aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, nos termos do art. 3º, da Emenda
Constitucional 47/2005, ao servidor Natalino Goes Monteiro, Matrícula nº 2.302, CPF nº 333.170.036-34, no Cargo de
Auxiliar de Obras, símbolo B-19, conforme Parecer nº 190/2011, exarado pela Advocacia-Geral do Município, com efeito
retroativo a 22.06.2011. Barbacena, 21 de setembro de 2011.
PORTARIA Nº 14.107 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis em vigor e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:
CONCEDER aposentadoria por invalidez permanente, com proventos proporcionais, nos termos do art. 40, §1º, inciso I da
Constituição Federal, ao servidor Ademir dos Reis, Matrícula nº 1.481, CPF nº 331.724.396-15, no Cargo de Auxiliar de
Obras, símbolo B-19, conforme Parecer nº 170/2011, exarado pela Advocacia-Geral do Município, com efeito retroativo
a 14.04.2009. Barbacena, 21 de setembro de 2011.
PORTARIA Nº 14.108 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis em vigor e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:
CONCEDER aposentadoria por invalidez permanente, com proventos proporcionais, nos termos do art. 40, §1º, inciso I
da Constituição Federal, à servidora Ivonette Gamonal de Castro, Matrícula nº 2.550, CPF nº 478.735.076-53, no Cargo
de Professora, símbolo P-3-A, conforme Parecer nº 171/2011, exarado pela Advocacia-Geral do Município, com efeito
retroativo a 10.02.2010. Barbacena, 21 de setembro de 2011.
PORTARIA Nº 14.109 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com a Constituição do Município de Barbacena e a Lei Delegada Municipal nº 25, de 27 de janeiro de 2009;
RESOLVE: EXONERAR Renato Gomes Valério, do Cargo de Provimento em Comissão de Chefe da Divisão de Eventos,
símbolo DASM-3, da Coordenadoria de Eventos e Divulgação, na Superintendência de Eventos, na Empresa Municipal de
Turismo de Barbacena – CENATUR, a partir desta data. Barbacena, 21 de setembro de 2011.
PORTARIA Nº 14.110 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com a Constituição do Município de Barbacena e a Lei Delegada Municipal nº 25, de 27 de janeiro de 2009; RESOLVE:
NOMEAR Roselaine Florentino, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Chefe da Divisão de Eventos, símbolo
DASM-3, da Coordenadoria de Eventos e Divulgação, na Superintendência de Eventos, na Empresa Municipal de Turismo
de Barbacena – CENATUR, a partir desta data. Barbacena, 21 de setembro de 2011.
PORTARIA Nº 14.119 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis em vigor e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE: CONCEDER
aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, nos termos do art. 40, §1º, inciso III, alínea
“a” c/c § 5º, da Constituição Federal, à servidora Liliane Gervason Fabre, Matrícula nº 7.497, CPF nº 382.382.686-72,
no Cargo de Professora, nível P-5, Parecer nº 197/2011, exarado pela Advocacia-Geral do Município, com efeito retroativo
a 30.06.2011. Barbacena, 22 de setembro de 2011.
PORTARIA Nº 14.120 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis em vigor e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE: CONCEDER
aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos proporcionais, nos termos do art. 40, §1º, inciso III,
alínea “b” da Constituição Federal, à servidora Maria Aparecida de Oliveira, Matrícula nº 9.848, CPF nº 562.637.086-20,
no Cargo de Professora, nível P-2-A, conforme Parecer nº 185/2011, exarado pela Advocacia-Geral do Município, com
efeito retroativo a 31.01.2011. Barbacena, 22 de setembro de 2011.
PORTARIA Nº 14.122 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis em vigor e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE: CONCEDER
aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos proporcionais, nos termos do art. 40, §1º, inciso III,
alínea “b”, da Constituição Federal, ao servidor Caetano da Silva Coelho, Matrícula nº 2.643, CPF nº 479.045.006-63,
no Cargo de Guarda Municipal GM-1, nível B-25, conforme Parecer nº 183/2011, exarado pela Advocacia-Geral do
Município, com efeito retroativo a 04.03.2011. Barbacena, 22 de setembro de 2011.
PORTARIA Nº 14.123 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis em vigor e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE: CONCEDER aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, nos termos do art. 6º, da Emenda
Constitucional 41/2003, ao servidor José Francisco da Silva, Matrícula nº 2.907, CPF nº 432.014.076-15, no Cargo de
Carpinteiro, nível B-19, conforme Parecer nº 181/2011, exarado pela Advocacia-Geral do Município, com efeito retroativo
a 25.07.2011. Barbacena, 22 de setembro de 2011
PORTARIA Nº 14.124 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis em vigor e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE: CONCEDER
aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, nos termos do art. 3º, inciso III da Emenda
Constitucional 47/2005, à servidora Maria das Graças Silva do Nascimento, Matrícula nº 2.546, CPF nº 056.516.07617, no Cargo de Atendente Administrativo, nível C-16, conforme Parecer nº 202/2011, exarado pela Advocacia-Geral do
Município, com efeito retroativo a 04.07.2011. Barbacena, 22 de setembro de 2011
PORTARIA Nº 14.125 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis em vigor e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE: CONCEDER aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, nos termos do art. 6º, da Emenda
Constitucional 41/2003, à servidora Eliza Maria Firmino, Matrícula nº 2.261, CPF nº 423.615.836-15, no Cargo de
Professora, nível P-3-A, conforme Parecer nº 194/2011, exarado pela Advocacia-Geral do Município, com efeito retroativo
a 03.07.2011. Barbacena, 22 de setembro de 2011.
PORTARIA Nº 14.126 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis em vigor e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE: CONCEDER
aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, nos termos do art. 3º, inciso III da Emenda
Constitucional 47/2005, ao servidor Antônio Eduardo Viol, Matrícula nº 2.073, CPF nº 333.075.206-87, no Cargo de
Motorista, nível C-25, conforme Parecer nº 175/2011, exarado pela Advocacia-Geral do Município, com efeito retroativo
a 18.07.2011. Barbacena, 22 de setembro de 2011.
PORTARIA Nº 14.127 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com a Constituição do Município de Barbacena e a Lei Delegada Municipal nº 14, de 27 de janeiro de 2009; RESOLVE: EXONERAR Célia Aparecida Oliveira Ambrosano, do Cargo de Provimento em Comissão de Assistente de Gabinete,
símbolo DASM-2, na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, com efeito retroativo a 01.09.2011.
Barbacena, 23 de setembro de 2011.

PORTARIA Nº 14.094 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as Leis em vigor, e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE: DESIGNAR
Geraldo Henriques Alves de Faria, para responder, cumulativamente, pela Chefia da Divisão de Contabilidade e Tesouraria
da Empresa Municipal de Turismo de Barbacena – CENATUR, sem quaisquer outras vantagens além das de seu cargo, a
partir desta data. Barbacena, 20 de setembro de 2011.

PORTARIA Nº 14.128 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis em vigor e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:
CONCEDER aposentadoria compulsória, com proventos proporcionais, nos termos do art. 40, §1º, inciso II da Constituição
Federal, ao servidor Wilson Simões, Matrícula nº 4.068, CPF nº 076.425.806-06, no Cargo de Operador de Máquinas
Pesadas, símbolo B-24, conforme Parecer nº 180/2011, exarado pela Advocacia-Geral do Município, com efeito retroativo
a 15.04.2011. Barbacena, 23 de setembro de 2011.

PORTARIA Nº 14.095 -A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis em vigor e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:
CONCEDER aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, nos termos do art. 40, §1º, inciso I da Constituição
Federal, ao servidor Eliton Dias Soares, Matrícula nº 2.714, CPF nº 478.738.926-20, no Cargo de Padeiro, símbolo
C-23, conforme Parecer nº 217/2011, exarado pela Advocacia-Geral do Município, com efeito retroativo a 18.07.2011.
Barbacena, 21 de setembro de 2011.

PORTARIA Nº 14.129 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis em vigor e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE: CONCEDER
aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, nos termos do art. 6º, da Emenda Constitucional 41/2003, ao servidor Geraldo Magela Rodrigues de Oliveira, Matrícula nº 2.049, CPF nº 116.687.506-78, no Cargo de Oficial de Administração, nível B-34, apostilado nos vencimentos do símbolo CC-2, conforme Parecer nº 224/2011,
exarado pela Advocacia-Geral do Município, com efeito retroativo a 09.08.2011. Barbacena, 28 de setembro de 2011.

PORTARIA Nº 14.096 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis em vigor e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:
CONCEDER aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, nos termos do art. 40, §1º, inciso I da Constituição
Federal, ao servidor Wanir Inocente da Silva, Matrícula nº 2.851, CPF nº 383.194.466-00, no Cargo de Guarda Municipal
GM-1, símbolo B-25, conforme Parecer nº 216/2011, exarado pela Advocacia-Geral do Município, com efeito retroativo
a 19.07.2011. Barbacena, 21 de setembro de 2011.

Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
............................................................................................................................................................................

PORTARIA Nº 14.097 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis em vigor e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:
CONCEDER aposentadoria compulsória, com proventos proporcionais, nos termos do art. 40, §1º, inciso II da Constituição
Federal, ao servidor José Francisco de Almeida, Matrícula nº 1.114, CPF nº 166.526.736-49, no Cargo de Pintor, símbolo
C-23, conforme Parecer nº 219/2011, exarado pela Advocacia-Geral do Município, com efeito retroativo a 17.02.2009.
Barbacena, 21 de setembro de 2011.
PORTARIA Nº 14.098 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis em vigor e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:
CONCEDER aposentadoria por invalidez permanente, com proventos proporcionais, nos termos do art. 40, §1º, inciso I da
Constituição Federal, à servidora Clara Rita Barra de Araújo, Matrícula nº 3.670, CPF nº 636.403.686-49, no Cargo de
Oficial de Administração, símbolo B-34, conforme Parecer nº 173/2011, exarado pela Advocacia-Geral do Município, com
efeito retroativo a 10.02.2010. Barbacena, 21 de setembro de 2011
PORTARIA Nº 14.099 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis em vigor e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:
CONCEDER aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, nos termos do art. 40, §1º, III
c/c §5º da Constituição Federal, à servidora Ana Maria Silva Martins Matrícula nº 7.080, CPF nº 435.746.536-20, no
Cargo de Professora, símbolo P-2-A, conforme Parecer nº 213/2011, exarado pela Advocacia-Geral do Município, com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA
MUNICÍPIO DE BARBACENA – Comissão Especial de Licitação –
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 002/2011/PMB – PRC Nº 7.786/2011

OBJETO – Outorga de concessão do serviço de transporte coletivo do Município de Barbacena. TIPO DE LICITAÇÃO: Maior
Oferta c/c Melhor Técnica. NOVA DATA PARA ENTREGA DE ENVELOPES: até 21/11/2011, às 13:00 hs. ABERTURA:
21/11/2011, às 13:30 hs. O edital e seus anexos poderão ser obtidos na sala da CEL, na Rua Monsenhor Silvestre de
Castro, nº 275, Funcionários, Barbacena/MG, a partir do dia 22/09/2011, de segunda à sexta, no horário de 13 às 17h,
mediante apresentação de CD ou pen-drive e requerimento do interessado, constando qualificação completa e assinatura.
Informações (0xx32) 3339–2020 ou cplicita@barbacena.mg.gov.br. João Batista Costa Sad. Presidente da Comissão
Especial de Licitação.
............................................................................................................................................................................

CORREGEDORIA EXECUTIVA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 009/2011/CEM

O Corregedor Executivo Municipal, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 13.245, de 29 de
março de 2010,
RESOLVE:
determinar, nos termos do artigo 161, da Lei 3.245, de 13 de dezembro de 1995, a instauração de Procedimento
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Administrativo, com vistas a apurar fatos narrados em Ofício nº 612 GAB/SME, de 14 de setembro de 2011, de lavra da
senhora Secretária Municipal de Educação (anexo).
determinar que a Comissão Permanente de Processo Disciplinar e Sindicância, instituída pela Portaria nº 12.898, apure os fatos, devendo concluir seus trabalhos no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação desta
Portaria;
deliberar que os membros da Comissão poderão reportar-se diretamente aos demais órgãos da Administração Pública, em
diligências necessárias à instrução processual.
Barbacena, 30 de setembro de 2011
Cláudio Marcelo Gonçalves
Corregedor Executivo Municipal
............................................................................................................................................................................

Departamento Municipal de Meio Ambiente,
Água, Esgoto e Limpeza Urbana - DEMAE
EDITAL DE NOTIFICAÇÕES Nº 26 - 22/09/2011

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA WILSON PAULUCCI se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito na Av.
Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para fins
de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA CEL. ANTONIO TEIXEIRA, 164-F. O não comparecimento no prazo
estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de Execução
Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA FERNANDO A. ARAÚJO COSTA se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE,
sito na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze)
dias, para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à AV. N. SRA DE LOURDES, 268. O não comparecimento
no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de
Execução Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA JOSÉ F. DO NASCIMENTO se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito na
Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para
fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA HONÓRIO FERREIRA ARMOND, 56O não comparecimento
no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de
Execução Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA JOSÉ DE SOUZA se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito na Av. Gov.
Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para fins de
regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA DR. CLÁUDIO, 498-F. O não comparecimento no prazo estipulado
ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal.
Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA ANTONIO GOMES VIEIRA se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito na
Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para
fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA HENRIQUE DINIZ, 207-A. O não comparecimento no prazo
estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de Execução
Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA JAIRO MARCELINO se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito na Av.
Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para fins
de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA BARBARA HELIODORA, 629-A. O não comparecimento no prazo
estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de Execução
Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA JOSÉ MANOEL DE ARAÚJO se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito
na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias,
para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à AV. PROF. NOÉ DE LIMA, 83-B. O não comparecimento
no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de
Execução Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA EUSTÁQUIO N. DE MELO se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito na
Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para
fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA OSWALDO BASÍLIO, 405. O não comparecimento no prazo
estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de Execução
Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA SEBASTIÃO A. G. FILHO se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito
na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias,
para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA PROF. SANTINHA VIANA, 200. O não comparecimento
no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de
Execução Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA LUIZ SÉRGIO D. LAJES se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito na
Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para
fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA MA. SILVINA LOURES, 246. O não comparecimento no prazo
estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de Execução
Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA ADILSON DA SILVA LADEIRA se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito
na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias,
para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA JOSÉ CESARIO DA SILVA, 120. O não comparecimento
no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de
Execução Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA DERLI DE OLIVEIRA se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito na
Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias,
para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA JORGE SIMÃO, 219. O não comparecimento no prazo
estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de Execução
Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA AGOSTINHO JOSÉ GARCIA se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito
na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias,
para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à AV. PREF. SIMÃO TAMM BIAS FORTES, 943-F1. O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura
da Ação de Execução Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA IVO DA SILVA CRISTIANO se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito na
Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para
fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA TOME AYRES PINTO, 158. O não comparecimento no prazo
estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de Execução
Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA ENEDINA B. SANTOS se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito na Av.
Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para
fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA RICARDO MARTINS DA SILVA, 138. O não comparecimento
no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de
Execução Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA JOSE MARIA RODRIGUES se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito na
Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para
fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA RICARDO MARTINS DA SILVA, 137. O não comparecimento
no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de
Execução Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA ALEXSANDRO C. NASSARELA se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE,
sito na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze)
dias, para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA ANTONIO RODRIGUES CAMPOS, 64. O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura
da Ação de Execução Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por
ele NOTIFICA MARLENE RODRIGUES ANDRADE se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE,
sito na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze)
dias, para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA PE. ANTONIO MACIEL, 245-A. O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação
de Execução Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA DJANIRA DO CARMO SOUZA se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE,
sito na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze)
dias, para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA BAHIA, 694. O não comparecimento no prazo
estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de Execução
Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por

ele NOTIFICA VALMIR DE ALMEIDA LEMUCHIse encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito
na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias,
para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA AGOSTINHO SACRAMENTO, 20 O não comparecimento
no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de
Execução Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA IGREJA PENTECOSTAL se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito na
Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para
fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA CEL, JOSÉ SÁ FORTES, 99. O não comparecimento no prazo
estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de Execução
Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA WALTER SIERVO se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito na Av.
Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para
fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA SALDANHA MARINHO, 75. O não comparecimento no prazo
estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de Execução
Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE

fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 507. O não comparecimento no prazo
estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de Execução
Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA VALDIR CARDOSO JUNIOR se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito
na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias,
para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à BR-040,0. O não comparecimento no prazo estipulado
ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal.
Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA ANTONIO C. LOUREANO se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito na
Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para
fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA OLGA MONTEIRO DE ARAUJO, 32. O não comparecimento
no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de
Execução Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA ARMANDO BERENGUER GOMES se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE,
sito na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze)
dias, para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA PREF. JOÃO LOPES DA SILVA, 1049. O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura
da Ação de Execução Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA JUDITH OLIVEIRA SILVA se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito na
Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para
fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA OLGA MONTEIRO DE ARAUJO, 55 11. O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de
Execução Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE
............................................................................................................................................................................
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA JOÃO L. DE MOURA se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito na Av.
Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para
fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA TAPAJOS, 550. O não comparecimento no prazo estipulado
ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal.
Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA SEBASTIÃO DELUCAS se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito na
Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para
fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA FRANCISCO SALES, 196. O não comparecimento no prazo
estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de Execução
Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA ALESSANDRA C. ROSA E OUT se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE,
sito na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze)
dias, para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA NAÇÕES UNIDAS, 733. O não comparecimento
no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de
Execução Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por
ele NOTIFICA GERALDE DE OLIVEIRA OUTRO se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito
na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias,
para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à PÇA. PROF. SOARES FERREIRA, 41. O não comparecimento
no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de
Execução Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA JOSÉ F. SOBRINHO se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito na Av.
Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para
fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA JAGUARIBE, 23. O não comparecimento no prazo estipulado
ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal.
Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA MARIA JOSE VIEIRA se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito na Av.
Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para
fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA PIRATININ, 124. O não comparecimento no prazo estipulado
ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal.
Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA JOÃO G. DA COSTA se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito na Av.
Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para
fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA PARANAPANEMA, 211. O não comparecimento no prazo
estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de Execução
Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA HERD ROMULO STEFANI se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito na
Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para
fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à TV. CELESTE DISCACCIATI, 28. O não comparecimento no prazo
estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de Execução
Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA IRANI DE SOUZA LIMA se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito na
Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para
fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA RIO DOCE, 3. O não comparecimento no prazo estipulado
ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal.
Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA PEDRO HÉLIO PEREIRA se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito na
Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para
fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA FRANCISCO ALVES, 70-B. O não comparecimento no prazo
estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de Execução
Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA JOAQUIM DOS C. REIS CLARO se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE,
sito na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze)
dias, para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA RIO NEGRO, 110. O não comparecimento no
prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de
Execução Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA LUIZA BARRA PEREIRA se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito na
Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para
fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à PÇA. GENERAL OSÓRIO D. ESTRADA, 27. O não comparecimento
no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de
Execução Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA JOSÉ GERALDO CUSTÓDIO se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito
na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias,
para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA FRANCISCO VALE GOMES, 121. O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de
Execução Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA JOÃO XISTO AZEVEDO se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito na
Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para
fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA MARQUES DE MARICÁ, 35 O não comparecimento no prazo
estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de Execução
Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA DIVINO S. DAMASCENO se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito
na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias,
para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA GERALDO DE A. REZENDE, 210O não comparecimento
no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de
Execução Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA HOTEL POUSO DAS MINAS se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE,
sito na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze)
dias, para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA COL. RODRIGO SILVA, 0. O não comparecimento
no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de
Execução Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA JOEL CRISTINO MAGALHÃES se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito
na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias,
para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA OLINDA ESMERALDA VIEIRA, 33O não comparecimento
no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de
Execução Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA RETIFICA BERTOLUCCI se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito na
Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para
fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA FAUSTINO BERTOLUCCI, 0. O não comparecimento no prazo
estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de Execução
Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA LOURDES O. ROMANO se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito na
Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para
fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA MARIA AUGUSTA DE ASSIS, 535. O não comparecimento
no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de
Execução Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE
............................................................................................................................................................................
EDITAL DE NOTIFICAÇÕES Nº 27 - 22/09/2011

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA MARIA ALVES DA SILVAse encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito na
Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para
fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à DIST. PONTE DO COSME, 0. O não comparecimento no prazo
estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de Execução
Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por
ele NOTIFICA MARIA FATIMA O. MAIA E FILHOS se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE,
sito na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze)
dias, para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à PÇA. IOLANDA SILVA MAIA, 28. O não comparecimento
no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de
Execução Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA GERALDO HONÓRIO se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito na Av.
Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para
fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA DR. CRUZ MACHADO, 443. O não comparecimento no prazo
estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de Execução
Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA JOSÉ ANTONIO SILVA se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito na Av.
Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para fins
de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA JOAQUIM CARVALHO CAMPOS, 1919. O não comparecimento
no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de
Execução Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA JOSÉ REIS DE PAULA se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito na Av.
Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para fins
de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA PEDRO ESTEFANO TRAD, 66. O não comparecimento no prazo
estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de Execução
Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA GUMERCINO DA SILVA se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito na
Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para
fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA CAP. ANTONIO G. P. CAMPOS, 17-B. O não comparecimento
no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de
Execução Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA VIVIANE AMBROSANO VIEIRA se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE,
sito na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze)
dias, para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA BRASILINO A. DE ANDRADE, 333-B. O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura
da Ação de Execução Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE
............................................................................................................................................................................
EDITAL DE NOTIFICAÇÕES Nº 29 - 28/09/2011

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA ANTONIO H. S. SOBRINHO se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE,
sito na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze)
dias, para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à AV. GOV. BIAS FORTES, 1574. O não comparecimento
no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de
Execução Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA OYAMA PEREIRA TEIXEIRA se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito
na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias,
para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à AV. ITÁLIA, 13. O não comparecimento no prazo estipulado
ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal.
Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA MILTON BASILIO se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito na Av. Gov.
Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para fins de
regularização do débito referente ao imóvel sito à AV. BR-040, 0. O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a
inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal. Barbacena, 07
de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA MARLENE XAVIER DE SOUZA se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE,
sito na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze)
dias, para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA AMILCAR SAVASSI, 25 PN. O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de
Execução Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA NILSON MARINHO DOS SANTOS se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE,
sito na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze)
dias, para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA ANTONIO GARCIA DE ALMEIDA, 317 O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura
da Ação de Execução Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA HILDA PEREIRA NASCIMENTO se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE,
sito na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze)
dias, para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à TV. MARQUES DE MARICÁ, 550. O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de
Execução Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA PAULO CÉSAR LOURENÇO se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito
na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias,
para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA DR. AFONSO CANEDO, 64. O não comparecimento
no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de
Execução Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA CAMILO DISCACCIATI se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito na
Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias,
para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA CAMPOLIDE, 51. O não comparecimento no prazo
estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de Execução
Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA JOSE ARAUJO DE SOUZA se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito na
Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA CONCEIÇÃO C. TAVARES se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito na
Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para
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fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA TANCREDO ESTEVES, 563. O não comparecimento no prazo
estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de Execução
Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE

Execução Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE
............................................................................................................................................................................
PORTARIA Nº 109/2011, DE 25 DE AGOSTO DE 2011.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA RISIERE FIORINO se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito na Av.
Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para
fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA FAGUNDES VARELA, 184. O não comparecimento no prazo
estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de Execução
Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOREM A COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA, ESGOTO, MEIO AMBIENTE E LIMPEZA URBANA, (DEMAE).
O Diretor-Geral do Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza Urbana (DEMAE), no uso das
atribuições do seu cargo, nos termos do art. 17, III, da Lei Municipal nº 2.828, de 22/12/1992, considerando o disposto
no art. 167 da Lei n. 3.245 de 13/12/1995, tendo em vista a expiração do prazo de vigência da Portaria n. 44 de 27 de
maio de 2010 e as indicações que lhe foram feitas através do Memorando n. 065/DEAF/2011,
RESOLVE
Art. 1º. DESIGNAR os servidores abaixo indicados para comporem a Comissão Permanente de Inquérito Administrativo, a
qual será responsável por conduzir o Processo Administrativo Disciplinar, conforme disposto nos artigos 166 e seguintes
da Lei n. 3.245 de 13/12/1995
I – Waldeny Maria Moreno, matrícula 303, que a presidirá;
II – André Eugênio das Chagas, matrícula 315;
III - Cleide Maria Mota Pinto, matrícula 056;
IV – Denise Afonso de Souza Andrade, matrícula 326; e,
V – Érica Werneck P. Ferreira Rosa, matrícula 976.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e vigorará por um ano.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA EDIR SANTA ROSA E OUTROS se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE,
sito na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze)
dias, para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA ANA MANGUALDE, 327. O não comparecimento
no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de
Execução Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA MAURO BORGO se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito na Av. Gov.
Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para fins
de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA GEN. OSORIO, 10. O não comparecimento no prazo estipulado
ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal.
Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA GABRIEL CAMPOS PEREIRA se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE,
sito na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze)
dias, para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA GEN. CAMARA, 114-A. O não comparecimento
no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de
Execução Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA JORGE DE SOUZA CARNEIRO se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE,
sito na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze)
dias, para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA FAGUNDES VARELA, 172. O não comparecimento
no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de
Execução Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA WALTER SILVA DE OLIVEIRA se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito
na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias,
para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA VIRGILIO MELO FRANCO, 223. O não comparecimento
no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de
Execução Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA DORALINA CURY se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito na Av. Gov.
Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para fins de
regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA EX COMBATENTE J. MENDES, 29 O não comparecimento no prazo
estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de Execução
Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA CECILIA B. CASTRO E OUTRO se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE,
sito na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze)
dias, para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA JOÃO PAULO II, 89. O não comparecimento no
prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de
Execução Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE
............................................................................................................................................................................
EDITAL DE NOTIFICAÇÕES Nº 29 - 28/09/2011
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA OYAMA PEREIRA TEIXEIRA se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito
na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias,
para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à AV. ITÁLIA, 13. O não comparecimento no prazo estipulado
ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal.
Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA MARLENE XAVIER DE SOUZA se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE,
sito na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze)
dias, para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA AMILCAR SAVASSI, 25 PN. O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de
Execução Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA HILDA PEREIRA NASCIMENTO se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE,
sito na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze)
dias, para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à TV. MARQUES DE MARICÁ, 550. O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de
Execução Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA CAMILO DISCACCIATI se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito na
Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias,
para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA CAMPOLIDE, 51. O não comparecimento no prazo
estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de Execução
Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA CONCEIÇÃO C. TAVARES se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito na
Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para
fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA TANCREDO ESTEVES, 563. O não comparecimento no prazo
estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de Execução
Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA RISIERE FIORINO se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito na Av.
Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para
fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA FAGUNDES VARELA, 184. O não comparecimento no prazo
estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de Execução
Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA EDIR SANTA ROSA E OUTROS se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE,
sito na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze)
dias, para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA ANA MANGUALDE, 327. O não comparecimento
no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de
Execução Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA MAURO BORGO se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito na Av. Gov.
Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para fins
de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA GEN. OSORIO, 10. O não comparecimento no prazo estipulado
ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal.
Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA GABRIEL CAMPOS PEREIRA se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE,
sito na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze)
dias, para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA GEN. CAMARA, 114-A. O não comparecimento
no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de
Execução Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA JORGE DE SOUZA CARNEIRO se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE,
sito na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze)
dias, para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA FAGUNDES VARELA, 172. O não comparecimento
no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de
Execução Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA WALTER SILVA DE OLIVEIRA se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito
na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias,
para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA VIRGILIO MELO FRANCO, 223. O não comparecimento
no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de
Execução Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA DORALINA CURY se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE, sito na Av. Gov.
Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para fins de
regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA EX COMBATENTE J. MENDES, 29 O não comparecimento no prazo
estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de Execução
Fiscal. Barbacena, 07 de julho de 2011. Eduardo Michel Jeha – Diretor Geral do DEMAE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana (DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por ele NOTIFICA CECILIA B. CASTRO E OUTRO se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao DEMAE,
sito na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze)
dias, para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA JOÃO PAULO II, 89. O não comparecimento no
prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do DEMAE, para fins de propositura da Ação de

Barbacena, 25 de agosto de 2011.
Eduardo Michel Jeha
Diretor-Geral do DEMAE
............................................................................................................................................................................
PORTARIA Nº 110/2011, DE 29 DE AGOSTO DE 2011
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DO GESTOR DOS CONTRATOS Nº 16/DEMAE/2011 E 17/DEMAE/2011, FIRMADOS,
ENTRE O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ÁGUA, ESGOTO E LIMPEZA URBANA (DEMAE), HIDROTÉCNICA
CENTRO DE SERVIÇOS LTDA. – ME E BELÔ BOMBAS LTDA. – ME, RESPECTIVAMENTE.
O Diretor-Geral do Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza Urbana (DEMAE), no uso das
atribuições do seu cargo, nos termos do art. 17, III, da Lei Municipal nº 2.828, de 22/12/1992, tendo em vista o disposto
no art. 58, III, da Lei nº 8.666, de 21.06.1993,
RESOLVE
Art. 1º. DESIGNAR o servidor EDSON GARCIA SANCHES, Matrícula 849, para exercer a função de Gestor do Contrato
Nº 16/DEMAE/2011 e do Contrato Nº 17/DEMAE/2011, firmados em 15.08.2011 entre o Departamento Municipal de
Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza Urbana (DEMAE), Hidrotécnica Centro de Serviços Ltda. e Belô Bombas Ltda.,
respectivamente.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e vigorará durante a vigência do Contrato Nº 16/DEMAE/2011 e do Contrato Nº 17/DEMAE/2011e de todos os aditivos que, porventura, venham a ser firmados.
Barbacena, 29 de agosto de 2011
Eduardo Michel Jeha
Diretor-Geral do DEMAE
............................................................................................................................................................................
PORTARIA Nº 111/2011, DE 01 DE SETEMBRO DE 2011
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DO GESTOR DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29 E 30/DEMAE/2011, FIRMADAS
ENTRE O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ÁGUA, ESGOTO E LIMPEZA URBANA (DEMAE), MAFRA EQUIPAMENTOS LTDA. – ME E MAX TERRAPLENAGEM LTDA., RESPECTIVAMENTE.
O Diretor-Geral do Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza Urbana (DEMAE), no uso das
atribuições do seu cargo, nos termos do art. 17, III, da Lei Municipal nº 2.828, de 22/12/1992, tendo em vista o disposto
no art. 58, III, da Lei nº 8.666, de 21.06.1993,
RESOLVE
Art. 1º. DESIGNAR o servidor RICARDO FIGUEIREDO CHAGAS, Matrícula 1443, para exercer a função de Gestor das
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29 e 30/DEMAE/2011, firmadas em 23.08.2011 entre o Departamento Municipal
de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza Urbana (DEMAE), Mafra Equipamentos Ltda. – ME e Max Terraplenagem
Ltda., respectivamente.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e vigorará durante a vigência das ATAS DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 29 e 30/DEMAE/2011 e de todos os aditivos que porventura venham a ser firmados.
Barbacena, 1º de setembro de 2011.
Eduardo Michel Jeha
Diretor-Geral do DEMAE
............................................................................................................................................................................
PORTARIA Nº 112/2011, DE 2 DE SETEMBRO DE 2011
DISPÕE A DESIGNAÇÃO DO GESTOR DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27 E 28/DEMAE/2011, FIRMADAS ENTRE
O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ÁGUA, ESGOTO E LIMPEZA URBANA (DEMAE), TH LOCAÇÃO DE
TRATORES LTDA. – EPP E ER TRATORES LTDA., RESPECTIVAMENTE.
O Diretor-Geral do Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza Urbana (DEMAE), no uso das
atribuições do seu cargo, nos termos do art. 17, III, da Lei Municipal nº 2.828, de 22/12/1992, tendo em vista o disposto
no art. 58, III, da Lei nº 8.666, de 21.06.1993,
RESOLVE
Art. 1º. DESIGNAR o servidor CARLOS ALBERTO MOTA, Matrícula 757, para exercer a função de gestor das ATAS DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 27 e 28/DEMAE/2011, firmadas em 23.08.2011 entre o Departamento Municipal de Meio
Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza Urbana (DEMAE), TH Locação de Transportes LTDA. – EPP e ER Transportes LTDA.,
respectivamente.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e vigorará durante a vigência das ATAS DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 27 e 28/DEMAE/2011 e de todos os aditivos que porventura venham a ser firmados.
Barbacena, 2 de setembro de 2011
Eduardo Michel Jeha
Diretor-Geral do DEMAE
............................................................................................................................................................................
PORTARIA Nº 113/2011, DE 02 DE SETEMBRO DE 2011
INSTITUI COMISSÃO DE ESTUDO NO ÂMBITO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA, ESGOTO, MEIO AMBIENTE E
LIMPEZA URBANA, (DEMAE) PARA A IMPLANTAÇÃO DE TARIFAS E TAXAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Diretor-Geral do Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza Urbana (DEMAE), no uso das
atribuições do seu cargo, nos termos do art. 17, III, da Lei Municipal nº 2.828, de 22/12/1992,
CONSIDERANDO a necessidade de se proceder a minucioso estudo das tarifas e taxas relacionadas aos serviços prestados
por esta autarquia, a bem do interesse público,
RESOLVE
Art. 1º. INSTITUIR, no âmbito do Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza Urbana, comissão
destinada ao estudo e implantação de tarifas e taxas.
Art. 2º. DESIGNAR os servidores abaixo indicados para comporem a referida comissão:
Flávio Lúcio de Paula Gonzaga, matrícula 203 – Presidente
Ricardo Figueiredo Chagas, matrícula 1443;
Edson Gonçalves Tenório Filho, matrícula 1473;
Tatiana Cristina Cavalieri T. da S. Chaves, matrícula 1460;
Benvindo Nazaré Ferreira, matrícula 299;
Cleide Mara Motta Pinto, matrícula 056;
Dayse Lúcia Accorsi de Oliveira Cunha, matrícula 115; e,
Elisângela Tavares Dias Tonussi, matrícula 318.
Art. 3º. A Comissão terá prazo até o dia 05.10.2011 para apresentar o resultado de seus trabalhos.
Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Barbacena, 02 de setembro de 2011.
Eduardo Michel Jeha
Diretor-Geral do DEMAE
............................................................................................................................................................................
PORTARIA Nº 115/2011, DE 06 DE SETEMBRO DE 2011
DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DA GESTORA DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE, ÁGUA, ESGOTO E LIMPEZA URBANA (DEMAE) E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
(TJMG).
O Diretor-Geral do Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza Urbana (DEMAE), no uso das
atribuições do seu cargo, nos termos do art. 17, III, da Lei Municipal nº 2.828, de 22/12/1992,
RESOLVE
Art. 1º. DESIGNAR a servidora MELISSA TORTORIELLO, Matrícula 730, para exercer a função de Gestora do convênio
firmado entre o Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza Urbana (DEMAE) e o Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG).
Art. 2º. A gestora responderá apenas pelas atribuições conferidas pelo convênio ao DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE, ÁGUA, ESGOTO E LIMPEZA URBANA (DEMAE)
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Portaria n. 107 de 18 de agosto de
2011.
Barbacena, 06 de setembro de 2011
Eduardo Michel Jeha
Diretor-Geral do DEMAE
............................................................................................................................................................................
PORTARIA 116/2011, DE 04 DE AGOSTO DE 2011
EDUARDO MICHEL JEHA DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ÁGUA, ESGOTO E LIMPEZA
URBANA - DEMAE /BARBACENA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO SEU CARGO, CONFORME ART. 17, ITEM III, DA LEI Nº.
2.828/92 DE 22/12/1992,
RESOLVE
CANCELAR A PEDIDO A LICENÇA SEM VENCIMENTO DO SERVIDOR PAULO RONALDO DE MELO, MATRÍCULA Nº. 790,
OCUPANTE DO CARGO PÚBLICO DE MOTORISTA, A PARTIR DE 04 DE AGOSTO DE DOIS MIL E ONZE.
BARBACENA, 14 DE SETEMBRO DE DOIS MIL E ONZE.
EDUARDO MICHEL JEHA
Diretor Geral do DEMAE
............................................................................................................................................................................
PORTARIA Nº 117/2011, DE 14 DE SETEMBRO DE 2011
DESIGNA SERVIDOR PARA EXERCER A FUNÇÃO DE ENCARREGADO DO PÁTIO DA SEDE ADMINISTRATIVA.
O Diretor-Geral do Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza Urbana (DEMAE), no uso das
atribuições do seu cargo, nos termos do art. 17, III, da Lei Municipal nº 2.828, de 22/12/1992,
CONSIDERANDO a necessidade de se manter a ordem e a eficiência dos serviços na área externa da sede administrativa,
RESOLVE
Art. 1º. DESIGNAR o servidor MARCELO NERI DE MELO, matrícula 202, para exercer a função de encarregado do pátio
da sede administrativa do Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza Urbana (DEMAE), ficando
diretamente subordinado à Coordenadoria Administrativa da Diretoria Executiva, Administrativa e Financeira (DEAF) do
DEMAE.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 1º. INSTITUIR, no âmbito do Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza Urbana (DEMAE),
COMISSÃO destinada à elaboração de projeto de reestruturação de sua sede administrativa, o qual deverá ser concluído,
impreterivelmente, até o dia 26 de setembro de 2011.
Art. 2º. DESIGNAR os servidores abaixo indicados para comporem a referida comissão:
I – Marcelo Neri de Melo, matrícula 202; que a presidirá;
II – Francisco Dorneles da Costa, matrícula 150;
III – Bruno Moreira Mota, matrícula 843;
IV – Sergio Adriano Ferreira Rodrigues, matrícula 793;
V – Magaly Paes Varandas, matrícula 170.
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Barbacena, 14 de setembro de 2011
Eduardo Michel Jeha
Diretor-Geral do DEMAE
............................................................................................................................................................................
PORTARIA Nº 119/2011, DE 20 DE SETEMBRO DE 2011
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DO GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/DEMAE/2011, FIRMADO ENTRE
O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ÁGUA, ESGOTO E LIMPEZA URBANA (DEMAE) E BQ PNEUS RECAUCHUTADORA E COMÉRCIO LTDA.
O Diretor-Geral do Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza Urbana (DEMAE), no uso das
atribuições do seu cargo, nos termos do art. 17, III, da Lei Municipal nº 2.828, de 22/12/1992, tendo em vista o disposto
no art. 58, III, da Lei nº 8.666, de 21.06.1993,
RESOLVE
Art. 1º. DESIGNAR o servidor SÉRGIO ADRIANO FERREIRA RODRIGUES, Matrícula 793, para exercer a função de Gestor
da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/DEMAE/2011, firmada em 09.09.2011 entre o Departamento Municipal de Meio
Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza Urbana (DEMAE) e BQ Pneus Recauchutadora e Comércio Ltda.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e vigorará durante a vigência da ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 31/DEMAE/2011 e de todos os aditivos que porventura venham a ser firmados.
Barbacena, 20 de setembro de 2011
Eduardo Michel Jeha
Diretor-Geral do DEMAE
............................................................................................................................................................................
PORTARIA Nº 120/2011, DE 21 DE SETEMBRO DE 2011
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE GESTOR DA MARGEM CONSIGNÁVEL DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ÁGUA, ESGOTO E LIMPEZA URBANA (DEMAE) E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS
O Diretor-Geral do Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza Urbana (DEMAE), no uso das
atribuições do seu cargo, nos termos do art. 17, III, da Lei Municipal nº 2.828, de 22/12/1992,
CONSIDERANDO a necessidade de se manter rigoroso controle sobre o limite consignável de seus servidores em conformidade com a Lei; e, tendo em vista o teor do Memorando n. 229/COAD/2011,
RESOLVE
Art. 1º. DESIGNAR o servidor ANDRÉ EUGÊNIO DAS CHAGAS, matrícula 215, para exercer a função de gestor da margem
consignável dos empréstimos realizados em folha pelos servidores do Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água,
Esgoto e Limpeza Urbana (DEMAE);
Art. 2º. O gestor deverá atualizar mensalmente a planilha de demonstração de margem consignável, segundo modelo
aprovado pela Diretoria Geral.
Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Barbacena, 21 de setembro de 2011
Eduardo Michel Jeha
Diretor-Geral do DEMAE
............................................................................................................................................................................
PORTARIA Nº 121/2011, DE 21 DE SETEMBRO DE 2011
DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO NO ÂMBITO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE, ÁGUA, ESGOTO E LIMPEZA URBANA (DEMAE) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O Diretor-Geral do Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza Urbana (DEMAE), no uso das
atribuições do seu cargo, nos termos do art. 17, III, da Lei Municipal nº 2.828, de 22/12/1992,
CONSIDERANDO a necessidade de se promover a divulgação das atividades desta autarquia e das suas finalidades
institucionais e tendo em vista o teor do Memorando n. 231/COAD/2011,
RESOLVE
Art. 1º. INSTITUIR, no âmbito do Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza Urbana (DEMAE),
COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO destinada à publicidade e propaganda de suas finalidades institucionais na Festa das
Rosas 2011.
Art. 2º. DESIGNAR os servidores abaixo indicados para comporem a referida comissão:
I – Joana D´Arc Francelino, matrícula 205; que a presidirá;
II – Bruno Moreira Mota, matrícula 843;
III – Tatiana C. Cavalieri T. da Silva Chaves, matrícula 1460;
IV – Magaly Paes Varandas, matrícula 170;
V – Melissa Tortoriello, matrícula 730;
VI – Fábio José de Souza, matrícula 935;
VII – Sandra Cândida da Silva, matrícula 1462;
VIII – Maria Cristina da Costa T. Abraão, matrícula 1390; e,
IX – Denise Affonso de Souza Andrade, matrícula 326.
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Barbacena, 21 de setembro de 2011
Eduardo Michel Jeha
Diretor Geral
............................................................................................................................................................................
PORTARIA Nº 123/2011, DE 26 DE SETEMBRO DE 2011
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 31/DEMAE/2010 E SEUS ADITIVOS
FIRMADOS ENTRE O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ÁGUA, ESGOTO E LIMPEZA URBANA (DEMAE) E
SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.
O Diretor-Geral do Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza Urbana (DEMAE), no uso das
atribuições do seu cargo, nos termos do art. 17, III, da Lei Municipal nº 2.828, de 22/12/1992, tendo em vista o disposto
no art. 58, III, da Lei nº 8.666, de 21.06.1993,
RESOLVE
Art. 1º. Designar o servidor GIL CÉSAR PEREIRA DE CARVALHO, Matrícula 731, para exercer a função de Gestor do
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 38/DEMAE/2009, firmado em 29.07.2009 entre o Departamento Municipal de Meio
Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza Urbana (DEMAE) e Sistemas Convex Locações de Produtos Informática Ltda.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e vigorará durante a vigência do CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 38/DEMAE/2009 e de todos os aditivos que porventura venham a ser firmados.
Barbacena, 26 de setembro de 2011
Eduardo Michel Jeha
Diretor-Geral do DEMAE
............................................................................................................................................................................

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA – DEMASP
EXTRATO DE PROCESSO LICITATORIO E ADITIVO E CONVENIOS

43-EXTRATO DO PROCESSO 1984/2011 PE 01/2011
OBJETO:AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO:DRAGARIA ANA&ANA LTDA E DIRECTA COM.HOSPITALAR LTDA
VALOR ESTIMADO: 300.000,00
PRAZO:25/08/2011 ATE 24/08/2012
DATA DE ASSINATURA:25/08/2011
44-EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA Nº 18/2010
PRC Nº 223/2010 CONCORRENCIA 01/2010.
OBJETO:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO:RECOMP ENGENHARIA LTDA
VALOR ESTIMADO: 1.718.886,01
PRAZO:31/08/2011 ATE 31/03/2012
DATA DE ASSINATURA:31/08/2011
45-EXTRATO DO PROCESSO 8488/2011 DL 03/2011.
OBJETO:LOCAÇAO DE IMOVEL
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO:SENNA FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBLIARIOS LTDA
VALOR ESTIMADO: 78.000,00
PRAZO:16/08/2011 ATE 15/08/2012
DATA DE ASSINATURA:16/08/2011
46-EXTRATO DO PROCESSO 2243/2011 PP 04/2011.
OBJETO:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO:COMERCIAL BELVEREDE LTDA
VALOR ESTIMADO: 325.121,24
PRAZO:07/07/2011 ATE 31/11/2012
DATA DE ASSINATURA:07/07/2011
47-EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 081/2009 PROCESSO 56/2009.
OBJETO:EXAMES DE LABORATORIOS
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO:LABORATORIO SANTA CLARA LTDA
VALOR ESTIMADO: 108.806,40 P/ANO
PRAZO:05/07/2011 ATE 04/07/2012
DATA DE ASSINATURA:07/07/2011
48-EXTRATO DO 3ºTERMO ADITIVO CONTRATO 72/2009 PRC 56/2009
OBJETO:SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO:FISIOVITAL FISIOTERAPIA LTDA
VALOR ESTIMADO: 17.640,00 P ANO
PRAZO:05/07/2011 ATE 04/07/2012
DATA DE ASSINATURA:07/07/2011

Barbacena, 14 de setembro de 2011.
Eduardo Michel Jeha
Diretor-Geral do DEMAE
............................................................................................................................................................................
PORTARIA Nº 118/2011, DE 14 DE SETEMBRO DE 2011

49-EXTRATO DO 3ºTERMO ADITIVO CONTRATO 75/2009 PRC 56/2009
OBJETO:SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO:FISIOCENTER FISIOTERAPIA DE BARBACENA LTDA
VALOR ESTIMADO: 17.640,00 P ANO
PRAZO:05/07/2011 ATE 04/07/2012
DATA DE ASSINATURA:07/07/2011

DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DE COMISSÃO DESTINADA À ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO DA SEDE
ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ÁGUA, ESGOTO E LIMPEZA URBANA (DEMAE) E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Diretor-Geral do Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza Urbana (DEMAE), no uso das
atribuições do seu cargo, nos termos do art. 17, III, da Lei Municipal nº 2.828, de 22/12/1992,
CONSIDERANDO a necessidade de se reorganizar o ambiente físico desta autarquia de forma a promover a eficiência
administrativa,
RESOLVE

50-EXTRATO DO 3ºTERMO ADITIVO CONTRATO 68/2009 PRC 56/2009
OBJETO:SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO:AFONSO CELSO NAVARRO BARRA E CIA LTDA
VALOR ESTIMADO: 17.640,00 P ANO
PRAZO:05/07/2011 ATE 04/07/2012
DATA DE ASSINATURA:07/07/2011
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51-EXTRATO DO 3ºTERMO ADITIVO CONTRATO 73/2009 PRC 56/2009
OBJETO:SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO:CLINFISIO S/C LTDA
VALOR ESTIMADO: 17.640,00 P ANO
PRAZO:05/07/2011 ATE 04/07/2012
DATA DE ASSINATURA:07/07/2011
52-EXTRATO DO 2ºTERMO ADITIVO CONTRATO 91/2009 PRC 56/2009
OBJETO:SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO:CENTRO FONOTERAPICO LTDA
VALOR ESTIMADO: 11.762,40 P ANO
PRAZO:05/07/2011 ATE 04/07/2012
DATA DE ASSINATURA:07/07/2011

Prc 52/11
Compra
direta

Elizabeth
Toledo da
Silva-ME

Aquisição
de
arranjo
floral
com 02 metros
de comprimento
para Sessão Solene realizada no
dia 08 de julho de
2011.

01(um) arranjo

R$160,00(cento
e sessenta reais)

06/07/2011

Prc 53/11
Compra
direta

Nacional
Tintas Ltda

Aquisição de matérias para pintura
da fachada do
prédio da CMB.

02 trinchas nº2;
02 latas de 5l de
aguarrás;
02 trinchas nº4;
20 lixas p/ massa
nº150;
01 lata de 3,6l de
esmalte
sintético
alumínio;
01 lata de 3,6l de
selador acrílico;
01 lata de 3,6l de
esmalte
sintético
branco;
02 latas de 3,6l de
massa acrílica;
02 rolos de lã de
carneiro;
02 cabos para rolo
de lã;
05 lixas nº60.

R$358,55(trezentos
e cinquenta e oito reais
e cinquenta e cinco centavos)

08/07/2011

Prc 54/11
Compra
direta

Copyuai
Locação
de Equipamento Ltda
- EPP

Locação de máquina copiadora
para atender as
necessidades da
CMB.

Locação de 01(uma)
máquina.

R$600,00(seiscentos
reais)

25/07/2011

Prc 55/11
Compra
direta

Centro Gráfico e Editora Ltda

Aquisição
de
convites para as
seguintes Sessões
Solenes:
05/08/2011
- 10/08/2011 12/08/2011 e
19/082011.

1200(mil e duzentos) convites, sendo
trezentos para cada
sessão.

R$756,00(setecentos
e cinquenta e seis reais)

29/07/2011

53-EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 070/2009 PROCESSO 56/2009.
OBJETO:EXAMES DE LABORATORIOS
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO:LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIO-JOR LTDA
VALOR ESTIMADO: 87.771,24 P/ANO
PRAZO:05/07/2011 ATE 04/07/2012
DATA DE ASSINATURA:07/07/2011
54-EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 079/2009 PROCESSO 56/2009.
OBJETO:EXAMES DE LABORATORIOS
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO:LABORATORIO SANTA LUCIA LTDA
VALOR ESTIMADO: 87.771,24 P/ANO
PRAZO:05/07/2011 ATE 04/07/2012
DATA DE ASSINATURA:07/07/2011
55-EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 090/2009 PROCESSO 56/2009.
OBJETO:EXAMES DE LABORATORIOS
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO:LABORATORIO SANTA TEREZINHA LTDA
VALOR ESTIMADO: 87.771,24 P/ANO
PRAZO:05/07/2011 ATE 04/07/2012
DATA DE ASSINATURA:07/07/2011
56-EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 085/2009 PROCESSO 56/2009.
OBJETO:EXAMES DE LABORATORIOS
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO:LABORATORIO SÃO JOSE LTDA
VALOR ESTIMADO: 108.806,40 P/ANO
PRAZO:05/07/2011 ATE 04/07/2012
DATA DE ASSINATURA:07/07/2011
57-EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 088/2009 PROCESSO 56/2009.
OBJETO:EXAMES DE LABORATORIOS
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO:LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOPATOLOGIA LTDA
VALOR ESTIMADO: 108.806,40 P/ANO
PRAZO:05/07/2011 ATE 04/07/2012
DATA DE ASSINATURA:07/07/2011

Cumprindo o disposto no art. 16 da Lei Federal nº 8.666/93, efetuamos registro das compras realizadas durante o mês
de agosto de 2011.
Compras referentes ao mês de agosto de 2011.

58-EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 085/2009 PROCESSO 56/2009.
OBJETO:EXAMES DE LABORATORIOS
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO:JULIO FAGUNDES VAARGAS PATOLOGIA CLINICA LTDA
VALOR ESTIMADO: 87.771,24 P/ANO
PRAZO:05/07/2011 ATE 04/07/2012
DATA DE ASSINATURA:07/07/2011

Processo

Fornecedor

Material/Serviço

Quant.
Adquirida

Prc 56/11
Compra
Direta

Waldir Viol

Aquisição de arranjos florais com 02m
de
comprimento
e buquê para as
seguintes
Sessões
Solenes: 05/08/2011
–
10/08/2011
– 12/08/2011 e
19/08/11.

04(quatro)
arranjos florais;
01(um) buquê.

59-EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 078/2009 PROCESSO 56/2009.
OBJETO:EXAMES DE LABORATORIOS
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO:LABORATORIO CITOANALISE LTDA
VALOR ESTIMADO:108.806,40 P/ANO
PRAZO:05/07/2011 ATE 04/07/2012
DATA DE ASSINATURA:07/07/2011
60-EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 082/2009 PROCESSO 56/2009.
OBJETO:EXAMES DE LABORATORIOS
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO:LABORATORIO MOURA BRASIL LTDA
VALOR ESTIMADO: 87.771,24 P/ANO
PRAZO:05/07/2011 ATE 04/07/2012
DATA DE ASSINATURA:07/07/2011
61-EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 89/2009 PROCESSO 56/2009.
OBJETO:EXAMES DE LABORATORIOS
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO:LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA
VALOR ESTIMADO: 21.035,52 P/ANO
PRAZO:05/07/2011 ATE 04/07/2012
DATA DE ASSINATURA:07/07/2011
62-EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 074/2009 PROCESSO 56/2009.
OBJETO:DIAGNOSTICOS ESPECILIZADOS
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO:APAE DE BARBACENA
VALOR ESTIMADO: 1.302.648,72 P/ANO
PRAZO:05/07/2011 ATE 04/07/2012
DATA DE ASSINATURA:07/07/2011
63-EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 080/2009 PROCESSO 56/2009.
OBJETO:EXAMES DE DIABETICOS
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO:ASSOCIAÇAO DOS DIABETICOS DE BARBACENA
VALOR ESTIMADO: 33.667,20 P/ANO
PRAZO:05/07/2011 ATE 04/07/2012
DATA DE ASSINATURA:07/07/2011
64-EXTRATO DO 3ºTERMO ADITIVO CONTRATO 71/2009 PRC 56/2009
OBJETO:SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO:NUCELO DE FISOTERAPIA DE BARBACENA LTDA
VALOR ESTIMADO: 17.640,00 P ANO
PRAZO:05/07/2011 ATE 04/07/2012
DATA DE ASSINATURA:07/07/2011
65-EXTRATO DO CONTRATO 025/2011
PRC 8308/2011 CONCORRENCIA 01/2011. CONVENIO 123/2011 –SES-MG
OBJETO:CONSTRUÇAO DA SEDE DO COMPLEXO REGULADOR –SAMU SUS FACIL –DA MICRORREGIAO CENTRO SUL – II
FASE
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO:
VALOR ESTIMADO: 978.006,11
PRAZO:29/09/2011 ATE 29/1/2012
DATA DE ASSINATURA:27/09/2011
............................................................................................................................................................................

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
Cumprindo o disposto no art. 16 da Lei Federal nº 8.666/93, efetuamos registro das compras realizadas durante o mês
de julho de 2011.
Compras referentes ao mês de julho de 2011.
Processo

Fornecedor

Material/Serviço

Quant. Adquirida

Prc 48/11
Compra
direta

Centro Gráfico e Editora Ltda

Aquisição de convites para Sessão
Solene realizada
no dia 08 de julho
de 2011.

300(trezentos) convites.

Prc 49/11
Compra
direta

Inox Line
Placas
Troféus
Medalhas
e brindes
Ltda-ME

Aquisição de placa em aço inox
AISI 304, medindo 30cm x 20cm
para Sessão Solene realizada no
dia 08 de julho de
2011.

01(uma) placa.

Prc 50/11
Compra
direta

Casa das
Impressoras
Ltda

Aquisição de impressoras a laser,
mono(apenas
tinta preta).

02(duas)
soras

Prc 51/11
Compra
direta

Autêntica
Bandeiras e
Confecções
Ltda

Aquisição
de
bandeira do Brasil, Minas Gerais
e do município
de Barbacena,
todas em nylon,
bordada,dupla
face,
medindo
1,93 x 1,35m.

01(uma) bandeira
do Brasil;
01(uma) bandeira
de Minas Gerais;
01 bandeira de Barbacena.

Valor Total da Op.
R$189,00(cento
e oitenta e nove)

Homologação
01/07/2011

Valor Total da Op.

R$700,00
(setecentos reais)

Homologação

03/08/2011

Presidente: Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira
Secretário: Vereador João Batista Rosa
............................................................................................................................................................................
RESUMO DA ATA 004/2011
004ª Sessão Ordinária – 24.02.2011 – 1º Período – 3º Ano da Legislatura
Presidente: Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira
Secretário: Vereador João Batista Rosa
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.

Prc 57/11
Compra
Direta

Inox Line
Placas
Troféus
Medalhas
e brindes
LTDA-ME

Aquisição de placa de
aço inox AISI 304 com
gravações em alto relevo, medindo 30cm
x 40cm para Sessão
Solene em comemoração aos 150 anos
da Caixa Econômica
Federal.

01(uma)
placa

R$518,00
(quinhentos
e dezoito reais)

03/08/2011

Prc 58/11
Compra
Direta

Márcio
Carlos Leandro

Serviço de manutenção de duas máquinas
de escrever da Secretaria da CMB: Olivetti
eletrônica nº6154258
e Facit elétrica nº
853230.

02(dois) serviços de manutenção.

R$428,00(quatrocen-tos e
vinte e oito reais)

15/08/2011

Prc 59/11
Compra
Direta

WR Ind.
E
Com.
De
Embalagens
LTDA.

Aquisição de pacotes
de toalha de papel interfolhas, branco(cada
pacote contém mil folhas) e caixas com copos descartáveis(cada
caixa contém 25
embalagens com 100
copos.

40(quarenta) pacotes
de toalha de
papel;
20(vinte)
caixas
de
copos descartáveis.

R$1.178,00(um mil e
cento e setenta e oito
reais)

16/08/2011

Prc 60/11

Moris Simão Tuma
Filho

Aquisição de material
elétrico para a realização de alguns reparos
na parte elétrica do
prédio da CMB.

03 receptáculos para
lustre;
04 lâmpadas
compactas
25W;
60m de fio
2,5 paralelo;
03 refletores
quadrados
de 400W;
03 lâmpadas
vapor metálico 400 x
220;
01 disjuntor
bipolar 25
ampéres;
05 disjuntores monofásico 25
ampéres;
01 quadro
externo para
06 disjuntores;
12 buchas
com parafusos nº6;
12 buchas
com parafusos nº8;
04 lâmpadas
fluorescentes 40W;

R$446,17(quatrocen-tos
e quarenta e seis reais e
dezessete centavos)

16/08/2011

Luiz Gonzaga de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de Barbacena
............................................................................................................................................................................
RESUMOS DE ATA 2011

impres-

R$398,00(trezentos
e noventa e oito)

02/07/2011

R$598,00(quinhentos
e noventa e oito)

06/07/2011

R$375,00(trezentos
e setenta e cinco)

06/07/2011

Of. 029, de 18 de fevereiro do corrente do Com. Da 13ª. Região Cel. PM Ricardo Calixto e Pedro Loureiro, Chefe do Departamento de Polícia convidando para reunião do IGESP no dia 15/02/11.
O Sr. Presidente comunicou ao Plenário que o Sindicato dos Servidores Públicos de Barbacena protocolou uma ação contra
o descumprimento das Leis 4090/08 e 4285/10. Afirmou que cada vereador recebeu uma cópia, dispensando, portanto, a
leitura em plenário, por ser um material composto de muitas páginas e que contém muitos termos técnicos.
Pela ordem, o Vereador Amarílio disse que o Presidente estava com razão e dispensava a leitura em plenário, pois já é de
conhecimento dos vereadores.
III- Apresentação de Proposições:
Do Vereador Amarílio Augusto de Andrade: Solicitou ao Presidente atenção especial ao requerimento que o indicava como
Líder da Minoria e que como tal a Minoria fizesse parte das comissões a serem indicadas na Casa. O Senhor Presidente
disse que aguardaria as indicações dos nomes até a próxima sessão, caso contrário, por força de regimento iria nomear
as comissões. Indicação nº. 015, solicitando à Prefeita, o calçamento ou asfaltamento da R. Maria Helena Abranches no
B. Funcionários; Indicação nº. 018, solicitando à Prefeita a recuperação da estrada que dá acesso ao Sítio Argola, quase
divisa com Senhora das Dores; Indicação nº. 019, solicitando à Prefeita o envio de mensagem, acompanhada de projeto
de lei, propondo a mudança no art. 101 da Lei 2341/91, referente à instalação de trailers no município; Indicação nº. 020,
solicitando à Prefeita, a recuperação do asfalto e limpeza nas Ruas Waldemar Souza Nogueira e Irineu Bianchetti, ambas
no B. Água Santa.
Do Vereador Alaôr Leite de Almeida: Indicação nº. 005, solicitando à Prefeita o calçamento da Rua Amélia Bianchetti, no
Bairro Roman.
Da Mesa Diretora da Câmara: Indicação nº. 009, solicitando à Prefeita o envio de mensagem, acompanhada de projeto de
lei, propondo o nome de Francisco Candido Ferreira para o beco que faz frente com a Rua Demétrio Ribeiro, Bairro Santo
Antônio.
Do Vereador Johnson Oliveira Marçal: Requerimento nº. 019, solicitando à Prefeita saneamento básico, calçamento ou
asfaltamento e colocação de postes na R. José Ferreira Sobrinho, Bairro Diniz II.
Do Vereador João Batista Rosa: Indicação nº. 017, solicitando ao Secretário de Obras da Prefeitura a limpeza da R. Elizel
Henrique, sita no Bairro Vista Alegre; Indicação nº. 008, solicitando ao Secretário de Obras a instalação de um poste de
iluminação pública no beco José Santa Rosa, Bairro Santo Antônio.
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA HORÁRIO: 19h59
Discussão e Votação de Projetos
VETO - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA
VETO TOTAL AO PROJ. LEI Nº. 083/10 – Dispõe sobre implantação de coleta seletiva de lixo em prédios públicos, privados
e condomínios no Município de Barbacena e dá outras providências – Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 24.02.11 – VISTA
CONCEDIDA AO VEREADOR JOSÉ JORGE EMÍDIO.
VETO TOTAL AO PROJ. LEI Nº. 091/10 – Institui o banco de remédios no Município de Barbacena/MG e dá outras providências
– Aut. Executivo - PRAZO VENCE 24.02.11 - VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR FLÁVIO BARBOSA DA SILVA.
VETO TOTAL AO PROJ. LEI Nº. 069/09 – Altera a Lei nº. 4153 de 25 de agosto de 2008, que estabelece a Política Cultural do
Município e cria os Conselhos Municipais de Cultura e do Patrimônio Histórico e Artístico de Barbacena e dá outras providências – Aut. Executivo - PRAZO VENCE 14.03.11 - VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR FLÁVIO BARBOSA DA SILVA.
PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM BLOCO: 15.02.11 – APROVADAS POR UNANIMIDADE.
Levantou questão de ordem o vereador Amarílio Andrade, arguindo ao Senhor Presidente a Questão da Chamada Final dos
Vereadores, alegando que, salvo melhor juízo, a chamada deve ser feita logo após o encerramento da discussão e votação
das proposições.
O Sr. Presidente disse que segundo o Regimento Interno a chamada é o último ato da Sessão.
Pela ordem, o Vereador Carlos Roberto Batista, Kikito, disse que há um fato preocupante na cidade, relacionado com a
Copasa. Salientou que a Copasa tem feito intervenções em algumas vias públicas e tem deixado a desejar no serviço de
recuperação dos buracos que são abertos, uma vez que a Lei existente afirma que a recuperação do piso deve ser feita com
o mesmo material. Salientou que muitas ruas, principalmente na região noroeste, estão ficando com uma faixa ou duas de
asfalto e três de calçamento. Destacou que com as chuvas todo o asfalto será levado pelas correntezas, e depois a Prefeitura
é que terá que corrigir os trabalhos da Copasa.
Também, pela ordem, o Vereador Pastor Johnson, disse estar preocupado com as promessas de campanha da Prefeita Danuza, pois estava em seus planos, juntamente com seus aliados, estando entre eles nosso colega Ronaldo Braga, o Ministro,
levantaram o clamor da Casa Legislativa que não aceitou e nem aceita a entrada da Copasa como aconteceu. Destacou
que sua preocupação é a prefeita ficar com todos os ônus que a Copasa vai deixar para trás, no dia que se conseguir tirar
a empresa de Barbacena, o que foi uma promessa dela em sua campanha. Afirmou que há um silêncio muito grande em
relação ao caso Copasa. Mas, no seu entender o povo sabe.
TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO ÀS 20h18
ORADORES INSCRITOS
Não havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente determinou a chamada final dos Srs. Vereadores, conforme determina
o regimento. Nada mais havendo a tratar, às 20h13, o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão. Eu, Rogério Luiz
Pereira Barbosa da Silva, Redator de Atas em exercício, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário.

RESUMO DA ATA 003/2011
003ª Sessão Ordinária – 22.02.2011 - 1º. Período - 3º. Ano da Legislatura
Presidente: Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira
Secretário: Vereador João Batista Rosa
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h29
“Ó Deus dai ao rei teus juízos, e a tua justiça ao filho do rei”.
(Salmo 72)
I - Leitura e Discussão da Ata
Atas nºs. 074/10 e 001/11 – Aprovadas por unanimidade.
II – Leitura da Correspondência e Comunicações:
Balancete Financeiro da Câmara referente a outubro de 2010
Of. s/nº. do Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 03 de fevereiro do corrente, referente ao descumprimento das Leis 4090/08 e 4285/10.
Of. circular do Ministério do Desenvolvimento Social de 02 de fevereiro do corrente, comunicando os valores de recursos
destinados a manutenção dos serviços de Ação Comunitária.
Indicação s/nº. de 17 de fevereiro do corrente, da Bancada do PDT indicando o nome do Vereador José Jorge Emídio para
a Liderança do PDT na Casa.
Indicação s/nº. de 17 de fevereiro do corrente, da Bancada do PSL indicando o nome do Vereador João Batista Rosa para
a Liderança do PSL na Casa.
Indicação s/nº. de 17 de fevereiro do corrente, da O Vereador Johnson Oliveira Marçal indicando seu nome para a Liderança
do PR na Casa.
Indicação s/nº. de 17 de fevereiro do corrente, da Bancada do PMDB indicando o nome do Vereador Ronaldo Braga para a
Liderança do PMDB na Casa.
Indicação s/nº. de 15 de fevereiro do corrente, da Indicação do nome do Vereador Amarílio Andrade para a Liderança da
Minoria na Casa, assinado pelos vereadores Amarílio, Eduardo Sad, Flávio Barbosa e Johnson Marçal.

PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h29
“ O Templo está vestido de majestade. O senhor se revestiu e singiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não
poderá vacilar”.
(Salmo 93,1)
I – Leitura e Discussão da Ata
Atas 098, 100; 101 e 102/2010 e 003/2011 - APROVADAS POR UNANIMIDADE.
II – Leitura das Correspondências e Comunicações
- Of.024/2011, Secretário Municipal de Finanças, solicitando liberação do Plenário da Câmara para audiência pública, dia
28.02.2011, prestação de contas.
- Ofício 003/2011, do Partido dos Trabalhadores de Barbacena, comunicando que em reunião de seu diretório municipal
decidiu pela manutenção do nome do vereador João Evandro da Silva, João da Semente, como Líder do PT na Câmara
Municipal de Barbacena.
- Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Barbacena, meses de novembro e novembro 2010.
PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA
Proj. Lei nº. 006/11 – Altera e acrescenta dispositivos à Lei Municipal nº. 3827, de 1º de dezembro de 2004 e dá outras
providências – Aut. Mesa da Câmara
Proj. Lei nº. 007/11 – Revoga o § 1º do art. 2º da Lei Municipal 4117, de 06 de junho de 2008 e dá outras providências
– Aut. Mesa da Câmara
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA HORÁRIO: 19H46
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO _ PROJETO DE LEI
Proj. Lei nº. 079/10 – Dispõe sobre reserva de imóveis de programas habitacionais no Município para portadores de necessidades especiais ou para famílias que possuam e dá outras providências - Aut. Amarílio Andrade - *Votar emenda de fls. 09
de autoria do Ver. João Batista Rosa – ANEXO PARECER DA PROCURADORIA
O Sr. Presidente determinou a leitura do Parecer da Procuradoria. Encerrada a leitura, o Sr. Presidente colocou em discussão
a emenda, tendo sido solicitada VISTA pelo Vereador Leite, tendo sido o pedido deferido.
Na qualidade de Líder do PSC, solicitou a palavra o Vereador Amarílio Andrade. Agradeceu ao Presidente a nomeação de
Comissão que está apurando situações relacionadas a não cumprimento de pagamentos por parte do Executivo. Destacou o
processo judicial no qual a juíza achou por bem nomear contador perito para verificar se o que os servidores estão pleiteando
é direito. Afirmou que um dos quesitos apresentados pela Juíza para saber o percentual e o valor do índice acumulado, teve
como resposta que, considerando o período de 2001 até 2003, o percentual é de 52,02%. Disse que se todos os servidores
que se aposentaram forem para a Justiça a cidade vai ficar inviável. Salientou que a Câmara não pode se omitir neste momento. Asseverou que, em outro documento que lhe chegou às mãos, a Prefeita está deixando de cumprir várias leis, inclusive
de pagar servidores nos dias corretos, e caso o Sindicato queira, poderá tentar o impeachment da prefeita. Prosseguindo
como líder da minoria destacou que qualquer servidor ou mesmo o sindicato pode protocolar um pedido de impeachment
da Prefeita e o Presidente terá que submetê-lo ao Plenário. Salientou que vê poucas alternativas para o Executivo Municipal.
Entretanto, entende que a Câmara não pode se acovardar ou se acomodar. Por esta razão estava apresentando, da Tribuna,
Requerimento 020/2011, em nome da Liderança da Minoria e do PSC, requerendo a nomeação de uma Comissão Especial,
Suprapartidária, para juntamente com o sindicato, estudar a real situação do município e a responsabilidade da administração
por não se estar cumprindo as várias leis em vigor relacionadas aos servidores públicos.
O Sr. Presidente fez a leitura da Portaria 024/2001, no meando a Comissão Especial, com a finalidade de verificar porque a
Administração Municipal não cumpriu o acordo feito com o Sindicato dos Servidores quanto o pagamento do décimo terceiro
salário. Questionou se esta Portaria atenderia os anseios do Orador?
Retomando a palavra, o Vereador Amarílio afirmou que a Portaria 024/2011 não atendia o requerido, pois o objeto é outro e
tinha vereadores da base de sustentação da Prefeita. Entendia que outros vereadores deveriam estar na comissão. Afirmou
que o objeto de seu requerimento é o não cumprimento de leis. Asseverou que o seu pedido de criação de comissão é, até
mesmo, para colaborar com a prefeita e dar uma resposta aos servidores. Em aparte, o vereador Carlos Roberto sugeriu
que na criação da Comissão três pontos fossem analisados: política de mudança no sistema de remuneração da prefeitura
municipal; criação de regra clara de reajuste para o funcionalismo, e criação de uma força tarefa para cumprimento dos
acordos já feitos. Retomando a palavra, o vereador Amarílio Andrade disse que deixava registrada a sua preocupação e a
Câmara teria que encontrar uma solução.
Pela ordem, o vereador Alaor Leite, disse que é servidor publico municipal, e reconhece a presença reivindicatória do Presidente do Sindicato e de todos os servidores presentes nesta sessão. Salientou que como servidor e vereador, participando da
Comissão nomeada, já procurou, juntamente com os demais membros, o Secretário de Finanças para verificar as situações
advindas das leis que não foram cumpridas. Destacou que os servidores, ao longo dos tempos, vêm sofrendo e as administrações passadas também deixaram a desejar. Afirmou que a Prefeitura tem um número muito alto de contratados, mas tem
trabalhado para adequar o número prudencial que está na ordem de quarenta e nove por cento. Destacou que a partir de
março será disparada a primeira parcela de 1,05% para os servidores públicos.
Pela ordem, o vereador Johnson disse que administrar uma cidade como Barbacena não deve ser fácil. Destacou entender
as dificuldades que prefeitos tiveram no passado, mas não entendia porque este problema vem se arrastando. Dirigindo-se
aos servidores presentes disse que na hora de se eleger o próximo prefeito é preciso ter muito cuidado, pois o mesmo deverá
colocar na prefeitura não apenas pessoas que tenham compromisso político. Destacou que é preciso pensar no futuro e que
o próximo prefeito seja um administrador e não um político. Prosseguindo na qualidade de líder do PR asseverou concordar
com o vereador Amarílio quando diz que a Comissão deve ser formada de maneira mais independente e aguardará com
ansiedade a conclusão da Comissão Especial.
Pela ordem, solicitou a palavra o vereador João Batista, afirmando ficar muito à vontade, pois faz parte do grupo de servidores públicos. Salientou que não mudou seu comportamento e, caso haja uma greve, estará junto, por entender que as
reivindicações são justas, de direito e necessárias. Afirmou que existem regras e leis que devem ser cumpridas, o direito do
servidor é intocável. Asseverou que a Comissão deve trabalhar na direção de verificar o que vem ocorrendo com os direitos dos
servidores. Salientou que é um vereador compromissado com o povo e não vai deixar de atuar em prol do mesmo. Afiançou
que os vereadores que compõem a comissão são isentos e trabalharão no sentido de apurar a verdade.
Para explicação pessoal, ocupou a Tribuna o vereador Amarílio que disse que os três membros nomeados para a Comissão,
embora vereadores íntegros e servidores municipais estão no grupo de sustentação à Prefeita, por esta razão entende que o
relatório, provavelmente, passará pelo crivo da prefeita ou de assessores. Salientou querer que a Casa trabalhe com transparência, por esta razão entendia que o Presidente deveria ter nomeado um membro da oposição na Comissão. Asseverou
não ter nada contra os vereadores nomeados, mas se preocupava com o destino da comissão. Afirmou que os vereadores
membros da Comissão têm que provar, para o povo, que são independentes.
O Sr. Presidente afirmou que, quando da nomeação da Comissão, procurou agir com muita lisura, e colocou três vereadores,
servidores municipais, porque eles têm interesse na solução do caso. Destacou que vai atender a solicitação do vereador
Amarílio e nomeará uma nossa Comissão, pois os casos são diferentes.
Para explicação pessoal, ocupou a Tribuna o vereador Alaôr que disse que não há nada de pessoal com o vereador Amarílio.
Destacou que o servidor precisa de uma resposta positiva. Informou que no período de 2000 a 2004, alguns vereadores que
compõem a atual legislatura, já estavam como edis, e sucatearam os salários dos servidores. Afirmou ser um prazer participar
da Comissão, uma vez que, antes de estar vereador, é um servidor. Dirigindo-se ao vereador Amarílio disse que, por questão
moral, jamais irá acobertar qualquer ação da Prefeita, mesmo porque não tem cargos e não faz parte da sua índole negociar
cargos. Afirmou que está defendendo a causa do servidor e vai trabalhar com muito afinco e transparência.
Pela ordem, solicitou a palavra o vereador Carlos Roberto destacou ser justo o que foi falado pelos vereadores que o antecederam. Disse entender que não vê nenhum problema em se nomear uma Comissão com membros da situação e da oposição,
pois é democrático. Salientou que, independente do posicionamento político, as regras do funcionalismo não são claras. Da
mesma forma disse ser inadmissível a secretaria de finanças não ter um cronograma com relação a datas.
As 20h46, o Sr. Presidente informou que estava encerrado o período de discussão e votação de projetos.
TERCEIRA PARTE – ORADORES INSCRITOS – ENCERRAMENTO – 20H46
Retomando a palavra, o vereador Carlos Roberto disse que não pode o sistema administrativo não ter como explicar o que
vai acontecer no futur o do funcionário. Afirmou que o concurso público foi um avanço, mas, mesmo assim, há necessidade
de se avaliar outros pontos. Fugindo da situação do servidor público disse que até hoje não se tem como explicar para as
pessoas o porquê do aumento das passagens de ônibus coletivos. Conclamou a necessidade dos vereadores de terem
acesso e clareza na obtenção de informações. Disse que a Comissão é uma boa idéia, precisa ser democrática, e sabe que
os membros nomeados vão trabalhar com clareza.
Pela ordem, o vereador Ronaldo Braga disse que sempre defendeu uma administração e gestão onde as pessoas são capazes
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de programar, planejar tanto a folha de pessoal quando custeio e foi assim que agiu durante os quatro anos em que foi
Presidente da Câmara. Questionou o porquê dos gestores municipais, não só os de agora, mas também os ex-prefeitos, não
conseguirem apresentar um planejamento para evitar os problemas, como os que estão sendo discutidos. Disse que Barbacena não consegue obter recursos, mesmo com representantes eleitos para o estado e no Congresso. Afirmou que todos
são culpados, uma vez que são incapazes de cobrar das autoridades constituídas o compromisso com a cidade. Afiançou
que primeiro deve ser priorizado o salário do servidor, entretanto, entendia que não só o servidor porque a cidade tem mais
de cento e vinte mil habitantes. Destacou que falta transparência e o Sindicato deveria ser chamado no Executivo para ter as
explicações necessárias e ajudar no que for necessário. Parabenizou o Sr. Alm ir, Presidente do Sindicato, e entende que está
agindo da forma correta. Parabenizou o Presidente da Casa pela nomeação da Comissão e afirmou entender que não é o fato
de terem comprometimento ou não com o Executivo que deixarão de cumprir seus papeis de legisladores. Destacou que os
vereadores nomeados para a Comissão são servidores e saberão brigar pela transparência e defender o servidor municipal.
Prosseguindo na qualidade de líder do PMDB, o vereador Ronaldo Braga afirmou que existe a Lei de Responsabilidade Fiscal,
que é preciso mapear todos os problemas para que se encontre uma saída. Em aparte, o vereador Amarílio disse que está
defendendo a Casa, por esta razão apresentou o requerimento de formação da Comissão. Retomando a palavra, o vereador
Ronaldo Braga disse que o Presidente vai definir de maneira clara e objetiva com relação ao pedido de Comissão.
Pela ordem, o vereador José Jorge Emídio disse que enquanto vereador jamais votou contra o interesse do servidor e os
questionamentos feitos pelo vereador Amarílio com relação aos vereadores nomeados esclareceu que, por ter assinado o
requerimento, o vereador Amarílio fica impedido de participar da Comissão. E que os servidores podem confiar na Comissão
nomeada, porque os membros são servidores e estarão buscando a defesa dos mesmos. O Sr. Presidente informou que vai
nomear uma nova comissão especial, além da que já está trabalhando. Retomando a palavra o vereador José Jorge disse
que na nova Comissão o vereador Amarílio poderá participar desde que não assine o requerimento. Reafirmou que está ao
lado do servidor, porque é também servidor.
Pela ordem, o vereador João Evandro disse que o que mais preocupa é o fato de muitos servidores terem contraído empréstimos e não terem como cumpri-los dados os atrasos nos salários. Destacou que os problemas de dívidas na Prefeitura vêm
de muitos anos. Cumprimentou o vereador Ronaldo Braga por falar da falta de compromisso dos políticos eleitos da terra para
com o município. Pregou a necessidade de se correr atrás de recursos tanto para cumprir compromissos com os servidores
quanto para com a cidade. Parabenizou o sindicato pela mobilização.
Não havendo oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, às 21h20, o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão. Eu, Rogério Luiz Pereira Barbosa da Silva, Redator de Atas em Exercício, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada,
será devidamente assinada pelos Srs. Presidente e Secretário.
Presidente: Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira
Secretário: Vereador João Batista Rosa
............................................................................................................................................................................
RESUMO DA ATA 005/2011
001ª Sessão Solene – 25.02.2011 – 1º Período – 3º Ano da Legislatura
Presidente: Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira
SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DO TÍTULO DE CIDADÃ HONORÁRIA DE BARBACENA A SRA. ONDINA ASSIS LOPES
Aos vinte e cindo dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dois, às 20h24, no Salão Nobre da Câmara Municipal de
Barbacena, sob a Presidência do Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira, reuniu-se Solenemente a Câmara Municipal para a Cerimônia de Outorga do Título de Cidadã Honorária de Barbacena à Senhora Ondina Assis Lopes, conforme Decreto Legislativo
786/2010 . Estiveram presentes os vereadores Ronaldo Braga(Orador Oficial da Noite), Alaor Leite de Almeida, Carlos Roberto Batista(Kikito), João Evandro da Silva(João da Semente), José Jorge Emídio. O Sr. Presidente cumprimentou os presentes
e falou a respeito da justa homenagem prestada à Senhora Ondina Assis Lopes. Convidou os vereadores José Jorge Emídio e
João Evandro da Silva para recepcionar as autoridades que seriam conduzidas à Mesa dos Trabalhos. Foram convidadas a
compor a Mesa as seguintes autoridades: Danuza Bias Fortes Carneiro, Prefeita Municipal de Barbacena; Senador Hélio
Costa e esposa Ana Catarina Xavier Costa; Dr. Joaquim Gamonal, Juiz de Direito; Coronel PM Ricardo Matos Calixto, Comandante da 13ª RPM e sua esposa Karina Alves de Matos Calixto; Tenente Coronel Castro, representando o Comando da Epcar;
Segundo Tenente Hilton Inácio, representando o Comando do 9º BPM. Logo a seguir foi convidada a fazer parte da Mesa a
homenageada da noite, Senhora Ondina Assis Lopes. Foram registradas as presenças de familiares da homenageada nas
pessoas de seus filhos Vani de Assis Lopes , Mauricio de Assis Lopes, Ana Lucia de Assis Lopes e Maria Tereza de Assis Lopes,
além de genros, noras, netos e bisnetos. Dando sequência à Cerimônia, o Sr. Presidente registrou agradecimentos a todos os
segmentos da sociedade que se faziam presentes à Sessão. Solicitando a todos ficarem de pé declarou aberta a presente
sessão e convidou o vereador Alaor Leite para fazer a leitura de um versículo bíblico. Salmo 92: “Bom louvar o Senhor e
cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo”. O Sr. Presidente solicitou à Banda de Música do 9º BPM executar o Hino Nacional
Brasileiro. Pelo Mestre de Cerimônias foi feita a Leitura do Decreto Legislativo 786/2010, que ensejou a presente homenagem, via Projeto de Decreto Legislativo 004/2010. Retornando a palavra ao Sr. Presidente, o mesmo convidou o Senador
Hélio Costa e o Vereador Ronaldo Braga para se posicionarem no dispositivo de destaque, ao mesmo tempo que convidou
também a Senhora Ondina Assis Lopes para receber a placa comemorativa à outorga do Título de Cidadã Honorária, que lhe
foi entregue pelo vereador Ronaldo Braga, autor da proposição. Logo a seguir a Senhora Simone Mara, esposa do Presidente
da Casa, vereador Luiz Gonzaga, fez a entrega de um buquê de flores à Senhora Ondina Lopes. Em seguida, o Sr. Presidente
convidou o vereador Ronaldo Braga, autor da proposição e Orador Oficial da Sessão, para apresentar o seu discurso. Na Tribuna, após cumprimentar os presentes, o vereador Ronaldo Braga disser ser missão das mais difíceis ocupar a Tribuna, naquele momento, para falar a respeito da homenageada que, do alto de seus noventa e seis anos de idade, tornava-se a mais
nova Cidadã Honorária de Barbacena. Destacou o vereador ser motivo de orgulho estar prestando tão singela homenagem a
uma pessoa tão fascinante e apaixonante como dona Ondina. Lembrou que a homenagem não foi por acaso, lhe tinha sido
reivindicada pelo Senador Hélio Costa, no sentido de se fazer justiça a uma mulher altiva e que foi primeira dama do município, com uma folha de grandes serviços prestados ao município e região. Discorrendo mais sobre a vida da homenageada o
Orador Oficial da noite, vereador Ronaldo Braga, destacou que a mesma chegou a Barbacena no ano de 1937, vinda de Juiz
de Fora, aqui se casando com o Sr. João Lopes, na oportunidade funcionário da Escola Agrícola, e que mais tarde viria se
tornar Prefeito de Barbacena. Destacou que mesmo antes de vir a tornar-se primeira dama do município, Dona Ondina já
prestava inúmeros serviços a obras sociais e também, de forma especial, na organização de eventos na Escola Agrícola. Como
primeira dama de Barbacena, dona Ondina procurou sempre se dedicar ao acompanhamento de seus esposo, estando junto
ele nos momentos mais importantes da vida municipal. Destacou o vereador que até a presente data, Dona Ondina continua
ativa no seu incansável serviço de prestação de serviços às diversas entidades e, de maneira particular, aos carentes. Encerrando suas palavras, o vereador Ronaldo Braga, dirigindo-se a homenageada, disse que “sua obra, seu nome, estão cravados
em nossos corações e, eternizados para sempre no seio de Barbacena”.
Logo a seguir, ocupou a Tribuna, a Senhora
Vani de Assis Lopes, filha da homenageada. Após cumprimentar todos os presentes, disse que a homenageada e família
sentiam-se honrados pela distinção. Agradeceu a Câmara pela homenagem e ao vereador Ronaldo Braga pelas palavras tão
gentis e emocionantes dirigidas à pessoa de sua mãe dona Ondina Assis Lopes. Citou que o trabalho voluntário de Dona
Ondina lhe rendeu, com certeza, a lembrança de seu nome para receber tão honrado Título. Agradeceu de maneira especial
ao amigo Hélio Costa que com sua sensibilidade e empenho tornou o momento uma realidade. Asseverou que servir ao
próximo sempre foi a tônica de vida de sua mãe, e, talvez ai esteja o segredo de sua eterna juventude, mesmo já estando
com seus 96 anos. Falou sobre a cumplicidade entre o casal Ondina e João Lopes , afirmando mais uma vez, que foi durante o período em que João Lopes foi prefeito de Barbacena, que a dedicação ao povo de Barbacena, se acentuou ainda mais
e, a partir daí dona Ondina passou a se dedicar mais e mais ao povo e nunca mais parou. Encerrando suas palavras disse
que: “em nome de Ondina Lopes,e todos da família, deixava registrados os sinceros agradecimentos”. O Sr. Presidente, em
seguida, convidou a Sra. Danuza Bias Fortes, Prefeita de Barbacena, para ocupar a Tribuna. Saudando os componentes da
Mesa e demais presentes, disse que o município de Barbacena ostenta uma respeitável galeria de cidadãos e cidadãs, com
acervo de expressivas personalidades que marcaram a história da cidade. Citou a honra de estar participando do momento
solene em que Ondina de Assis Lopes é recebedora do Título de Cidadã Honorária de Barbacena, em oportuna da Mesa Diretora da Casa, aprovada por unanimidade dos seus membros. Falou que na candura do olhar de dona Ondina encontra-se
na verdade uma mulher de fibra, guerreira, que desde sua mais tenra juventude sempre viu a vida de forma positiva. Esposa
atuante, mãe dedicada, amiga sincera, Dona Ondina é trabalhadora incansável das causas sociais e generosa em compartilhar com a comunidade que lhe acolheu, toda essa sua alegria de viver e a jovialidade contagiante que nem seus cabelos
brancos são capazes de encobrir, pois é eternamente jovem. Afirmou que Barbacena se cobre de honra em recebê-la como
Cidadã Honorária. Destacou que como representante do povo de Barbacena levava à homenageada e seus familiares os
sinceros cumprimentos e reconhecimento pelos anos de dedicação ao povo deste município. O Sr. Presidente, vereador Luiz
Gonzaga, dirigiu-se de forma especial à Dona Ondina. Afirmou o Senhor Presidente que durante o período de confecção da
Placa que lhe foi entregue, recorreu aos chamados anjos, aos quais Dona Ondina tanto se refere, e um desses anjos lhe guiou
na colocação da frase que está estampada na homenagem que lhe foi entregue, e que diz o seguinte: “Tem sempre presente que a pele se enruga, que o cabelo se torna branco, que os dias se convertem em anos, mas, o mais importante não muda:
a tua força interior.” Citou o Presidente que a frase é de Madre Tereza de Calcutá. Em seguida o Presidente agradeceu a
presença de todos. Nada mais havendo a tratar, às 20h57, o Senhor Presidente determinou o encerramento da presente
Sessão. Eu, Rogério Luiz Pereira Barbosa da Silva, Redator em Exercício, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será
devidamente assinada pelos Sr. Presidente.
Presidente: Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira
............................................................................................................................................................................
RESUMO DA ATA 038/2011
031ª Sessão Ordinária – 07.06.2011 - 1º. Período - 3º. Ano da Legislatura
Presidente: Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira
Secretário: Vereador João Batista Rosa
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h29
“O Senhor te ouça no dia da angústia; o nome do Deus de Jacó te proteja”
(Salmo 20, 1)
I - Leitura e Discussão da Atas
Ata nº 030/2011 – Aprovada por unanimidade.
II – Leitura das Correspondências e Comunicações
- Correspondência do Ministério da Saúde nº. de ref.: 002293/MS/SE/FNS; 014158/MS/SE/FNS; 000359/MS/SE/FNS;
007904/MS/SE/FNS; 009375MS/SE/FNS; 014805/MS/SE/FNS; 001987/MS/SE/FNS; 000840/MS/SE/FNS;
- Atestado de Funcionamento do Núcleo Regional de Barbacena de Voluntários de Prevenção e Combate ao Câncer do
Hospital “Mário Penna”.
- Decreto Municipal 7028/11
III – Apresentação de Proposições:
De vereador José Jorge: - Requerimento 085/2011 – Requer Moção congratulatória ao Senhor Tavares Mariano, medalhista
brasileiro de Jiu-Jtsu. - Requerimento 086/2011 – Requer Moção congratulatória ao Senhor Cleiton Soares Resende, medalhista brasileiro de Jiu-Jtsu. - Requerimento 087/2011 – Requer Moção congratulatória a Soldado Ana Luiza Barros de Araújo,
60ª CPM. - Requerimento 091/2011 – Requer Moção congratulatória ao Aluno Diego Avelar Cobucci Segundo, do Colégio
SESI, medalhista de xadrez. Requerimento 093/2011 – Requer Moção congratulatória ao Senhor Alberto Gonçalves Júnior,
locutor do Programa “Show dos Bairros” e repórter policial da Rádio Correio da Serra. - Requerimento 094/2011 – Requer
Moção congratulatória ao Senhor Edson Geraldo Ferreira, “Chita”, líder comunitário. Indicação 083/2011 – Solicita que a
CEMIG coloque postes com luminárias na Praça Monsenhor Nogueira Duarte, esquina da Rua Ceará e outro defronte o museu
Georges Bernanos. – Indicação 085/2011 – Solicita a revitalização para a Praça Armando Júlio Neves, localizada na Rua José
de Souza Freitas, bairro Boa Vista. – Indicação 086/2011 – Solicita a ligação da Rua José Custódio Filho com a Rua Uruguai,
bairro Vilela. – Indicação 088/2011 – Solicita colocação de lâmpadas nos postes da Travessa Pedro Bonato, no bairro Dom
Bosco. – Indicação 089/2011 – Solicita a implantação de nova luminária na Rua José de Freitas no bairro Vilela. – Indicação
090/2011 – Solicita a implantação de dois redutores de velocidade para a Rua José Luiz Medeiros e outro na Rua Enfermeiro
José de Melo, no bairro João Paulo II. – Indicação 091/2011 – Solicita ao diretor executivo do DETRAN para que implante
uma linha de transporte para o bairro Santa Maria
Do vereador Amarílio Augusto de Andrade: Indicação 092/2011 – Solicita à Sra. Prefeita que solicite ao DEMASP que envie
fiscais da Dengue para a Rua José de Alencar, esquina com a Rua Bahia. - Indicação 093/2011 – Solicita limpeza urbana,
no sentido de verificar a água suja que corre na Rua Professor pires de Morais entre os números 20 e 60, no bairro Grogotó.
- Indicação 094/2011 – Solicita a Sra. Prefeita que envie à Câmara relação de todos os servidores, contratados e comissionados da prefeitura, DEMAE, CENATUR, DEMASP e FUNDAC. – Requerimento 095/2011 – Requer a nomeação de uma
Comissão Especial Supra Partidária para acompanhar, de perto, juntamente com o Executivo e o Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais, as conversações envolvendo o reajuste dos servidores. Mencionou que a Prefeitura encontra-se com um
superávit de vinte e sete milhões e que o mínimo que pode fazer é conceder o devido aumento aos servidores. Prosseguindo
pela ordem o vereador Amarílio disse que houve denúncia a respeito da situação da escola “Queridinha Bias Fortes” e ficou
provado todo o problema após a vinda da Secretária de Educação. E disse que é importante a Casa se movimente Finalizou
dizendo que é seu dever fazer essa fiscalização. E parabenizou a Sra. Prefeita pela iniciativa esperando que agora a escola
tome um novo rumo, aberta e com as crianças próximas à comunidade.
Do vereador Eduardo Sad: - Requerimento 088/2011 – Requer a realização de Sessão Solene comemorativa aos 40 anos
da Faculdade de Medicina de Barbacena.
PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA
Proj. Lei nº. 035/11 – Dispõe sobre a regularização de imóveis edificados sem observância do recuo exigido no art. 54 da Lei
Municipal nº. 801, de 1962 e dá outras providências – Aut. Executivo
Proj. Lei nº. 036/11 – Institui o Conselho Municipal de Emprego e Renda de Barbacena e dá outras providências – Aut.
Executivo
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19H59
Discussão e Votação de Projetos
REGIME DE URGÊNCIA – URGENTÍSSIMA – SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Proj. Lei nº. 026/11 – Autoriza abertura de crédito especial ao orçamento consolidado do Município e dá outras providências.
- Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 18.06.11. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Nesse momento o vereador Alaôr solicitou que o projeto fosse submetido à redação final para a votação.
O Sr. Presidente solicitou à secretaria o projeto em redação final e havendo aquiescência da Comissão de Redação Final,
colocou em discussão e votação o projeto de lei que autoriza a Abertura de Crédito Especial ao Orçamento consolidado do
Município de Barbacena e dá outras providências. Encerrada a discussão foi o presente projeto colocado em votação em

redação final tendo sido o mesmo APROVADO POR UNANIMIDADE.
Proj. Lei nº. 027/11 – Autoriza abertura de crédito especial ao orçamento consolidado do Município e dá outras providências.
- Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 18.06.11. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Nesse momento o vereador Alaôr solicitou que o projeto fosse submetido à redação final para a votação.
O Sr. Presidente solicitou à secretaria o projeto em redação final e havendo aquiescência da Comissão de Redação Final,
colocou em discussão e votação o projeto de lei que autoriza a Abertura de Crédito Especial ao Orçamento consolidado do
Município de Barbacena e dá outras providências. Encerrada a discussão foi o presente projeto colocado em votação em
redação final tendo sido o mesmo APROVADO POR UNANIMIDADE.
Com a palavra para justificar seu voto o vereador Alaôr agradeceu a Casa pela votação do presente projeto, pois se trata de
projeto de grande alcance social e diz respeito a recurso que vem do Governo Federal para ajudar no enfrentamento e combate ao uso do crack na cidade. O recurso será utilizado para a compra de um ambulatório móvel para este trabalho.
REDAÇÃO FINAL – PROJ. DE DECRETO LEGISLATIVO
Proj. Dec. Leg. nº. 012/10 – Concede Título de Cidadão Benemérito de Barbacena ao Brigadeiro do Ar, Excelentíssimo
Senhor Carlos Eurico Peclat dos Santos e dá outras providências – Aut. Ver. Amarílio Augusto de Andrade. APROVADO POR
UNANIMIDADE.
Proj. Dec. Leg. nº. 005/11 – Concede Título de Cidadão Honorário de Barbacena ao Deputado Federal Reginaldo Lázaro de
Oliveira Lopes e dá outras providências – Aut. Ver. Carlos Roberto Batista. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Proj. Dec. Leg. nº. 004/11 – Concede Título de Cidadão Honorário de Barbacena ao Senhor José Carlos dos Santos e dá
outras providências – Aut. Ver. Alaôr Leite de Almeida. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Com a palavra para justificar seu voto o vereador Alaôr disse que o presente título de cidadão honorário será entregue ao Frei
Zeca que vem prestando grandes serviços em Barbacena e seus distritos.
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO LEI
Proj. Lei nº. 138/10 – Institui no currículo escolar do Município de Barbacena o Programa de Educação Ambiental, procurando
atender o que dispõe o Governo Federal através da Lei nº. 9795 de 28 de abril de 1999 – LDB, parecer do MEC de nº. 226/87
de 11 de março de 1997, lei Estadual nº. 12.780/07 – aut. Ver. João Batista Rosa
*Votar emendas de fls. 19, 22, 25, 28 e 31 de autoria do Ver. João Batista Rosa
Com a palavra para discutir o projeto o vereador Ronaldo Braga disse ter votado favoravelmente tanto ao projeto quanto
às emendas, mas em seu entendimento, e por informação da Secretária de que a matéria já estaria determinada e regulamentada na LDB no que diz respeito à implantação de medidas relativas ao meio ambiente nas escolas, é possível que o
Poder Executivo venha a vetar o presente projeto. E ressaltou que tornará a votar o projeto como está, mas caso o projeto
venha ser veto que o vereador João Batista o transforme em uma indicação para que a Prefeitura e Secretaria de Educação
possam implementá-lo.
Com a palavra pela ordem o vereador João Batista disse que o vereador Ronaldo Braga tem algumas razões. Porém, esse
projeto visa o esclarecimento da forma como a matéria poderá ser implantada nas escolas e como será tratado o meio
ambiente. Prosseguindo como líder concedeu um aparte ao vereador Carlos Roberto que disse ao vereador Ronaldo Braga
que discorda de sua colocação porque foi o relator do projeto e ele não traz despesa, não é inconstitucional, é matéria que
pode ser de iniciativa tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, portanto, não vê motivos para vetar o projeto.
Disse que o programa já existe e o que o projeto está tentando fazer é que ele seja cumprindo. E afirmou que só haverá veto
se não houver interesse público e este é evidente. Prosseguindo o vereador João Batista concedeu um aparte ao vereador
Amarílio que disse ter examinado o projeto e o achou muito bom e que entende a preocupação do vereador Ronaldo Braga,
dada a sua experiência. Falou que se a Prefeita vetar o projeto ela demonstrará que não está preocupada com o futuro
do país, pois o que o projeto pretende é que a futura geração tenha consciência e compromisso com o meio ambiente.
Finalizou cumprimentando o vereador João Batista por toda a sua luta em pro do meio ambiente. Prosseguindo o vereador
João Batista cumprimentou a Casa por estar sempre do lado de projetos importantes que aqui tramitam, demonstrando
sua responsabilidade e preocupação para com a cidade. Disse que abdicou de muitas outras coisas na Casa para que a
bandeira do meio ambiente fosse mantida erguida, pois sabe que essa é a grande preocupação em todo o mundo e a Casa
o tem ajudado nesse aspecto. E finalizou dizendo está certo de que a Prefeita tem esse compromisso e não vetará o projeto.
Concedeu um aparte ao vereador Ronaldo Braga que ressaltou que, como Presidente da Comissão de Constituição, votou
favoravelmente ao projeto, juntamente com o relator, o que teria feito, neste momento, foi tão somente manifestar sua
preocupação e espera que esta não se concretize. Prosseguindo o vereador João Batista disse que a Comissão votou a favor
do projeto por saber do interesse e da responsabilidade do projeto, por isso todos foram eleitos, para representar o povo
desta cidade e estão fazendo muito bem.
Encerrada a discussão as emendas de folhas 19, 22, 25, 28 e 31 foram colocadas em votação e foram APROVADAS POR
UNANI MIDADE.
Em discussão e votação do projeto de lei nº. 138/11, com as emendas, o mesmo foi – APROVADO POR UNANIMIDADE.
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA – PROJ. DE DECRETO LEGISLATIVO
Proj. Dec. Leg. nº. 006/11 – Concede Título de Cidadão Benemérito de Barbacena ao Dr. Lázaro Luiz Gonzaga e dá outras
providências – Aut. Ver. Amarílio Augusto de Andrade.
Encerrada a discussão o Senhor Presidente solicitou à Secretaria a preparação do escrutínio secreto e nomeou o vereador
Carlos Roberto e o vereador Johnson para serem os escrutinadores dos votos do processo de escrutínio secreto do presente
projeto.
Encerrada a votação os escrutinadores procederam à apuração dos votos que se deram da seguinte forma: um voto em
branco e dez votos a favor. APROVADO POR UNANIMIDADE
Proj. Dec. Leg. nº. 008/11 – Concede Título de Cidadão Benemérito de Barbacena ao Coronel PM Luiz Carlos Dias Martins e
dá outras providências – Aut. Ver. Amarílio Augusto de Andrade.
Encerrada a discussão o Senhor Presidente solicitou à Secretaria a preparação do escrutínio secreto e nomeou o vereador
Alaôr e o vereador João Evandro para serem os escrutinadores dos votos do processo de escrutínio secreto do presente
projeto.
Encerrada a votação os escrutinadores procederam à apuração dos votos que se deram da seguinte forma: um voto em
branco e dez votos a favor. APROVADO POR NOVE VOTOS A FAVOR E UM VOTO EM BRANCO.
Com a palavra pela ordem o vereador Carlos Roberto disse que gostaria de chamar a atenção da Casa, em especial do líder
de governo, vereador Alaôr Leite, para a questão da qual tomou conhecimento, a abertura de editais, por parte do Governo
Federal, para a construção de Centros de Recuperação de Usuários de Drogas e existem alguns requisitos que os municípios
devem cumprir para fazer jus a esse benefício. Mencionou ainda o memorial que protocolou na Casa em 2009 e que acabou
resultando em muitas coisas positivas e diz que respeito à volta do trem de turismo, mas a Casa precisa pressionar o Executivo
e a CENATUR. Finalizou pedindo ao Sr. Presidente que verifique como está a nomeação da Comissão para a Frente das Águas,
que já fora a provada na Casa, para que eles se mobilizem quanto a questão. Disse ter ido a Belo Horizonte recentemente,
junto com o vereador João Batista e em reunião na Assembléia Legislativa foi tratado assunto de interesse de todos e precisase da criação da Comissão para as novidades que virão.
Com a palavra pela ordem o vereador João Batista agradeceu ao vereador Amarílio a ajuda que deu a um amigo que tem a
mulher com câncer, e lhe conseguiu uma ambulância para levá-la até o Hospital da Baleia em Belo Horizonte. Cumprimentou
também o vereador Carlos Roberto, posto que fora com ele até Belo Horizonte ao gabinete do Deputado Reginaldo Lopes e
pode presenciar a maneira como ele é tratado naquele gabinete, com total acesso e atenção.
Com a palavra pela ordem o vereador Amarílio agradeceu ao Sr. Presidente e a sua secretaria pela gentileza de ter-lhe fornecido o atestado de funcionamento do Núcleo de Combate ao Câncer. Disse ao vereador João Batista que essa é a missão do
Núcleo e tudo que puder ser feito para minimizar o sofrimento dos portadores desta enfermidade será feito.
Com a palavra pela ordem o vereador Ronaldo Braga disse que o momento eleitoral se aproxima e o Congresso Nacional
começa a discutir as possíveis alterações que poderão ocorrer com a reforma política e que sem dúvida terá como cobaias os
Poderes Legislativos Municipais. Disse que a questão que vem sendo colocada de forma mais enfática é a questão da eleição
não proporcional nas coligações o que dificultará a vida dos partidos menores, por isso é necessário que avaliem esta questão. Lembrou a lei de fidelidade partidária. Ressaltou que estas são questões para as quais terão que estar atentos e caso se
sintam prejudicados é necessário que os vereadores tentem através das executivas estaduais de seus partidos impedirem que
tal situação aconteça. Prosseguindo como líder disse que quer discutir o assunto em razão de que atrás da reforma política ou
do cancelamento das coligações existe o antigo desejo de acabar com os partidos menores, mas muitos deles são históricos
e ajudaram na construção da história do país e apesar de pequenos são ideologicamente grandes.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO EMENDA CONSTITUCIONAL
Proj. Emenda Constitucional nº. 002/11 – Altera a redação do art. 28-A da Lei Orgânica do Município e dá outras providências
- Aut. Vários Vereadores. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR ALAÔR.
PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM BLOCO: 31.05.11. APROVADO POR UNANIMIDADE.
TERCEIRA PARTE – ORADORES INSCRITOS – ENCERRAMENTO – 20H50
Não havendo oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão às 20h51.
Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e pelo Senhor Secretário.
Presidente: Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira
Secretário: Vereador João Batista Rosa
............................................................................................................................................................................
RESUMO DA ATA 039/2011
032ª Sessão Ordinária – 09.06.2011 - 1º. Período - 3º. Ano da Legislatura
Presidente: Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira
Secretário: Vereador João Batista Rosa
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h29
“Que é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza
do seu rosto se muda”
(Eclesiastes 8,1)
I - Leitura e Discussão da Atas
Ata nº 031/2011 – Aprovada por unanimidade.
II – Leitura das Correspondências e Comunicações
- Correspondência do Ministério da Saúde nº. de ref.: 002561/MS/SE/FNS.
PROJETO PROTOCOLADO NA CASA
Proj. Lei nº. 038/11 – Dispõe sobre a estrutura orgânica do Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e
Limpeza Urbana – DEMAE e dá outras providências – Aut. Executivo.
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19H37
Discussão e Votação de Projetos
REGIME DE URGÊNCIA – URGENTÍSSIMA – PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Proj. Lei nº. 035/11 – Dispõe sobre a regularização de imóveis edificados sem observância do recuo exigido no art. 54 da Lei
Municipal nº. 801, de 1962 e dá outras providências. - Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 25.06.11. VISTAS CONCEDIDAS
AO VEREADOR CARLOS ROBERTO.
REDAÇÃO FINAL – PROJETO LEI
Proj. Lei nº. 138/10 – Institui no currículo escolar do Município de Barbacena o Programa de Educação Ambiental, procurando
atender o que dispõe o Governo Federal através da Lei nº. 9795 de 28 de abril de 1999 – LDB, parecer do MEC de nº. 226/87
de 11 de março de 1997, lei Estadual nº. 12.780/07 – aut. Ver. João Batista Rosa. APROVADO POR UNANIMIDADE.
REDAÇÃO FINAL – PROJ. DE DECRETO LEGISLATIVO
Proj. Dec. Leg. nº. 006/11 – Concede Título de Cidadão Benemérito de Barbacena ao Dr. Lázaro Luiz Gonzaga e dá outras
providências – Aut. Ver. Amarílio Augusto de Andrade. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Proj. Dec. Leg. nº. 008/11 – Concede Título de Cidadão Benemérito de Barbacena ao Coronel PM Luiz Carlos Dias Martins e
dá outras providências – Aut. Ver. Amarílio Augusto de Andrade. APROVADO POR UNANIMIDADE.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO EMENDA CONSTITUCIONAL
Proj. Emenda Constitucional nº. 002/11 – Altera a redação do art. 28-A da Lei Orgânica do Município e dá outras providências
- Aut. Vários Vereadores. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR FLÁVIO BARBOSA.
VETO - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA
VETO TOTAL AO PROJ. LEI Nº. 013/10 – Dispõe sobre a construção de degrau com uma rampa de acesso aos ônibus, nos
pontos de maior movimento, para facilitar o ingresso e a saída de pessoas deficientes físicos, idosos e gestantes dos coletivos
e dá outras providências – Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 23.06.11. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR AMARÍLIO.
VETO TOTAL AO PROJ. LEI Nº. 019/11 – Denomina “Dr. Leonardo Vieira Peret” a Unidade Básica de Saúde situada no Bairro
Boa Vista, nesta cidade – Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 30.06.11. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR AMARÍLIO.
PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM BLOCO: 07.06.11. APROVADO POR UNANIMIDADE.
TERCEIRA PARTE – ORADORES INSCRITOS – ENCERRAMENTO – 19H45
Com a palavra o vereador Carlos Roberto reforçou convite para a sessão solene que será realizada na noite de amanhã para
o agraciamento de várias autoridades com as medalhas do Mérito Legislativo e Sobral Pinto.
Com a palavra o vereador Amarílio aproveitando as palavras do vereador Carlos Roberto solicitou ao Sr. Presidente que
nomeasse Comissão para receber as autoridades durante a Sessão na noite de amanhã.
Atendendo ao pedido do vereador Amarílio o Sr. Presidente nomeou os vereadores Amarílio Andrade, José Jorge e João Batista
para formarem a referida Comissão na noite da Sessão Solene.
Não havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão às
19h50. Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário.
		
Presidente: Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira
		
Secretário: Vereador João Batista Rosa
............................................................................................................................................................................
RESUMO DA ATA Nº. 040/2011
005ª. Sessão Solene – 10.06.2011 – 1º Período – 3º Ano da Legislatura
SESSÃO SOLENE PARA CONDECORAÇÃO COM A MEDALHA SOBRAL PINTO E ORDEM DO MÉRITO LEGISLATIVO
Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, às 20h, reuniu-se solenemente a Câmara Municipal de Barbacena,
no Salão Nobre do Palácio da Revolução Liberal, sede do Poder Legislativo Municipal, para a cerimônia de OUTORGA DAS
COMENDAS SOBRAL PINTO E ORDEM DO MÉRITO LEGISLATIVO, instituídas pelas leis 1.955/84 e 3.427/97, respectivamen-
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te e pelo Decreto Legislativo 469/08 e 520/99. O Sr. Mestre de Cerimônias explicou que as Honrarias a serem entregues
nesta Cerimônia têm o propósito de condecorar personalidades que se destacaram, e que se destacam, na defesa dos direitos humanos e das liberdades democráticas, bem como, àqueles que, de uma forma ou de outra, tenham serviços e méritos
excepcionais prestados ao município, estado ou nação, tornando-se, então, merecedores do especial reconhecimento da
câmara municipal. Prosseguindo convidou para presidir a solenidade, o Presidente da Casa, Vereador Luiz Gonzaga, e também
convidou os vereadores presentes, Amarílio Augusto de Andrade, Carlos Roberto Batista, orador oficial da solenidade, José
Jorge Emídio, João Batista Rosa e João Evandro da Silva, para ocuparem os seus lugares no Plenário. Nesse momento, o
Mestre de Cerimônia transferiu a palavra ao Vereador Luiz Gonzaga – Presidente que saudou a todos e ressaltou a importância de todos os presentes nesta solenidade festiva. O Sr. Presidente, inicialmente, solicitou aos vereadores José Jorge Emídio
e João Batista Rosa para se posicionarem, a fim de conduzir as autoridades nominadas para fazerem parte da Mesa dos
Trabalhos. Incontinente o Sr. Mestre de Cerimônias convidou as autoridades para comporem a Mesa dos Trabalhos que ficou
assim constituída: a Sra. Danuza Bias Fortes, Prefeita Municipal, o Sr. Hélio Costa, Senador da República, o Brigadeiro do Ar,
Carlos Eurico Peclat Santos, Comandante da Escola Preparatória de Cadestes do Ar, Dr. Marcos Alves de Andrade, Juiz de
Direito, Diretor do Fórum Mendes Pimentel, o Dr. Vani Vitório de Resende, Promotor de Justiça da 8ª Promotoria de Justiça
de Barbacena, o Dr. Pedro Antônio Mendes Loureiro, Chefe do 13ª Departamento de Polícia Civil, o Ten. Leonardo Coelho de
Medeiros, representando o Comando do 9º BPM, o Dr. José Eduardo da Silva, Assessor Especial de Coordenação Política da
Prefeitura Municipal, o jornalista Aristóteles Drumont. Registrou, ainda, a presença de representantes dos diversos seguimentos da sociedade. Prosseguindo, o Mestre de Cerimônia primeiramente convidou os vereadores Amarílio Andrade e Carlos
Roberto Batista para se posicionarem e conduzirem os homenageados aos lugares reservados. Convidou, então, o Promotor
de Justiça da Comarca de Barbacena, Dr. José Maria Ferreira de Castro, homenageado que foi galardoado com a medalha
Sobral Pinto. Dando seguimento convidou os homenageados que foram galardoados com a medalha do Mérito Legislativo, a
Senhora Sônia Maria Dorneles Leite Cobucci, o Senhor César Sales Borges, o Jornalista Elder José Martinho Pereira, o Dr.
Marcus Vinícius de Paiva e Silva, o Dr. Wanderley José Miranda e finalmente os filhos do homenageado José Antônio Lopes,
que se encontra enfermo e não pode estar presente nesta noite, Ricardo José Pinto Lopes e Juliana Pinto Lopes. Prosseguindo, o Sr. Presidente registrou seus agradecimentos a todos os presentes, destacando os funcionários, servidores do executivo,
secretários, representantes de entidades de classes e de todos os segmentos da nossa sociedade e que se disse para se
sentirem aqui representados pelas nossas autoridades que compõem a Mesa dos Trabalhos. Na sequência, o Senhor Presidente convidou a todos para ficarem de pé, e proclamou: “Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Barbacena, declaro aberta a presente Sessão Solene.” E solicitou ao vereador José Jorge Emídio que lesse um versículo Bíblico, o que foi
feito sobre o Eclesiastes 8,1: “Que é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz
brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda”. O Sr. Presidente solicitou, incontinenti, a permanência de pé de todos
os presentes para ouvir o Hino Nacional Brasileiro. Neste momento o Sr. Mestre de Cerimônias convidou o Presidente da
Casa, na qualidade de Presidente do Conselho da Medalha Sobral Pinto para se posicionar no dispositivo de destaque e
participar do ato solene, convidou também a Sra. Prefeita Municipal para ocupar o dispositivo, bem como os vereadores
Amarílio Andrade e Carlos Roberto, ao mesmo tempo em que convidou o Dr. José Maria Ferreira de Castro, Promotor de
Justiça, para também se posicionar e receber a medalha Sobral Pinto. O Sr. Mestre de Cerimônias, solicitou então, à Secretaria da Câmara que encaminhasse a Medalha Sobral Pinto e o seu respectivo Diploma, que foram entregues ao homenageado pelos vereadores Amarílio Andrade e Carlos Roberto, autores da proposição. Dando seguimento o Sr. Mestre de Cerimônias pediu às autoridades que retornassem a seus lugares e convidou a Sra. Sônia Maria Dorneles Leite Cobucci para se
posicionar no dispositivo de destaque e receber a Medalha do Mérito Legislativo, Grau Mérito Especial. Solicitou então, à
Secretaria da Câmara que encaminhasse a Medalha e seu respectivo Diploma que foram entregues à homenageada pelo
vereador Amarílio Andrade. Em seguida convidou o Sr. César Sales Borges para se posicionar no dispositivo de destaque e
receber a Medalha do Mérito Legislativo, Grau Mérito Especial. Solicitou então, à Secretaria da Câmara que encaminhasse a
Medalha e seu respectivo Diploma que foram entregues ao homenageado pelo vereador Amarílio Andrade. Seguindo convidou
o Jornalista Elder José Martinho Pereira para se posicionar no dispositivo de destaque e receber a Medalha do Mérito Legislativo, Grau Mérito Especial. Solicitou então, à Secretaria da Câmara que encaminhasse a Medalha e seu respectivo Diploma
que foram entregues ao homenageado pelo vereador Amarílio Andrade. Dando seguimento convidou o vereador João Batista
Rosa para se posicionar no dispositivo de destaque, bem como o Doutor Wanderley José Miranda e receber a Medalha do
Mérito Legislativo, Grau Mérito Especial. Solicitou então, à Secretaria da Câmara que encaminhasse a Medalha e seu respectivo Diploma que foram entregues ao homenageado pelos vereadores Amarílio Andrade e João Batista Rosa. Convidou ainda
o Dr. Marcus Vinícius de Paiva e Silva para se posicionar no dispositivo de destaque e receber a Medalha do Mérito Legislativo, Grau Mérito Especial. Solicitou então, à Secretaria da Câmara que encaminhasse a Medalha e seu respectivo Diploma
que foram entregues ao homenageado pelos vereadores Amarílio Andrade e João Batista Rosa. Seguindo convidou o vereador
José Jorge Emídio para se posicionar no dispositivo de destaque, bem como os filhos do homenageado José Antônio Lopes
da Costa, Ricardo José Pinto Lopes e Juliana Pinto Lopes, para receber a Medalha do Mérito Legislativo, Grau Mérito. Solicitou
então, à Secretaria da Câmara que encaminhasse a Medalha e seu respectivo Diploma que foram entregues ao homenageado pelo vereador Amarílio Andrade. Incontinenti o Sr. Mestre de Cerimônias passou a palavra para o Sr. Presidente que
convidou o vereador Carlos Roberto Batista para ocupar a Tribuna e prestar a sua homenagem como orador oficial. Fazendo
uso da palavra, o vereador Carlos Roberto Batista cumprimentou a todas as autoridades, colegas vereadores e demais convidados, lembrou alguns fatos da mitologia grega e disse que o elogio tem por particularidade o fato de ser um gênero profundamente ético já que a ele se atribuiu como tarefa a dicção da excelência e do valor, por isso é um gênero político por excelência. Afirmou que nessa noite, o elogio, referia-se precisamente à conduta de um grande homem Público chamado José
Maria Ferreira de Castro. E que a Medalha Sobral Pinto é a mais alta distinção do Poder Legislativo da cidade de Barbacena,
outorgada a ilustres personalidades que tenham se destacado em suas atividades ou prestado serviços relevantes ao Município, ao País ou à Humanidade. Simbolizando a indelével gratidão do povo barbacenense aos homenageados pela Edilidade.
Disse que Barbacena foi privilegiada quando o Dr. José Mario veio para cá desenvolver seu trabalho. Falou, ainda, das outras
homenagens que sem dúvida merecidas elevaram o especial acontecimento, a medalha do Mérito Legislativo simbolizada
com a Coluna da Liberdade, marco que traz as principais datas cívicas reverenciadas por nossa cidade. Citou os homenageados com esta honraria e seus feitos, destacando sua importância para a cidade. O Sr. Presidente, Luiz Gonzaga, convidou,
então, a Sra. Prefeita Danuza Bias Fortes para também deixar suas palavras de homenagem. Ela parabenizou a todos e
destacou o importante trabalho realizado pelo Dr. José Maria. Falou ainda dos feitos realizados pelos demais homenageados
e que muito contribuíram para o crescimento da cidade. O Sr. Presidente finalizou parabenizando os homenageados. Desejou
que todos continuem trabalhando diuturnamente para que continuem a fazer jus a estas honrarias que acabaram de receber,
bem como que continuem trabalhando para o bem da cidade que tanto precisa. Agradeceu aos vereadores por suas presenças, às autoridades que compuseram a Mesa, membros da sociedade organizada, aos servidores da Câmara. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a presente Sessão Solene. Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte,
Redatora de Atas, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será devidamente assinada pelo Senhor Presidente.
Presidente: Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira
............................................................................................................................................................................
RESUMO DA ATA 041/2011
033ª Sessão Ordinária – 14.06.2011 - 1º. Período - 3º. Ano da Legislatura
Presidente: Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira
Secretário: Vereador João Batista Rosa
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h30
“Que é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza
do seu rosto se muda. Eu digo: observa o mandamento do Rei, e isso em consideração em consideração para com o
juramento de Deus.”
(Eclesiastes 8, 1-2)
I - Leitura e Discussão da Atas
Ata nº 032 e 033/2011 – Aprovada por unanimidade.
II – Leitura das Correspondências e Comunicações
- Correspondência do Ministério da Saúde nº. de ref.: 000089/MS/SE/FNS; 014158/MS/SE/FNS.
- Ofício 0447/2011 da 13º Departamento de Polícia Civil de Barbacena.
- Atestado do vereador Johnson Marçal, através do requerimento 096/2011, justificando sua ausência nas reuniões dos dias
03 e 04 de junho do corrente ano.
- Ofício 0119/2011 da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
III – Apresentação de Proposições:
Da Mesa da Câmara: - Memorial ao Dr. Lafayette Andrada, Secretário de Estado da Defesa Social – A Mesa Diretora e demais
vereadores solicitam a possibilidade de colocação de câmeras, tipo vídeo-monitoramento, na área central da cidade e pontos
de saída do município, as quais vêm demonstrando muita eficácia nas cidades onde o sistema já foi instalado.
De vereador José Jorge: - Indicação 096/2011 – Solicita a colocação de um poste com luminária na Travessa Monsenhor
Nogueira Duarte, no bairro Vilela.
Com a palavra pela ordem o vereador José Jorge disse que na reunião de quinta-feira irá incluir o Museu George Bernanos
na lista que será envida para a Assembleia Legislativa, Principalmente em razão de lá estar funcionando um Telecentro e por
atender a várias atividades da comunidade. Falou que a escola Iaiá Moreira também possui um Telecentro em funcionamento.
Falou que estão construindo um passeio na entrada do bairro Vilela e, em breve, convidará a edilidade para a inauguração da
Capela da Mãe Rainha que está fazendo lá no bairro. Informou ainda que em razão da preocupação do PDT com o patrimônio
histórico, está entrando com um projeto na Casa criando a Medalha Emeric Marciee. E pediu o apoio dos demais vereadores
para aprovação do projeto quando entrar em votação.
Do vereador Johnson Marçal: Requerimento 097/2011 – Requer a substituição de todas as lâmpadas de 70W para 150W
nos postes localizados no bairro Caiçaras, na Rua Rio Grande e na Avenida Amazonas.
Do vereador Alaôr Leite: Requerimento 089/2011 – Requer moção de louvor à Senhora Maria Angélica do Livramento Teixeira
pelos relevantes serviços em prol da nossa cidade. - Requerimento 090/2011 – Requer moção de louvor à Senhora Lydia
Carlos magno do Nascimento pelos relevantes serviços prestados em prol da nossa cidade.
PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA
Proj. Lei nº. 039/11 – Altera a Lei nº. 3807 acrescentando na mesma a instituição do programa para a destinação e recolhimento de óleo ou gordura utilizado na fritura de alimentos em nossa cidade e dá outras providências – Aut. Ver. Carlos
Roberto Batista.
Proj. Lei nº. 041/11 – Institui no Município de Barbacena a Medalha Emeric Marcier para agraciar pessoas públicas municipais que se destacarem na área de cultura e dá outras providências – Aut. Ver. José Jorge Emídio.
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19H58
Discussão e Votação de Projetos
REGIME DE URGÊNCIA – URGENTÍSSIMA – PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Proj. Lei nº. 035/11 – Dispõe sobre a regularização de imóveis edificados sem observância do recuo exigido no art. 54 da Lei
Municipal nº. 801, de 1962 e dá outras providências. - Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 25.06.11.
O Sr. Presidente informou que vem sendo procurado por diversas pessoas afetadas por esta regularização e fora solicitado que
a Sra. Prefeita prorrogasse o prazo até o fim deste ano para que as pessoas possam regularizar seus imóveis. Pediu então,
que os vereadores aprovem o presente projeto para dar condições às pessoas de regularizarem seus imóveis.
Com a palavra pela ordem o vereador Ronaldo Braga disse estarem diante de um impasse que merece uma avaliação, em
razão dos diversos erros ocorridos nas administrações passadas no que tange o assunto em discussão. Explicou que muitas
residências foram construídas não obedecendo ao afastamento mínimo necessário exigido pelo Plano Diretor do Município. O
que o Poder Executivo pretende agora é fazer um levantamento dessas residências para legalizá-las e encerrar o assunto de
uma vez por todas, possibilitando a regularização desses imóveis. Disse também que, posteriormente, passará a ter uma postura diferenciada quanto à questão caso outros imóveis sejam construídos de forma irregular por falta da devida fiscalização
por parte do Poder Executivo. E entende que a Câmara deve aprovar o presente projeto e posteriormente ajudar a fiscalizar se
o Poder Executivo cumprirá sua obrigação no que tange a liberação de obras irregulares. Falou que o Plano Diretor da cidade é
muito ultrapassado e seria preciso convocar uma grande audiência pública para que se possa discutir o modo com irão querer
Barbacena, no futuro, do ponto de vista urbanístico evitando posteriores discussões sobre o mesmo assunto gerando novos
problemas no que tange o assunto. Finalizou dizendo que ainda é válida a regularização de tais situações e não penalizar as
pessoas que pretendem buscar seus alvarás porque se deixou de fiscalizar as obras no momento oportuno.
Com a palavra para discutir o projeto o vereador Amarílio disse ter entendido a preocupação do Sr. Presidente e disse que
também tem recebido inúmeras pessoas em seu gabinete para tratar do presente projeto. Disse que entende também a
intenção do vereador Ronaldo Braga em querer por um ponto final no assunto que já dura há anos. Falou que sua única
preocupação é que a Casa Legislativa legitime um ato totalmente ilegal e que a responsabilidade dos vereadores é muito
grande. Falou que a lei é clara, apesar de ser antiga, agora, após as diversas invasões e irregularidades a Prefeita quer que
se aprove a ilegalidade. Falou que a Prefeitura não atua e agora envia um projeto como esse para legalizar uma ilegalidade
e afirmou que o projeto não deve ter o apoio desta Casa. Pediu para que fosse verificado ainda o encaminhamento de uma
verba que teria vindo para que o município refizesse um novo Plano Diretor e que não se sabe o que aconteceu, o que não
podem fazer é emendar o que não se fez direito e permitir a legalização da ilegalidade.
Com a palavra para discutir o projeto o vereador Carlos Roberto disse que a situação é difícil e complicada, mas acredita que
deva prevalecer o bom senso da Casa. Disse que em 2009 a Casa aprovou lei semelhante permitindo que fossem feitas as
regularizações. Por falhas de ambos os lados, as regularizações não aconteceram. Explicou que, mesmo que contrário aos
seus princípios, a lei terá que ser cumprida e esta determina que as edificações irregulares sejam demolidas. E isso terá um
impacto social muito grande por toda a cidade. Dirigindo-se para o vereador Amarílio disse concordar que precisam avançar
e que é lamentável que o Plano Diretor de Barbacena tenha sido copiado de outra cidade e que o Código de Postura e Obras
seja ainda da época do governo do Prefeito Toninho Andrada. E pediu que os vereadores atentassem para esta questão,
enxergando o impacto social que a não aprovação do presente projeto poderá trazer.
Com a palavra para discutir o projeto o vereador João Batista disse esse é um erro antigo na cidade, mas o culpado é o Poder
Executivo que não tem feito as fiscalizações necessárias, permitindo as construções irregulares. Ressaltou que as mudanças
são necessárias, porém, é preciso que a Prefeitura seja efetiva na fiscalização das obras, senão de nada adiantará a autorização dada neste projeto. Finalizou dizendo que a situação deve ser resolvida tanto para que os imóveis sejam regularizados,
quanto para que a Prefeitura faça a arrecadação dos impostos referentes a estes imóveis, sem penalizar as pessoas de
boa-fé. Concedeu um aparte ao vereador Ronaldo que disse que as omissões para que a situação chegasse a esse ponto
foram muitas e lembrou que a Prefeitura e o Poder Legislativo deveriam se movimentar para irem até ao Conselho Regional
de Engenharia e verificarem se erros estão acontecendo na elaboração das plantas e projetos realizados em Barbacena.
Prosseguindo o vereador João batista aproveitou a oportunidade para parabenizar o vereador Amarílio por suas diversas ações
em prol das pessoas portadoras de câncer e disse ser testemunha desse trabalho.
Com a palavra para discutir o projeto o vereador João Evandro disse que o projeto em discussão de fato traz um erro, mas que
não conserta o erro anterior. Falou que sabe que existem pessoas oportunistas que se aproveitaram da falta de fiscalização
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para cometer irregularidades, mas muitos agiram de boa-fé e não podem ser penalizados com a demolição de suas construções já antigas. Disse que sabem de diversas irregularidades, mas a fiscalização é que tinha que ter corrigido, o que resta aos
vereadores agora é tão somente votar o projeto para tentar corrigir pelo menos parte do problema.
Com a palavra o vereador Amarílio levantou questão de ordem e requereu que fosse solicitada à Prefeitura a relação de
todas as edificações irregulares do município, bem como as informações sobre a taxa que será cobrada para a regularização.
Pedido deferido pelo Sr. Presidente, que também disse que irá pessoalmente até a Secretaria de Obras oficializá-la sobre
o requerimento.
Encerrada a discussão foi o presente projeto colocado em votação tendo sido requeridas vistas pelo vereador Flávio Barbosa.
VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR FLÁVIO BARBOSA.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO LEI
Proj. Lei nº. 023/11 – Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2012 e dá outras providências - Aut.
Executivo. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR FLÁVIO BARBOSA.
Proj. Lei nº. 028/11 – Denomina Beco Santa Rita de Cássia - Aut. Executivo. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Proj. Lei nº. 029/11 – Denomina Rua Valdomiro Ferreira Vidal - Aut. Executivo. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Proj. Lei nº. 033/11 – Institui a Rede Municipal de Pontos de Cultura, com o objetivo de estimular a ação dos grupos, movimentos e entidades que se ocupam da produção artística e cultural no Município, assim como da preservação dos elementos
tradicionais da cultura brasileira e do patrimônio histórico e dá outras providências - Aut. Ver. Carlos Roberto Batista.
Com a palavra para discutir o projeto o vereador Carlos Roberto disse ter apresentado o presente projeto no intuito de que
a cidade comece a pensar nos pontos de cultura e lembrou que, até pouco tempo, existia um ponto de cultura recebendo
recursos do governo federal, mas não funciona mais ou perdeu o vínculo com as receitas federais. Ressaltou que o presente
projeto não traz nenhuma despesa para o Poder Executivo e o que se pretende é que sejam organizados os pontos de cultura,
os grupos, os movimentos e entidades que trabalham com cultura para que possam pleitear projetos e recursos do Estado e
da União. Falou que a partir do ano que vem também será repassado o ICMS turístico, porém, a lei federal e a estadual que
tratam do assunto, não obrigam o prefeito a repassar o dinheiro, nem para o turismo, nem para a cultura. Porém, se houver
a rede de cultura formada e funcionando, com os pontos de cultura reconhecidos pelo poder municipal, certamente haverá
uma ferramenta para cobrar que os recursos sejam devidamente destinados para a cultura e o turismo. Finalizou dizendo
que é apenas uma colaboração para a área cultural da cidade, já que a lei que cuida do incentivo cultural já existe. E pediu
a atenção e o apoio dos demais vereadores para o projeto em discussão.
Encerrada a discussão foi o presente projeto colocado em votação tendo sido requeridas vistas pelo vereador Johnson Marçal.
VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR JOHNSON MARÇAL.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO EMENDA CONSTITUCIONAL
Proj. Emenda Constitucional nº. 002/11 – Altera a redação do art. 28-A da Lei Orgânica do Município e dá outras providências
- Aut. Vários Vereadores. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR JOÃO BATISTA.
VETO - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA
VETO TOTAL AO PROJ. LEI Nº. 013/10 – Dispõe sobre a construção de degrau com uma rampa de acesso aos ônibus, nos
pontos de maior movimento, para facilitar o ingresso e a saída de pessoas deficientes físicos, idosos e gestantes dos coletivos
e dá outras providências – Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 23.06.11.
Com a palavra para discutir o projeto o vereador João Batista disse que o veto é um mal e citou diversos outros projetos
seus que também foram vetados.
Encerrada a discussão foi o presente projeto colocado em votação tendo sido requeridas vistas pelo vereador Johnson Marçal.
VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR JOHNSON MARÇAL.
VETO TOTAL AO PROJ. LEI Nº. 019/11 – Denomina “Dr. Leonardo Vireira Peret” a Unidade Básica de Saúde situada no Bairro
Boa Vista, nesta cidade – Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 30.06.11. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR JOÃO BATISTA.
TERCEIRA PARTE – ORADORES INSCRITOS – ENCERRAMENTO – 20H44
Não havendo oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão às 20h46.
Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e pelo Senhor Secretário.
Presidente: Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira
Secretário: Vereador João Batista Rosa
............................................................................................................................................................................
RESUMO DA ATA 042/2011
034ª Sessão Ordinária – 16.06.2011 - 1º. Período - 3º. Ano da Legislatura
Presidente: Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira
Secretário: Vereador João Batista Rosa
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h29
“Entrega o teu caminho ao Senhor; confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo
como meio-dia. Descansa no Senhor, e espera nele; não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por
causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira, e abandona o furor; não te indignes para fazer o mal. Porque os
malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra.”
(Salmo 37, 5-9)
I - Leitura e Discussão da Atas
Ata nº 035/2011 – Aprovada por unanimidade.
II – Leitura das Correspondências e Comunicações
- Correspondência do Ministério da Saúde nº. de ref.: 012339/MS/SE/FNS; 005156/MS/SE/FNS; 006630/MS/SE/FNS.
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19H35
Discussão e Votação de Projetos
REGIME DE URGÊNCIA – URGENTÍSSIMA – PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Proj. Lei nº. 035/11 – Dispõe sobre a regularização de imóveis edificados sem observância do recuo exigido no art. 54 da Lei
Municipal nº. 801, de 1962 e dá outras providências. - Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 25.06.11.
O Sr. Presidente leu a resposta dada pela Prefeitura atendendo ao que fora requerido pelo vereador Amarílio, em que informava os objetivos do projeto apresentado. Em relação aos valores não seriam passíveis de estimativa. Informaram apenas
o parâmetro para a regularização.
Com a palavra para discutir o projeto o vereador Carlos Roberto disse que é necessária a aprovação do projeto, dada a
proximidade do recesso e com a LDO na pauta também necessitando de aprovação. Falou que sabe da deficiência existente
na Prefeitura no que tange a fiscalização, ressaltou, porém, que os imóveis já estão construídos e se não houver a aprovação
do projeto o impacto social será enorme. Falou que cabe a Casa resolver o problema que já existe. Finalizou pedindo aos
vereadores que analisassem o impacto social que esse projeto poderá trazer para a população da cidade.
O Sr. Presidente disse concordar que é preciso resolver o problema de uma vez por todas e que é preciso que a Prefeitura
faça ampla divulgação do prazo estipulado para os interessados regularizem seus imóveis, devendo manter também ampla
fiscalização dos futuros imóveis.
Com a palavra para discutir o projeto o vereador Amarílio demonstrou o que acontece quando o Poder Público é inoperante e
incompetente, através do pagamento que o Núcleo de Combate ao Câncer teve que realizar em razão de um acordo feito com
o proprietário de um imóvel edificado em frete a entrada do terreno onde será construído o Hospital do Câncer. Falou que a
Prefeitura, no entanto, não teve a coragem de tomar a medida que deveria e mandar demolir a garagem. Questionou por que
agora a prefeitura quer que a Câmara aprove este projeto para desfazer leis que já foram feitas. Afirmou que a lei existe, mas
não está sendo cumprida e o problema está sendo jogado para os vereadores resolverem. Falou que se absterá de votar. Disse
que confiará que este seja o ponto final no problema e que o Poder Executivo, através dos setores competentes, respeite o
Poder Legislativo. Finalizou dizendo que com a aprovação desse projeto o Poder Executivo não se preocupará em aperfeiçoar
o Plano Diretor. Afirmou ainda que, em Barbacena, existe a indústria do desrespeito às leis.
Com a palavra para discutir o vereador Ronaldo Braga disse que o tema é polêmico, mas que já foi discutido em 2009,
oportunidade em que o vereador Amarílio, vendo a dificuldade das pessoas que buscavam regularizar seus alvarás junto à Prefeitura, foi também um defensor da regularização através de projetos como este que estão tentando aprovar agora. Falou que
o que aconteceu com o Núcleo do Câncer justifica toda a revolta do vereador Amarílio. Sugeriu a intervenção junto ao CREA,
bem como uma discussão direta com a Secretaria de Obras no intuito de buscar mecanismos mais atuais para evitar tal situação. Disse que as casas construídas não foram agora no governo da Prefeita Danuza e sim em outros governos, mas o que
importa é que a questão vem se desenvolvendo ao longo do tempo e a cada governo que entra no município se tenta encontrar uma solução. Afirmou que cabe à Secretaria de Obras impedir que o assunto chegue até a Câmara. Pediu aos vereadores
que dêem condições para as famílias regularizarem seus imóveis. Ressaltou que caberá a Prefeita Danuza definir a situação
de uma vez por todas. Concedeu um aparte ao vereador Eduardo Sad que disse concordar com o que fora dito pelo vereador
Ronaldo e lembrou que no governo do Prefeito Martim Andrada projeto semelhante também foi enviado à Câmara, bem como
neste governo da prefeita Danuza, anteriormente, a este projeto já tinha sido enviado à Câmara e se não houve a legalização
foi porque as pessoas não quiseram. Afirmou que os imóveis que continuam sem regularização pagam seu IPTU como lote, já
que as construções não estão regularizadas perante a Prefeitura. Prosseguindo o vereador Ronaldo disse que existe uma falha
por parte do Poder Executivo em tornar isso público, devendo colocar a informação nos diversos meios de comunicação para
que todos tomem conhecimento do prazo e de como devem proceder para regularizar seus imóveis. Concedeu um aparte ao
vereador Alaôr que disse que o Poder Público tem que proceder a divulgação do prazo para que as pessoas regularizem seus
imóveis e falou que existe um veículo que seria muito bom para esta divulgação que é a conta de água, pois chega a casa de
todos. Prosseguindo o vereador Ronald Braga disse que a sugestão do vereador Alaôr é muito relevante.
O Sr. Presidente sugeriu que os vereadores oficializem, junto ao Poder Executivo, que a partir desse momento essa Casa não
irá mais acatar projetos desta natureza, devendo as pessoas aproveitarem esta oportunidade.
Com a palavra para discutir o projeto o vereador Flávio Barbosa questionou se a mesma posição será tomada pelos próximos
vereadores. E com este projeto estarão abrindo um precedente para daqui a três, quatro anos novo projeto ser enviado para a
Câmara. E não adianta a fiscalização porque os fiscais de postura existem, porém, não cumprem seu dever.
O Sr. Presidente disse que a preocupação é importante, mas pelo menos nessa legislatura estariam dando um exemplo de
seriedade a ser seguido pelos outros.
Com a palavra para discutir o projeto o vereador João Batista disse ser clara a preocupação dos vereadores com o projeto,
no entanto, o que está em discussão é a continuidade dessas ações e a freqüência com que isso vem acontecendo. Esclareceu que as invasões realizadas através de avanços com cercas e muros não entram na discussão do presente projeto.
Para isso é necessário que a Secretaria de Obras seja acionada para tomar as medidas cabíveis, e eles, como vereadores
devem cobrar da secretaria ações efetivas na fiscalização das obras irregulares. Ressaltou ainda que a falta da lei também
deixará os imóveis em situação irregular, impossibilitando que os donos paguem os impostos corretamente e até mesmo que
consigam transmiti-los de alguma forma, e isso tudo se deve a omissão da Prefeitura e da Secretaria de Obras. Sugeriu que
fosse chamado o novo Secretário para que todas essas questões sejam colocadas para ele. Concedeu um aparte ao vereador
Carlos Roberto que disse não existir outro caminho para o problema que não seja a fiscalização. Explicou que é preciso
haver concurso público para o cargo de fiscal, e somente na semana passada os concursados para o cargo tomaram posse,
agora a Secretaria poderá realizar o trabalho de fiscalização do cumprimento das leis. Salientou que durante esses vinte e
cinco anos, sem a realização de concurso, e somente um fiscal não daria conta de uma cidade do tamanho de Barbacena.
Finalizando suas palavras o vereador João Batista disse que também entende dessa forma, não havendo como deixar de
legalizar e regularizar esses imóveis.
Encerrada a discussão foi o presente projeto colocado em votação tendo sido requeridas vistas pelo vereador Amarílio Augusto. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR AMARÍLIO ANDRADE.
Proj. Lei nº. 036/11 – Institui o Conselho Municipal de Emprego e Renda de Barbacena e dá outras providências. - Aut.
Executivo - PRAZO VENCE EM 25.06.11.
Com a palavra para discutir o projeto vereador Amarílio fez um pronunciamento o qual constou na íntegra. Disse que Barbacena anda para trás com esse projeto. Lembrou o projeto que enviou para a Prefeita, criando o Conselho Municipal de
Desenvolvimento Econômico, no intuito de que o mesmo fosse enviado por ela para a Casa, pois é matéria de sua competência e até o momento não houve resposta. Falou que a criação do presente Conselho é para inglês ver, pois não há como
criar empregos sem atender aos empregadores que são os empresários. Disse ser contra este projeto e ressaltou que os
vereadores não representam nada. Salientou a necessidade de emprego para os jovens e somente o Conselho sugerido por
ele poderia dar a eles essa chance.
Com a palavra para discutir o projeto o vereador Carlos Roberto que explicou que a Prefeita não vetou o Conselho Municipal
de Desenvolvimento Econômico, porque a matéria não foi aprovada pela Casa. O que aconteceu foi que o vereador Amarílio
apresentou o projeto de criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e a Comissão de Constituição, e
após um parecer, detectou-se que seria inconstitucional que um vereador apresentasse a criação de um Conselho e foi
sugerido que ele transformasse em indicação para o Poder Executivo. Falou que possui informações de que o projeto indicado
pelo vereador Amarílio está prestes a ser encaminhado para a Casa. E que o Conselho Municipal do Emprego e Renda não
atrapalha o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e os dois Conselhos se completam. Reafirmou que são
Conselhos totalmente diferentes, mas que caminharam no mesmo sentido, conseguir melhorar as condições de emprego e
de quem os fornece na cidade.
Com a palavra para discutir o projeto o vereador Ronaldo Braga disse que neste momento, é preciso socorrer a Prefeita.
Disse que também tem conhecimento de que o projeto do vereador Amarílio está em fase de estudo e será encaminhado
para esta Casa. A Prefeita enviou este projeto para ser aprovado, porque necessita que o Conselho seja legal, constitucional
e amparado pelos setores da República e da União, para que se possa estabelecer os respectivos convênios advindos do FAT.
Lembrou que ele foi quem convenceu o vereador Amarílio a transformar seu projeto em indicação porque não tinha amparo
constitucional, não sendo de competência da Câmara apresentar aquele projeto. Pediu, então, que o vereador Amarílio reconsiderasse sua posição, haja vista as explicações que lhe foram dadas, para que possam votar a matéria dando condições
de se conseguir os recursos provenientes do FAT.
TERCEIRA PARTE – ORADORES INSCRITOS – ENCERRAMENTO – 20H35
Com a palavra como orador o vereador Carlos Roberto chamou a atenção de todos os vereadores para o memorial que
tinha em mãos e disse que gostaria de contar com o apoio de todos em razão da situação que vem sendo vivenciada, qual
seja o fato de que no trecho entre Barbacena e Belho Horizonte foram colocados cerca de quarenta radares. Disse não ser
contra radares. Falou que foi até os locais onde se encontram os radares e pode constatar que em determinados trechos a
velocidade cai de 100Km/H, para 40Km/H em questão de metros, podendo gerar graves acidentes. Por isso, está propondo
o encaminhamento de um memorial para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Afirmou que devem ser contra o excesso
de velocidade, contra a imprudência, mas não podem ser a favor da indústria da multa.
O Sr. Presidente disse concordar com as palavras do vereador Carlos Roberto, mas gostaria de reconsiderar porque o cidadão
brasileiro, muitas vezes é alheio aos limites de velocidade e muitas vidas acabam se perdendo neste trecho em razão do excesso de velocidade. Espera que o DNIT tenha uma informação precisa, quanto à motivação da colocação destes radares.
Não havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão às

20h43. Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário.
Presidente: Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira
Secretário: Vereador João Batista Rosa
............................................................................................................................................................................
RESUMO DA ATA 043/2011
035ª Sessão Ordinária – 21.06.2011 - 1º. Período - 3º. Ano da Legislatura
Presidente: Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira
Secretário: Vereador João Batista Rosa
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h30
“Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os jutos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua
herança permanecerá para sempre.”
(Salmo 37, 17-18)
I - Leitura e Discussão da Atas
Ata nº 034/2011 – Aprovada por unanimidade.
II – Leitura das Correspondências e Comunicações
- Correspondência do Ministério da Saúde nº. de ref.: 000205/MS/SE/FNS; 003919/MS/SE/FNS.
- Atestado médico do vereador Johnson justificando sua ausência na reunião de 16/06/2011.
- Balancete Financeiro de Maio de 2011.
III – Apresentação de Proposições:
De vereador Carlos Roberto: Memorial ao Sr. Edson Wander Mendes Ruffo – Os vereadores solicitam apoio para a instalação
de redutores de velocidade e iluminação num trecho entre a Rua Ciro Tonholo (Rua Caetés) e o Anel Rodoviário que dá acesso
entre as BR’s 040 e 265. – Memorial ao Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais – Os vereadores solicitam
apoio encaminhando à Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas da Assembleia de Minas, sugestão para
a realização de Audiência Pública para avaliar e recolher informações sobre a instalação do elevado número de radares e
a reduzida velocidade permitida no trecho que compreende Barbacena, Conselheiro Lafaiete, Congonhas até o trecho da
Mutuca em Belo Horizonte.
Do vereador Amarílio: Indicação 101/2011 – Solicita o calçamento ou asfaltamento para a Rua Joaquim Isidoro de Souza,
bairro Diniz, parte de baixo, numa extensão de aproximadamente 100 metros. – Memorial ao Dr. Sebastião Donizete de
Souza – Os vereadores solicitam, atendendo ao pleito dos moradores do distrito de Correia de Almeida, a colocação de
lombadas em frente ao restaurante “Panela de Minas” e do Hotel “Chalé de Minas”, onde tem havido inúmeros acidentes
com vítimas fatais.
Do vereador Eduardo Sad: Requerimento 092/2011 – Requer seja encaminhado ao DEMAE requerimento de cópia do contrato com a empresa KTM, cópia da licitação da KTM em que tenha sido vencedora, cópia do último aditivo , caso haja.
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19H45
Discussão e Votação de Projetos
REGIME DE URGÊNCIA – URGENTÍSSIMA – PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Proj. Lei nº. 035/11 – Dispõe sobre a regularização de imóveis edificados sem observância do recuo exigido no art. 54 da
Lei Municipal nº. 801, de 1962 e dá outras providências. - Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 25.06.11. APROVADO POR
UNANIMIDADE.
Com a palavra para justificativa de voto o vereador Amarílio disse que votou neste projeto com muita tranqüilidade, embora
tenha feito todas as considerações necessárias, não gostaria que um projeto como esse caísse.
Com a palavra pela ordem o vereador João Evandro convidou os vereadores para a 13ª Exposição Agropecuária de Senhora
das Dores. Lembrou anos anteriores e falou das inúmeras atrações que serão apresentadas na festa.
Proj. Lei nº. 036/11 – Institui o Conselho Municipal de Emprego e Renda de Barbacena e dá outras providências. - Aut.
Executivo - PRAZO VENCE EM 25.06.11. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Com a palavra para justificar o voto o vereador Amarílio disse que votou neste projeto confiando nas lideranças da Casa
e que o projeto criando o Conselho de Desenvolvimento Econômico seja encaminhado para a Casa, pois assim será um
grande avanço.
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO LEI
Proj. Lei nº. 028/11 – Denomina Beco Santa Rita de Cássia - Aut. Executivo. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Proj. Lei nº. 029/11 – Denomina Rua Valdomiro Ferreira Vidal - Aut. Executivo. APROVADO POR UNANIMIDADE.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO LEI
Proj. Lei nº. 023/11 – Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2012 e dá outras providências
- Aut. Executivo.
Com a palavra para discutir o projeto o vereador Eduardo Sad disse que esta lei foi muito bem feita, mas é possível encontrar
nela algumas utopias, como, por exemplo, o aumento de arrecadação do IPTU. Ressaltou que esta superestimação da receita
possibilita muitas despesas. Falou que não há dúvidas de que a LDO esteja muito bem feita, mas se a arrecadação não for
atingida a Prefeita poderá jogar os restos a pagar para 2012 e poderá usar o dinheiro e caso dinheiro seja gasto haverá um
comprometimento para a administração, por isso é preciso uma atenção maior por parte dos vereadores.
Com a palavra para discutir o projeto o vereador Amarílio disse que votará o projeto, pois entende que não podem deixar
de dar este instrumento para a Sra. Prefeita, o fará por não ter outra alternativa. Pediu aos vereadores que votassem em
sua emenda, pois a lei possui armadilhas que só profissionais da contabilidade poderiam entender, e que de fato a lei
estaria muito bem elaborada. Disse ter informações de que a Sra. Prefeita estaria trabalhando junto ao BDMG no intuito de
levantar sete milhões de reais para alavancar sua campanha nesta reta final e chamou a atenção dos vereadores para esse
fato. Prosseguindo pela ordem o vereador Amarílio disse que se a Prefeita pegar sete milhões de reais, com juros, ficarão
pagando esta dívida pelo resto da vida e inviabilizarão o município de Barbacena pra sempre. E finalizou deixando o apelo
para que os vereadores aprovem a LDO, mas que também refletissem sobre a emenda que fez e que votem com ele para
retirar o artigo 15.
Com a palavra para discutir o projeto o vereador Carlos Roberto disse que foi conversar com a Secretaria de Finanças da
Prefeitura para dirimir todas as dúvidas. Falou que restou uma dúvida quanto a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas houve um
compromisso de que a Lei Orçamentária Anual – LOA – que entrará em discussão, em breve, passará pelo processo de audiências públicas. Discordou do vereador Amarílio no que diz respeito à antecipação de receita, pois a antecipação de receitas
é prevista na Constituição Federal, e tanto União, Estados ou Municípios pode fazer a antecipação de receitas, e explicou que
a antecipação de receita é a dívida flutuante, de curto período que o município é obrigado a pagar dentro do cumprimento do
orçamento e só pode vinculá-la àquilo que é de sua receita. Falou que os municípios não dispõem de instituição oficial para
colocar seus títulos públicos, por isso recorrem às operações de crédito com antecipação de receita tributária.
Encerrada a discussão foi o presente projeto colocado em votação tendo sido APROVADO POR UNANIMIDADE.
Proj. Lei nº. 033/11 – Institui a Rede Municipal de Pontos de Cultura, com o objetivo de estimular a ação dos grupos, movimentos e entidades que se ocupam da produção artística e cultural no Município, assim como da preservação dos elementos
tradicionais da cultura brasileira e do patrimônio histórico e dá outras providências - Aut. Ver. Carlos Roberto Batista. VISTAS
CONCEDIDAS AO VEREADOR RONALDO BRAGA.
Proj. Lei nº. 030/11 – Denomina Rua Maria da Conceição Pavani - Aut. Executivo. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Proj. Lei nº. 031/11 – Denomina Rua Diaulas Hertel - Aut. Executivo. APROVADO POR UNANIMIDADE.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO RESOLUÇÃO
Proj. Resolução nº. 005/11 – Altera a Resolução nº. 324/2009, que criou no âmbito da Câmara Municipal de Barbacena
a Câmara Mirim dando novo formato a mesma – Aut. Ver. Carlos Roberto Batista. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR
EDUARDO SAD.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DECRETO LEGISLATIVO
Proj. Decreto Leg. nº. 007/11 – Aprova Atas das 85ª, 86ª e 87ª reuniões da comissão do Plano Diretor e dá outras providências – Aut. Mesa da Câmara. APROVADO POR UNANIMIDADE.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO EMENDA CONSTITUCIONAL
Proj. Emenda Constitucional nº. 002/11 – Altera a redação do art. 28-A da Lei Orgânica do Município e dá outras providências - Aut. Vários Vereadores.
Com a palavra pela ordem o vereador Flávio Barbosa, como autor do projeto, pediu que o mesmo fosse sobrestado pelo prazo
de 15 dias. Pedido que foi deferido pelo Sr. Presidente.
VETO - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA
VETO TOTAL AO PROJ. LEI Nº. 013/10 – Dispõe sobre a construção de degrau com uma rampa de acesso aos ônibus,
nos pontos de maior movimento, para facilitar o ingresso e a saída de pessoas deficientes físicos, idosos e gestantes dos
coletivos e dá outras providências – Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 23.06.11. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR
FLÁVIO BARBOSA.
VETO TOTAL AO PROJ. LEI Nº. 019/11 – Denomina “Dr. Leonardo Vieira Peret” a Unidade Básica de Saúde situada no Bairro
Boa Vista, nesta cidade – Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 30.06.11.
Com a palavra pela ordem o vereador Ronaldo Braga solicitou a leitura da mensagem e das razões do veto feitos pela Prefeita
Municipal. Pedido que foi prontamente deferido pelo Sr. Presidente.
O Sr. Presidente explicou que a indicação foi feita por entender que, com a construção do novo Posto de Saúde, este não
receberia o mesmo nome do antigo posto, no entanto, como serão acoplados o nome permanecerá o mesmo.
Com a palavra para discutir o projeto o vereador Amarílio disse que se o prédio é outro a indicação procede. E nada impede
que eles derrubem o veto da Sra. Prefeita.
Com apalavra para discutir o projeto o vereador Carlos Roberto disse entender que apesar da nova unidade estar sendo construída em outro terreno ainda não está o funcionamento e por isso não poderia receber a denominação. Acredita que a ação
correta seria aguardar a inauguração da nova unidade e depois dar entrada novamente com a denominação.
Encerrada a discussão foi o presente projeto colocado em votação tendo sido requeridas vistas pelo vereador Ronaldo Braga.
VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR RONALDO BRAGA.
Após discussão o projeto foi retirado da pauta a requerimento do autor. PROJETO RETIRADO DE PAUTA.
PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM BLOCO: 14.06.11. APROVADO POR UNANIMIDADE.
TERCEIRA PARTE – ORADORES INSCRITOS – ENCERRAMENTO – 20H34
Com a palavra como orador inscrito o vereador João Evandro disse que ficou muito preocupado com o acidente do Sr. José
Maria. Lembrou o atendimento que ele recebeu e que o ajudou a estar com vida ainda, mesmo que internado no CTI. Falou
que, assim como um bom médico, é importante que se tenha também um bom advogado e um bom mecânico. E agradeceu
ao Dr. Edson por todo o bom atendimento prestado ao Sr. José Maria e a sua família.
Com a palavra para dirimir questão de ordem o vereador Amarílio disse que como estará indo para Belo Horizonte e por já ter
um encontro, mais ou menos, agendado no DNIT, pediu, em caráter excepcional, que o Sr. Presidente liberasse o memorial,
com o seu encaminhamento para que a oportunidade de entregá-lo não fosse perdida. Pedido deferido pelo Sr. Presidente.
Não havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão às
20h41. Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário.
Presidente: Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira
Secretário: Vereador João Batista Rosa
............................................................................................................................................................................
RESUMO DA ATA 044/2011
036ª Sessão Ordinária – 28.06.2011 - 1º. Período - 3º. Ano da Legislatura
Presidente: Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira
Secretário: Vereador João Batista Rosa
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h29
“Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia.”
(Salmo 46,1)
I - Leitura e Discussão da Atas
Não houve.
II – Leitura das Correspondências e Comunicações
Não houve.
III – Apresentação de Proposições:
Do vereador José Jorge: Indicação 102/2011 – Solicita a colocação de um redutor de velocidade (quebra-molas) na rua Demétrio Ribeiro no bairro Santo Antônio.– Requerimento 099/2011 – Requer Moção Congratulatória ao Sr. Walter N. Campos
Jr., concessão e arrendamento da empresa MRS Logística. Requerimento 081/2011 – Requer Moção Congratulatória ao 2º
Sargento da CEF, o senhor Nelson Xavier da Silva.
Do vereador Amarílio: Requerimento verbal – Requer voto de pesar para a família do Sr. Cezar augusto Lourenço, empresário
falecido. Requerimento verbal – Requer voto de pesar para a família do Sr. José Antônio Lopes. Aproveitou para comunicar
a Casa, que no dia de ontem, ele, o vereador Alaôr, a Sra. Vanda Pompeu e a Sra. Marly Gava da Silva, foram recebidos
pelo Secretário de Estado Lafaiete Andrade e o mesmo disse que irá resolver todos os problemas existentes aqui na área
de segurança.
Do vereador Alaôr Leite: Indicação 098/2011 – Solicita a transferência de um poste em frente ao número 108 da Rua Dr.
Antônio Sena Figueiredo. – Indicação 097/2011 – Solicita a troca de lâmpadas queimadas da Praça de São Sebastião,
no bairro São Sebastião. – Requerimento 101/2011 – Requer moção de louvor para a equipe de emergência do hospital
Ibiapaba CEBANS, de Barbacena, pela presteza, agilidade e eficiência com a qual atenderam um paciente que necessitava
urgentemente de auxílio.
PROJETO PROTOCOLADO NA CASA
- Proj. Lei nº. 042/11 – Cria a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC do Município de Barbacena e dá outras
providências – Aut. Executivo.
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19H43
Discussão e Votação de Projetos
REGIME DE URGÊNCIA – URGENTÍSSIMA – SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Proj. Lei nº. 035/11 – Dispõe sobre a regularização de imóveis edificados sem observância do recuo exigido no art. 54 da Lei
Municipal nº. 801, de 1962 e dá outras providências. - Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 25.06.11. APROVADO COM A
ABSTENÇÃO DO VEREADOR AMARÍLIO.

Nesse momento o vereador João Batista solicitou que o projeto fosse submetido à redação final para a votação.
O Sr. Presidente solicitou à secretaria o projeto em redação final e havendo aquiescência da Comissão de Redação Final,
colocou em discussão e votação o projeto de lei que autoriza a Abertura de Crédito Especial ao Orçamento consolidado do
Município de Barbacena e dá outras providências. Encerrada a discussão foi o presente projeto colocado em votação em
redação final tendo sido o mesmo APROVADO COM A ABSTENÇÃO DO VEREADOR AMARÍLIO.
Proj. Lei nº. 036/11 – Institui o Conselho Municipal de Emprego e Renda de Barbacena e dá outras providências. - Aut.
Executivo - PRAZO VENCE EM 25.06.11. APROVADO POR UNANIMIDADE.
VETO - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA
VETO TOTAL AO PROJ. LEI Nº. 013/10 – Dispõe sobre a construção de degrau com uma rampa de acesso aos ônibus, nos
pontos de maior movimento, para facilitar o ingresso e a saída de pessoas deficientes físicos, idosos e gestantes dos coletivos
e dá outras providências – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 23.06.11.
Encerrada a discussão o Senhor Presidente solicitou à Secretaria a preparação do escrutínio secreto e nomeou o vereador
Alaôr Leite e o vereador Eduardo Sad para serem os escrutinadores dos votos do processo de escrutínio secreto do presente
projeto.
Encerrada a votação os escrutinadores procederam à apuração dos votos que se deram da seguinte forma: um voto em
branco, oito votos a favor e um voto contra. VETO MANTIDO POR OITO VOTOS A FAVOR E UM VOTOS CONTRA.
REDAÇÃO FINAL – PROJETO LEI
Proj. Lei nº. 028/11 – Denomina Beco Santa Rita de Cássia - Aut. Executivo. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Proj. Lei nº. 029/11 – Denomina Rua Valdomiro Ferreira Vidal - Aut. Executivo. APROVADO POR UNANIMIDADE.
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO LEI
Proj. Lei nº. 023/11 – Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2012 e dá outras providências
- Aut. Executivo.
*Votar emenda de fls. 125 de autoria do Ver. Amarílio Andrade. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR AMARÍLIO.
Proj. Lei nº. 030/11 – Denomina Rua Maria da Conceição Pavani - Aut. Executivo. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Proj. Lei nº. 031/11 – Denomina Rua Diaulas Hertel - Aut. Executivo. APROVADO POR UNANIMIDADE.
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DECRETO LEGISLATIVO
Proj. Decreto Leg. nº. 007/11 – Aprova Atas das 85ª, 86ª e 87ª reuniões da comissão do Plano Diretor e dá outras providências – Aut. Mesa da Câmara. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Nesse momento o vereador João Batista solicitou que o projeto fosse submetido à redação final para a votação.
O Sr. Presidente solicitou à secretaria o projeto em redação final e havendo aquiescência da Comissão de Redação Final,
colocou em discussão e votação o projeto de lei que autoriza a Abertura de Crédito Especial ao Orçamento consolidado do
Município de Barbacena e dá outras providências. Encerrada a discussão foi o presente projeto colocado em votação em
redação final tendo sido o mesmo APROVADO POR UNANIMIDADE.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO LEI
Proj. Lei nº. 033/11 – Institui a Rede Municipal de Pontos de Cultura, com o objetivo de estimular a ação dos grupos, movimentos e entidades que se ocupam da produção artística e cultural no Município, assim como da preservação dos elementos
tradicionais da cultura brasileira e do patrimônio histórico e dá outras providências - Aut. Ver. Carlos Roberto Batista. VISTAS
CONCEDIDAS AO VEREADOR FLÁVIO BARBOSA.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO RESOLUÇÃO
Proj. Resolução nº. 005/11 – Altera a Resolução nº. 324/2009, que criou no âmbito da Câmara Municipal de Barbacena a
Câmara Mirim dando novo formato a mesma – Aut. Ver. Carlos Roberto Batista. APROVADO POR UNANIMIDADE.
VETO - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA
VETO TOTAL AO PROJ. LEI Nº. 019/11 – Denomina “Dr. Leonardo Vieira Peret” a Unidade Básica de Saúde situada no
Bairro Boa Vista, nesta cidade – Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 30.06.11. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR FLÁVIO
BARBOSA.
Com a palavra para fazer uma comunicação inadiável o vereador Carlos Roberto comunicou e convidou os demais vereadores
para que, no próximo sábado, a partir das duas horas da tarde acompanhem a visita do Ministro da Saúde, Alexandre Padilha,
que era recepcionado no aeroporto municipal, logo depois se reunirá com os prefeitos da região no IFET e depois visitará a
sede do SAMU Regional. Falou que ele estará trazendo boas notícias para Barbacena.
Com a palavra pela ordem o vereador Ronaldo Braga convocou a Comissão de Revisão da Lei Orgânica para reunião na manhã
de amanhã às 10h30, na Câmara, a fim de finalizar a avaliação da mesma.
PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM BLOCO: 21.06.11. APROVADO POR UNANIMIDADE.
TERCEIRA PARTE – ORADORES INSCRITOS – ENCERRAMENTO – 20H01
Não havendo oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão às 20h02.
Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e pelo Senhor Secretário.
Presidente: Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira
Secretário: Vereador João Batista Rosa
............................................................................................................................................................................
RESUMO DA ATA Nº. 045/2011
006ª. Sessão Solene – 29.06.2011 – 1º Período – 3º Ano da Legislatura
SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AOS 130 ANOS DE FUNDAÇÃO DA LOJA
“A BOTA DE OURO”
Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, às 20h, reuniu-se solenemente a Câmara Municipal de Barbacena,
no Salão Nobre do Palácio da Revolução Liberal, sede do Poder Legislativo Municipal, para a cerimônia em COMEMORAÇÃO
AOS 130 ANOS DE FUNDAÇÃO DA LOJA “A BOTA DE OURO”. O Sr. Mestre de Cerimônias convidou para presidir a solenidade,
o Presidente da Casa, Vereador Luiz Gonzaga, e também convidou os vereadores presentes, Amarílio Augusto de Andrade,
autor da proposição que ensejou a presente homenagem, Ronaldo Braga, para ocuparem os seus lugares no Plenário. Nesse
momento, o Mestre de Cerimônia transferiu a palavra ao Vereador Luiz Gonzaga – Presidente que saudou a todos e ressaltou
a importância de todos os presentes nesta solenidade festiva. O Senhor Presidente, inicialmente, solicitou aos Senhores
Vereadores Ronaldo Braga e Amarílio Augusto de Andrade para se posicionarem, a fim de conduzir as autoridades nominadas
para fazerem parte da Mesa dos Trabalhos. Incontinente o Sr. Mestre de Cerimônias convidou as autoridades para a Mesa dos
Trabalhos que ficou assim constituída: o Sr. Paulo Cezar Barroso de Araújo, Assessor Especial de Relações Institucionais da
Prefeitura Municipal de Barbacena, neste ato representando a Prefeita Danuza Bias Fortes, O Dr. Joaquim Martins Gamonal,
juiz da Vara de Infância e Juventude de Barbacena, o Dr. José Maria Ferreira de Castro, Promotor da 4ª Promotoria de Justiça
de Barbacena, o Subtenente José Adriano Júnior Saraiva, neste ato representando o Comando do 9º BPM, o Sr. Francisco
Antônio Carvalho, Gerente Regional dos Correios em Minas Gerais, a Sra. Rita de Cássia Cobucci, Gerente dos Correios,
Agência Barbacena, Carlos José de Lima, Gerente Geral do Banco do Brasil, Agência de Barbacena, o Sr. Gil Horta Barbosa,
representando a Câmara de Dirigente Lojistas de Barbacena. Registrou, ainda, as presenças de vários representantes dos
diversos setores representativos da sociedade barbacenense. Neste momento convidou os representantes da família “A Bota
de Ouro”, para que adentrasse o Plenário e tomassem assento nos lugares especialmente reservados e convidou o Sr. Itamar
Paolucci para fazer parte da Mesa dos Trabalhos. Prosseguindo, o Mestre de Cerimônia transferiu a palavra ao Presidente da
Câmara, Vereador Luiz Gonzaga que registrou seus agradecimentos a todos os presentes, destacando os funcionários, servidores do executivo, secretários, representantes de entidades de classes e de todos os segmentos da nossa sociedade e que
se sentissem aqui representados pelas nossas autoridades que compõem a Mesa dos Trabalhos. Na sequência, o Senhor
Presidente convidou a todos para ficarem de pé, e proclamou: “Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Barbacena,
declaro aberta a presente Sessão Solene.” E solicitou ao vereador Ronaldo Braga que lesse um versículo Bíblico, o que foi
feito sobre o Eclesiastes 8,1: “Livra-me Deus dos meus inimigos, defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me
dos que praticam a iniqüidade, e salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que armam ciladas à minha alma; os fortes se
ajuntam contra mim, sem transgressão minha ou por pecado meu, ó SENHOR.” O Sr. Presidente solicitou, incontinenti, a
permanência de pé de todos os presentes para ouvir o Hino Nacional Brasileiro executado pela brilhante Banda de Música do
9º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais. Neste momento, antes da entrega solene da placa alusiva ao evento e ápice
desta solenidade, foi feito o lançamento do selo personalizado em homenagem aos 130 anos de fundação da loja “A Bota de
Ouro”. Incontinenti o Sr. Mestre de Cerimônias convidou o Sr. Itamar para fazer a primeira obliteração, em seguida convidou
o vereador Ronaldo Braga para que assumisse a cadeira da Presidência para que o Presidente da Casa pudesse participar da
segunda obliteração e na sequência convidou Edson Campos Paulucci, Ítalo Pauolucci, Viktor Paulocci e o vereador Amarílio
Augusto de Andrade para que fizessem as obliterações seguintes, dos selos juntamente como Sr. Francisco, Gerente dos
Correios de Minas Gerais. Dando seguimento o Sr. Mestre de Cerimônias leu o Requerimento nº. 074/2011 que ensejou a
homenagem: “O vereador que o presente subscreve, vem requerer a V. Exa., na forma regimental, após ouvido o Plenário,
solicite uma Sessão Solene alusiva, no mês de junho, quando a loja A Bota de Ouro comemora o seus 131 anos sob a coordenação do empresário Itamar Paolucci. Esclarece que esta medida se justifica, considerando que no ano passado A Bota de
Ouro completou 130 anos e os correios a homenagearam com um selo comemorativo, mas o evento não fora realizado em
razão de compromissos particulares do Sr. Itamar, no entanto, este ano os Correios fariam o lançamento do selo alusivo ao
evento. Em conjunto como os Correios seria uma forma de homenagear a loja A Bota de Ouro, pois é mais de um século
gerando empregos e impostos para o município. Sala das Sessões, 17 de maio de 2011. Vereador Amarílio Augusto de Andrade – Autor da Proposição. Dando sequência à solenidade o Sr. Mestre de Cerimônias convidou o vereador Luiz Gonzaga,
Presidente da Casa para ocupar lugar no dispositivo de destaque, ao mesmo tempo em que convidou o vereador Ronaldo
Braga para ocupar a cadeira da Presidência. Convidou ainda o vereador Amarílio Augusto, autor da proposição, para também
se posicionar no dispositivo de destaque, bem como o Sr. Itamar Paolucci, diretor da loja A Bota de Ouro e receber a homenagem da noite. O Sr. Mestre de Cerimônias, solicitou então, à Secretaria da Câmara que encaminhasse a Placa Comemorativa do Evento, que foi entregue ao representante da homenageada pelo vereador Amarílio Augusto. Dando seguimento o
Sr. Mestre de Cerimônias solicitou às autoridades que retornassem a seus lugares e convidou a Sra. Rita de Cássia, representante da Agência dos Correios para se posicionar no dispositivo de destaque em seguida, convidou a Sra. Valéria Paolucci
Weyers, filha do Sr. Itamar e representando toda a família de A Bota de Ouro, para também receber uma homenagem, um
buquê, em nome do Poder Legislativo, que lhe fora entregue pela Sra. Rita. Neste momento, o Sr. Mestre de Cerimônias
convidou o vereador Amarílio Augusto para ocupar a Tribuna e prestar a sua homenagem como orador oficial. Fazendo uso da
palavra, o vereador Amarílio Augusto cumprimentou a todas as autoridades, colegas vereadores e demais convidados e proferiu discurso cujos trechos seguiram transcritos na íntegra. Disse da relevância da homenageada no cenário comercial e na
história da cidade. Falou ser muito justa a presente homenagem já que há 130 anos a loja A Bota de Ouro se mantinha
aberta e realizando inúmeros negócios na cidade, gerando empregos e renda para o município. Lembrou seus fundadores e
antepassados dos seus atuais administradores, ressaltando a importância da união de uma família frente os negócios. E finalizou justificando sua iniciativa em homenagear uma loja comercial que tanto contribuiu para o crescimento da cidade. O
Sr. Presidente, Luiz Gonzaga, convidou, então, o Sr. Paulo Araújo Barroso, representante da Sra. Prefeita para ocupar a Tribuna e proferir suas palavras. Assumindo a Tribuna o representante da Sra. Prefeita cumprimentou a todas as autoridades que
compuseram a mesa dos trabalhos, os demais vereadores presentes e a todos os convidados e proferiu discurso no qual
mencionou a tradição da homenageada que completou 130 anos de existência. Disse ser um grande admirador da história
da loja e que seria impossível vislumbrar a história sócio-econômica de Barbacena sem a loja A Bota de Ouro. Também lembrou os antepassados e fundadores da loja e ressaltou a importância de uma loja manter-se em funcionamento por tanto
tempo, passando por diversos momentos históricos sem se deixar abater. O Sr. Presidente convidou o Sr. Itamar Campos
Paolucci para ocupar a Tribuna e deixar sua mensagem como representante da homenageada. Ocupando a Tribuna o Sr.
Itamar cumprimentou as autoridades presentes e proferiu discurso em disse ter vivenciado muitos momentos importantes
neste Plenário, e que sentia-se honrado tanto com o lançamento do selo em comemoração aos 130 anos da loja, quanto
com a homenagem concedida pelos vereadores. E agradeceu a Deus pela vitória de tantos anos trabalhos e também a todos
que lhes prestavam tão bela homenagem. Agradeceu ainda todos os colaboradores que muito contribuíram para a chegada
até este momento. O Sr. Presidente leu o ofício 118/2011 enviado pela Sra. Prefeita Municipal parabenizando a homenageada. Finalizou parabenizando a homenageada, agradeceu aos vereadores por suas presenças, às autoridades que compuseram a Mesa, membros da sociedade organizada, aos servidores da Câmara. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a presente Sessão Solene. Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente
Ata que, após lida e aprovada, será devidamente assinada pelo Senhor Presidente.
Presidente: Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira
............................................................................................................................................................................
RESUMO DA ATA 046/2011
037ª Sessão Ordinária – 30.06.2011 - 1º. Período - 3º. Ano da Legislatura
Presidente: Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira
Secretário: Vereador João Batista Rosa
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h29
“Acaso falais vós deveras, ó congregação, a justiça? Julgais retamente, ó filho dos homens”
(Salmo 58, 1)
I - Leitura e Discussão da Atas
Ata da Audiência Pública do dia 30.05.11 – Aprovada por unanimidade.
II – Leitura das Correspondências e Comunicações
Não houve.
PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA
Proj. Lei nº. 043/11 – Concede reajuste nos vencimentos e nos subsídios dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal
e dá outras providências – Aut. Executivo.
Proj. Lei nº. 044/11 – Autoriza o Município de Barbacena a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais –
BDMG operações de crédito com outorga de garantia e dá outras providências – Aut. Executivo.
Proj. Lei nº. 045/11 – Concede reajuste de vencimentos aos servidores públicos e aos vereadores da Câmara Municipal de
Barbacena e dá outras providências – Aut. Mesa da Câmara.
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19H43
Discussão e Votação de Projetos
Com a palavra pela ordem o vereador José Jorge disse que tinha uma reivindicação dos agentes de saúde do município, que
apelavam para a Casa ajudá-los a serem inseridos no reajuste que será dado aos demais servidores dos municípios. Ressaltou
que eles teriam direito a essa equiparação e por isso estava fazendo este apelo junto aos vereadores em nome deles.
Com a palavra pela ordem o vereador Amarílio disse que o reajuste aos servidores municipais somente acontecerá porque a
Casa se mobilizou e que a Prefeita está apenas repondo os salários. Falou que a área da saúde, porém, é muito sacrificada
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e em Barbacena o caos é completo. Disse ser preciso motivar os agentes de saúde e propôs que o vereador José Jorge
apresentasse uma emenda dando o reajuste de 6,87% também para os agentes de saúde.
Nesse momento o Sr. Presidente lembrou que os recursos utilizados para subsidiar o salário dos agentes de saúde são
provenientes do Governo Federal, por isso seria melhor uma discussão mais aprofundada do assunto.
Com a palavra pela ordem o vereador João Evandro fez o seguinte pronunciamento que seguiu registrado na íntegra conforme
sua solicitação. Explicou sua ausência na última reunião. Falou também da 13ª Exposição Agropecuária de Senhora das
Dores e fez uma breve prestação de contas sobre os fatos ocorridos durante os dias da festa.
Com a palavra pela ordem o vereador Alaôr informou a convocação da 1ª Conferência Municipal de Emprego e Trabalho
Decente que irá ser realizado entre s dias 18 e 19 de julho, com a pré-conferência em 12 de julho, oportunidade em que
serão debatidos temas referentes ao Plano Nacional de Emprego e Trabalho Decente. E finalizou deixando o convite par todos
que desejarem participar. O local ainda será confirmado, mas possivelmente será no IFET.
REGIME DE URGÊNCIA – URGENTÍSSIMA – REDAÇÃO FINAL
Proj. Lei nº. 036/11 – Institui o Conselho Municipal de Emprego e Renda de Barbacena e dá outras providências. - Aut.
Executivo - PRAZO VENCIDO EM 25.06.11.
Com a palavra para discutir o projeto o vereador Amarílio lembrou que encaminhou para a Prefeita uma indicação de projeto
para a criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico, mas até o momento não obteve a resposta. Disse que todas as
cidades que criaram o Conselho de Desenvolvimento Econômico tiveram crescimento, com oportunidade de empregos para
os jovens. Afirmou que irá se abster de votar e que se deu o parecer favorável ao projeto irá retificá-lo. E finalizou dizendo que
fica contra a redação final deste projeto, pois o compromisso assumido com esta Casa não fora cumprido. Neste momento
prosseguiu como líder e leu a resposta que lhe foi enviada pela Prefeita e que recebeu neste momento. Na resposta lhe
foi dito que a criação do Conselho, que tanto pretende seja criado, está em fase de análise para sua criação por parte do
Chefe do Executivo. Pediu que os vereadores reagissem a esta situação e não troquem o futuro da nova geração por alguns
favores da Administração Municipal.
Com a palavra pela ordem o vereador Ronaldo Braga dirigindo-se ao vereador Amarílio disse que ele estaria sendo um pouco
cruel, pois apesar de não ter seu pleito atendido com a urgência que gostaria, o mesmo já está em vias de se concretizar.
Lembrou que a criação dos dois Conselhos são situações diferentes. Ressaltou que o presente projeto é fundamental para
a cidade e pediu ao vereador Amarílio que o vote, pois seu projeto está em estudo e, com certeza será encaminhado para a
Casa como havia lhe dito anteriormente.
Com a palavra para discutir o projeto o vereador Amarílio disse ter ficado feliz em ouvir o vereador Ronaldo Braga e agora está
mais tranqüilo por ter o apoio e compromisso dele e do vereador Carlos Roberto. Disse que atenderá ao apelo do vereador
Ronaldo Braga e irá reconsiderar sua posição, dadas as colocações feitas por ele, pois sabe que ele se empenhará para que
o compromisso assumido se cumpra.
Encerrada a discussão o projeto foi colocado em votação e foi APROVADO POR UNANIMIDADE.
REDAÇÃO FINAL – PROJETO LEI
Proj. Lei nº. 030/11 – Denomina Rua Maria da Conceição Pavani - Aut. Executivo. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Proj. Lei nº. 031/11 – Denomina Rua Diaulas Hertel - Aut. Executivo. APROVADO POR UNANIMIDADE.
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO LEI
Proj. Lei nº. 023/11 – Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2012 e dá outras providências
- Aut. Executivo.
*Votar emenda de fls. 125 de autoria do Ver. Amarílio Andrade. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR EDUARDO SAD.
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO RESOLUÇÃO
Proj. Resolução nº. 005/11 – Altera a Resolução nº. 324/2009, que criou no âmbito da Câmara Municipal de Barbacena a
Câmara Mirim dando novo formato a mesma – Aut. Ver. Carlos Roberto Batista. APROVADO POR UNANIMIDADE.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO LEI
Proj. Lei nº. 033/11 – Institui a Rede Municipal de Pontos de Cultura, com o objetivo de estimular a ação dos grupos, movimentos e entidades que se ocupam da produção artística e cultural no Município, assim como da preservação dos elementos
tradicionais da cultura brasileira e do patrimônio histórico e dá outras providências - Aut. Ver. Carlos Roberto Batista. VISTAS
CONCEDIDAS AO VEREADOR AMARÍLIO.
Proj. Lei nº. 001/11 – Disciplina as nomeações para cargos em comissão no âmbito dos órgãos do Poder Executivo e Legislativo Municipal de Barbacena/MG e dá outras providências – Aut. Ver. João Batista Rosa.
Com a palavra para encaminhar a votação o vereador Ronaldo Braga disse ter dado parecer favorável ao projeto, mesmo com
parecer contrário do IBAM que entende estarem invadindo matéria de competência do Poder Executivo, principalmente no
que tange as normas que deverão ser estabelecidas quanto aos cargos em comissão da Prefeitura. Entende a necessidade de
disciplinar tal questão no Poder Legislativo, bem como no Poder Executivo, por isso votou favoravelmente.
Com a palavra para encaminhar a votação o vereador Carlos Roberto disse que discorda do vereador Ronaldo Braga e que é
importante votar esse projeto. O autor do projeto colocou de forma clara os impedimentos que não poderão ter aqueles que
almejam os cargos públicos o que é muito importante para a cidade. Lembrou que a Procuradoria da Casa foi favorável e que
a Constituição do Brasil determina que o agente público deva zelar pelos princípios da moralidade e da transparência, sendo
mais uma razão para que o presente projeto seja votado e sancionado pela Prefeitura. Concedeu um aparte ao vereador
Ronaldo que disse não está discordando da matéria tão somente colocou para os demais vereadores a discordância do IBAM
no que diz respeito à matéria. E ressaltou que votará favoravelmente o projeto. Prosseguindo o vereador Carlos Roberto disse
que, sendo assim, ficaria mais tranqüilo dada a importância do projeto.
Com a palavra para encaminhar a votação o vereador João Batista disse que com este projeto a Casa demonstra respeito
com os cidadãos de Barbacena. Falou que seu intuito, ao apresentar este projeto, foi moralizar a administração, sem medo,
excluindo aquelas pessoas que possuem problemas com a justiça e que maculariam a administração.
Com a palavra para encaminhar a votação o vereador Amarílio disse que o votará com muita tranqüilidade. E também
entende que as pessoas de má índole, com intuito de prejudicar o erário, devem permanecer na cadeia e não nos quadros
da administração.
Após encaminhamento o projeto foi APORVADO POR UNANIMIDADE.
Com a palavra para justificar seu voto o vereador João Batista agradeceu aos vereadores por votarem com ele.
TERCEIRA PARTE – ORADORES INSCRITOS – ENCERRAMENTO – 20H43
Com a palavra como orador o vereador João Evandro disse que estará realizando ação social, na Casa Paroquial, de Senhora
das Dores com a presença do advogado Dr. Garcia que estará tirando dúvidas e prestando esclarecimentos. Finalizou agradecendo mais uma vez a todos pela bela festa no distrito de Senhora das Dores. Aproveitou para informar que as máquinas da
Prefeitura já estão trabalhando no sentido de arrumar as estradas conforme prometido.
O Secretário informou que o Ministro da Saúde adiou sua visita a cidade para data ainda não definida, mas assim que for
definida, avisará.
O Sr. Presidente aproveitou para convocar os vereadores para duas reuniões extraordinárias que acontecerão nos dias 02 e
04/07 às 10h00 nesta Casa.
Não havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão às
21h07. Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário.
Presidente: Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira
Secretário: Vereador João Batista Rosa
............................................................................................................................................................................
RESUMO DA ATA 047/2011
003ª Sessão Extraordinária – 02.07.11 – 1º Período – 3º Ano da Legislatura
Presidente: Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira
Secretário “Ad-doc”: Vereador Ronaldo Braga
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 10h20
“Louvai a Deus com brados de júbilo, todas as terras. Cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor!”
(Salmo 66, 1-2)
I - Leitura e Discussão da Atas
Não houve.
II – Leitura das Correspondências e Comunicações
Não houve.
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 10h22
Discussão e Votação de Projetos
REGIME DE URGÊNCIA – URGENTÍSSIMA – PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Proj. Lei nº. 043/11 – Concede reajuste nos vencimentos e nos subsídios dos agentes públicos do Poder Executivo
municipal e dá outras providências. - Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 23.08.11
Com a palavra para discutir o projeto o vereador Amarílio fez o seguinte pronunciamento que seguiu registrado
na íntegra conforme sua solicitação. Registrou cumprimentos a Sra. Prefeita por estar encaminhando a Casa o
reajuste dos servidores municipais e para os agentes políticos. Deixou claro que os servidores estão perdendo
1,5% e isso é inegável e que colocou o problema para a Sra. Prefeita ontem à noite, para os senhores vereadores
e para o José Eduardo, porque aqui estão tomando por base o aumento em abril. Disse ter uma emenda redigida,
mas achou por bem não fazê-la, para que os servidores possam receber logo o dinheiro e eles estão contentes e
satisfeitos com isso que a Prefeita está dando. A Sra. Prefeita deixou em aberto a possibilidade de discutir com o
Sindicato, para recompor esta parte. E disse que devem votar o projeto.
Com a palavra para discutir o projeto e vereador Eduardo Sad disse ter conversado com o presidente do Sindicato
e chegaram a conclusão que ele passaria para a Casa, que, independente da votação de hoje que seja feita uma
reunião com uma Comissão desta Casa, o Sindicato e a Prefeita para esclarecer quaisquer dúvidas. Pediu ao líder
do governo que consiga marcar a referida reunião para esta semana ainda, já que a Casa entrará em recesso.
Solicitou também a todos que acompanhem a votação do projeto.
Com a palavra para discutir o projeto o vereador Ronaldo Braga disse trata-se de matéria de extrema importância o
reajuste dos servidores. Falou que quando a Sra. Prefeita discutiu o assunto com todos os vereadores, o vereador
Amarílio levantou tal questão que veio para na Câmara para ser discutida. Ressaltou que a Prefeita poderia estar
segurando tais recursos como estratégia de campanha eleitoral e investindo-os em outros setores, porém, ela
encaminhou outro projeto para tentar solucionar os problemas estruturais da cidade, podendo assim, conceder o
reajuste dos servidores. Lembrou que o Sindicato tem feito críticas ao Poder Executivo que não correspondem à
realidade. Disse que este é um momento ímpar, pois os servidores conseguiram ter seu pleito atendido depois de
tanto lutarem. Prosseguindo disse que os demais projetos pendentes de votação na pauta também devem merecer
a mesma atenção, pois são matérias de alta relevância e a cidade não pode perder as oportunidades. Pediu a Casa
que votem as matérias com tranqüilidade.
Com a palavra para discutir o projeto o vereador João Evandro disse esse é um projeto muito importante por se
tratar do reajuste dos servidores. Falou que o Sindicato, juntamente com a Prefeita, na forma que conduziram a
negociação foram muito coerentes. Ressaltou a importância dessa decisão tomada em conjunto e espera que as
pessoas possam entender essa atitude de maneira correta.
Com a palavra pela ordem o vereador Ronaldo Braga lembrou a falta de protocolo na emenda a ser acostada ao
projeto. E sugeriu que o Sr. Presidente consultasse a Casa sobre a regularização do protocolo pelo Plenário e que
constassem em ata a legitimação de tal ato.
O Sr. Presidente então, colocou em deliberação a recepção da emenda pelo Plenário, haja vista o protocolo da
Casa não estar funcionando no período da manhã e a necessidade de votá-la ainda hoje, juntamente com o
projeto.
Com a palavra o vereador Amarílio disse concordar com esse protocolo pelo Plenário e agradeceu que assim
fosse feito.
O Sr. Presidente colocou a recepção do protocolo em discussão e encerrada a discussão a mesma foi APROVADA
POR UNANIMIDADE.
Prosseguindo com a palavra para discutir o projeto o vereador Alaôr disse que o Almir, o José Eduardo e o Darcy
Emídio vêm trabalhando muito a favor de Barbacena. Falou que no que tange ao reajuste é possível perceber a
sensibilidade da Prefeita no que tange o percentual que ficou de fora, como lembrado pelo vereador Amarílio.
Disse que a Prefeita falou diretamente com o Almir que a questão seria avaliada. Parabenizou a Prefeita por
esta decisão.
Com a palavra para discutir o projeto o vereador João Batista disse que o que se vê hoje é o reflexo de uma Câmara
Municipal com bom senso para deliberar matérias de interesse da comunidade, especificamente do interesse dos
servidores municipais. Falou que na reunião de ontem sentimos que a Prefeita não tem nenhum interesse em
prejudicar os servidores. Citou as inúmeras melhorias que vêm sendo feitas em relação aos servidores efetivos
dentro da administração. Disse estar tranqüilo por ver que todos os vereadores estão unidos no interesse da
cidade. Finalizou parabenizando a Prefeita e afirmou ser muito importante continuar mantendo esse equilíbrio de
forças dentro da Câmara.
Com a palavra para discutir o projeto o vereador Amarílio fez o seguinte pronunciamento que seguiu registrado
na íntegra conforme sua solicitação. Reiterou os cumprimentos a Sra. Prefeita e ao Presidente pelo empenho em
solucionar o impasse. Disse que o Poder Legislativo não precisa de oposição ferrenha, mas sim fiscalizadora. Falou
também, para o Presidente do Sindicato que o esforço não fora em vão e que a Prefeita soube reconhecer que
quem acaba sofrendo a maior pressão são os vereadores. Lembrou ainda momentos passados em que aumento
dos servidores também gerou polêmica.
Encerrada a discussão foi o presente projeto colocado em votação tendo sido APROVADO POR UNANIMIDADE.
Com a palavra pela ordem o vereador João Evandro disse que algumas pessoas sem a devida informação estariam
dizendo que a Prefeitura teria repassado setenta e dois mil reais para a realização da 13ª Exposição Agropecuária
de Senhora das Dores, mas não é verdade. Repassou vinte e cinco mil e passará mais vinte e cinco, ficando o
restante das despesas por conta da comunidade e dele. Disseram ainda que o restante do dinheiro estaria em seu
poder, mas que isso tudo será resolvido na justiça. Disse que tem muitas testemunhas e documentos de que tudo
foi feito corretamente e não pode deixar que as pessoas destruam sua imagem dessa maneira.
Proj. Lei nº. 044/11 – Autoriza o Município de Barbacena a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais – BDMG – operações de crédito com outorga de garantia e dá outras providências. - Aut. Executivo - PRAZO
VENCE EM 23.08.11. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR EDUARDO SAD.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO LEI
Proj. Lei nº. 045/11 – Concede reajuste nos vencimentos aos servidores públicos e aos vereadores da Câmara
Municipal de Barbacena e dá outras providências. - Aut. Mesa da Câmara. APROVADO POR UNANIMIDADE.

ORADORES INSCRITOS
TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – HORÁRIO: 11h07
Não havendo oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão às
11h09. 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: Luiz Gonzaga de Oliveira
Secretário “Ad-doc”: Vereador Ronaldo Braga
............................................................................................................................................................................
RESUMO DA ATA 048/2011
004ª Sessão Extraordinária – 04.07.11 – 1º Período – 3º Ano da Legislatura
Presidente: Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira
Secretário “Ad-doc”: Vereador Ronaldo Braga
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 10h24
“Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração; contarei todas as tuas maravilhas.”
(Salmo 9, 1)
I - Leitura e Discussão da Atas
Não houve.
II – Leitura das Correspondências e Comunicações
Não houve.
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 10h26
Discussão e Votação de Projetos
REGIME DE URGÊNCIA – URGENTÍSSIMA – SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Proj. Lei nº. 043/11 – Concede reajuste nos vencimentos e nos subsídios dos agentes públicos do Poder Executivo municipal
e dá outras providências. - Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 23.08.11.
*Votar emendas de fls. 06 e 07 de autoria de todos os vereadores. APROVADAS POR UNANIMIDADE.
Em discussão o projeto 043/11 com as emendas de folhas 06 e 07 o projeto foi posto em votação e APROVADO POR
UNANIMIDADE.
Nesse momento o vereador Amarílio solicitou que o projeto fosse submetido à redação final para a votação.
O Sr. Presidente solicitou à secretaria o projeto em redação final e havendo aquiescência da Comissão de Redação Final,
colocou em discussão e votação o projeto de lei que autoriza a Abertura de Crédito Especial ao Orçamento consolidado do
Município de Barbacena e dá outras providências. Encerrada a discussão foi o presente projeto colocado em votação em
redação final tendo sido o mesmo APROVADO POR UNANIMIDADE.
REGIME DE URGÊNCIA – URGENTÍSSIMA – PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Proj. Lei nº. 044/11 – Autoriza o Município de Barbacena a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
– BDMG operações de crédito com outorga de garantia e dá outras providências. - Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM
23.08.11
Com a palavra para discutir o projeto o vereador Amarílio fez o seguinte pronunciamento que seguiu registrado na íntegra
conforme sua solicitação. Disse que a proposta de diretrizes orçamentárias, que passou recentemente e foi aprovada deixou
muito a desejar e que no seu entendimento o endividamento será maior que o previsto, principalmente após a autorização
deste empréstimo junto ao BDMG. Disse que a Sra. Prefeita está tentando encontrar uma alternativa para os problemas
estruturais da cidade, mas essa não seria a melhor saída. E disse que coloca isso apenas para que os senhores entendam
que de fato a matéria tem que ser apreciada, mas a responsabilidade é grande. E ressaltou que não irá obstruir a votação e
ressaltou que após ouvir seus assessores, chegou a conclusão de que, embora a arrecadação esteja crescendo, a Prefeitura
ainda tem outras prioridades e lugares que precisam de recursos. Não lhe restando alternativa, senão pedir esta aprovação.
Mas se resguardar com o direito de abster-me de votar.
Com a palavra para discutir o projeto vereador Carlos Roberto disse que discordava de algumas colocações feitas pelo
vereador Amarílio. Falou que esse projeto é sim um bom negócio para o município e não poderiam deixar com que valores
acima de sete milhões fossem votados na Casa, para evitar o comprometimento. Disse que o impacto no endividamento
do município é pequeno. No que diz respeito ao município ressaltou que não é dos piores negócios e sim um projeto que
poderá resolver o problema da Prefeitura sem complicar as finanças. Ressaltou que o FPM está sendo dado como garantia
caso o compromisso seja honrado e não ficará retido. Disse que estava preocupado que o valor fosse de nove milhões, mas
o valor aprovado hoje é mais coerente.
Com a palavra para discutir o projeto o vereador João Evandro disse que o projeto em discussão o chama a atenção pelo
fato de que o município atravessa um momento difícil, precisa de socorro e, nesse caso, Barbacena poderá resolver alguns
problemas. Ressaltou que o empréstimo é importante nesse momento. E afirmou que votará favorável.
Com a palavra para discutir o vereador Amarílio disse que tentou alertar os vereadores, mas que não votará contra este
projeto. E ressaltou que tomará a decisão que melhor ajudar à cidade, pois sua posição é muito cômoda. E afirmou que se
pedisse vistas do projeto complicaria ainda mais a votação do projeto.
Com a palavra para explicação pessoal o vereador João Evandro disse entender as colocações do vereador Amarílio e se o
vereador entender que deve pedir vistas do projeto que peça. Falou também que busca se informar de todos os assuntos
para discuti-los e que não fala nada por falar.
Com a palavra o vereador Eduardo Sad solicitou a suspensão da reunião por dois minutos para fazer um comunicado. Pedido
deferido pelo Sr. Presidente que suspendeu a reunião às 11h08. Sessão reaberta às 11h10.
Encerrada a discussão foi o presente projeto colocado em votação tendo sido APROVADO POR UNINAMIDADE. O vereador
Amarílio foi embora antes da votação do projeto.
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO LEI
Proj. Lei nº. 045/11 – Concede reajuste nos vencimentos aos servidores públicos e aos vereadores da Câmara Municipal de
Barbacena e dá outras providências. - Aut. Mesa da Câmara. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Nesse momento o vereador Flávio Barbosa solicitou que o projeto fosse submetido à redação final para a votação.
O Sr. Presidente solicitou à secretaria o projeto em redação final e havendo aquiescência da Comissão de Redação Final,
colocou em discussão e votação o projeto de lei que autoriza a Abertura de Crédito Especial ao Orçamento consolidado do
Município de Barbacena e dá outras providências. Encerrada a discussão foi o presente projeto colocado em votação em
redação final tendo sido o mesmo APROVADO POR UNANIMIDADE.
Com a palavra pela ordem o vereador Ronaldo solicitou que o projeto 044/11 fosse incluído na pauta da próxima sessão
ordinária para que sua votação fosse agilizada.
O Sr. presidente colocou em votação a solicitação do vereador Ronaldo e a mesma foi APROVADA POR UNANIMIDADE.
ORADORES INSCRITOS
TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – HORÁRIO: 11h13
Não havendo oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão às 11h14.
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: Luiz Gonzaga de Oliveira
Secretário “Ad-doc”: Vereador Ronaldo Braga
............................................................................................................................................................................
RESUMO DA ATA 049/2011
038ª Sessão Ordinária – 05.07.2011 - 1º. Período - 3º. Ano da Legislatura
Presidente: Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira
Secretário: Vereador João Batista Rosa
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h29
“Porque os malfeitores serão desarraigados; mas aqueles que esperam no SENHOR herdarão a terra. Pois ainda um pouco,
e o ímpio não existirá; olharás para o seu lugar, e não aparecerá.
Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz.”
(Salmo 37,10-12)
I - Leitura e Discussão da Atas
Atas nº 036 e 037/2011 – Aprovadas por unanimidade.
II – Leitura das Correspondências e Comunicações
- Telegrama do vereador Johnson de Oliveira Marçal justificando sua ausência na sessão solene em Comemoração aos 130
anos da loja “A Bota de Ouro”.
- Correspondência do Ministério da Saúde nº. de ref.: 000421/MS/SE/FNS; 000420/MS/SE/FNS; 002455/MS/SE/FNS;
011889/MS/SE/FNS; 001235/MS/SE/FNS; 000779/MS/SE/FNS.
- Ministério da Educação e Desenvolvimento da Educação Comunicados: CM060871/2011; CM060872/2011;
CM060873/2011; CM060874/2011; CM060875/2011; CM060876/2011.
- Convite da Secretaria Municipal de Esportes para os Jogos Escolares de Barbacena – JEB 2011.
III – Apresentação de Proposições:
Do vereador Amarílio: Indicação 102/2011 – Solicitando a colocação de 5 (cin) luminárias na localidade denominada “Pedra”. – Memorial – Solicitando ao Dr. Élcio Santos Montese, a colocação de uma rotatória no trevo da estrada que liga
Barbacena à cidade de Antônio Carlos, depois da Cerâmica Bonato, no entroncamento entre o acesso às localidades da
Lavrinha, Ceolin e Pedreira Franco.
Do vereador José Jorge: Requerimento 103/2011 – Requer seja nomeada uma Comissão de Edis para consultar o Tribunal
de Contas para esclarecimentos de verbas indenizatórias.
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19H41
Discussão e Votação de Projetos
REGIME DE URGÊNCIA – URGENTÍSSIMA – SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Proj. Lei nº. 044/11 – Autoriza o Município de Barbacena a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais –
BDMG operações de crédito com outorga de garantia e dá outras providências. - Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 23.08.11.
APROVADO COM A ABSTENÇÃO DO VEREADOR AMARÍLIO.
Nesse momento o vereador José Jorge solicitou que o projeto fosse submetido à redação final para a votação.
O Sr. Presidente solicitou à secretaria o projeto em redação final e havendo aquiescência da Comissão de Redação Final,
colocou em discussão e votação o projeto de lei que autoriza a Abertura de Crédito Especial ao Orçamento consolidado do
Município de Barbacena e dá outras providências. Encerrada a discussão foi o presente projeto colocado em votação em
redação final tendo sido o mesmo APROVADO COM A ABSTENÇÃO DO VEREADOR AMARÍLIO.
REDAÇÃO FINAL - PROJETO RESOLUÇÃO
Proj. Resolução nº. 005/11 – Altera a Resolução nº. 324/2009, que criou no âmbito da Câmara Municipal de Barbacena a
Câmara Mirim dando novo formato a mesma – Aut. Ver. Carlos Roberto Batista. APROVADO POR UNANIMIDADE.
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO LEI
Proj. Lei nº. 023/11 – Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2012 e dá outras providências
- Aut. Executivo
*Votar emenda de fls. 125 de autoria do Ver. Amarílio Andrade
Com a palavra pela ordem o vereador Amarílio pediu a retirada da emenda do projeto.
Em votação o projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE.
Nesse momento o vereador Amarílio solicitou que o projeto fosse submetido à redação final para a votação.
O Sr. Presidente solicitou à secretaria o projeto em redação final e havendo aquiescência da Comissão de Redação Final,
colocou em discussão e votação o projeto de lei que autoriza a Abertura de Crédito Especial ao Orçamento consolidado do
Município de Barbacena e dá outras providências. Encerrada a discussão foi o presente projeto colocado em votação em
redação final tendo sido o mesmo APROVADO POR UNANIMIDADE.
Com a palavra pela ordem o vereador Johnson fez o seguinte pronunciamento que seguiu registrado na íntegra conforme sua
solicitação. Comunicou a Casa que, no último final de semana, após inúmeros pedidos feitos aos diversos governos municipais, obteve autorização para fazer dois quebra-molas Rua Eduard Santos, nº 5, no bairro São José. Deixou claro ter pagado
ele mesmo pelos quebra-molas e apresentou a nota dos gastos. Falou também dos problemas que enfrentou em razão da
colocação dos redutores e que teve que mexer em seu tamanho por ter havido reclamações. E lembrou também que as
pessoas em Barbacena desrespeitam muito a sinalização de transito sendo por vezes imprudentes. Concedeu um aparte ao
vereador Amarílio que disse que vereador Johnson tem grande capacidade para fazer obras. Cumprimentou-o pela iniciativa.
Falou que o exemplo do vereador Johnson deve ser seguido. O vereador Johnson encerrou suas palavras agradecendo o aparte e deixou claro que as melhorias feitas são absolutamente comprováveis e saiu da contribuição dos fiéis que frequentam a
Igreja do Evangelho Quadrangular, nada foi feito pelo Poder Público.
Proj. Lei nº. 001/11 – Disciplina as nomeações para cargos em comissão no âmbito dos órgãos do Poder Executivo e Legislativo Municipal de Barbacena/MG e dá outras providências – aut. Ver. João Batista Rosa. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Nesse momento o vereador Amarílio solicitou que o projeto fosse submetido à redação final para a votação.
O Sr. Presidente solicitou à secretaria o projeto em redação final e havendo aquiescência da Comissão de Redação Final,
colocou em discussão e votação o projeto de lei que autoriza a Abertura de Crédito Especial ao Orçamento consolidado do
Município de Barbacena e dá outras providências. Encerrada a discussão foi o presente projeto colocado em votação em
redação final tendo sido o mesmo APROVADO POR UNANIMIDADE.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO LEI
Proj. Lei nº. 033/11 – Institui a Rede Municipal de Pontos de Cultura, com o objetivo de estimular a ação dos grupos, movimentos e entidades que se ocupam da produção artística e cultural no Município, assim como da preservação dos elementos
tradicionais da cultura brasileira e do patrimônio histórico e dá outras providências - Aut. Ver. Carlos Roberto Batista. VISTAS
CONCEDIDAS AO VEREADOR JOSÉ JORGE.
Com a palavra pela ordem o vereador João Batista disse que o projeto de lei 001/11 votado por todos os companheiro dará
moralidade à administração pública. Concedeu um aparte ao vereador Amarílio que disse sentir-se honrado e feliz em votar
neste projeto de muito significado. Prosseguindo o vereador João Batista disse que se não fosse o apoio da Casa o projeto
não teria sido aprovado e nem a sua ação teria resultado.
Com a palavra pela ordem o vereador José Jorge disse que encontrou com o Ministro do Trabalho Carlos Lupi. Falou que foram
discutidos os direitos das empregadas domésticas e reafirmou o seu apoio à classe.
PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM BLOCO: 28.06.11. APROVADO POR UNANIMIDADE.
TERCEIRA PARTE – ORADORES INSCRITOS – ENCERRAMENTO – 20H13
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Não havendo oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente decretou o recesso parlamentar que
perdurará até o dia 30/07 e declarou encerrada a sessão às 20h14. Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas,
lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário.
Presidente: Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira
Secretário: Vereador João Batista Rosa
............................................................................................................................................................................
RESUMO DA ATA Nº. 050/2011
007ª. Sessão Solene – 08.07.2011 – 1º Período – 3º Ano da Legislatura
Presidente: Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira
SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DO TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DE BARBACENA AO DEPUTADO REGINALDO LÁZARO
DE OLIVEIRA LOPES
Aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e dez, às 20h00, reuniu-se solenemente a Câmara Municipal de Barbacena,
no Salão Nobre do Palácio da Revolução Liberal, sede do Poder Legislativo Municipal, para a cerimônia de OUTORGA DO
TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DE BARBACENA AO DEPUTADO REGINALDO LÁZARO DE OLIVEIRA LOPES. O Sr. Mestre de
Cerimônias convidou para presidir a solenidade, o Presidente da Casa, Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira e também convidou
os vereadores presentes, Amarílio Augusto de Andrade, Ronaldo Braga, João Batista Rosa, José Jorge Emídio, João Evandro
da Silva e Carlos Roberto Batista, autor da proposição e orador oficial da noite. Nesse momento, o Mestre de Cerimônia transferiu a palavra ao Vereador Luiz Gonzaga – Presidente que saudou a todos e ressaltou a importância de suas presenças nesta
solenidade festiva. O Senhor Presidente, inicialmente, solicitou aos Senhores Vereadores Ronaldo Braga e Amarílio Augusto
de Andrade para se posicionarem, a fim de conduzir as autoridades nominadas para fazerem parte da Mesa dos Trabalhos. E
fez a leitura do Ofício 120/11 do gabinete da Prefeita. Incontinente o Sr. Mestre de Cerimônias convidou as autoridades para
a Mesa dos Trabalhos que ficou assim constituída: o Dr. Edson Rezende, Vice-Prefeito, o Sr. José Eduardo da Silva, Assessor
Especial de Coordenação Política da Prefeitura Municipal de Barbacena, o Sr. Gustavo Gastão, Prefeito de Prados, a Sra. Vera
Rodrigues Pereira, vereadora Presidente da Câmara Municipal de Barroso, o Sr. Paulo Cézar Barroso de Araújo, Assessor de
Relações Institucionais da Prefeitura Municipal de Barbacena, o Sr. José Roberto Ribeiro Lima, diretor do IFET, o Sr. Jânio da
Silva Barbosa, Gerente da Caixa Econômica Federal, Agência Barbacena, e finalizou convidou o homenageado o Deputado
Reginaldo Lazaro de Oliveira Lopes. Com satisfação, agradeceu as presenças dos diversos representantes de entidades da
sociedade barbacenense. Prosseguindo, o Sr. Presidente registrou seus agradecimentos a todos, destacando os funcionários, servidores do executivo, serventuários da justiça, Secretários, representantes de Entidades de Classes e de todos os
segmentos da nossa sociedade e que se sentissem aqui representados pelas nossas autoridades que compõem a Mesa dos
Trabalhos e convidou a todos para ficarem de pé, e proclamou: “Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Barbacena,
declaro aberta a presente Sessão Solene.” E solicitou ao vereador João Evandro que lesse um versículo Bíblico, o que foi feito
sobre o Salmo 20, 1: “[Salmo de Davi para o músico-mor] O SENHOR te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te
proteja.”. Solicitou, incontinenti, a permanência de pé de todos os presentes para ouvir o Hino Nacional. Neste momento o Sr.
Presidente convidou para também fazer parte da mesa dos trabalhos a vereadora de São João Del Rei, Vera. Dando sequência
à solenidade o Sr. Mestre de Cerimônias fez a leitura do Decreto Legislativo nº. 793 “Concede Título de Cidadão Honorário
de Barbacena ao Deputado Federal Reginaldo Lázaro de Oliveira Lopes e dá outras providências.” Art. 1º. Fica concedido o
Título de Cidadão Honorário de Barbacena ao Deputado Federal Reginaldo Lázaro de Oliveira Lopes pelos relevantes serviços
prestados a Barbacena. Art. 2º. O Título de que trata este Decreto Legislativo será especialmente confeccionado em aço
especial, com gravações destacadas. Art. 3º. O Titulo ora concedido será entregue em Sessão Solene da Câmara Municipal
de Barbacena, especialmente convocada para esse fim. Art. 4º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/
MG, aos 08 de junho de 2011, 169º ano da Revolução Liberal, 81º da Revolução de 30. Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira
– Presidente. (Projeto de Decreto Legislativo nº. 005/11 – autoria Vereador Carlos Roberto Batista). Incontinente o Sr. Mestre
de Cerimônias convidou o Sr. Presidente da Câmara para que ocupasse lugar no dispositivo de destaque, ao mesmo tempo
em que convidou o vice-presidente, vereador José Jorge, para ocupar a Presidência da Câmara. Convidou ainda o vereador
Carlos Roberto, autor da proposição, e o Deputado Reginaldo Lopes para se posicionarem no dispositivo de destaque, onde
este último receberia a homenagem. O Sr. Mestre de Cerimônias, solicitou então, à Secretaria da Câmara que encaminhasse
a Placa Comemorativa do Evento, que foi entregue pelo vereador Carlos Roberto Batista ao Deputado Reginaldo Lopes. Dando
seguimento o Sr. Mestre de Cerimônias solicitou às autoridades que retornassem a seus lugares e ao vereador José Jorge que
retornasse ao local especialmente reservado e o agradeceu por ter ocupado a cadeira da Presidência. Em seguida o vereador
Carlos Roberto, orador da cerimônia, assumiu a Tribuna cumprimentando todas as autoridades que compuseram a mesa dos
trabalhos, disse estar muito satisfeito por participar desta sessão e proferiu o seguinte discurso, em fez um relato sobre a biografia do deputado Reginaldo Lázaro de Oliveira Lopes, toda sua vida universitária em movimentos estudantis, sua luta pelos
estudantes e os projetos com os quais sempre esteve engajado que o fizeram ter destaque até mesmo na UNESCO. Destacou
o trabalho que vem realizando no combate às drogas frente ao Congresso e aos diversos órgãos do Parlamento. Prosseguindo
o Sr. Mestre de Cerimônias convidou o homenageado para deixar sua mensagem. Ocupando a tribuna o Deputado Reginaldo
Lopes cumprimentou a todos os presentes e agradeceu a homenagem que recebeu na noite de hoje e lembrou inúmeras lutas
pelas quais passou. Ressaltou os projetos que ainda terá que realizar e destacou a importância de se melhorar a educação e
de se combater as drogas em todo o país. Dando seguimento à Sessão o Sr. Presidente convidou o Dr. Edson Rezende, VicePrefeito e que nesta data representa a Prefeita Danuza Bias Fortes para ocupar a Tribuna e deixar o seu pronunciamento, e
depois de cumprimentar a todos os membros da mesa e as demais autoridades destacou a importância do deputado para a
região e para a cidade e como tem sido o seu trabalho perante o Congresso nacional para melhoria da educação e o combate
as drogas. Afirmou que a juventude muito ganhou com seus projetos e que seu trabalho é de grande relevância. Tomando a
palavra, o Sr. Presidente mais uma vez agradeceu a todos que estão aqui representando a nossa sociedade, aos membros
que estão compondo a mesa. E finalizou dando as boas vindas ao novo cidadão de Barbacena. Nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente declarou encerrada a presente Sessão Solene. Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas,
lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será devidamente assinada pelos Senhores Presidente.
Presidente: Vereador Luiz Gonzaga
............................................................................................................................................................................
RESUMO DA ATA 051/2011
039ª Sessão Ordinária – 02.08.2011 - 2º. Período - 3º. Ano da Legislatura
Presidente: Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira
Secretário: Vereador João Batista Rosa
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h29
“E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos; E, abrindo a sua
boca, os ensinava dizendo: Bem aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus; Bem aventurados os que
choram, porque eles serão consolados; Bem aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra;”
(Matheus 5, 1-5)
I - Leitura e Discussão da Atas
Atas nº 038/2011 – Aprovada por unanimidade.
II – Leitura das Correspondências e Comunicações
- Correspondência do Ministério da Saúde nº. de ref.: 014161/MS/SE/FNS; 009329/MS/SE/FNS; 014983/MS/SE/FNS;
005383/MS/SE/FNS; 001756/MS/SE/FNS; 004697/MS/SE/FNS; 010401/MS/SE/FNS; 018681/MS/SE/FNS; 018939/
MS/SE/FNS; 001887/MS/SE/FNS; 001674/MS/SE/FNS; 000028/MS/SE/FNS; 001676/MS/SE/FNS; 001670/MS/SE/
FNS; 000358/MS/SE/FNS; 002789/MS/SE/FNS; 003216/MS/SE/FNS; 000297/MS/SE/FNS; 002742/MS/SE/FNS; - Ministério da Educação Comunicados nºs.: CM083500/2011; CM083501/2011; CM083502/2011; CM083503/2011;
CM083504/2011; CM083499/2011; CM083498/2011; CM105441/2011; CM105442/2011; CM105443/2011;
CM105444/2011; CM105445/2011; CM105446/2011; CM105447/2011; CM105448/2011; CM105449/2011;
CM105450/2011; CM105451/2011; CM105452/2011; CM105453/2011; CM105454/2011; CM105455/2011;
CM105456/2011; CM137613/2011; CM137612/2011; CM137615/2011; CM137614/2011; CM137616/2011.
- Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Ofício Circular Externo/ MDS/SNAS/DEFNAS/CGEOF/Nº: 45/2011.
- Ofício nº 010/2011 – Comunicado do Vice-Prefeito informando que se ausentará da cidade no período compreendido entre
03 de agosto e 10 de agosto.
- Relatório de atividades da Câmara Municipal de Barbacena – 1º Semestre – 2011.
III – Apresentação de Proposições:
Do vereador Amarílio: Indicação 107/2011 – Solicita a Sra. Prefeita a desapropriação do terreno localizado ao lado esquerdo
da escola “Alberto Correa”, no bairro São Francisco, para ampliação da quadra da escola, e construção de sede da associação
e permitir a ampliação da escola. – Indicação 106/2011 - Solicita a conclusão das obras do Posto da de Saúde do bairro São
Francisco. – Indicação 105/2011 – Solicita asfaltamento da Rua Tancredo Esteves, que liga os bairros Boa Morte e Campo.
Do vereador José Jorge: Indicação 111/2011 – Solicita a Sra. Prefeita que a mesma, em acordo com a polícia militar faça o
policiamento no centro da cidade. – Indicação 112/2011 – Solicita a Sra. Prefeita que a mesma solicite à CEMIG a instalação
de três luminárias na localidade da Vila Zile, na localidade Ponte do Cosme. – Indicação 110/2011 – Solicita a construção
de um posto de saúde ou uma quadra poliesportiva, numa área localizada no loteamento “Conda Del Rey”, esquina com a
Rua Angelim Zanete na Colônia Rodrigo Silva. – Requerimento 103/2011 – Requer autorização para que seja formada uma
comissão de edis para consultar o tribunal de Contas para esclarecimento das verbas indenizatórias.
Da Mesa da Câmara: Requerimento 105/2011 – requer voto de congratulações ao Dr. Valfredo de Sá Filho – Delegado de
Trânsito de Barbacena, pelos relevantes serviços prestados a todos que buscam sua delegacia. – Requerimento 106/2011
– Requer voto de congratulações ao site “Barbacena On Line”, pelos relevantes serviços prestados. – Memorial - Ao Ilmo. Marcel Sampaio Mazzoni, coordenador do DER/MG – Barbacena/MG – que através da Mesa Diretora e demais vereadores, que
abaixo assinam, atendendo solicitação dos moradores, solicitam, em caráter de urgência e prioritário, a colocação de redutores de velocidade ao longo da Rodovia dos Imigrantes, no trecho que liga Barbacena ao distrito da Colônia Rodrigo Silva.
Do vereador João Batista Rosa: indicação 108/2011 – Solicita providências no sentido de recuperar o calçamento na Rua
maranhão no bairro Padre Cunha. – Indicação 109/2011 - Solicita providências no sentido de instalar redutor de velocidade
e pintura de faixa de pedestres na Rua Edson de Souza Bispo, próximo ao entroncamento entre as ruas Novo Mobral e João
Paulo II, no bairro Nossa Senhora Aparecida.
PROJETO PROTOCOLADO NA CASA
Proj. Lei nº. 046/11 – Dispõe sobre a criação do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Município de Barbacena e dá
outras providências – Aut. Executivo.
Proj. Lei nº. 047/11 – Reconhece como de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais Organizados do Vale dos
Imigrantes – APROVI/C.R.S e dá outras providências – Aut. Mesa da Câmara.
Proj. Lei nº. 048/11 – Reconhece como de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais Organizados do Vale dos
Imigrantes – APROVI/C.R.S e dá outras providências – Aut. Mesa da Câmara.
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20H08
Discussão e Votação de Projetos
VETO - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA
VETO TOTAL AO PROJ. LEI Nº. 019/11 – Denomina “Dr. Leonardo Vieira Peret” a Unidade Básica de Saúde situada no Bairro
Boa Vista, nesta cidade – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 30.06.11.
Encerrada a discussão o Senhor Presidente solicitou à Secretaria a preparação do escrutínio secreto e nomeou o vereador
Ronaldo Braga e o vereador Flávio Barbosa para serem os escrutinadores dos votos do processo de escrutínio secreto do
presente projeto.
Encerrada a votação os escrutinadores procederam à apuração dos votos que se deram da seguinte forma: onze votos a
favor. VETO MANTIDO POR UNANIMIDADE.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO LEI
Proj. Lei nº. 033/11 – Institui a Rede Municipal de Pontos de Cultura, com o objetivo de estimular a ação dos grupos, movimentos e entidades que se ocupam da produção artística e cultural no Município, assim como da preservação dos elementos
tradicionais da cultura brasileira e do patrimônio histórico e dá outras providências - Aut. Ver. Carlos Roberto Batista. VISTAS
CONCEDIDAS AO VEREADOR CARLOS ROBERTO.
PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM BLOCO: 05.07.11. APROVADO POR UNANIMIDADE.
TERCEIRA PARTE – ORADORES INSCRITOS – ENCERRAMENTO – 20H17
Não havendo oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão às 20h18.
Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e pelo Senhor Secretário.
Presidente: Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira
Secretário: Vereador João Batista Rosa
............................................................................................................................................................................
RESUMO DA ATA 052/2011
040ª Sessão Ordinária – 04.08.2011 - 2º. Período - 3º. Ano da Legislatura
Presidente: Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira
Secretário: Vereador João Batista Rosa
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h29
“Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde.”
(Salmo 141, 2)
I - Leitura e Discussão da Atas
Atas nº 039/2011 – Aprovada por unanimidade.
II – Leitura das Correspondências e Comunicações
- Ofício Circular nº 042/2011 – Convite para o VII Conferência municipal de Assistência Social no dia 05 de agosto das
08:00 às 17:00;
- Ministério da Educação Comunicados nºs.: CM105434/2011; CM105435/2011; CM105436/2011; CM105437/2011;
CM105438/2011; CM105439/2011; CM105440/2011; CM105457/2011; CM127652/2011; CM127653/2011;
CM127654/2011; CM127655/2011; CM127656/2011; CM127657/2011; CM127658/2011; CM127659/2011;
CM127660/2011; CM127661/2011; CM127662/2011;
- Balancete Financeiro de Junho de 2011 – Câmara Municipal de Barbacena.

10

03 de OUTUBRO de 2011 - Ano XIX - Nº 470

- Ofício nº 0652/2011/RSGOV/SR Sudeste de Minas.
- Ofício nº 428/2011 – Resposta ao ofício 428/2011 – SEC de 12 de julho de 2011.
- Convite para o 3º “Arraiá Rurá” e Encontro de Famílias da Agricultura Familiar.
- Prestação de Contas das Obras Passionistas João Paulo da Cruz Maio/Junho de 2011.
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19H41
Discussão e Votação de Projetos
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO LEI
Proj. Lei nº. 033/11 – Institui a Rede Municipal de Pontos de Cultura, com o objetivo de estimular a ação dos grupos,
movimentos e entidades que se ocupam da produção artística e cultural no Município, assim como da preservação dos
elementos tradicionais da cultura brasileira e do patrimônio histórico e dá outras providências - Aut. Ver. Carlos Roberto
Batista. APROVADO POR UNANIMIDADE.
PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM BLOCO: 02.08.11. APROVADO POR UNANIMIDADE.
EM DESTAQUE: Requerimento nº. 103/11de autoria do Vereador José Jorge Emídio a pedido do Vereador Amarílio Augusto de
Andrade. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR CARLOS ROBERTO BATISTA.
TERCEIRA PARTE – ORADORES INSCRITOS – ENCERRAMENTO – 19H43
Não havendo oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão às 19h44.
Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e pelo Senhor Secretário.
Presidente: Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira
Secretário: Vereador João Batista Rosa
................................................................................................................................................................
RESUMO DA ATA Nº. 053/2011
008ª. Sessão Solene – 05.08.2011 – 2º Período – 3º Ano da Legislatura
Presidente: Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira
SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AOS TRINTA ANOS DE FUNDAÇÃO DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHITA – PDT
Aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e onze, às 15h00, reuniu-se solenemente a Câmara Municipal de Barbacena, no Salão Nobre do Palácio da Revolução Liberal, sede do Poder Legislativo Municipal, para a
cerimônia em COMEMORAÇÃO AOS TRINTA ANOS DE FUNDAÇÃO DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA –
PDT. O Sr. Mestre de Cerimônias convidou para presidir a solenidade, o Presidente da Casa, Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira e também convidou os vereadores presentes, Amarílio Augusto de Andrade, Alaôr Leite, José
Jorge Emídio e Carlos Roberto Batista. Nesse momento, o Mestre de Cerimônia transferiu a palavra ao Vereador
Luiz Gonzaga – Presidente que saudou a todos e ressaltou a importância de receber a todos nesta tarde, no
plenário do Palácio da Revolução Liberal, para a sessão solene que registra os 30 anos de fundação do Partido
Democrático Trabalhista, em Barbacena. A presente sessão ocorre atendendo requerimento dos vereadores José
Jorge Emídio e Alaôr Leite, aprovado pelos senhores vereadores. Solicitou aos vereadores Carlos Roberto Batista
e Amarílio Augusto de Andrade para se posicionarem, a fim de conduzir as autoridades nominadas para fazerem
parte da Mesa dos Trabalhos. Incontinente o Sr. Mestre de Cerimônias convidou as autoridades para a Mesa dos
Trabalhos que ficou assim constituída: o Sr. Fabrício Cury, Secretário Geral do Gabinete da Prefeita, neste ato
representando a Sra. Prefeita Danuza Bias Fortes, vereador José Jorge Emídio, vice-presidente da Câmara Municipal e orador oficial da noite, o vereador Alaôr Leite de Almeida, membro do PDT, o Dr. Hélio Augusto Rabelo,
Secretário Adjunto do Trabalho e Emprego do Estado de Minas Gerais, o Sr. José Fernando do Nascimento, Presidente do PDT Barbacena e também membro fundador do partido na cidade, o Dr. Ronaldo João da Silva, VicePresidente da CEMIG, o Dr. Leopoldo José Soares, Fundador do PDT de Barbacena, o Sr. Paulo César da Silva,
Diretor do CAIC, a Sra. Ana Lúcia Dias, Secretária Municipal de Educação, o ex-vereador pelo PDT, João Bosco de
Abreu, o Presidente da Juventude Socialista, Hendrews Rosberg Pedrosa Cimino, a Sra. Terezinha da Costa
Campos, Presidente da AMT Barbacena, a Sra. Conceição Maria Lima Pinto, viúva do fundador do PDT em Barbacena, Juarez Mendes Pereira Pinto e Rafaela Ferreira da Silva, filha do fundador do PDT Barbacena Hélio Felipe.
Prosseguindo, o Sr. Presidente convidou a todos para ficarem de pé, e proclamou: “Sob a proteção de Deus e em
nome do povo de Barbacena, declaro aberta a presente Sessão Solene.” E solicitou ao vereador Alaôr Leite que
lesse um versículo Bíblico, o que foi feito sobre o Salmo 146, 1-2: “Louvai ao Senhor. Ó minha alma, louva ao
Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida; cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo.” Solicitou,
incontinenti, a permanência de pé de todos os presentes para ouvir o Hino Nacional. Dando sequência à solenidade o Sr. Mestre de Cerimônias mencionou a presença de inúmeros representantes da sociedade de Barbacena
e convidou o vereador José Jorge Emídio, membro do PDT, vice-presidente da Casa, bem como o vereador Alaôr
Leite, membro do PDT e Líder do Governo na Câmara Municipal. Convidou ainda o Sr. José Fernando, Presidente
do PDT Municipal para se posicionar no dispositivo de destaque, onde último receberá a homenagem. O Sr.
Mestre de Cerimônias, solicitou então, à Secretaria da Câmara que encaminhasse a Placa Comemorativa do
Evento, que foi entregue pelos vereadores José Jorge e Alaôr Leite ao Presidente do PDT Barbacena. Dando seguimento o Sr. Mestre de Cerimônias solicitou às autoridades que retornassem a seus lugares. Em seguida o
vereador José Jorge, orador da cerimônia, assumiu a Tribuna cumprimentando todas as autoridades que compuseram a mesa dos trabalhos e proferiu discurso em que mencionou a importância do presente momento para a
história do partido na cidade, lembrou a figura de seu fundador Leonel Brizola e de seus inspiradores, Getúlio
Vargas e João Goulart. Citou os diversos momentos da história pelos quais passaram o PDT e a relevância política
que teve para o país e citou principalmente que o PDT teria sido o partido de origem da Presidente Dilma Rousseff. Citou os fundadores do partido na cidade e das dificuldades que tiveram para trazer o partido até o presente
momento. E finalizou agradecendo a todos os companheiros de luta. Prosseguindo o Sr. Presidente convidou o
Dr. Hélio Rabelo, Secretário Adjunto de Trabalho e Emprego do Estado de Minas Gerais para deixar sua mensagem. Ocupando a tribuna o Secretário Hélio Rabelo cumprimentou a todos os presentes e proferiu o discurso
cujos trechos seguem destacados: Disse sentir-se honrado em participar desta homenagem e que é filiado ao
partido há trinta e um anos, sendo co-responsável pela organização do partido, principalmente em Barbacena.
Lembrou as pessoas que ajudaram na fundação do Partido em Minas Gerais. Falou que o PDT é um partido da
luta, é o partido da defesa dos trabalhadores é o partido que nunca traiu os trabalhadores, sempre perseguido
pelos poderosos, pelos ricos, pelos que dominam o país, porque era o partido que sempre defendia os trabalhadores. Lembrou também João Goulart e momentos históricos vivenciados por membros que o construíram. Afirmou que poderia ficar o dia todo falando da história do partido e olharem para trás e em momento algum teriam
vergonha de seu partido. Inclusive hoje, com lideranças como a de Cristóvam Buarque, homem da educação.
Lembrou o ministro Carlo Luppi que é um dos maiores ministros que se teve, no Brasil, na área do trabalho.
Ressaltou que o partido é sempre leal àqueles que apóia, mas sempre fica ao lado trabalhadores, do homem do
campo e dos pobres. Lembrou também dos inúmeros momentos que esteve presente nas lutas partidárias na
cidade em defesa da sociedade e do povo. Sabe que hoje o partido tem dois vereadores, mas, em breve, farão
três ou quatro vereadores no próximo ano eleitoral e quem sabe sequer o próprio prefeito. Agradeceu ao Presidente pela sessão e pelo espaço aberto, e disse aos membros do PDT de Barbacena que as ações que o PDT
municipal tem, hoje, têm total respaldo do partido a nível estadual e federal. Dando sequência o Sr. Presidente
convidou o Dr. Ronaldo, vice-presidente da CEMIG, para deixar sua mensagem. E assumindo a tribuna o Dr. Ronaldo agradeceu por esse momento tão especial. Contou momentos e passagens por outros partidos políticos e
os motivos que o levaram até o PDT. Lembrou Brizola que, mesmo com todas as adversidades, não deixou jamais
de perseguir a presidência da república, como ele que busca, hoje, em sua terra, com a prefeitura. Agradeceu a
chance que foi dada de comemorar aqui os trinta anos, agradeceu aos vereadores José Jorge, Alaôr e ao Presidente. Disse que na CEMIG tem feito muito pelo povo e se colocou à disposição para o que fosse preciso. Tomando a palavra, o Sr. Presidente cumprimentou a todos os “brizolistas” presentes. Falou da relação que a cidade tem
com o PDT e como membro do PMDB, assim como os membros do PT não poderiam deixar de fazer menção a
essa data tão importante, já que em Barbacena os partidos estão juntos. E convidou o vereador Ronaldo Braga
para deixar sua mensagem em nome do PMDB. Assumindo a Tribuna o vereador Ronaldo Braga disse que, sem
dúvidas, a chancela do PDT, está cravada na história da construção do processo democrático no país de maneira
interessante porque são dois seguimentos que o PDT nunca se furtou às lutas, mesmo sendo perseguido, ergueu
a bandeira da educação e do trabalhismo. Falou que o PDT é um partido forte na esfera nacional, na esfera estadual e também na esfera municipal. E ressaltou a determinação, o compromisso e a fidelidade do Pintinho a
esta bandeira. E ao parabenizar o Pintinho por toda essa luta, por toda essa batalha, reconheceu que se hoje, o
PDT de Barbacena é esse PDT que elegeu dois vereadores, deve-se a todos aqueles companheiros que estão no
partido, mas sem dúvida alguma deve-se à paixão e à emoção desse baixinho que fez com que ele fosse grande
e permanecesse grande em nossa cidade. Então, em nome do Pintinho, eu parabenizo todos aqueles anteriores,
como o João Bosco, Leopoldo e tantos outros que passaram, Jonas Orempuller, aqueles que deram contribuição
e que junto com o PMDB e com o PT, em Barbacena, tentam escrever uma nova história. Parabéns PDT e que
nós possamos continuar juntos na construção do processo democrático desse país. Da mesma forma, o Sr.
Presidente convidou o vereador Carlos Roberto Batista para prestar sua homenagem em nome do PT. Subindo à
Tribuna o vereador Carlos Roberto falou que o partido dos trabalhadores está há trinta e um anos presente em
Barbacena em aliança, com o PMDB e com o PDT e só têm a agradecer. Ressaltou a importância do PDT nas
políticas sociais do Presidente Lula e disse se sentir parceiro do PDT, não apenas nas questões políticas, mas no
compromisso que o PDT tem com o povo, especialmente com o povo mais simples, nas ações voltadas para o
seu crescimento e para que essas pessoas possam realmente ter aquilo que Brizola defendeu e que Lula defende.
Pois ao mesmo tempo em que o PT lhes deu um grande nome ligado à educação que é Cristóvam Buarque, o
PDT nos deu a primeira mulher Presidente da República, que é Dilma Rousseff. Dando seguimento o Sr. Presidente justificou a ausência da Sra. Prefeita a presente sessão solene e fez a leitura do ofício nº 064/2011 por ela
enviado, bem como o texto que solicitou fosse lido na oportunidade em que mencionou momentos histórico vividos pelo PDT e seus membros fundadores. Incontinente o Sr. Presidente passou a palavra para um dos fundadores do PDT, Leopoldo Soares que, ao subir na Tribuna disse o quanto sentiu-se saudsista ao receber o convite para
a presente sessão solene. Falou da alegria e da honra em ver que o partido do saudoso líder, Dr. Leonel Brizola,
continuar de pé e em intensa atividade política através de seus membros. Lembrou nome de políticos que fizeram
a história recente da política de nosso país e pediu que acabe a corrupção no país para que a sociedade volta a
acreditar mais nos partidos e nos políticos. Tomando a palavra o Sr. Presidente mais uma vez agradeceu a todos
os que estão representando a nossa sociedade, aos membros que estão compuseram a mesa. E finalizou desejando que possam fortalecer sempre a aliança entre os partidos em prol da cidade. Nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente declarou encerrada a presente Sessão Solene. Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será devidamente assinada pelos Senhores Presidente.
Presidente: Vereador Luiz Gonzaga
................................................................................................................................................................
RESUMO DA ATA 054/2011
041ª Sessão Ordinária – 09.08.2011 - 2º. Período - 3º. Ano da Legislatura
Presidente: Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira
Secretário: Vereador João Batista Rosa
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h29
“Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade, e
segundo a tua justiça.”
(Salmo 143,1)
I - Leitura e Discussão da Atas
Atas nº 040, 041 e 042/2011 – Aprovadas por unanimidade.
II – Leitura das Correspondências e Comunicações
- Correspondência do Ministério da Saúde nº. de ref.: 001053/MS/SE/FNS; 000274/MS/SE/FNS.
- Ofício nº 012/2011 – CACSFUNDEB – Solicitando a presença de representantes desta Câmara para reunião a
ser realizada em 10/08/2011 às 14 horas, na Secretaria Municipal de Educação;
III – Apresentação de Proposições:
- Do vereador Amarílio: Indicação 116/2011 – Solicita asfaltamento da Rua Maria Risoleta, no bairro Vista
Alegre, sendo a mesma continuação da Rua Romário Wilson Barbosa, numa extensão de 150 metros. Indicação
117/2011 – Solicita recolocação das pedras que se soltaram na Rua Ligia Weyers – Santa Tereza, formando um
enorme buraco que impede a passagem de veículos e põe em risco a vida das pessoas que por ali trafegam. E
prosseguindo fez pronunciamento que se fez constar na íntegra e onde mencionou ter recebido do Secretário
e Deputado Lafaiete Andrada a comunicação da liberação de quinze viaturas para o 9º Batalhão da Polícia
Militar, bem como comunicou que estará sendo feito o recapeamento de trinta e nove quilômetros do trecho
entre Barbacena, Antônio Carlos, Paraíso Garcia, via programa Pró-MG. Obra orçada em 8,9 milhões de reais.
Também será asfaltado um trecho de 19,6Km que liga o distrito de Paraíso Garcia à Bias Fortes, investimento de
quatorze milhões e trezentos mil reais. Obras previstas para serem entregues à comunidade até 2012. Informou
também que o mesmo Secretário, destinou vinte e cinco mil reais para a Santa Casa de Barbacena. Mencionou
ainda suas preocupações com a saúde na cidade e com as pessoas habilitadas, pessoas bem remuneradas.
Falou que no pronto atendimento, que é de urgência, os profissionais são incompetentes e despreparados e que
talvez estejam lá apenas para cumprir uma função política. E que esta Casa não pode ficar quieta, o que está
acontecendo em Barbacena é muito grave. Se o Pronto Atendimento está na mão de pessoas, de médicos, de
auxiliares de saúde, de enfermeiros despreparados, os senhores já imaginaram como se encontram os nossos
hospitais?Citou também o caso dos pacientes portadores de câncer que estão sem receber o medicamento
preventivo que antecede às doses de quimioterapia e que parece não se sabe quem é o responsável por comprálo. Se o DEMASP ou os hospitais. O senhor Secretário não lhe deu resposta até o presente momento por isso

estaria fazendo a presente denúncia.
O Sr. Presidente deferiu a solicitação do vereador Amarílio e solicitou aos vereadores que compõe a Comissão
de Saúde, Alaôr Leite e José Jorge, que buscassem uma resposta para este questionamento principal feito pelo
vereador Amarílio, qual seja a competência para a compra do medicamento e trazê-la para a Casa.
- Da Mesa da Câmara: Requerimento 108/2011 – Requer voto de congratulações à senhora Ângela Maria Dias da
Fonseca, professora, pelos relevantes serviços prestados à Escola Municipal “José Moreira dos Santos”.
PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA
- Proj. Lei nº. 049/11 – Reconhece como de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais Organizados do
Vale dos Imigrantes – APROVI/C.R.S e dá outras providências – Aut. Mesa da Câmara.
- Proj. Lei nº. 050/11 – Cria o Programa Municipal de Apoio à Agricultura Urbana e Periurbana Sustentável e dá
outras providências – Aut. Carlos Roberto Batista.
- Proj. Lei nº. 051/11 – Dá ao DEMAE – Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana – poder de, em cumprimento à Lei do Inquilinato, fazer a transferência de titularidade das contas de consumo de água e esgoto para o nome do locatário e dá outras providências – Aut. Carlos Roberto Batista.
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19H56
Discussão e Votação de Projetos
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO LEI
Proj. Lei nº. 033/11 – Institui a Rede Municipal de Pontos de Cultura, com o objetivo de estimular a ação dos
grupos, movimentos e entidades que se ocupam da produção artística e cultural no Município, assim como da
preservação dos elementos tradicionais da cultura brasileira e do patrimônio histórico e dá outras providências Aut. Ver. Carlos Roberto Batista. APROVADO POR UNANIMIDADE.
PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM DESTAQUE: Requerimento nº. 103/11de autoria do vereador José Jorge Emídio a pedido do Vereador Amarílio
Augusto de Andrade. RETIRADO DA PAUTA POR SOLICITAÇÃO DO AUTOR.
TERCEIRA PARTE – ORADORES INSCRITOS – ENCERRAMENTO – 19H58
Com a palavra o vereador João Batista gostaria de saber da possibilidade da Comissão de Saúde em apurar o
saldo orçamentário no valor de aproximadamente um milhão de reais que foi por ele questionado no ano passado
e que o Secretário teria lhe dito que seria usado para a compra de medicamentos.
O vereador Ronaldo Braga, em tempo, requereu voto de pesar pelo falecimento de Jorge Elias Alfim, homem de
grandes vocações, grande empresário do ramo da saúde, dono do Laboratório Biojor e que sempre se dedicou
à cultura da cidade.
Não havendo oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão
às 20h04. Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário.
Presidente: Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira
Secretário: Vereador João Batista Rosa
................................................................................................................................................................
RESUMO DA ATA Nº. 055/2011
009ª. Sessão Solene – 10.08.2011 – 2º Período – 3º Ano da Legislatura
Presidente: Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira
SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AOS CENTO E CINQUENTA ANOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e onze, às 20h17, reuniu-se solenemente a Câmara Municipal
de Barbacena, no Salão Nobre do Palácio da Revolução Liberal, sede do Poder Legislativo Municipal, para a
cerimônia em COMEMORAÇÃO AOS CENTO E CINQUENTA ANOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDRAL. O Sr. Mestre
de Cerimônias convidou para presidir a solenidade, o Presidente da Casa, Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira e
também convidou os vereadores presentes, Amarílio Augusto de Andrade, João Evandro da Silva e Ronaldo Braga
orador da noite e autor da proposição. Nesse momento, o Mestre de Cerimônia transferiu a palavra ao Vereador
Luiz Gonzaga – Presidente que em nome da Câmara Municipal, deixou os cumprimentos do povo de Barbacena
aos senhores e senhoras aqui reunidos para esta sessão solene, em homenagem aos 150 anos da Caixa Econômica Federal. Solicitou aos vereadores Ronaldo Braga e Amarílio Augusto de Andrade para se posicionarem, a fim
de conduzir as autoridades nominadas para fazerem parte da Mesa dos Trabalhos. Incontinente o Sr. Mestre de
Cerimônias convidou as autoridades para a Mesa dos Trabalhos que ficou assim constituída: a Sra. Danuza Bias
Fortes Carneiro, Prefeita Municipal, o Juiz de Direito, Dr. Joaquim Martins Gamonal, o Sr. Francisco Antônio de
Carvalho, Gerente Regional, Campo das Vertentes das Agências dos Correios, a Sra. Rita de Cássia Rocha Cobucci, Gerente da Agência dos Correios Barbacena, o Sr. João Siqueira Dias, Presidente do Sindicato dos Bancários
de Barbacena e Região, o Sr. Marcos Vinícius Moreira Paes, ex-gerente aposentado e representando funcionários
e ex-funcionários da Caixa Econômica Federal, o Sr. Jânio da Silva Barbosa, gerente geral da agência Barbacena
e representante da homenageada. Prosseguindo, o Sr. Presidente convidou a todos para ficarem de pé, e proclamou: “Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Barbacena, declaro aberta a presente Sessão Solene.”
E solicitou ao vereador Carlos Roberto Batista que lesse um versículo Bíblico, o que foi feito sobre o Salmo 41,
1: “Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre; o Senhor o livrará no dia do mal” Solicitou, incontinenti, a
permanência de pé de todos os presentes para ouvir o Hino Nacional. Neste momento, antes da entrega solene
da placa alusiva ao evento e ápice desta solenidade, foi feito o lançamento do selo personalizado em homenagem
aos 150 anos de fundação da Caixa Econômica Federal. Incontinenti o Sr. Mestre de Cerimônias convidou o Sr.
Jânio da Silva Barbosa para fazer a primeira obliteração, em seguida convidou o vereador Carlos Roberto Batista
para que assumisse a cadeira da Presidência para que o Presidente da Casa pudesse participar da segunda
obliteração e na sequência convidou a Sra. Prefeita Municipal, Danuza Bias Fortes Carneiro, o vereador Ronaldo
Braga, Edmundo Luiz Ribeiro, empresário e lotérico de Barbacena, e o Sr. Marcos Vinícius Moreira Paes, para
que fizessem as obliterações seguintes, dos selos juntamente como Sr. Francisco, Gerente dos Correios de Minas
Gerais. Dando seguimento à solenidade o Sr. Mestre de Cerimônias procedeu a leitura do Requerimento nº.
075/2011 que ensejou a presente sessão solene: “O vereador que o presente subscreve, na forma regimental,
ouvido o Plenário, vem requerer a V.Exª. a realização de sessão solene nesta Casa, em homenagem aos 150 anos
da Caixa Econômica Federal. Essa instituição centenária traz em sua história de existência tantos fatos importantes que seria impossível aqui enumerá-los, haja vista que, sua credibilidade e confiança, fizeram da Caixa, um
órgão federal capaz de gerir tantas diversidades que fez crescer e consolidar o que hoje tem para oferecer, tanto
na área de investimentos como financiamentos, atingindo a todas as classes e segmentos. Sala das Sessões, 17
de maio de 2011. Vereador Ronaldo Braga.” Incontinente o Sr. Mestre de Cerimônias convidou o vereador Luiz
Gonzaga, Presidente da Casa para ocupar lugar no dispositivo de destaque, ao mesmo tempo em que convidou o
vereador Carlos Roberto Batista para ocupar a cadeira da Presidência. Convidou ainda o vereador Ronaldo Braga,
autor da proposição, para também se posicionar no dispositivo de destaque, bem como o Sr. Jânio da Silva Barbosa, gerente da Caixa Econômica Federal e receber a homenagem da noite em nome de A Bota de Ouro. O Sr.
Mestre de Cerimônias solicitou então, à Secretaria da Câmara que encaminhasse a Placa Comemorativa do Evento, que foi entregue ao representante da homenageada pelo vereador Ronaldo Braga. Dando seguimento o Sr.
Mestre de Cerimônias solicitou às autoridades que retornassem a seus lugares. Em seguida o vereador Ronaldo
Braga, orador da cerimônia, assumiu a Tribuna cumprimentando todas as autoridades que compuseram a mesa
dos trabalhos e proferiu o seguinte discurso em que destacou a alegria de prestar a presente homenagem dada a
importância da instituição para o país e para a América Latina. Lembrou a trajetória histórica da Caixa Econômica
Federal, desde sua criação no Brasil Império, passando pela República velha até o presente momento, com todos
os programas assistenciais desenvolvidos em prol dos brasileiros e que muito vêm ajudando no desenvolvimento
do país. E lembrou o mais importante legado da Caixa, que é a poupança da Caixa Econômica. Prosseguindo o Sr.
Presidente parabenizou o orador por seu discurso e convidou o gerente geral da Caixa Econômica de Barbacena,
Jânio da Silva Barbosa, que assumindo à Tribuna agradeceu ao vereador Ronaldo pela apresentação feita e toda
a ilustração histórica sobre a Caixa Econômica ressaltou a importância desta homenagem e as parecerias existentes no município entre a Caixa e Poder Público. Desde os programas federais até os programas assistenciais.
E mencionou toda a rede que forma a Caixa Econômica em Barbacena e região. Na sequência o Sr. Presidente
convidou a Sra. Prefeita Municipal, Danuza Bias Fortes para fazer o seu pronunciamento. Assumindo a Tribuna
a Sra. Prefeita proferiu o seguinte discurso em que também destacou a importância da Caixa econômica para a
história do país e sua criação no Brasil Império. Ressaltou os programas assistenciais e os projetos hoje desenvolvidos que estão ajudando no desenvolvimento do Brasil. E lembrou que a Caixa Econômica em muito fortalece o
trabalhador em seus programas, tais como FGTS, PIS e Seguro Desemprego. E finalizou destacando as parcerias
firmadas no município juntamente com a Caixa Econômica para a implantação dos projetos do PAC. Tomando a
palavra o Sr. Presidente mais uma vez agradeceu a todos que estão aqui representando a nossa sociedade, aos
membros que compuseram a mesa e em especial aos vereadores pela aprovação unânime desta indicação de
homenagem. Agradeceu à Joana e ao ex-funcionário da Caixa, Sr. Porfírio, que emprestou a fotografia antiga para
a confecção do convite e da placa desta solenidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou
encerrada a presente Sessão Solene. Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente
Ata que, após lida e aprovada, será devidamente assinada pelo Senhor Presidente.
Presidente: Vereador Luiz Gonzaga
................................................................................................................................................................
RESUMO DA ATA 059/2011
044ª Sessão Ordinária – 18.08.2011 - 2º. Período - 3º. Ano da Legislatura
Presidente: Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira
Secretário : Vereador João Batista Rosa
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h30
“Bem aventurado é aquele que atende ao pobre; o Senhor o livrará no dia do mal.”
(Salmo 41, 1)
I - Leitura e Discussão da Atas
Ata 045/2011 – Aprovada por unanimidade.
II – Leitura das Correspondências e Comunicações
- Ofício nº 080/2011/DIRFO – Entrega da Medalha Desembargador Hélio Costa – Comarca de Barbacena/MG.
- Ofício nº 0548/2011/RSGOV/SR Sudeste de Minas-Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da
União;
- Ofício Circular Externo/MDS/SNAS/DEFNAS/CGEOF/Nº 46/2011 – Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA
- Proj. Lei nº. 054/11 - Reconhece como de utilidade pública a Associação Renovação Comunitária do Bairro
Santa Cecília – ARCOM-SC e dá outras providências – Aut. Eduardo Sad
- Proj. Lei nº. 055/11 – Dispõe sobre a ordenação da veiculação de publicidade nos elementos que compõe a
paisagem urbana no Município de Barbacena e dá outras providências – Aut. Executivo
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19H42
Discussão e Votação de Projetos
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO LEI
Proj. Lei nº. 046/11 – Dispõe sobre a criação do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Município de
Barbacena e dá ouras providências – Aut. Executivo. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Proj. Lei nº. 048/11 – Denomina Rua João Marcelino Ferreira – Aut. Executivo. APROVADO POR UANIMIDADE.
Com a palavra pela ordem o vereador Amarílio vez pronunciamento que solicitou constasse na íntegra e cujos
trechos seguem destacados onde mencionou sua luta pela escola “Queridinha Bias Fortes” e os problemas que
a escola vem enfrentando com a falta de equipamentos tais como fogão e geladeira e mencionou ter feito um
ofício, dirigido à Sra. Prefeita e o qual deu conhecimento aos vereadores em que mencionou toda a situação
encontrada na escola e solicitando uma solução para o problema.
O Sr. Presidente deferiu o pedido de íntegra do vereador Amarílio.
Com a palavra pela ordem o vereador José Jorge dirigiu-se ao vereador Amarílio e falou que na última terça-feira
ele teria reclamado do transporte de pacientes feito pelo DEMASP e que em razão disso a Comissão da Câmara
já convidou o responsável pelo transporte para comparecer aqui na próxima quarta-feira, às 15 horas e caso o
vereador queira, também está convidado a participar da reunião. E quanto ao problema da escola Queridinha Bias
Fortes e sugeriu que a diretora faça um bingo para comprar um fogão novo para a escola ou procure alguém que
possa arrumar o fogão, buscando ajuda na comunidade ou entre os funcionários da própria escola.
O Sr. Presidente disse que o vereador Carlos Roberto informou que as escolas da rede municipal recebem do
Governo Federal um recurso denominado “Dinheiro Direto na Escola”, que é um recurso que não passa na
Prefeitura e vai direto para a caixa escolar das escolas. E algumas escolas receberam uma boa quantia. E seria
preciso saber da aplicação destes recursos.
Com a palavra pela ordem o vereador João Evandro disse que a diretora da escola não foi indicada por ele, mas
quando conhece uma diretora que deixa a desejar também toma as providências que entende serem necessárias.
E lembrou também a importância das aulas de informática na escola “Queridinha Bias Fortes”. E finalizou ressaltou a importância da educação para o ser humano e que os vereadores devem sempre fiscalizar o andamento das
escolas no município, para não deixar que coisas erradas aconteçam e levem ao pior.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO LEI
Proj. Lei nº. 042/11 – Cria a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC do Município de Barbacena e
dá ouras providências – Aut. Executivo. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Proj. Lei nº. 032/11 – Dispõe sobre a instituição de uma Política Municipal de Incentivo a Criação de Cursos
Profissionalizantes a serem realizados em parceria com empresas particulares e o Poder Público Municipal – Aut.
Ver. Carlos Roberto Batista. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR JOSÉ JORGE.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DECRETO LEGISLATIVO

Proj. Decreto Legislativo nº. 009/11 – Aprova o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
e dá outras providências – Aut. Mesa da Câmara.
Com a palavra para discutir o projeto o vereador Ronaldo disse ser o relator da matéria e que corrobora com o
parecer do Tribunal de Contas de Minas Gerais, cuja competência é fiscalizar. Lembrou que o tribunal aprovou por
unanimidade e sem ressalva as contas da Prefeita do período de 2009, dando um atestado de sua boa execução
orçamentária. Acredita que seria prudente que fizessem uma análise fora do aspecto político, por tratar-se de matéria puramente técnica. Solicitou aos vereadores que façam a avaliação. E finalizou ressaltando que é a missão
desse poder Legislativo reconhecer o bom desempenho da Prefeita no exercício de 2009.
Com a palavra para discutir o projeto o vereador Amarílio disse estar feliz com as contas da Sra. Prefeita aprovadas pelo Tribunal de Contas, e ressaltou que irá votar o projeto. Afirmou, porém, que jamais se pode votar
qualquer matéria sem que se tenha conhecimento dela, até mesmo para defender a Prefeita.
Encerrada a discussão o vereador Amarílio solicitou vistas do presente projeto. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR AMARÍLIO.
TERCEIRA PARTE – ORADORES INSCRITOS – ENCERRAMENTO – 20H14
O Sr. Presidente comunicou aos vereadores da Sessão Solene que será realizada na noite de amanhã em comemoração ao dia do maçon. E que o orador oficial será o vereador Amarílio.
Não havendo oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão
às 20h16. Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário.
Presidente: Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira
Secretário: Vereador João Batista Rosa
................................................................................................................................................................
RESUMOS DA ATA 061/2011
045ª Sessão Ordinária – 23.08.2011 - 2º. Período - 3º. Ano da Legislatura
Presidente: Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira
Secretário: Vereador João Batista Rosa
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h30
“Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração; na presença dos deuses a ti cantarei louvores.”
(Salmo 9, 1)
I - Leitura e Discussão da Atas
Atas 046 e 047/2011 – Aprovadas por unanimidade.
II – Leitura da Correspondência e Comunicações
- Correspondência do Ministério da Saúde nº. de ref.: 014403/MS/SE/FNS; 013513/MS/SE/FNS; 000661/MS/
SE/FNS; 000830/MS/SE/FNS; 000078/MS/SE/FNS; 008242/MS/SE/FNS.
- Ofício nº 08/2011 – Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal da lei nº 4.211: Associação dos Amigos
do Setor Noroeste Pró Melhorias.
- Prestações de Contas das Obras Passionistas São Paulo da Cruz.
III- Apresentação de Proposições
- Do vereador José Jorge: Indicação 118/2011 – Solicita a Sra. Prefeita para que a mesma providencie a nomeação da vila que fica nas proximidade da linha férrea da rua dos ferroviários (localizada no final da rua Ceará,
entrada do viaduto da MRS Logística, até a casa nº 11 no bairro Vilela). – Indicação 119/2011 – Solicita a Sra.
Prefeita que providencie com urgência o alargamento e calçamento dos passeios da avenida Governador Bias
Fortes no bairro Passarinhos. – Indicação nº 121/2011 – Solicita a Sra. Prefeita que a mesma providencie, com
urgência, redutores de velocidade na Rua Osvaldo Fortini no bairro São José. – Indicação nº 126 – Solicitação
a Sra. Prefeita que a mesma providencie, com urgência, a revitalização de luminárias no jardim do Globo e
Matriz da Piedade.
- Do Vereador Amarílio: Memorial – Solicitando o empenho pessoal no sentido de incluir nossa cidade na Rita de
suas aeronaves, o que iria permitir o avanço em seu desenvolvimento econômico, facilitando inclusive as visitas
de empresários e a inclusão da cidade no projeto “Travessia” do governador Anastasia para as cidades com a
população superior a 100 mil habitantes, como é o caso de nossa terra. Requerimento nº 115/2011 – Requer
Audiência Pública envolvendo todos os seguimentos culturais e políticos de nossa terra para tratar do assunto
relacionado ao Teatro Municipal. – Indicação nº 124/2011 – Solicita limpeza do lote localizado na Av. Presidente
Kennedy, ao lado, ao lado nº 735, no centro, em cumprimento a lei 2.705, conforme documentos e fotos anexos, que foram entregues pelo professor Antoninho M. Stefani. – Requerimento nº 114/2011 – Requer voto de
profundo pesar pelo falecimento do Sr. Raimundo Gomes Cavalcanti.
- Da Mesa da Câmara: Memorial: Os vereadores que o presente subscrevem vem expor seu apoio ao corpo
do magistério estadual que reivindica a adoção do piso nacional do magistério de R$1.597,00. – Indicação nº
125/2011 – Solicita a Sra. Prefeita que a mesma encaminhe a esta Casa mensagem acompanhada de projeto
de lei, propondo que seja denominado como rua Francisco Cândido Ferreira o beco que faz frente para a Rua 115
no bairro Grenville. – Requerimento nº 112/2011 – Requer voto de congratulações para a banda de música da
EPCAR em grande reconhecimento a todos os seus componentes, enaltecendo, de forma grandiosa e competente, o nome da unidade militar, em especial, pela apresentação realizada no centro da cidade, em homenagem
aos 220 anos de emancipação político-administrativa do nosso município. Requerimento nº 111/2011 – Requer
voto de congratulações para a Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de Minas Gerais, em grande reconhecimento
a todos os seus componentes pela belíssima apresentação realizada no centro da cidade, em homenagem aos
220 anos de emancipação político-administrativa do nosso município, ocorrida em 12 de agosto corrente. – Requerimento nº 110/2011 – Requer voto de congratulações para a banda de música do 9º Batalhão de Polícia
Militar, em grande em grande reconhecimento a todos os seus componentes, enaltecendo, de forma grandiosa
e competente, o nome da unidade militar, em todas as apresentações que a mesma faz. – Requerimento nº
109/2011 – Requer voto de congratulações para o Tenente Luiz Fernando Araújo Caloy, pelos relevantes serviços
prestados como regente da banda de música do 9º Batalhão de Polícia Militar, demonstrando competência e
brilhantismo no comando de tão importante corporação musical de nossa cidade.
- Do vereador Alaôr Leite: Requerimento nº 107/2011 – Requer seja expedida moção de louvor ao capitão
comandante d 2ª Companhia de Bombeiros Militar Sr. Maycom Elias Alfim, pelos relevantes serviços prestados
no comando do Corpo de Bombeiros. . – Indicação nº 114/2011 – Solicita o calçamento, construção de uma
rede de captação de águas pluviais e capina na rua José Gonçalves Vidal no bairro Floresta. – Requerimento nº
106/2011 – Requer seja realizada reunião solene comemorativa aos 25 anos do Corpo de Bombeiros Militar de
Barbacena e Região.
- Do vereador João Batista: – Indicação nº 123/2011 – Solicita calçamento da rua Maria Silvina Loures no bairro
Diniz II. – Indicação nº 122/2011 – Solicita o calçamento da Av. dos Bandeirantes no bairro Novo Horizonte.
– Indicação nº 120/2011 – Reitera o pedido feito na indicação nº 108/2011, de 14/04/2011, solicitando providências no sentido de recuperar o calçamento da rua Maranhão no bairro Padre Cunha.
- Do vereador Johnson Maçal: Requerimento nº 116/2011 – Requer seja expedida moção congratulatória ao
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais pelo seu Centenário.
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20H04
Discussão e Votação de Projetos
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO LEI
Com a palavra como líder o vereador Amarílio disse ser lamentável o descaso do Executivo para com o Legislativo.
Falou que entrou com a indicação 038/11 no dia 22/03/2011 e a mesma foi encaminhada para o Executivo
no dia 13/04/2011, porém, até a presente data não obteve resposta. Ressaltou que esta não é uma indicação
somente sua e sim de todos os vereadores já que foi votada pela Casa e aprovada. Citou ainda outras indicações
que se encontram na mesma.
Com a palavra pela ordem o vereador João Evandro lamentou as perdas da doutora Elizabeth e do Sr. Gomes e
falou também a das informações divulgadas pelo Jornal Transparência sobre a 13ª Exposição Agropecuária de
Senhora das Dores. E ressaltou que não admite ter sua imagem arranhada.
Proj. Lei nº. 046/11 – Dispõe sobre a criação do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Município de
Barbacena e dá ouras providências – Aut. Executivo. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Proj. Lei nº. 048/11 – Denomina Rua João Marcelino Ferreira – Aut. Executivo. APROVADO POR UNANIMIDADE.
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO LEI
Proj. Lei nº. 042/11 – Cria a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC do Município de Barbacena e
dá ouras providências – Aut. Executivo. APROVADO POR UNANIMIDADE.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO LEI
Proj. Lei nº. 032/11 – Dispõe sobre a instituição de uma Política Municipal de Incentivo a Criação de Cursos
Profissionalizantes a serem realizados em parceria com empresas particulares e o Poder Público Municipal – Aut.
Ver. Carlos Roberto Batista.
Com a palavra para discutir o projeto o vereador Carlos Roberto disse que muitos projetos apresentados pelos
vereadores deixam de ser executados e poderiam estar contribuindo para a vida da população, e espera que estes
projetos sejam colocados em práticas. Falou que a ideia do presente projeto é que a Prefeitura Municipal possa,
através das escolas municipais, fazer parcerias com o “Sistema S”, para promover cursos profissionalizantes, sem
custos para a administração pública.
Encerrada a discussão foram pedidas vistas do projeto pelo vereador Alaôr Leite. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR ALAÔR LEITE.
Proj. Lei nº. 039/11 – Altera a Lei nº. 3.807/2004 acrescentando na mesma a instituição do programa para
a destinação e recolhimento do óleo ou gordura utilizado na fritura de alimentos em nossa cidade e dá outras
providências – Aut. Ver. Carlos Roberto Batista.
Com a palavra para discutir o projeto o vereador Carlos Roberto disse que a presente legislatura tem um olhar
voltado para a questão do meio ambiente e seu maior representante é o vereador João Batista e disse também
ter identificado na lei 3.807/04, sancionada para estabelecer as normas de utilização de óleos utilizados em
frituras no comércio da cidade. E tal lei somente especificava o número de vezes que o óleo não poderia ser
reutilizado. Ressaltou que a idéia é tão somente alterar a lei para colocar a responsabilidade pelo recolhimento
do óleo que será compartilhada entre a iniciativa privada e a autarquia, DEMAE, encaminhado posteriormente
par a fabricação do sabão.
Encerrada a discussão o projeto foi colocado em votação e foi APROVADO POR UNANIMIDADE.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DECRETO LEGISLATIVO
Proj. Decreto Legislativo nº. 009/11 – Aprova o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
e dá outras providências – Aut. Mesa da Câmara.
Com a palavra para discutir o projeto o vereador Amarílio disse estar convencido de que as matérias vindas para
a Casa devem ser examinadas com muito cuidado e justificou sua afirmação demonstrando algumas falhas
existentes no relatório do Tribunal de Contas que citaram documentos e folhas do processo que não constavam
do conjunto enviado para a Câmara. E disse querer que as páginas citadas viessem para que os vereadores, os
únicos que podem aprovar ou desaprovar as contas da Sra. Prefeita, e eles posam tomar uma decisão tranqüila.
E finalizou reafirmando ser uma tradição da Casa aprovar as contas de todos os prefeitos e que não costuma
dificultar as coisas, mas ressaltou que do jeito que está no projeto os vereadores estão sendo induzidos já que
faltam os elementos e diante disso requereu ao Sr. Presidente que suste o andamento do projeto de resolução
para oficializar ao Tribunal de Contas de Minas Gerais para que envie à Câmara Municipal as folhas 04 à 24, as
folhas 27, a documentação de folhas 32 à 52, as folhas 53 à 59. E explicou que a única razão de está requerendo é puramente para não restar nenhuma dúvida. O Sr. Presidente então, falou que o vereador fizesse o pedido
por meio de requerimento para depois o Plenário decidir a respeito do pedido. Prosseguindo o vereador Amarílio
disse que o fará então e reiterou sua afirmação de que quer votar a favor.
Com a palavra para discutir o projeto o vereador Carlos Roberto disse que o vereador Amarílio tem razão quando
questiona a ausência de determinados documentos no projeto, porém sugeriu que ao invés de requerer os documentos citados ao Tribunal de Contas, que peça à Prefeitura, pois será mais rápido. Explicou ainda que a questão
levantada pelo vereador Amarílio, das folhas citadas, diz respeito aos créditos suplementares que foram abertos
em torno de seis milhões e o Tribunal de Contas, com base n artigo 43, da lei 4.320/64, contestou a abertura
destes créditos e a Prefeitura respondeu através das defesas feitas nas folhas citadas e com certeza a Secretaria
de Finanças e Planejamento tem que tê-las.
TERCEIRA PARTE – ORADORES INSCRITOS – ENCERRAMENTO – 21H03
Com a palavra para discutir o projeto o vereador Amarílio solicitou então, que o Sr. Presidente fizesse então o
requerimento à Prefeitura ou ao Tribunal de Contas, porque como a Prefeitura não lhe responde nada ele sequer
cogitou tal hipótese, pois mesmo sabendo da demora do Tribunal ele sabe que será respondido.
O Sr. Presidente disse que aguardará o requerimento do vereador Amarílio para deferi-lo.
Com a palavra como orador inscrito o vereador João Evandro disse que o projeto de lei 039/11 é de fato muito
importante para o meio ambiente e votou favoravelmente por entender que é de suma importância já que ajuda
não só na preservação da natureza, mas também na saúde das pessoas. Prosseguindo, disse que o Jornal Transparência escreveu a seu respeito e ficará registrado e ele guardará em seu arquivo e tudo que se vai escrever
deve ser muito bem pensado afinal ficará para sempre. E a responsabilidade é de quem escreve, afinal deverá
assumi-la diante dos danos causados. Disse que irá divulgar todos os resultados alcançados, as prestações de
contas e caso tenha errado pagará por seus erros. Mas não admitirá que façam com que ele assuma erro que
não cometera ou que assuma ter agido de forma irregular. Agradeceu a todos que o acompanha e disse mais
uma vez que inúmeras são as testemunhas que sabem do seu trabalho que é baseado na verdade, fazendo com
que ele sempre ande de cabeça erguida.
Não havendo oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão
às 20h44. 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.
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Presidente: Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira
Secretário: Vereador João Batista Rosa
................................................................................................................................................................
RESUMO DA ATA 066/2011
050ª Sessão Ordinária – 08.09.2011 - 2º. Período - 3º. Ano da Legislatura
Presidente: Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira
Secretário: Vereador João Batista Rosa
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30
“Ouvi, ó Deus, a minha voz na minha oração; livra a minha vida do horror do inimigo. Esconde-me do secreto
conselho dos meus, e do tumulto dos que praticam a iniqüidade, os quais afiaram as línguas como espadas
e armaram por suas flechas palavras amargas.”
(Salmo 64, 1-3)
I - Leitura e Discussão da Atas
Ata 053/2011 – Aprovada por unanimidade.
II – Leitura das Correspondências e Comunicações
- Correspondência do Ministério da Saúde nº. de ref.: 000011/MS/SE/FNS; 001691/MS/SE/FNS; 001227/
MS/SE/FNS; 000271/MS/SE/FNS; 003738/MS/SE/FNS.
- Ministério da Educação Comunicados nºs.: CM150407/2011; CM150410/2011; CM150408/2011;
CM150409/2011; CM150413/2011; CM150412/2011; CM150411/2011; CM164553/2011;
CM164554/2011.
-Balancete Financeiro da Câmara Municipal Referente ao Mês de Julho de 2011.
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19H38
Discussão e Votação de Projetos
REDAÇÃO FINAL – PROJETO LEI
Proj. Lei nº. 052/11 – Altera a redação do art. 1º. Da Lei Municipal nº. 4253 de 2010, que denominou a Rua
José Paulino Mendes – Aut. Executivo. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Proj. Lei nº. 055/11 – Dispõe sobre a ordenação da veiculação de publicidade nos elementos que compõem
a paisagem urbana no Município de Barbacena e dá outras providências – Aut. Executivo. APROVADO POR
UNANIMIDADE.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO LEI
Proj. Lei nº. 050/11 – Cria o programa Municipal de Apoio à Agricultura Urbana e Periurbana Sustentável e dá
outras providências – Aut. Ver. Carlos Roberto Batista. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Proj. Lei nº. 051/11 – Dá ao DEMAE – Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana – poder de, em cumprimento à Lei do Inquilinato, fazer a transferência de titularidade das contas de
consumo de água e esgoto para o nome do locatário – Aut. Ver. Carlos Roberto Batista. VISTAS CONCEDIDAS
AO VEREADOR FLÁVIO BARBOSA.
Proj. Lei nº. 049/11 – Reconhece como de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais Organizados
do Vale dos Imigrantes – APROVI/C.R.S e dá outras providências – Aut. Mesa da Câmara. APROVADO POR
UNANIMIDADE.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DECRETO LEGISLATIVO
Proj. Decreto Legislativo nº. 009/11 – Aprova o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências – Aut. Mesa da Câmara.
* Votar Requerimento de fls. 48 de autoria do Vereador Amarílio Andrade
Com a palavra para discutir o projeto o vereador Amarílio agradeceu a rápida solução em trazer as informações requeridas por ele e os documentos que faltaram para aprovação do presente projeto e jamais teve a
intenção de criar qualquer obstáculo na aprovação das contas da Sra. Prefeita. Explicou que seu requerimento
teve apenas a finalidade de gerar algum benefício nesse sentido para as Câmaras em geral, pois não é justo
que os vereadores votem sem terem o conhecimento exato dos documentos citados pelo Tribunal. Justificou
que sua intenção não foi dificultar a votação do projeto, pois os percentuais de gastos do governo municipal
estão todos dentro da legalidade e não haveria porque não votar o presente projeto, sua intenção foi tão
somente facilitar o entendimento do parecer. Assim sendo, requereu a retirada do requerimento 119/2011
de fls. 48, bem como o seu arquivamento, pois iria votar favoravelmente, dando a Sra. Prefeita um voto de
confiança, na expectativa de que as próximas contas venham para a Casa com todos os documentos citados
ou que o Tribunal não cite documentos que não enviará para a Casa.
O Sr. Presidente deferiu o requerimento do vereador Amarílio e solicitou à secretaria que retirasse o requerimento da pauta.
Encerrada a discussão foi pedida vista do projeto pelo vereador Carlos Roberto. VISTAS CONCEDIDAS AO
VEREADOR CARLOS ROBERTO BATISTA.
VOTAR PARECER CONTRÁRIO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
Proj. Lei nº. 057/10 – Dispõe sobre a venda de produtos hortifrutigranjeiros e artesanais, por produtores
rurais e por artesões nas feiras livres - Aut. Ver. Amarílio Augusto de Andrade. VISTAS CONCEDIDAS AO
VEREADOR ALAÔR LEITE.
- PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM BLOCO: 06.09.11. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Com a palavra pela ordem o vereador Ronaldo Braga disse ter recebido informativo da Assembleia Legislativa
que abordava questão relevante para a vida do país, e discursou a respeito do pacto federativo. E finalizou
dizendo que os vereadores não podem se calar aos escândalos e devem levantar suas vozes para tal situação,
encaminhando essa situação para outras Câmaras Municipais, fazendo um grande movimento no estado para
revisão do pacto federativo. Porque se não a situação do estado ficará muito difícil.
O Sr. Presidente propôs uma reunião com os presidentes das Câmaras Municipais da região com a finalidade
de fazer uma carta para enviar ao Congresso Nacional ou à Presidência da República, no intuito de fazer tal
questionamento. E se propôs para entrar em contato com todos os referidos presidentes para marcar esta
reunião aqui em Barbacena.
O vereador Amarílio lembrou a iminência de mais um tributo relativo à saúde, porque faltam recursos e estão
tentando buscá-los nos bolsos dos municípios. Disse também que o vereador Ronaldo lembrou bem que tudo
nasce da base que é o município e essa Casa, em especial, participou de grandes momentos da história do
país e agora deve se manifestar também. E apoiou a idéia do presidente.
Com a palavra o vereador Carlos Roberto sugeriu que, criando ou não uma Comissão, se possa criar a Associação das Câmaras Municipais do Campo das Vertentes, pois quando se cria uma associação é muito mais
fácil levar os pleitos para os governos de cima, do que tão somente uma Câmara ou um vereador.
O Sr. Presidente disse ainda que aproveitará a reunião que acontecerá em Juiz de Fora, para discutir a
questão econômica dos municípios do Campo das Vertentes e Zona da Mata, para tentar abordar o assunto
com os presentes.
Com a palavra o vereador João Batista disse que o Brasil se encontra em meio a uma crise de identidade
política, com partidos acabando com suas identidades e suas tradições, vivendo momentos de dificuldades.
Afirmou que com isso a reforma política também não sai, pois ninguém sabe se será feito o financiamento
público ou privado, ou qual a melhor forma de evitar a corrupção. Mas em sua opinião não há uma solução
muito concreta, a verdade é que o Brasil já está se levantando contra a corrupção, pois só a sociedade para
ajudar a resolver esse problema.
TERCEIRA PARTE – ORADORES INSCRITOS – ENCERRAMENTO – 20H02
Não havendo oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a
sessão às 20h04. Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário.
Presidente: Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira
Secretário: Vereador João Batista Rosa
...........................................................................................................................................................
RESUMO DA ATA 067/2011
051ª Sessão Ordinária – 13.09.2011 - 2º. Período - 3º. Ano da Legislatura
Presidente: Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira
Secretário: Vereador João Batista Rosa
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19H28
“Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração; livra a minha vida do horror do meu inimigo. Esconde-me do
secreto conselho dos maus, e do tumulto dos que praticam a iniquidade.”
(Salmo 64, 1-2)
I - Leitura e Discussão da Atas
Atas 059 e 061/2011 – Aprovadas por unanimidade.
II – Leitura da Correspondência e Comunicações

Ofício nº 157/2011/PRESI – EMBRATUR: Resposta ao convite para Audiência Pública.
III- Apresentação de Proposições
- Do Vereador Amarílio: Indicação nº 134/2011 – Solicita a Sra. Prefeita que envie à Câmara um projeto de lei
criando o distrito de Lavrinha, conforme demarcação geográfica feita pelos moradores que desejam organizar
aquela comunidade segundo abaixo assinado anexo.
PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA
- Proj. Lei nº. 057/11 – Reconhece como de utilidade pública a Associação Comunitária da Lavrinha, do
Município de Barbacena/MG e dá outras providências – Aut. Ver. Amarílio Augusto de Andrade.
- Proj. Lei nº. 058/11 – Altera a redação do art. 1º da Lei Municipal nº. 3061, de 1994, que denominou a
Rua Zico Carvalho – Aut. Executivo.
- Proj. Lei nº. 059/11 – Dispõe sobre as novas estruturas orgânicas da Diretoria Geral, da Diretoria Executiva
de Água e Esgoto e da Diretoria Executiva Administrativa e Financeira do Departamento Municipal de Meio
Ambiente, Água e Esgoto e Limpeza Urbana – DEMAE, cria a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e dá
outras providências – Aut. Executivo.
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19H39
Discussão e Votação de Projetos
REGIME DE URGÊNCIA – URGENTÍSSIMA – PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Proj. Lei nº. 056/11 – Concede anistia em débitos em Dívida Ativa e dá outras providências. – Aut. Executivo
- PRAZO VENCE EM 16.09.11.
Com a palavra para discutir o projeto o vereador Ronaldo Braga falou que nos últimos dezesseis anos todos
os prefeitos concederam a anistia e com a atual Prefeita não seria diferente, para reforçar seus caixas.
Explicou que com isso a Prefeita está tentando, liberar da multa e dos juros os que não conseguiram pagar
em dia, e para que ela possa reforçar seu caixa e não perder o capital e tendo que acionar os devedores na
justiça esperando longos prazos para receber os créditos correndo risco de até mesmo vê-los prescrevendo.
Pediu, então, aos vereadores que votem a matéria, mesmo sabendo que existe o problema levantado pelo
vereador Amarílio.
O Sr. Presidente disse respeitar a opinião do vereador Ronaldo Braga e saber que o procedimento já fora
adotado anteriormente, mas é preciso dar um basta em tal situação. E espera que os outros Presidentes
e vereadores que estejam aqui no futuro adotem a mesma posição. E que a Prefeitura faça uma intensa
campanha na mídia para que as pessoas que se encontrem nessa situação aproveitem essa oportunidade
e regularizem sua situação.
Prosseguindo o vereador Ronaldo Braga disse que a sugestão do Sr. Presidente é boa, mas que isso fosse
adotado para a próxima legislatura.
Com a palavra para discutir o projeto o vereador Carlos Roberto disse que a renúncia de receita configura outra questão, mas a Prefeitura não está renunciando ao principal e se olharem pela justiça, está sendo cobrado
de todo mundo, o erro é penalizar quem anda em dia. Em sua opinião a responsabilidade da administração
não pode ser deixada de lado, é a Prefeitura quem tem que fiscalizar e não deixar chegar a ser inscrito na
dívida ativa. E ressaltou a quantidade de processos de execução fiscal existentes no município e o quanto são
dispendiosos. Afirmou ainda que existem muitas pessoas com condições financeiras que ficam aguardando
a anistia para fazer o pagamento da dívida e não somente aqueles que não possuem condições financeiras
são os beneficiados pela anistia.
Com a palavra para discutir o projeto o vereador Amarílio disse que esse projeto é realmente polêmico e que
de fato poucas pessoas de baixa renda e sem condições para pagas suas dívidas serão beneficiadas pela
anistia nesse momento, os maiores beneficiados serão aqueles que se aproveitaram para colocar o dinheiro
nos bancos para render e agora beneficiar-se da anistia. Explicou que diante disso não tem como votar no
presente projeto e pediu que o Sr. Presidente requeresse da Prefeitura o montante da Dívida Ativa, se o projeto for aprovado o que representa de perda de receita, e que fosse enviado o nome dos cinqüenta maiores
devedores do municípios. E se disse favorável a emendas ao projeto para que sejam adequadas a questões
de desigualdades tributárias que as leis possam atribuir e que cabe um exame mais aprofundado. E ressaltou
que se o projeto passar do jeito que está os vereadores estarão institucionalizando o não pagamento dos
compromissos com a prefeitura.
Com a palavra para discutir o projeto o vereador Ronaldo Braga reafirmou que o problema apresentado pelo
presente projeto já é apresentado no município há pelo menos vinte e cinco anos e todos os prefeitos o
utilizaram para auferir maior arrecadação. Disse que existe legislação federal que permite a anistia tributária,
e que não é possível estabelecer um mecanismo de discriminação. Ressaltou que se quiserem fazer alguma
mudança terá que ser feita na lei federal, pois se a anistia será dada ela há ser concedida a todos. Ressaltou
que desta forma a Prefeitura não perde o capital, mas não quer dizer defende a institucionalização desse
procedimento e sim que de certa forma não se perca toda uma arrecadação.
O Sr. Presidente disse compreender a manifestação do vereador Ronaldo Braga e também solicitou que o
vereador Amarílio fizesse seu requerimento por escrito e que protocolasse para que o Plenário deliberasse
a respeito. Falou ainda que solicitará um parecer da Procuradoria a respeito de todas as solicitações feitas
pelos vereadores e da legalidade a respeito do fornecimento do nome dos cinqüenta maiores devedores do
município.
Com a palavra para discutir o projeto o vereador João Batista disse que é preciso avaliar os custos de todos os
processos envolvendo as cobranças dessas dívidas e a anistia promovida pela Prefeitura. E que a arrecadação
do capital poderá promover melhorias no município. Afirmou ainda que os vereadores têm a responsabilidade
de ajudar as pessoas que realmente necessitam desta anistia, pois muitos já o procuraram pedindo ajuda
nesse sentido. Sugeriu ainda que as pessoas da Zona Noroeste fossem beneficiadas com a isenção da taxa
de coleta de lixo e limpeza urbana cobrada fora da conta de água e que ficou sem ser paga por elas.
Com a palavra para dirimir questão de ordem o vereador Amarílio disse que em consideração ao pouco prazo
que resta para a votação do presente projeto e por não haver tempo suficiente para juntada do requerimento e
das informações, solicitou que antes do prazo vencer, em 16.09.2011, a sustação do andamento do projeto
até as informações venham para a Casa.
Diante da solicitação feita pelo vereador Amarílio o Sr. Presidente o presente projeto ficará sobrestado até o
dia 22.09.2011. PROJETO SOBRESTADO.
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO LEI
Proj. Lei nº. 050/11 – Cria o programa Municipal de Apoio à Agricultura Urbana e Periurbana Sustentável e dá
outras providências – Aut. Ver. Carlos Roberto Batista. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Proj. Lei nº. 049/11 – Reconhece como de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais Organizados
do Vale dos Imigrantes – APROVI/C.R.S e dá outras providências – Aut. Mesa da Câmara. APROVADO POR
UNANIMIDADE.
Com a palavra pela ordem o vereador João Evandro disse que gostaria de deixar registrado que o povo está
insatisfeito com a retirada das máquinas das estradas e no último sábado foi preciso que se reunissem para
alugarem caminhões e máquinas para fazerem os reparos devidos nas mesmas antes que venham as chuvas
e prejudiquem ainda mais e impeçam a passagem da produção dos hortifrutigranjeiros. Disse que a situação
já foi comunicada à Prefeita e aguada que as providências sejam tomadas o mais rápido possível.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO LEI
Proj. Lei nº. 051/11 – Dá ao DEMAE – Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana, poder de em cumprimento à Lei do Inquilinato fazer a transferência de titularidade das contas de
consumo de água e esgoto para o nome do locatário – Aut. Ver. Carlos Roberto Batista. VISTAS CONCEDIDAS
AO VEREADOR RONALDO BRAGA.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DECRETO LEGISLATIVO
Proj. Decreto Legislativo nº. 009/11 – Aprova o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências – Aut. Mesa da Câmara. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR RONALDO
BRAGA.
VOTAR PARECER CONTRÁRIO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
Proj. Lei nº. 057/10 – Dispõe sobre a venda de produtos hortifrutigranjeiros e artesanais, por produtores rurais
e por artesões nas feiras livres - Aut. Ver. Amarílio Augusto de Andrade.
Com a palavra para discutir o projeto o vereador Amarílio solicitou o arquivamento do presente projeto e explicou que o faz em razão do vereador Carlos Roberto ter, na última reunião, tecido comentários fundamentados
a respeito do projeto que o convenceram a respeito de tomar tal decisão. Mostrou a inconstitucionalidade do
presente projeto e pediu o arquivamento.
O Sr. Presidente deferiu a solicitação do vereador Amarílio e solicitou à secretaria que fizesse o arquivamento
do presente projeto. PROJETO ARQUIVADO.
Com a palavra o vereador José Jorge solicitou a suspensão da sessão por cinco minutos. Solicitação deferida
pelo Sr. Presidente, que suspendeu a sessão às 20:29. Sessão reaberta às 20:35.
TERCEIRA PARTE – ORADORES INSCRITOS – ENCERRAMENTO – 20H35
Neste momento o vereador José Jorge solicitou a suspensão da sessão por cinco minutos. Solicitação deferida pelo Sr. Presidente, que suspendeu a sessão às 20:37. Sessão reaberta às 20:38.
Com a palavra o vereador Flávio Barbosa solicitou a retirada da Emenda Constitucional nº 002/2011 da
pauta da Casa.
O Sr. Presidente deferiu a solicitação do vereador Flávio e solicitou à Secretaria que retirasse o projeto da
pauta.
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Não havendo oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a
sessão às 20h39. Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário.
Presidente: Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira
Secretário: Vereador João Batista Rosa
...........................................................................................................................................................
RESUMO DA ATA 068/2011
052ª Sessão Ordinária – 20.09.2011 - 2º. Período - 3º. Ano da Legislatura
Presidente: Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira
Secretário: Vereador João Batista Rosa
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19H29
“O Senhor é minha luz e minha salvação; a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida; de quem me
recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim, para comerem as
minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria; ainda
que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria.”
(Salmo 27, 1-3)
I - Leitura e Discussão da Atas
Atas 054 e 066/2011 – Aprovadas por unanimidade.
II – Leitura da Correspondência e Comunicações
- Correspondência do Ministério da Saúde nº. de ref.: 004601/MS/SE/FNS; 005102/MS/SE/FNS; 001618/
MS/SE/FNS; 000244/MS/SE/FNS; 000434/MS/SE/FNS; 000774/MS/SE/FNS; 000142/MS/SE/FNS; 000944/
MS/SE/FNS; 003808/MS/SE/FNS;
- Ministério da Educação Comunicados nº.s.: CM178383/2011; CM178382/2011; CM178381/2011;
CM178380/2011; CM178379/2011; CM178377/2011; CM178376/2011; CM178375/2011;
CM178373/2011; CM178374/2011; CM178372/2011; CM178371/2011; CM178370/2011;
CM178369/2011; CM178368/2011; CM178368/2011; CM178367/2011.
Neste momento o Sr. Presidente informou que encontra-se sobre a mesa o projeto de Emenda Constitucional
nº 003/2011 que altera a redação do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, de autoria de vários vereadores.
III- Apresentação de Proposições
- Do Vereador José Jorge Emídio: – Requerimento nº 125/2011 – Requer moção congratulatória a Sra.
Aparecida Bárbara de Oliveira pelos muitos encontros em que a mesma esteve presente. – Requerimento nº
124/2011 – Requer moção congratulatória ao Tem. Cel. Jesus Milagres pelos relevantes serviços prestados
à Barbacena. – Indicação nº 139/2011 – Solicita a Sra. Prefeita que providencie junto ao DETRAN vagas
de estacionamento preferencial aos idosos no centro da cidade. – Indicação nº 138/2011 – Solicita calçamento das ruas Olga Monteiro de Araújo, José Luiz Português e Uruguai no bairro Caiçaras. – Indicação nº
137/2011 – Solicita o calçamento das ruas José Felipe Brás e Luciano Polidório no bairro Vilela. – Indicação
nº 135/2011 – Solicita a Sra. Prefeita que providencia, com urgência, o asfaltamento da Rua Angelim Dani.
- Do Vereador Amarílio: – Requerimento nº 128/2011 – Requer voto de congratulações ao ex-vereador
João Bosco de Abreu por ter sido nomeado, no último dia 15/09/2011, diretor do Manicômio Judiciário
Jorge Vaz.
- Requerimento nº 127/2011 – Requer uma comissão especial para acompanhar a crise que se abateu sobre
o DEMASP, envolvendo a saúde pública de nossa terra. E explicou que o município está na eminência de sofrer
uma intervenção por parte do Ministério Público no DEMASP.
- Do Vereador Alaôr Leite: – Indicação nº 131/2011 – Solicita construção de uma rede de capitação de
águas pluviais atrás de residências de nº 47 no bairro Nova Cidade. – Requerimento nº 113/2011 – Requer
moção de louvor à diretora do instituto Mauro Alcides Ferreira – IMAF. – Requerimento nº 126/2011 – Requer
moção de louvor paras as defensoras públicas Delma Gomes Messias e Darcilene da Consolação Neves
Pereira com cópia paras as chefias, Drª. Andréia Abrita Garzon Tonet, defensora pública geral e Dr. Eduardo
Vieira Carneiro, Corregedor Geral. – Indicação nº 130/2011 – Solicita a recuperação da Rua José Pires dos
Reis no bairro das Mansões.
- Do Vereador Eduardo Sad: Memorial – Os vereadores que o presente subscreve, solicitam o empenho e
interveniência junto ao governador do estado de Minas Gerais e à Secretaria de Estado do Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável, para que o escritório regional centro-sul do Instituto Estadual de Florestas
permaneça com sua sede administrativa no município de Barbacena. E convidou quatro ou cinco vereadores
para irem até Belo Horizonte entregarem o presente memorial para o Secretário Lafaiete Andrada.
PROJETO PROTOCOLADO NA CASA
- Proj. Emenda Constitucional nº. 003/11 – Altera a redação do art. 28-A a Lei Orgânica Municipal e dá outras
providências – Aut. Vários Vereadores.
- Proj. Resolução nº. 006/11 – Altera e revoga dispositivos da Resolução nº. 323/2009, que dispõe sobre a
verba indenizatória devidas aos Vereadores e dá outras providências – Aut. Mesa da Câmara.
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19H57
Discussão e Votação de Projetos
REDAÇÃO FINAL - PROJETO LEI
Proj. Lei nº. 050/11 – Cria o programa Municipal de Apoio à Agricultura Urbana e Periurbana Sustentável e dá
outras providências – Aut. Ver. Carlos Roberto Batista. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Proj. Lei nº. 049/11 – Reconhece como de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais Organizados
do Vale dos Imigrantes – APROVI/C.R.S e dá outras providências – Aut. Mesa da Câmara. APROVADO POR
UNANIMIDADE.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO LEI
Proj. Lei nº. 051/11 – Dá ao DEMAE – Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana – poder de, em cumprimento à Lei do Inquilinato, fazer a transferência de titularidade das contas de
consumo de água e esgoto para o nome do locatário – Aut. Ver. Carlos Roberto Batista. VISTAS CONCEDIDAS
AO VEREADOR EDUARDO SAD.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DECRETO LEGISLATIVO
Proj. Decreto Legislativo nº. 009/11 – Aprova o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências – Aut. Mesa da Câmara. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR JOSÉ JORGE.
- PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM BLOCO: 13.09.11. APROVADO POR UNANIMIDADE.
TERCEIRA PARTE – ORADORES INSCRITOS – ENCERRAMENTO – 20H00
Não havendo oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a
sessão às 20h03. Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário.
Presidente: Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira
Secretário: Vereador João Batista Rosa
...........................................................................................................................................................
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PROUCA transforma realidade

educacional na cidade
Indo muito além da simples fonte de pesquisa de informações, a Escola Embaixador Martim Francisco, no
Centro de Atenção Integral
à Criança e ao Adolescente (Caic) demonstra como
as Tecnologias de Informação e Comunicação podem
contribuir para o desenvolvimento de habilidades dos
alunos, melhorar o planejamento das aulas e, consequentemente, revolucionar
a educação.
Por meio do “Programa
Um Computador por Aluno” (Prouca), que viabilizou netbooks conectados
à internet a uma comunidade até então desprovida de
nova realidade, a professora
de Língua Portuguesa, Mariléia Mota Fernandes Ribeiro, lançou mão da criação de contas de e-mail e incentivou a interação de seus
alunos através dos endereços eletrônicos. “Muitos deles não sabiam como esse
recurso poderia ser útil ao
aprendizado, e ficaram bastante empolgados”, destaca

a professora. O planejamento das aulas também ganhou
mais fôlego com a criação
de um website (www.aulasdeciencias.com.br) que caiu
nas graças da garotada, e se
transformou numa verdadeira sala de aula virtual. “Os
alunos têm tido acesso a diversas atividades, como a
visualização das produções
feitas em sala e a oportunidade de acompanharem o
próprio desenvolvimento”,
comemora Mariléia.
Já o blog, “Professora,
eu queria saber...” (www.
adrianacienciasimi.blogspot.com), criado pela professora Adriana Gonçalves
Soares, além de servir de suporte para as aulas de ciências, ele aguçou a curiosidade e a vontade de aprender.
Os alunos podem fazer perguntas pela internet ou na
escola, e as dúvidas não precisam ser, necessariamente,
sobre os assuntos tratados
em aula. Utiliza-se uma linguagem simples e acessível
que privilegia a inserção de
links com sugestões de leitu-

ras, vídeos e sites de divulgação científica para crianças.
Essa experiência reflete outras que
têm sido desenvolvidas na “Escola Municipal Embaixador Martim Francisco,
desde a chegada dos computadores conectados à rede. “É indiscutível as van-

tagens aos alunos e para o planejamento
das aulas. No entanto, a utilização dessas ferramentas está passando por uma
fase de adaptação que requer muita reflexão”, salienta a professora. O “Programa Um Computador por Aluno”
(PROUCA) é uma das ações do Progra-

Lançado
Pacto pela
Juventude
Dezenas de pessoas, entre empresários, políticos,
membros da sociedade barbacenense e representantes
de doze municípios, participaram no dia 22 de setembro, no auditório da Faculdade de Medicina, do lançamento do programa Pacto pela Juventude que congrega 26 projetos sociais de
voluntariado. O Pacto pela
Juventude foi lançado pela
Vara de Família e Infância
e Juventude da Comarca de
Barbacena.
Durante a cerimônia, o
cantor Miguel Juno rwalizou atividades musicais com
as participações de Gabriela e Simone Filardi. Houve ainda palestra ministrada por Melissa Tortoriello,

Barbacena aprova
projeto do
ICMS Turístico

O programa Pacto
pela Juventude congrega 26 projetos sociais de voluntariado

com apresentação teatral. Em seguida, foram
apresentados os 26 projetos sociais pelo Juiz
da Vara de Família e Cível da Infância e Juventude, juiz Joaquim Martins Gamonal.
De acordo com o juiz Joaquim Martins
Gamonal, o programa Pacto pela Juventude
congrega 26 projetos voltados para seis áreas de esporte, redação, capacitação, implantação de locais de atendimento para as crianças e também área de planejamento.
“Na prática, dez desses projetos dependem de voluntários da comunidade; nós pedimos para o cidadão para que possa nos ajudar
em alguns desses projetos socioeducativos

ma de Inclusão Digital do projeto Barbacena Cidade Digital, desenvolvido desde 2006 pela Universidade Federal de
Ouro Preto (UFOP) e a Fundação Educativa Ouro Preto (FEOP), em parceria
com o Ministério das Comunicações e a
Prefeitura Municipal de Barbacena.

de voluntariado, se inscrevendo no Fórum,
no setor da Vara de Família ou através do site
www.infanciabarbacena.com.br, clicando
no projeto que quer colaborar, ou ainda pelos telefones 3339-5021, 3339-5000, e-mail
juizado@infanciabarbacena.com.br ou joaquim@gamonal.com.br. Os outros projetos
são de cursos que serão colocados em prática somente no ano de 2011, mas vão precisar também da colaboração da comunidade.
Como tenho sempre dito, ‘um juiz não resolve o problema de uma comunidade. Mas esse
mesmo juiz, junto com a comunidade, pode
fazer muita coisa’ ”, disse o juiz Gamonal.

Apenas 63 cidades mineiras, entre elas Barbacena,
tiveram seus projetos do ICMS Turísticos aprovados
pelo Governo Mineiro. Elas irão dividir uma verba de
R$ 10 milhões para o ano de 2012. Este recurso deverá ser investido em programas e projetos voltados para
o desenvolvimento turístico dos municípios. O anúncio
foi feito em Belo Horizonte, no dia 26 de setembro, exatamente no Dia Mundial do Turismo. O ICMS Turístico foi criado no ano passado e esta é a primeira vez que
Barbacena está apta para receber os recursos.
A inclusão de Barbacena na relação dos municípios
que irão receber recursos para o setor turístico é uma demonstração da política para o setor desenvolvida pelo atual governo. A cidade vem buscando seu espaço no turismo em Minas Gerais. Barbacena tem um grande potencial
turístico e esse setor é uma grande fonte de divisas para
o município. O projeto do ICMS Turístico foi elaborado
pela Empresa Municipal de Turismo (Cenatur) com participação do Conselho Municipal de Turismo - Comtur.
Segundo informações da Cenatur, um plano de turismo já vem sendo executado. O primeiro passo foi a colocação das placas indicativas nos bens turísticos e também já foram celebrados convênios com entidades ligadas ao setor. O plano prevê ainda ações futuras, como
elaboração de cartilhas, de relatórios e programas de
marketing. Os recursos estarão disponíveis a partir do
início do próximo ano.

