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Iluminação
pública

Vários pontos da cidade
já receberam melhorias
O contrato que a
Prefeitura Municipal de
Barbacena assinou com a Cemig
Distribuição S.A. vem levando melhorias
de iluminação pública a vários locais da cidade.
Diversos serviços já foram executados em algumas ruas,
tanto da área urbana quanto de distritos. O investimento de
todo o projeto é da ordem de R$ 2.500.000,00 e as melhorias atingirão
160 pontos diferentes, envolvendo a área urbana e distritos. PÁGINA 07
Foto retirada na linha do Oeste
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Escola Municipal Higino José Ferreira
passa por reformas
A Prefeitura Municipal iniciou no dia 12, as obras de reforma da Escola Municipal Higino
José Ferreira, localizada no distrito de Correia de Almeida. As melhorias envolvem pintura de toda
a escola, tanto da parte interna
quanto externa; reforma de algumas partes do telhado, do bebedouro, da parte elétrica e hidráulica, dos banheiros e de todas as salas. Com todas essas melhorias, a
Prefeitura Municipal levará mais
conforto para os alunos e também
para os profissionais. A Escola
Municipal Higino José Ferreira
atende quase 300 alunos que vão
do primeiro período da Educação
Infantil ao quinto ano do Ensino
Fundamental.

Museu Bernanos recebe Mais uma disputa pela
obras de revitalização Copa Biazinho de Futebol
Em parceria com a Associação dos Moradores do Vilela,
a Prefeitura de Barbacena, por
meio da Secretaria Municipal
de Obras Públicas, realiza obras
de revitalização no entorno do
Museu Georges Bernanos. Cercado no entorno do Museu, calçada e abrigo do ponto de ônibus são alguns dos serviços que
estão sendo executados.
Atualmente, o Museu Georges Bernanos atende a cerca
de 150 crianças e adolescentes
que participam gratuitamente de aulas de capoeira, karatê,
balé, violão e dança do ventre,
além de educação profissionalizante através do Projovem (Programa Nacional de Inclusão de
Jovens). O local abriga ainda o
Mais Educação, programa também do governo federal que selecionou o Museu como escolapiloto. São oferecidas oficinas
gratuitas de letramento, matemática, capoeira, rádio escolar
e horta a mais de 80 alunos da
Escola Municipal Yayá Moreira que apresentam alguma deficiência na aprendizagem, atraso de séries ou que estejam em
situação de risco social.

No domingo, dia 18, aconteceu mais
uma etapa dos jogos pela Copa Biazinho
de Futebol, completando, assim, a primeira rodada. A Copa é idealizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer, em parceria com a Liga
de Desportos de Barbacena (LDB), com o
objetivo de resgatar a segunda divisão de
futebol de Barbacena.
No inicio do campeonato, dia 11 de
março, foram disputadas oito partidas e
marcados 30 gols. De acordo com o presidente da Liga de Desportos de Barbacena,
Fernando Goretti, 32 equipes estão dispu-

tando o torneio, divididos em oito grupos
com o encerramento previsto para o dia 27
de junho de 2012, no Estádio Walter Antunes (Campo do Andaraí), com premiação
para os times campeões e vice.
A prefeita Danuza Bias Fortes, acompanhada de secretários municipais, assistiu à partida Barcelona X Braúlio Distribuidora, no Estádio Alfredo de Matos,
(Campo do Ipanema) bairro Ipanema, e
depois seguiu para o bairro do Carmo,
para acompanhar a partida entre Ipiranga X Juventus, no Campo do Ipiranga, válida pela Copa Biazinho.

Matrículas para Projovem Urbano já iniciaram
Iniciou no último dia 15, o período de matrículas para as aulas do Projovem Urbano (Programa
Nacional de Inclusão de Jovens) nas escolas municipais Padre Sinfrônio de Castro (bairro São José)
e Oswaldo Fortini (bairro Grogotó). Os interessados podem comparecer até o dia 30 de abril, das

16h às 21h, na Escola Municipal Padre Sinfrônio
de Castro (Praça Doutor Jardim, s/nº - São José).
Para efetuar a matrícula, que é gratuita, é
preciso apresentar xerox e original do Histórico
Escolar, da Carteira de Identidade, do CPF e de
comprovante de residência, além de foto 3x4.

As aulas do Projovem serão noturnas e terão a
duração de 18 meses. Em Barbacena, o curso
tem início previsto para o mês de maio.
O Projovem Urbano é um programa do
governo federal em parceria com a Prefeitura de Barbacena, desenvolvido por intermédio

da Secretaria municipal de Educação. A meta
é garantir aos jovens com idade entre 18 e 29
anos que sabem ler e escrever e que não concluíram o ensino fundamental, na forma de curso com qualificação profissional inicial.
Segundo a secretária municipal de Educação,

Heloísa Pinto, as vagas para o Projovem Urbano
são limitadas e é preciso que o candidato seja alfabetizado: “Participando desse programa, após
os 18 meses de curso, o aluno recebe o certificado
de ensino fundamental completo e ainda terá uma
qualificação profissional”, explica.
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PODER EXECUTIVO
LEIS MUNICIPAIS
LEI Nº 4.394
“Estima a receita e fixa a despesa do Município de Barbacena para o exercício financeiro de 2012 e dá outras
providencias”.
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2012, no montante de
R$225.440.181,34 (duzentos e vinte cinco milhões quatrocentos e quarenta mil, cento e oitenta e um reais e
trinta e quatro centavos), e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, §5º, da Constituição Federal,
e com base no disposto na Lei nº 4.369, de 14 de julho de 2011, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o
exercício financeiro de 2012, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes
do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.
Art. 2º A Receita Orçamentária total estimada no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social é de
R$225.440.181,34 (duzentos e vinte cinco milhões quatrocentos e quarenta mil, cento e oitenta e um reais
e trinta e quatro centavos), conforme os Quadros I e II e II por órgão, anexos integrantes desta Lei, sendo
especificada por categorias e por fontes conforme Instrução Normativa nº 05/2011 do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais.
Art. 3º A Despesa Orçamentária total fixada no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social é de R$225.440.181,34
(duzentos e vinte cinco milhões quatrocentos e quarenta mil, cento e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos), conforme Quadros e anexos integrantes desta Lei, sendo especificadas por funções de governo e por
órgãos e unidades orçamentárias, respectivamente e por fontes conforme Instrução Normativa nº 05/2011 do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. O Superávit orçamentário da ordem de R$211.975,00 (duzentos e onze mil novecentos e
setenta e cinco reais), destina-se à Reserva de Contingência que será utilizada conforme disposto na legislação
pertinente.
Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a:
I – abrir créditos suplementares, utilizando-se os recursos estabelecidos no artigo 43 da Lei Federal nº
4.320/64, sendo de até 25% (vinte e cinco por cento), da despesa
fixada para a suplementação de despesas com pessoal e inclusive reposição de perdas salariais do pessoal da
Administração Direita e Indireta e recomposição remuneratória na forma constitucional e legal, e de até 50%
(cinquenta por cento), do mesmo orçamento, para suplementação de demais dotações que se tornem insuficientes durante a execução orçamentária, excluído do limite o valor fixado a título de Reserva de Contingência;
II – realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária com a finalidade de manter
o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, observados os preceitos constitucionais e legais aplicáveis;
III – utilizar a Reserva de Contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e
eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2012.
Art. 5º Acompanham a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.
I - APENDICE 1:
a) Quadro I – Receita Orçamentária por Categoria e Fonte
b) Quadro II – Despesa Orçamentária por Funções de Governo
c) Quadro III – Despesa Orçamentária por Entidades, Órgão e Unidades
d) Quadro IV – Resumo das Receitas e Despesas por Entidades
e) Quadro V – Resumo das Transferências Financeiras por Entidades
II - APENDICE 2: Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
III - APENDICE 3:
a) Demonstrativo da Receita Orçamentária Total
b) Demonstrativo da Receita Orçamentária por Órgão
c) Demonstrativo da Receita Orçamentária por Fonte
d) Demonstrativo da Receita Corrente Liquida
e) Demonstrativo da Receita Orçamentária por Legislação
IV - APENDICE 4:
a) Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
b) Programa Anual de Trabalho de Governo
c) Despesa: Funções, Programas e Sub-Programas por Projetos e Atividades
d) Despesa: Funções, Sub-Funções e Programas por Vinculo de Recursos
e) Despesa Geral Consolidada
f) Quadro Sumário da Receita por fontes e da Despesa por Funções de Governo;
g) Quadro Sumário da Despesa Orçada Consolidado por Órgão;
h) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;
i) Quadro Sumário da Despesa Consolidado por Órgão;
j) Natureza da despesa segundo a categoria econômica;
K) Classificação Funcional Programática por Projeto, Atividade e Operações Especiais.
V - APENDICE 5:
a) Demonstrativo do Resultado Primário – Consolidado;
b) Receita nos Três Últimos Exercícios e Projeção Para os Dois Seguintes;
c) Despesa Prevista com a Realizada nos Dois Exercícios Anteriores.
Art. 6º Integram a presente Lei as ações escolhidas através do Programa “Participe do Orçamento de 2012”,
instituído pelo Decreto Municipal nº 7.046 de 05 de julho de 2011, como discriminado:
I - 1545100511249 - Abertura e Pavimentação de vias urbanas – Rua Abaeté – Bairro Nossa Senhora da
Penha;
II - 1545100511249 - Calçamento – Rua Augusto Pereira de Paiva – Bairro Nova Suíça.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2012, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 28 de dezembro de 2011;
169º ano da Revolução Liberal, 81º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
(Projeto de Lei nº 065/2011 – Autoria do Executivo)
REPUBLICADA POR INCORREÇÃO
..............................................................................................................................................................
LEI Nº 4.399
“Autoriza a concessão de auxilio à Associação das Irmãs Passionistas 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 autorizada a concessão auxílio financeiro no valor de até R$252.090,00 (duzentos e cinquenta e
dois mil reais e noventa reais) à Associação das Irmãs Passionistas.
Art. 2° O beneficio de que trata esta Lei será empregado:
I - nas obras e serviços de adequação do imóvel de propriedade da entidade, situada na Avenida Zezinho
Bonifácio, n° 1.176, Bairro Nova Cidade, no qual funcionará, no decorrer do ano em curso, extensão da Escola
Municipal Sebastião Francisco do Vale, no total máximo de R$189.590,00 (cento e oitenta e nove mil e
quinhentos e noventa reais);
II - na aquisição de móveis, equipamentos e acessórios a serem utilizados na extensão da Escola Municipal
Sebastião Francisco do Vale, no total máximo de R$62.500,00(sessenta e dois mil e quinhentos reais).
Art. 3º O auxilio financeiro será liberado de acordo com o respectivo convênio, a ser elaborado em consonância
com as disposições legais vigentes, no qual ficará consignada, em cláusula específica, a obrigação da beneficiaria de manter, por intermédio da Associação Protetora da Infância, a partir de 2013, às suas exclusivas
expensas, por período não inferior a cinco anos, unidade escolar própria visando atender, gratuitamente, cerca
de 120 (cento e vinte) alunos do 1° ao 5° ano do ensino fundamental do Bairro Nova Cidade e adjacências.
Parágrafo único. O descumprimento da cláusula específica implicará na obrigação solidária das entidades na
devolução do valor recebido, devidamente corrigido.
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações próprias do Orçamento para o exercício
de 2012, podendo o Executivo anular e suplementar os valores necessários ao cumprimento desta Lei.
§ 1º Para fazer face às concessões não contempladas no Orçamento vigente, fica o Executivo autorizado a
proceder à abertura de crédito(s) especial(ais), podendo, para tanto, anular, total ou parcialmente, dotações
do orçamento vigente.
§ 2º Na aplicação desta Lei, fica concedida ao Executivo permissão para a implementação das providências
contábeis e orçamentárias exigidas em lei, em especial eventuais adequações no Plano Plurianual de Investimentos e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 17 de fevereiro de 2012;
170º ano da Revolução Liberal, 82º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
(Projeto de Lei nº 008/2012 – Autoria do Executivo Municipal)
..............................................................................................................................................................
LEI Nº 4.400
“Institui o “PROGRAMA DOANDO PARA O FUTURO” no âmbito 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 Fica instituído, no âmbito do Município de Barbacena, o “Programa Doando para o Futuro” de incentivo
às empresas legalmente constituídas e às pessoas físicas residentes no Município que contribuírem com o
Fundo Municipal para a Infância e a Adolescência.
Parágrafo único. O Programa instituído será regido nos exatos termos do artigo 260 da Lei nº 8.069, de 16 de
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e alterações posteriores, Lei nº 8.242, de 12 de outubro
de 1991, Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
Art. 2° O “Programa Doando para o Futuro” prevê a concessão anual de:
I – selo às empresas que contribuírem com o Fundo Municipal para a Infância e Adolescência, a partir do valor
do Imposto de Renda devido;
II – diploma às pessoas físicas que contribuírem com o Fundo Municipal para a Infância e a Adolescência, a
partir do valor do Imposto de Renda devido.
§ 1º Este programa se aplica exclusivamente às pessoas físicas que optarem pela declaração completa do
Imposto de Renda e às pessoas jurídicas optantes da declaração com base no lucro real.
§ 2º Para comprovar a contribuição, só serão aceitos os recibos de doações efetuadas diretamente ao Fundo
Municipal para a Infância e a Adolescência, não sendo válidos quaisquer outros recibos de contribuições diretas
a instituições diversas.
§ 3º As empresas agraciadas com o selo poderão utilizá-lo nas embalagens de seus produtos, veículos, papéis
timbrados e outros locais considerados convenientes.
Art. 3º Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados, com a participação do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude, do Juízo da
Vara da Infância e da Juventude e do Conselho Tutelar, a criar o selo e o diploma a serem concedidos, utilizando
recursos orçamentários voltados à publicidade e comunicação.
Parágrafo único. A entrega do selo e do diploma de que trata este artigo, dar-se-á em sessão solene da Câmara
Municipal, em conjunto com as entidades mencionadas
no caput, nos termos definidos pela Lei Orgânica do Município e por seu Regimento Interno.
Art. 4º O recolhimento dos valores a serem doados ao Fundo Municipal para a Infância e a Adolescência e a
emissão do respectivo recibo para que os doadores possam deduzir o valor na declaração anual de Imposto
de Renda, serão regulamentados pela Administração Municipal, com a anuência do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente.
Art. 5º A definição das prioridades de investimento dos recursos destinados ao Fundo Municipal da Infância
e da Adolescência compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sendo vedado
aos contribuintes estabelecer quaisquer condicionantes para suas doações e/ou destinações, ressalvadas as
possibilidades previstas nesta Lei.
§ 1º A definição das prioridades de investimento dos recursos deve ser fixada no Plano Anual de Ação, respeitando as normas gerais que regem a execução orçamentária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, e, depois de aprovado deve ser publicado através dos meios de comunicação oficiais e outros, de
maior alcance da população.
§ 2º É facultado ao contribuinte indicar sua preferência de apoio financeiro a projetos chancelados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, entendendo-se por chancela a aprovação prévia de
projetos, segundo condições fixadas em Resolução editada pelo Conselho, o que possibilitará a captação de
recursos ao Fundo Municipal da Infância e da Adolescência pelas instituições proponentes para o financiamento
do respectivo projeto.
§ 3º É facultado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através de resolução específica, reservar, entre 10% e 30% dos recursos destinados a Fundo Municipal da Infância e da Adolescência,
na forma deste artigo, para ações prioritárias da política de promoção, proteção, defesa e atendimento dos
direitos da criança e do adolescente.
Art. 6º As prioridades de investimento deverão se consubstanciar em ações voltadas à consecução dos seguintes objetivos:
I – apoiar o desenvolvimento das políticas públicas de atendimento aos direitos da criança e do adolescente;
II – apoiar programas e projetos destinados à execução da política de proteção especial, especialmente de
crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, como os abandonados, autores de ato infracional, drogaditos, vítimas de maus tratos, violência e abuso sexual, meninos e meninas de rua, entre outros;
III – apoiar projetos comunitários de incentivo à cultura, esporte e lazer de crianças ou adolescentes, incluindo
a melhoria do espaço físico e de equipamentos de quadras de esporte, praças, parques infantis e Centros de
Educação Infantil;
IV – apoiar programas e projetos de estudos e de capacitação de recursos humanos necessários à execução de
ações voltadas para o atendimento dos direitos da criança e do adolescente;
V – apoiar programas e projetos de comunicação e divulgação da política dos direitos da criança e do adolescente, com caráter educacional e informativo.
Art. 7º São condicionantes para a provação dos projetos a serem financiados pelo que dispõe esta Lei:
I – a existência de um plano de ação da política municipal de promoção, proteção, defesa e atendimento dos
direitos da criança e do adolescente;
II – obediência a processo de seleção que respeite os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade
e publicidade.
§ 1º São condicionantes específicas para a aprovação e financiamento dos projetos chancelados:
I – tempo de duração entre a aprovação do projeto e o da captação dos recursos não superior a 2 (dois) anos.
Decorrido esse tempo, havendo interesse da instituição proponente, o projeto poderá ser submetido a um novo
processo de chancela;
II – percentual de projetos chancelados limitados a 50% (cinquenta por cento) do montante total dos recursos
dos projetos financiados pelos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente;
III – a chancela do projeto não obriga seu financiamento pelo Fundo Municipal da Infância e da Adolescência,
caso não tenha sido captado o valor suficiente.
§ 2º As entidades e os órgãos públicos ou privados representados no Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente não poderão se manifestar no processo de seleção dos projetos nos quais figurem como
beneficiários dos recursos do Fundo Municipal da Infância e da Adolescência.
Art. 8º Os projetos chancelados na forma do artigo 10, bem como os demais financiados pelos Fundos dos
Direitos da Criança e do Adolescente deverão ser amplamente divulgados.
Art. 9º Mediante autorização expressa do doador, respeitado o que dispõe o Código Tributário Nacional (Lei nº
5.172, de 25 de outubro de 1966) o nome do contribuinte ao Fundo Municipal da Infância e da Adolescência
poderá ser divulgado desde que essa divulgação não implique em ônus para o respectivo Fundo, de acordo com
a vedação imposta pela IN-STN 01197, artigo 81, inciso IX.
Art. 10 O financiamento de projetos pelos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente fica condicionado à
previsão orçamentária e à disponibilidade financeira dos recursos.
Art. 11 Havendo disponibilidade de recursos, os projetos aprovados pelos Conselhos dos Direitos da Criança e
do Adolescente deverão ser empenhados pelo Poder Executivo em, no máximo, 120 (cento e vinte) dias, para a
correspondente liberação dos recursos, observado o cronograma do plano de trabalho do projeto aprovado.
Art. 12 Fica expressamente vedada a utilização dos recursos arrecadados através do Programa “Doando para
o Futuro” para despesas que não se identifiquem diretamente com a realização de seus objetivos ou serviços
determinados pela presente lei, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, em casos excepcionais aprovados pelo plenário do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Art. 13 O saldo financeiro positivo apurado no balanço do Fundo Municipal da Infância e da Adolescência será
transferido para o exercício subsequente, a crédito do mesmo fundo.
Art. 14 Os Poderes Executivo e Legislativo ficam autorizados a utilizar materiais impressos, inserções na mídia e
outros meios convenientes para divulgar o Programa.
Art. 15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 17 de fevereiro de 2012;
170º ano da Revolução Liberal, 82º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
(Projeto de Lei nº 068/2011 – Autoria do Vereador Carlos Roberto Batista)
..............................................................................................................................................................
LEI Nº 4.401
“Altera a redação do caput do art. 35 da Lei Municipal n° 3.740, de 2003, que dispõe sobre a política municipal
de atendimento aos direitos da criança e do adolescente e dá outras providências”.
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1° O caput do art. 35 da Lei Municipal n° 3.740, de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 35. O Conselheiro Tutelar no efetivo exercício de sua função perceberá remuneração correspondente ao
símbolo e nível de vencimento DASM-3 (Direção e Assessoramento Superior Municipal nº 3), previsto na Lei
Delegada n° 10, de 2009”.
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 09 de março de 2012;
170º ano da Revolução Liberal, 82º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
(Projeto de Lei nº 009/2012 – Autoria do Executivo Municipal)
..............................................................................................................................................................

DECRETOS MUNICIPAIS

DECRETO DE 27 DE FEVEREIRO DE 2012
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com a
Constituição Municipal, o § 2º do artigo 10 da Lei Delegada Municipal nº 1/05, de 3 de janeiro de 2005, a Lei
Delegada nº 15 de 27 de janeiro de 2009 e a Súmula Vinculante nº 13, do Egrégio Supremo Tribunal Federal;
DECRETA:
Art. 1º Fica exonerada Ana Lúcia Dias do cargo de Secretária Municipal de Educação, a partir desta data.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 27 de fevereiro de 2012;
170º ano da Revolução Liberal, 82º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
..............................................................................................................................................................
DECRETO DE 27 DE FEVEREIRO DE 2012
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com a
Constituição Municipal, o § 2º do artigo 10 da Lei Delegada Municipal nº 1/05, de 3 de janeiro de 2005, a Lei
Delegada nº 15 de 27 de janeiro de 2009 e a Súmula Vinculante nº 13, do Egrégio Supremo Tribunal Federal;
DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada Maria Heloísa Ferreira Pinto para exercer o cargo de Secretária Municipal de Educação,
a partir desta data.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 27 de fevereiro de 2012;
170º ano da Revolução Liberal, 82º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
..............................................................................................................................................................
DECRETO DE 27 DE FEVEREIRO DE 2012
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com a
Constituição Municipal, o § 2º do artigo 10 da Lei Delegada Municipal nº 1/05, de 3 de janeiro de 2005, a Lei
Delegada nº 21 de 27 de janeiro de 2009 e a Súmula Vinculante nº 13, do Egrégio Supremo Tribunal Federal;
DECRETA:
Art. 1º Fica revogada a designação de Luciana Araújo Oliveira de Paiva Melo, para responder pela Advocacia
Geral do Município, a partir desta data.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 27 de fevereiro de 2012;
170º ano da Revolução Liberal, 82º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
..............................................................................................................................................................
DECRETO DE 27 DE FEVEREIRO DE 2012
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com a
Constituição Municipal, o § 2º do artigo 10 da Lei Delegada Municipal nº 1/05, de 3 de janeiro de 2005, a Lei
Delegada nº 21 de 27 de janeiro de 2009 e a Súmula Vinculante nº 13, do Egrégio Supremo Tribunal Federal;
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado Vicente de Paulo Ferreira Machado para exercer o cargo de Advogado-Geral do Município,
a partir desta data.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 27 de fevereiro de 2012;
170º ano da Revolução Liberal, 82º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
..............................................................................................................................................................
DECRETO DE 27 DE FEVEREIRO DE 2012
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com a
Constituição Municipal, o § 2º do artigo 10 da Lei Delegada Municipal nº 1/05, de 3 de janeiro de 2005, a Lei
Delegada nº 17 de 27 de janeiro de 2009 e a Súmula Vinculante nº 13, do Egrégio Supremo Tribunal Federal;
DECRETA:
Art. 1º Fica revogada a designação de Fabrício Augusto Curi para responder pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a partir desta data.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 27 de fevereiro de 2012;
170º ano da Revolução Liberal, 82º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
..............................................................................................................................................................
DECRETO DE 27 DE FEVEREIRO DE 2012
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com a
Constituição Municipal, o § 2º do artigo 10 da Lei Delegada Municipal nº 1/05, de 3 de janeiro de 2005, a Lei
Delegada nº 17 de 27 de janeiro de 2009 e a Súmula Vinculante nº 13, do Egrégio Supremo Tribunal Federal;
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado Luciano Piovesan Leme para exercer o cargo de Secretário Municipal de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, a partir desta data.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 27 de fevereiro de 2012;
170º ano da Revolução Liberal, 82º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
..............................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 7.005
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com a Lei
Municipal nº 4.336, de 30.12.2010, e art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no corrente exercício Crédito Suplementar no valor de R$28.832,16 (vinte e oito mil oitocentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:
12.306.0033.2.482 – Manutenção de Apoio ao Programa Alimentação Escolar PNAE/FNDE
3390.93 – 20110328 – Indenizações e Restituições ................................................................ 28.832,16
Total ..................................................................................................................................... 28.832,16
Art. 2º Como recursos para abertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, ficam utilizados o Superávit
Financeiro e o Excesso de Arrecadação, de acordo com o art. 43, § 1º, da Lei nº 4.320/64, conforme a
seguinte especificação:
Contas Bancárias

Saldo em
31/12/2010

Caixa Econômica Federal C/006720144, Agência 0099 – Fonte de Recursos:
Convênio FNDE/PNAE – Indígenas
Total do Superávit Financeiro
Rubricas

Compromissos
Financeiros

Saldo Disponível
em 31.12.2010

R$ 28.521,33

0,00

R$ 28.521,33

R$ 28.521,33

0,00

R$ 28.521,33

Valor Orçado

Valor
Arrecadado

1325.01.05 – Receita Rem. Dep. Bancário – Rec. Vinc. MA – Fonte de Recursos:
Convênio FNDE/PNAE – Indígenas

0,00

R$ 310,83

Total do Excesso Arrecadação

0,00

R$ 310,83

Total Geral

Excesso de
Arrecadação
R$ 310,83
R$ 310,83
R$ 28.832,16

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 27 de abril de 2011;
169º ano da Revolução Liberal, 81º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
..............................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 7.079
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com a Lei
Municipal nº 4.336, de 30.12.2010, e art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no corrente exercício Crédito Suplementar no valor de R$16.550,00 (dezesseis mil quinhentos e cinquenta reais), para reforço das seguintes dotação orçamentárias:
Suplementação – Anulação de Dotações
07.0701.04.122.0001.2119.339036.00 – Manutenção da Administração Geral do SIMPAS ......... 1.550,00
07.0701.04.122.0001.2119.339039.00 – Manutenção da Administração Geral do SIMPAS ....... 15.000,00
Total ..................................................................................................................................... 16.550,00
Art. 2º Para cobertura Total dos créditos abertos por força do presente Decreto, será usado como recurso a
redução, no valor de R$16.550,00 (dezesseis mil e quinhentos e cinquenta reais), das seguintes dotações
orçamentárias:
07.0701.04.122.0001.2118.319004.00 – Manutenção da Administração Geral do SIMPAS ......... 5.000,00
07.0701.09.271.0001.1910.449052.00 – Equipamentos e Material Permanente ....................... 1.550,00
07.0701.09.272.0026.2110.319009.00 – Manutenção Despesas C/Inativos/Pensionistas – SIMPAS .............
............................................................................................................................................. 10.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 26 de agosto de 2011;
169º ano da Revolução Liberal, 81º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
..............................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 7.082
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com a Lei
Municipal nº 4.336, de 30.12.2010, e art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto Crédito Especial no Orçamento do Departamento Municipal de Saúde Pública – DEMASP, no
valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), destinados à cobertura de despesas com a execução do
Projeto “Escola de Redutores de Danos” com utilização de recursos do Ministério da Saúde, em conformidade
com a Lei Municipal nº 4.357, de 10 de junho de 2011, conforme a seguinte discriminação:
10.303.0008.2.946 – Manutenção do Projeto “Escola de Redutores de Danos” no Município – Recurso Ministério
3190.04 – Contratação por Tempo Determinado ....................................................................... 74.000,00
3190.09 – Salário Família ........................................................................................................ 2.000,00

4

20 de MARÇO de 2012 - Ano XX - Nº 479

3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil ........................................................... 5.000,00
3190.13 – Obrigações Patronais ............................................................................................... 3.000,00
3190.16 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil ................................................................... 1.000,00
3190.34 – Outras Despesas Decorrentes Contrato de Terceirização .............................................. 4.000,00
3191.13 – Obrigações Patronais ............................................................................................... 1.000,00
3390.14 – Diárias ................................................................................................................... 1.000,00
3390.30 – Material de Consumo ............................................................................................... 4.000,00
3390.33 – Passagens e Despesas com Locomoção .................................................................... 3.000,00
3390.35 – Serviços de Consultoria ............................................................................................ 1.000,00
3390.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física .............................................................. 2.000,00
3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica .......................................................... 29.000,00
4490.52 – Equipamentos e Material Permanente ..................................................................... 20.000,00
Total ................................................................................................................................... 150.000,00
Art. 2º Para cobertura das despesas decorrentes do Crédito Especial ora aberto serão utilizados os recursos
provenientes do Excesso de Arrecadação, conforme previsto no artigo 43, §1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320,
de 1964, repassados pelo Ministério da Saúde, Incentivo ao Projeto, Fonte: OUTSUS, no valor de .....................
........................................................................................................................................... 150.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 01 de setembro de 2011;
169º ano da Revolução Liberal, 81º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
..............................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 7.089
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com a Lei
Municipal nº 4.336, de 30.12.2010, e art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no corrente exercício Créditos Suplementares no valor de R$450.985,87 (quatrocentos e
cinquenta mil novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), para reforço da seguintes dotações
orçamentárias:
Suplementação – Anulação de Dotações
05.0501.10.122.0011.2043.339030.44 – Manutenção Atividades Conselho Municipal de Saúde .................
............................................................................................................................................... 3.000,00
05.0502.10.122.0011.2132.339030.44 – Manutenção Atividades Diretoria Executiva Administrativa e Financeira ..................................................................................................................................... 15.000,00
05.0502.10.302.0011.2040.339030.48 – Manutenção Atividades do Serviço de Transporte ...... 13.500,00
05.0502.10.302.0011.2040.339036.48 – Manutenção Atividades do Serviço de Transporte ...... 40.000,00
05.0502.10.302.0011.2040.339039.48 – Manutenção Atividades do Serviço de Transporte ...... 64.000,00
05.0502.10.841.0000.0013.329121.44 – Parcelamento de Dívida Previdenciária - SIMPAS ......... 4.000,00
05.0502.10.841.0000.0013.469171.44 – Parcelamento de Dívida Previdenciária - SIMPAS ....... 38.102,00
05.0502.10.846.0000.0014.339091.90 – Indenização Decisão Sentenças Judiciais Condenatórias ..............
............................................................................................................................................. 62.483,87
05.0503.10.122.0011.2907.339014.44 – Manutenção da Diretoria Executiva Assistencial ............. 200,00
05.0503.10.301.0007.2039.339030.44 – Manutenção Atividades Unidades Básicas de Saúde ... 2.700,00
05.0503.10.301.0007.2039.339039.44 – Manutenção Atividades Unidades Básicas de Saúde ....................
............................................................................................................................................. 56.000,00
05.0503.10.302.0008.2047.339030.44 – Manutenção Atividades do Centro de Especialidades Médicas ......
............................................................................................................................................... 2.500,00
05.0505.10.301.0010.2147.339030.44 – Manutenção Atividades Farmácia Básica – Recurso Próprio ..........
............................................................................................................................................. 70.000,00
05.0505.10.302.0008.2075.339030.05 – Manutenção Serviço de Atendimento Móvel Urgência SAMU .........
............................................................................................................................................... 5.500,00
05.0505.10.302.0008.2075.339039.05 – Manutenção Serviço de Atendimento Móvel Urgência SAMU .........
............................................................................................................................................... 5.000,00
05.0505.10.302.0008.2163.339030.44 – Manutenção Serviço Atendimento Móvel Urgência SAMU – Recurso Próprio ................................................................................................................................ 4.000,00
05.0505.10.302.0008.2163.339039.44 – Manutenção Serviço Atendimento Móvel Urgência SAMU – Recurso Próprio .............................................................................................................................. 12.000,00
05.0505.10.303.0008.2025.339030.44 – Manutenção Atividades Centro Assistencial Psicossocial ..............
............................................................................................................................................. 39.000,00
05.0505.10.303.0008.2913.339030.48 – Manutenção Agência Transfusional Unidade Hematologia ............
............................................................................................................................................... 1.000,00
05.0505.10.304.0009.2072.339039.57 – Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária ............ 1.000,00
05.0505.10.305.0009.2019.339039.57 – Manutenção Atividade Vigilância Epidemiológica – Recurso Municipal de Saúde ....................................................................................................................... 12.000,00
Total Suplementação – Anulação de Dotações ........................................................................ 450.985,87
Art. 2º Para a cobertura Total dos créditos abertos por força do presente Decreto,será usado como recurso a redução, no valor de R$450.985,87 (quatrocentos e cinquenta mil novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), das seguintes dotações orçamentárias:
05.0502.10.846.0000.0902.329021.44 – Parcelamento de Dívida – FHEMIG ......................... 194.095,63
05.0502.10.846.0000.0902.329022.44 – Parcelamento de Dívida – FHEMIG ............................... 999,99
05.0503.10.303.0008.2149.339039.48 – Manutenção Atividades das Residências Terapêuticas .................
........................................................................................................................................... 177.000,00
05.0505.10.301.0010.2146.339030.51 – Manutenção Atividades Farmácia Básica – Recurso Municipal de
Saúde ................................................................................................................................... 48.890,27
05.0505.10.303.0008.1805.449051.55 – Implantação CAPS – Infância/Adolescência ................ 9.999,99
05.0505.10.303.0008.1805.449052.55 – Implantação CAPS – Infância/Adolescência .............. 19.999,99
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 27 de setembro de 2011;
169º ano da Revolução Liberal, 81º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
..............................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 7.118
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com a Lei
Municipal nº 4.336, de 30.12.2010, e art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no corrente exercício crédito suplementar no valor de R$161.500,00 (cento e sessenta e um
mil e quinhentos reais), para reforço da seguinte dotação orçamentária:
Suplementação – Anulação de Dotação
02.0205.17.512.0050.1429.449051.14 – Canalização de Córrego – Convênio Estado ............ 161.500,00
Total.................................................................................................................................... 161.500,00
Art. 2º Para cobertura Total dos créditos abertos por força do presente Decreto, no valor de R$161.500,00
(cento e sessenta e um mil e quinhentos reais), das seguintes dotações orçamentárias:
02.0205.15.0048.339039.00 – Manutenção Programa de Vias Rurais ...................................... 76.600,00
02.0205.17.512.0050.2528.339039.00 – Manutenção e Conservação Córregos Canalizados ......................
............................................................................................................................................. 37.999,99
02.0205.17.512.0050.2530.339039.00 – Manutenção de Rede Drenagem de Águas Pluviais ......................
............................................................................................................................................. 46.900,01
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 23 de novembro de 2011;
169º ano da Revolução Liberal, 81º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
..............................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 7.123
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com a Lei
Municipal nº 4.336, de 30.12.2010, e art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no corrente exercício crédito suplementar no valor de R$610.000,00 (seiscentos e dez mil
reais), para reforço da seguinte dotação orçamentária:
02.05 – Secretaria Municipal de Obras Públicas
17.512.0050.1.429 – Canalização de Córrego – Convênio Estado
449051 – 20110281 – Obras e Instalações
Total..................................................................................................................... 610.000,00
Art. 2º Como recursos para cobertura dos créditos de que trata o art. 1º deste Decreto, fica utilizada a Operação
de Crédito, de acordo com o art. 43, §1º, da Lei nº 4.320/64, conforme as seguintes especificações:
Rubricas
Valor Orçado
2114.99.15 – Outras Operações
R$100.000,00
de Créditos Internas
Total do Recurso Operação de Crédito
Total Geral

Valor Projetado
R$1.973.965,66

Valor Arrecadado
R$ 1.873.965,66
R$ 610.000,00
R$ 610.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 24 de novembro de 2011;
169º ano da Revolução Liberal, 81º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
..............................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 7.146
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com a Lei
Municipal nº 4.336, de 30.12.2010, e art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no corrente exercício crédito suplementar no valor de R$805.813,15 (oitocentos e cinco mil
oitocentos e treze reais e quinze centavos), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:
Suplementação – Superávit Financeiro
05.0505.10.302.0008.2041.339039.48 – Manutenção Atividades C/ Prestadores de Serviços – MAC...........
........................................................................................................................................... 805.813,15
Total ................................................................................................................................... 805.813,15

Art. 2º Para cobertura Parcial dos créditos abertos por força do presente Decreto, será usado como recurso o
superávit financeiro previsto.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 20 de dezembro de 2011;
169º ano da Revolução Liberal, 81º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
..............................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 7.150
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com a Lei
Municipal nº 4.336, de 30.12.2010, e art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no corrente exercício crédito suplementar no valor de R$17.093,55 (dezessete mil noventa e
três reais e cinquenta e cinco centavos), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:
Suplementação – Superávit Financeiro
05.0503.10.301.0007.2156.319004.44 – Manutenção Atividades Odontologia Básica .............. 17.093,55
Total ..................................................................................................................................... 17.093,55
Art. 2º Para cobertura Parcial dos créditos abertos por força do presente Decreto, será usado como recurso o
superávit financeiro previsto.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 20 de dezembro de 2011;
169º ano da Revolução Liberal, 81º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
..............................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 7.184
“Revoga o Decreto Municipal n° 7.128, de 2011”
A PREFEITA DO MUNICIPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidades com as
leis em vigor, e na forma do art. 26, II da Constituição do Município de Barbacena;
Considerando que o Governo do Município de Barbacena vem atuando em estrita observância aos princípios da
publicidade, da transparência e da máxima visibilidade, proporcionando aos órgãos oficiais e extra-oficiais de
controle pleno conhecimento de seus atos, contratos, decisões e atividades.
Considerando que constitui pauta obrigatória da Administração Pública barbacenense o acompanhamento pela
sociedade da gestão pública municipal.
Considerando, enfim, a proximidade da realização da Conferência Municipal face à Estadual sobre Transparência
e Controle Social, a ocorrer na cidade de Belo Horizonte nos dias 14 e 15 de março.
DECRETA:
Art. 1° Fica revogado o Decreto Municipal n° 7.128, de 2011.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 02 de março de 2012;
170º ano da Revolução Liberal, 82º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
..............................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 7.188
“Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, parte do Lote 3, da Quadra 03, do Loteamento
“Santa Tereza”, e dá outras providências”.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis
em vigor, em especial com o disposto no Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e na forma dos artigos
26, inciso I, alínea “d”, e 93, inciso VIII, da Constituição do Município de Barbacena;
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, por via amigável ou judicial, a propriedade, o domínio útil ou a posse, a qualquer título, de uma área de 134,02 m² (cento e trinta e quatro metros
e dois decímetros quadrados), parte do Lote 3, da Quadra 3, do Loteamento Santa Tereza, com área total de
613,84 m² (seiscentos e treze metros e oitenta e quatro decímetros quadrados), matriculado no Cartório do 1°
Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Barbacena sob o n° 34.257.
Parágrafo único. A área objeto da presente desapropriação possui as seguintes medidas e confrontações:
partindo do ponto 05 (cinco), localizado no alinhamento de divisa com o Lote B, segue confrontando à esquerda com o Lote B, por uma distância de 13,38m (treze metros e trinta e oito centímetros) até o ponto 04
(quatro), localizado no canto de divisa com o Lote B e com a Avenida Sanitária. Deste, deflete à direita e segue
confrontando à esquerda com a Avenida Sanitária por uma distância de 12,00m (doze metros) até o ponto 07
(sete), localizado no canto de divisa com o Lote 4 e com a Avenida Sanitária. Deste, deflete à direita e segue
confrontando à esquerda com o Lote 4 por uma distância de 9,20m (nove metros e vinte centímetros) até o
ponto 08 (oito), localizado no alinhamento de divisa com o Lote 4. Deste deflete á direita e segue confrontando
à esquerda com a área remanescente do Lote 3 com distância de 12,30m (doze metros e trinta centímetros)
até o ponto 05 (cinco), ponto inicial da presente descrição, fechando o polígono com área de 134,02m²
(cento e trinta e quatro metros e dois decímetros quadrados), de propriedade, posse ou detenção de Anderson
Almeida Oliveira e Outro.
Art. 2º A desapropriação de que trata este Decreto tem por finalidade a construção da Avenida Sanitária.
Art. 3º Fica assegurado ao Poder Público expropriante o direito de, a qualquer tempo, proceder às correções
que porventura se façam necessárias com relação às medidas e/ou titularidade, posse ou domínio do imóvel
descrito no art. 1º deste Decreto.
Art. 4º A desapropriação de que trata este Decreto fica declarada de urgência.
Art. 5º As despesas decorrentes da desapropriação de que trata este Decreto, serão cobertas com recursos
do Orçamento de 2012.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 05 de março de 2012;
170º ano da Revolução Liberal, 82º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
..............................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 7.189
“Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, parte do Lote 4, da Quadra 03, do Loteamento
“Santa Tereza”, e dá outras providências”.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis
em vigor, em especial com o disposto no Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e na forma dos artigos
26, inciso I, alínea “d”, e 93, inciso VIII, da Constituição do Município de Barbacena;
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, por via amigável ou judicial, a propriedade, o domínio útil ou a posse, a qualquer título, de uma área de 96,50m² (noventa e seis metros e
cinquenta decímetros quadrados), parte do Lote 4, da Quadra 3, do Loteamento Santa Tereza, com área total
de 608,48m² (seiscentos e oito metros e quarenta e oito decímetros quadrados), matriculado no Cartório do 1°
Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Barbacena sob o n° 34.258.
Parágrafo único. A área objeto da presente desapropriação possui as seguintes medidas e confrontações:
partindo do ponto 08 (oito), localizado no alinhamento de divisa com o Lote 3, segue confrontando à esquerda
com o Lote 3 por uma distância de 9,20m (nove metros e vinte centímetros) até o ponto 07 (sete), localizado
no canto de divisa com a Avenida Sanitária e com o Lote 3. Deste, deflete à direita e segue confrontando à
esquerda com a Avenida Sanitária por uma distância de 12,00m (doze metros) até o ponto 10 (dez), localizado
no canto de divisa com a Avenida Sanitária. Deste, deflete à direita e segue confrontando à esquerda com a
Avenida Sanitária por uma distância de 7,20m (sete metros e vinte centímetros) até o ponto 11 (onze), localizado no alinhamento de divisa do Lote 4 e canto de divisa de Sebastião Vidigal com Avenida Sanitária. Deste,
deflete à direita e segue confrontando à esquerda com área remanescente do Lote 4, por uma distância de
12,30m (doze metros e trinta centímetros) até o ponto 08 (oito), ponto inicial da presente descrição, fechando
o polígono com área de 96,50m² (noventa e seis metros e cinqüenta decímetros quadrados), de propriedade,
posse ou detenção de Harlen de Carvalho Ribeiro.
Art. 2º A desapropriação de que trata este Decreto tem por finalidade a construção da Avenida Sanitária.
Art. 3º Fica assegurado ao Poder Público expropriante o direito de, a qualquer tempo, proceder às correções
que porventura se façam necessárias com relação às medidas e/ou titularidade, posse ou domínio do imóvel
descrito no art. 1º deste Decreto.
Art. 4º A desapropriação de que trata este Decreto fica declarada de urgência.
Art. 5º As despesas decorrentes da desapropriação de que trata este Decreto, serão cobertas com recursos
do Orçamento de 2012.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 05 de março de 2012;
170º ano da Revolução Liberal, 82º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
..............................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 7.191
“Delimita áreas permitidas para instalação de barracas e estabelece os preços públicos para o uso de bens
públicos por particulares, durante as comemorações do 47° Jubileu de São José Operário no ano de 2012, e
dá outras providências”.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 93, e na forma
do artigo 26, inciso I, ambos da Constituição do Município de Barbacena, e com fulcro no artigo 4º, § 2° da
Lei Municipal nº 3.495, de 1998;
DECRETA:
Art. 1º A utilização de espaços em logradouros públicos, assim como de qualquer outro bem municipal, no
entorno e nas proximidades da Basílica de São José Operário, para exploração comercial temporária, por ocasião das festividades do Jubileu de São José Operário, versão 2012, somente será autorizada pela Prefeitura
Municipal na forma e nas condições estabelecidas neste Decreto.
Art. 2º Fica proibida a instalação ou locação de barracas nas seguintes vias públicas:
I - Rua Mariano Procópio, esquina com a Rua João XXIII, lado ímpar, até o número 47, e;
II - Rua João XXIII, esquina com Rua Mariano Procópio, lado par, até o número 78.
Art. 3º Fica autorizada a instalação de barracas, trailers e congêneres, nos logradouros abaixo relacionados, em
virtude das comemorações do Jubileu de São José Operário:
I - Rua Dr. Sá Fortes: todo o logradouro;
II - Rua João XXIII, com exceção do trecho constante do art. 2°, inciso III, deste Decreto;
III - Rua Mariano Procópio: da esquina com a Rua Dr. Sá Fortes, até a esquina com a Rua Dom Helvécio, com

exceção do trecho descrito no art. 2°, inciso II, deste Decreto;
IV - Rua Dom Helvécio: todo o logradouro;
V - Rua Celso Gomes Filho: do cruzamento com a Rua João XXIII até a Praça Dom Viçoso;
VI - Praça Dom Viçoso: todo o logradouro;
VII - Rua Visconde de Araguaia: todo logradouro;
VIII - Rua Oswaldo Fortini, no lado par, até o número 238, e no lado ímpar, até o Ponto de Táxi.
Parágrafo único. A montagem e instalação dos equipamentos a que se refere o caput deste artigo poderão ser
iniciadas a partir do dia 16 de abril de 2012, e a desmontagem deverá ser efetuada, impreterivelmente, até
o dia 03 de maio de 2011, até às 14:00 (quatorze horas), sob pena de retirada compulsória e aplicação das
sansões previstas na legislação municipal pertinente, sendo que a CEMIG e o DEMAE farão o desligamento,
às 06:00 horas desse mesmo dia, da luz e da água, respectivamente, assim como A DETTRAN procederá a
liberação do transito aos veículos.
Art. 4° Fica estabelecido o valor correspondente à fração de 0,43 Unidade Fiscal do Município de Barbacena
por metro linear para as barracas, trailers e congêneres, a se instalar no entorno e proximidades da Basílica de
São José Operário, no corrente ano:
§ 1º Sobre vendedores ambulantes e itinerantes incidirá o preço público correspondente à fração de 0,70 da
Unidade Fiscal do Município de Barbacena.
§ 2º Fica atribuída à Coordenadoria de Concessões, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Indústria e
Comércio, a competência para a seleção e fornecimento da autorização de uso para a montagem e instalação
de barracas trailers e congêneres.
§ 3º A medição das barracas e o cálculo do preço público devido a título de ocupação do solo pelos proprietários dos equipamentos de que trata o caput deste artigo, serão efetuados pelos fiscais da Coordenadoria de
Concessões da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio.
Art. 5º Para recolhimento dos valores, serão emitidas Guias Únicas de Arrecadação, a serem quitadas até dia
25 de abril de 2012, nas agências bancárias de Barbacena.
Parágrafo único. Mediante a quitação do valor, será entregue o respectivo selo de identificação de pagamento,
que deverá ser fixado no estabelecimento autorizado, em local visível e sem rasuras.
Art. 6º Fica proibido o uso de sons, alto-falantes e equipamentos congêneres para divulgação das mercadorias
comercializadas, sob pena de apreensão e, em caso de reincidência, aplicação de multa de até 23 UFMB, de
acordo com o art. 85 da Lei Municipal nº 3.241/1995.
Art. 7º A fiscalização municipal contará com plenos poderes para interditar instalações comerciais, cassar licença já concedida, apreender mercadorias sem condições de comercialização, bem como para tomar qualquer
providência emergencial necessária à defesa da saúde, integridade física e bem estar dos romeiros e visitantes,
em especial quando o responsável:
I – deixar de manter a banca e todos os seus acessórios em condições higiênicas e em bom estado de conservação e aparência;
II – deixar de manter junto à banca cesta coletora de detritos, cascas de frutas, copos descartáveis, papéis e
outros resíduos, visando evitar as suas dispersões pelas vias públicas;
III – desrespeitar as leis e as posturas municipais, deixando de manter e deixar de fazer com que seus prepostos
ou auxiliares mantenham condutas condizentes com as normas de boa-educação, de decência e de urbanidade, conforme cultura local.
Art. 8° Cabe aos locatários dos espaços concedidos o cumprimento de todas as normas estaduais e municipais
de natureza tributária, sanitária e de segurança, inclusive aquelas especificadas no Projeto de prevenção a
Incêndio e pânico aprovado pelo Corpo de Bombeiros.
Art. 9º Este Decreto entra em vigor a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 14 de março de 2012;
170º ano da Revolução Liberal, 82º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
..............................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 7.192
“Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, parte do Lote B, da Quadra 03, do Loteamento
“Santa Tereza”, e dá outras providências”.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis
em vigor, em especial com o disposto no Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e na forma dos artigos
26, inciso I, alínea “d”, e 93, inciso VIII, da Constituição do Município de Barbacena;
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, por via amigável ou judicial, a propriedade, o domínio útil ou a posse, a qualquer título, de uma área de 179,79m² (cento e setenta e nove metros
e setenta e nove decímetros quadrados), parte do Lote B, da Quadra 3, do Loteamento Santa Tereza, com área
total de 628,02m² (seiscentos e vinte e oito metros e dois decímetros quadrados), matriculado no Cartório do
1° Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Barbacena sob o n° 34.259.
Parágrafo único. A área objeto da presente desapropriação possui as seguintes medidas e confrontações:
partindo do ponto 03 (três), localizado no alinhamento de divisa com o Lote A, por uma distância de 15,60m
(quinze metros e sessenta centímetros) até o ponto 04 (quatro), localizado no canto de divisa com a Av. Sanitária e com o lote A. Deste deflete à direita e segue confrontando à esquerda com a Av. Sanitária por uma
distância de 12,00m (doze metros) até o ponto 05 (cinco), localizado no canto de divisa com a Av. Sanitária e
com o lote 3. Deste deflete à direita e segue confrontando à esquerda com o lote 3 por uma distância de 13,38
(treze metros e trinta e oito centímetros) até o ponto 06 (seis), localizado no alinhamento de divisa com o lote 3.
Deste deflete à direita e segue confrontando à esquerda com a área remanescente do lote B por uma distência
de 12,30m (doze metros e trinta centímetros) até o ponto 3, ponto inicial da presente descrição, fechando o
polígono com área de 179,79m² (cento e setenta e nove metros e setenta e nove decímetros quadrados), de
propriedade, posse ou detenção de Omar de Souza Faria.
Art. 2º A desapropriação de que trata este Decreto tem por finalidade a construção da Avenida Sanitária.
Art. 3º Fica assegurado ao Poder Público expropriante o direito de, a qualquer tempo, proceder às correções
que porventura se façam necessárias com relação às medidas e/ou titularidade, posse ou domínio do imóvel
descrito no art. 1º deste Decreto.
Art. 4º A desapropriação de que trata este Decreto fica declarada de urgência.
Art. 5º As despesas decorrentes da desapropriação de que trata este Decreto, serão cobertas com recursos
do Orçamento de 2012.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 14 de março de 2012;
170º ano da Revolução Liberal, 82º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
..............................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 7.193
“Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, parte do Lote A, da Quadra 03, do Loteamento
“Santa Tereza”, e dá outras providências”.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis
em vigor, em especial com o disposto no Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e na forma dos artigos
26, inciso I, alínea “d”, e 93, inciso VIII, da Constituição do Município de Barbacena;
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, por via amigável ou judicial, a propriedade, o domínio útil ou a posse, a qualquer título, de uma área de 509,00m² (quinhentos e nove metros quadrados), parte do Lote A, da Quadra 3, do Loteamento Santa Tereza, com área total de 737,00m² (setecentos
e trinta e sete metros quadrados), matriculado no Cartório do 1° Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de
Barbacena sob o n° 4.234.
Parágrafo único. A área objeto da presente desapropriação possui as seguintes medidas e confrontações:
12,25m (doze metros e vinte e cinco centímetros) de frente para a Rua Conceição Neves da Silva; 36,77m
(trinta e seis metros e setenta e sete centímetros) do lado esquerdo confrontando com a Av. Sanitária; 36,24m
(trinta e seis metros e vinte e quatro centímetros) do lado direito com o Lote A-1 e com a área remanescente
do lote A, ambos da quadra 3; e 15,60m (quinze metros e sessenta centímetros) nos fundos confrontando com
o lote B, da Quadra 3, fechando o polígono com área de 509,00m² (quinhentos e nove metros quadrados), de
propriedade, posse ou detenção de Omar de Souza Faria, Eduardo Alves Mantovani e Gerson Rodegueri.
Art. 2º A desapropriação de que trata este Decreto tem por finalidade a construção da Avenida Sanitária.
Art. 3º Fica assegurado ao Poder Público expropriante o direito de, a qualquer tempo, proceder às correções
que porventura se façam necessárias com relação às medidas e/ou titularidade, posse ou domínio do imóvel
descrito no art. 1º deste Decreto.
Art. 4º A desapropriação de que trata este Decreto fica declarada de urgência.
Art. 5º As despesas decorrentes da desapropriação de que trata este Decreto, serão cobertas com recursos
do Orçamento de 2012.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 14 de março de 2012;
170º ano da Revolução Liberal, 82º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
..............................................................................................................................................................

PORTARIAS ASSINADAS PELA
EXMA. SRA. PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 14.404 - 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 24, de 27 de
janeiro de 2009; RESOLVE: EXONERAR, a pedido, Fernanda Sutic da Silva Paes, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Jurídico, símbolo DASM-6, no Departamento Municipal de Saúde Pública - DEMASP, com
efeito retroativo a 13.12.2011.Barbacena, 01 de fevereiro de 2012
PORTARIA Nº 14.405 - 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 24, de 27
de janeiro de 2009; RESOLVE: NOMEAR Anne Paula Silva, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão
de Assessor Jurídico, símbolo DASM-6, no Departamento Municipal de Saúde Pública - DEMASP, a partir de
16.01.2012. Barbacena, 01 de fevereiro de 2012
PORTARIA Nº 14.412 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo,
em conformidade com as leis vigentes e na forma do artigo 26, inciso II, da Constituição do Município de
Barbacena; RESOLVE: DESIGNAR os servidores Rômulo Stefani Filho, Carlos Bertone de Almeida Campos e
Jair Pereira, para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão Especial para avaliação de fração
de terreno nos fundos da Rua Campos Sales afetados pela construção da Av. Sanitária, parte do lote A, da
Quadra 3, do Bairro Santa Tereza, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a partir desta data. Barbacena, 08
de fevereiro de 2012
PORTARIA Nº 14.413 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em
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conformidade com as leis em vigor, em especial a Lei Municipal nº 4.166/2008, com as alterações introduzidas
pela Lei Municipal 4.209/2009; RESOLVE:
01 – DESIGNAR para compor o Conselho Municipal da Habitação de Interesse Social – CMHIS, para o biênio
2012/2014:
I - Secretário de Desenvolvimento e Ação Social:
- Érick Teixeira de Assis
II - Seis Membros indicados pela Prefeita do Município:
- Cláudio Marcelo Gonçalves
- Carlos Eduardo Vidal
- João Carlos de Castro Mourão
- Rosana Paiva Soares de Quadros
- Luiz Otávio Campos Flausino Vieira
- Cínthia Souza da Gama
III – Órgão Federal afeto à questão Habitacional:
Titular: Lucimar Velloso Zanzoni
Suplente: Lúcio Max da Silva Júnior
IV - Seis Membros eleitos diretamente pela população envolvida nos projetos e programas habitacionais das
áreas de Interesse Social;
- Organização dos Moradores do Bairro Nova Cidade:
Titular: Aparecida Mônica de Moura
Suplente: Vera Lúcia Ferreira
- Amigos e Moradores do Bairro Nove de Março:
Titular: Geraldo Luiz De Sales
Suplente: Maria de Lourdes Ferreira
- Comissão dos Direitos Humanos e Ética – CODHE:
Titular: Wanda Pompeu de Campos
Suplente: Marli Gava da Silva
- Associação dos Amigos Setor Noroeste Pró-Melhorias:
Titular: Wanderley Luiz da Silva
Suplente: Adelmo Francisco da Costa
V – Dois membros representantes do setor produtivo:
Sindicato Intermunicipal da Indústria da Construção e do Mobiliário de Barbacena – SINDUSCOM:
Titulares: Ana Maria Canton
Lúcia Helena Canton Cristiano
Suplentes: Heitor Menin Borato
Alessandro Alencar da Cunha
02 – DISPOR que a presente Portaria entre em vigor a partir desta data.
Barbacena, 08 de fevereiro de 2012
PORTARIA Nº 14.422 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 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 Normativo nº 001/2011, exarado pela Douta Advocacia-Geral
do Município, datado de 11.08.2011, às fls. 145, do Processo Funcional nº 2880/93; RESOLVE: CONCEDER
progressão funcional à servidora Francislene Aparecida da Silva, ocupante do Cargo Público de Professor, para
o nível P-4-A, do Quadro do Magistério Municipal, com efeito retroativo a 23.01.2012, de conformidade com o
Requerimento nº 0514/2012. Barbacena, 17 de fevereiro de 2012.
PORTARIA Nº 14.423 - 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 15, de 27
de janeiro de 2009; RESOLVE: EXONERAR Maria Heloisa Ferreira Pinto, do Cargo de Provimento em Comissão
de Coordenador de Assistência ao Educando, símbolo DASM-4, na Secretaria Municipal de Educação, a partir
desta data. Barbacena, 27 de fevereiro de 2012.
PORTARIA Nº 14.424 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em
conformidade com as leis vigentes, em especial com o disposto nos artigos 20 e seguintes da Lei Municipal nº
3.245/1995; e na forma do artigo 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena;
RESOLVE: NOMEAR, para provimento do cargo público de Nutricionista, a candidata aprovada no Concurso
Público homologado pelo Decreto nº 6.983, de 28 de janeiro de 2011, publicado no jornal “Barbacena”, Edição
nº 452, em 02 de fevereiro de 2011, conforme listagem abaixo:
ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
02

Termo Aditivo Convênio: 033/2010;
Concedente: Município de Barbacena;
Conveniada: Núcleo Regional de Barbacena de Voluntários de Prevenção e Combate ao Câncer do Hospital Mario Penna;
Objeto: Prorrogação prazo vigência do convênio primevo;
Vigência: 31/12/2011.
Termo Aditivo Convênio: 040/2010;
Concedente: Município de Barbacena;
Conveniada: Comissão dos Direitos Humanos e Ética de Barbacena;
Objeto: Prorrogação prazo vigência do convênio primevo;
Vigência: 31/12/2011.
Convênio: 051/2011
Concedente: Município de Barbacena;
Conveniada: Coral Araújo de Barbacena;
Objeto: Cooperação mútua entre as partes, visando a manutenção das atividades propostas pela conveniada - FMCA;
Vigência: 31/10/2012;
Valor: R$ 4.886,85.
Convênio: 001/2012;
Concedente: Município de Barbacena;
Conveniada: Associação das Irmãs Passionistas de São Paulo da Cruz;
Objeto: Realização de obras e serviços de adaptação do imóvel situado na Av. Zezinho Bonifácio, 1176, Nova Cidade, e
extensão da Escola Municipal Sebastião Francisco do Vale - FMAS;
Vigência: 31/12/2017;
Valor: R$ 252.090,00.
Termo Aditivo Convênio: 020/2010;
Concedente: Município de Barbacena;
Conveniada: Instituto Onda Gomes.;
Objeto: Prorrogação prazo vigência do convênio primevo;
Vigência: 31/12/2011.
Termo Aditivo Convênio: 021/2010;
Concedente: Município de Barbacena;
Conveniada: Associação Barbacenense de Ação Contra Aids - ABAA;
Objeto: Prorrogação prazo vigência do convênio primevo;
Vigência: 31/12/2011.
Termo Aditivo Convênio: 029/2010;
Concedente: Município de Barbacena;
Conveniada: Núcleo de Apoio Social São Pedro - NASSPE;
Objeto: Prorrogação prazo vigência do convênio primevo;
Vigência: 31/12/2011.
Termo Aditivo Convênio: 044/2010;
Concedente: Município de Barbacena;
Conveniada: Centro Barbacenense de Assistência Médica e Social;
Objeto: Prorrogação prazo vigência do convênio primevo;
Vigência: 31/12/2011.
................................................................................................................................................................................

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,
ÁGUA, ESGOTO E LIMPEZA URBANA- DEMAE

NOME
Lelia Capua Nunes

Barbacena, 27 de fevereiro de 2012
PORTARIA Nº 14.425 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade
com as leis vigentes e na forma do artigo 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE: DESIGNAR
os servidores Carlos Bertone de Almeida Campos, Rômulo Stefani Filho e Jair Pereira, para, sob a presidência do primeiro,
constituírem Comissão Especial para avaliação de frações de terrenos nos fundos da Rua Campos Sales afetados pela
construção da Av. Sanitária, partes dos lotes nºs. 3, 4 e B, da Quadra 3, do Bairro Santa Tereza, no prazo de 5 (cinco) dias,
a partir desta data. Barbacena, 27 de fevereiro de 2012
PORTARIA Nº 14.426 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, com os poderes
outorgados pela Constituição Municipal, de acordo com a Legislação em vigor e, especialmente, face ao disposto na Lei
Municipal nº 4.153, de 2008; RESOLVE: DESIGNAR Geraldo Henriques Alves de Faria, para compor o Conselho Municipal de
Cultura - COMUC, em substituição a Leonardo Castro de Carvalho, a partir desta data.Barbacena, 02 de março de 2012
PORTARIA Nº 14.427 - 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 24, de 27 de janeiro de 2009; RESOLVE:
TORNAR sem efeito a Portaria nº 14.415, de 08 de fevereiro de 2012.
Barbacena, 02 de março de 2012
PORTARIA Nº 14.428 - 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 24, de 27 de janeiro de 2009; RESOLVE:
1 - EXONERAR Austéria Morais Ladeira, do Cargo de Provimento em Comissão de Chefe da Divisão de Contabilidade, símbolo
DASM-3, da Coordenadoria Financeira, na Diretoria Executiva, Administrativa e Financeira, no Departamento Municipal de
Saúde Pública – DEMASP.
2 - DISPOR que a presente Portaria entre em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 01.02.2012.
Barbacena, 02 de março de 2012
PORTARIA Nº 14.429 - 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 24, de 27 de janeiro de 2009; RESOLVE:
1 - NOMEAR Austéria Morais Ladeira, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Controlador Interno, símbolo
DASM-4, no Departamento Municipal de Saúde Pública – DEMASP.
2 - DISPOR que a presente Portaria entre em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 01.02.2012.
Barbacena, 02 de março de 2012
PORTARIA Nº 14.430 - 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 24, de 27 de janeiro de 2009; RESOLVE:
1 - DESIGNAR Érica Suelen do Nascimento para responder, cumulativamente, pelos expedientes da Chefia da Divisão
de Contabilidade, no Departamento Municipal de Saúde Pública – DEMASP, sem quaisquer outras vantagens além das
de seu cargo.
2 - DISPOR que a presente Portaria entre em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 01.02.2012.
Barbacena, 05 de março de 2012
PORTARIA Nº 14.431 - 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 tempo de contribuição, com proventos proporcionais, nos termos do art. 40, § 1º, inciso III, letra “b”, da
Constituição Federal de 1988, à servidora Ângela Maria Dias da Fonseca, Matrícula nº 5.428, CPF nº 657.051.306-00, no
Cargo de Professora, símbolo P-3-A, conforme Parecer nº 012/2012, exarado pela Advocacia-Geral do Município, com efeito
retroativo a 30.10.2011.Barbacena, 05 de março de 2012
PORTARIA Nº 14.432 - 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 24, de 27 de janeiro de 2009, com as
alterações introduzidas pela Lei Delegada nº 29, de 31 de março de 2009; RESOLVE: EXONERAR, a pedido, Ronaldo Afonso
Vicente, do Cargo de Provimento em Comissão de Superintendente de Atenção Primária, símbolo DASM-6, da Diretoria
Executiva Assistencial, no Departamento Municipal de Saúde Pública - DEMASP, com efeito retroativo a 29.02.2012.
Barbacena, 05 de março de 2012
PORTARIA Nº 14.433 - 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 24, de 27 de janeiro de 2009, com as
alterações introduzidas pela Lei Delegada nº 29, de 31 de março de 2009; RESOLVE: EXONERAR, a pedido, Márcio Adriano
de Andrade, do Cargo de Provimento em Comissão de Gerente de Assistência Hospitalar de Urgência e Emergência, símbolo
DASM-5, da Diretoria Executiva Assistencial, no Departamento Municipal de Saúde Pública - DEMASP, com efeito retroativo
a 01.03.2012. Barbacena, 05 de março de 2012
PORTARIA Nº 14.435 - 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: EXONERAR,
a pedido, Ana Cláudia Aparecida Duarte, do Cargo Público de Professor, nível P-1-A, do Quadro do Magistério Público
Municipal, com efeito retroativo a 01.03.2012, em conformidade com o Requerimento nº 0001111/2012. Barbacena,
08 de março de 2011
PORTARIA Nº 14.437 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade
com as leis vigentes e na forma do artigo 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE: DESIGNAR Rômulo Stefani Filho, para compor o Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente - CODEMA, na qualidade
de representante da Inspetoria Regional de Barbacena do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de MG
– CREA/MG, em substituição a Luiz Carlos da Cunha Sarmento, a partir desta data. Barbacena, 09 de março de 2012
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
...............................................................................................................................................................................

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Superintendência de Ação Estratégica

Termo Aditivo Convênio: 006/2010;
Concedente: Município de Barbacena;

Conveniada: Lar Frederico Ozanan;
Objeto: Prorrogação prazo vigência do convênio primevo;
Vigência: 31/12/2011.

ERRATA
No Contrato Administrativo nº 005/DEMAE/2012 o objeto foi descrito de forma incompleta, segue a descrição completa:
“Objeto: Locação de três veículos tipo passeio, quatro portas, na cor prata, zero quilômetro, ano igual ou superior a 2012,
motor 1.0, a gasolina ou flex, quilometragem livre, capacidade 05 (cinco) passageiros, plotados com a logomarca da
DEMAE, no valor unitário mensal de R$967,37 (novecentos e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos); Locação de
um veículo tipo sedan, na cor prata, quatro portas, vidros e travas elétricas, ar condicionado, alarme, equipado com som
(rádio e cd), zero quilômetro, ano igual ou superior a 2012, motor 1.4, a gasolina ou flex, quilometragem livre, capacidade
05 passageiros, sem plotagem, no valor unitário mensal de R$1.518,55 (hum mil quinhentos e dezoito reais e cinqüenta e
cinco centavos); Locação de um veículo tipo utilitário / passageiro, na cor branca, zero quilômetro, ano igual ou superior a
2012, motor a gasolina ou flex, quilometragem livre, capacidade mínima de 08 passageiros, plotado com a logomarca do
DEMAE, no valor unitário mensal de R$1.951,00 (hum mil novecentos e cinqüenta e um reais); Locação de dois veículos
tipo pickup, na cor branca, zero quilômetro, ano igual ou superior a 2012, motor a gasolina ou flex, quilometragem livre,
carroceria aberta, com capacidade mínima de 500 Kg, capacidade 02 passageiros, plotados com a logomarca do DEMAE,
no valor unitário mensal de R$1.189,11 (hum mil cento e oitenta e nove reais e onze centavos)”. No mais, a publicação
encontra-se acorde com o conteúdo do instrumento.
................................................................................................................................................................................
TERMOS ADITIVOS
JANEIRO DE 2012 (CONTINUAÇÃO)

Contratado: DMB DISTRIBUIDORA MINEIRA DE BOMBAS LTDA. - CNPJ: 19.773.092/0001-70.
Fundamento legal: Lei nº 8.666/93.
Origem: Ata de Registro de Preços nº 11/DEMAE/2012.
Gestor: Chefe do Setor de Manutenção Mecânica.
Objeto: Aquisição de 2 (duas) carcaças em ferro fundido com prisioneiros para bomba centrífuga horizontal, bipartida
axialmente, 02 estágios, modelo 5UNB13, compatível com a marca WORTHINGTON, para a captação de água bruta,
com valor unitário de R$29.800,00 (vinte e nove mil e oitocentos reais). Tudo conforme as especificações do edital e do
referido Contrato.
Valor: R$ 59.600,00 (cinqüenta e nove mil e seiscentos reais).
Data da assinatura: 29.02.2012.
Vigência:
Início: 29.02.2012. Término: 31.12.2012
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata nº 010/DEMAE/2012.
Adquirente: DEMAE.
Fornecedor: PREDAPI INSDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ: 17.087.222/0001-96.
Origem: Processo de Licitação nº 2011014216/DEMAE/2011 – Pregão Presencial nº 019/DEMAE/2011.
Gestor: Chefe da Gerência Operacional.
Objeto: Futura e eventual aquisição de 200 m3 de areia grossa lavada, com limite de porcentagem de material nocivo
igual a 1,5%, com limite de porcentagem de materiais carbonosos igual a 1%, com limite de porcentagem de materiais
pulverulentos igual a 5%, deverá ser fornecida com identificação do produtor e volume, proveniente de água doce, com
valor unitário de R$71,69 (setenta e um reais e sessenta e nove centavos); 160 m3 de pedra britada, para ser utilizada em
construção, pontiaguda, número 01, com valor unitário de R$88,38 (oitenta e oito reais e trinta e oito centavos); 1.000
(hum mil) sacos de cimento PORTLAND (CPII-E-32) composto de escoria granulada de alto forno, com resistência de 32
MPA, faixa de porcentagem em peso clinquer + sulf. cálcio 94-56%,e faixa de % em peso de escoria de 6-34% com faixa de
% de material carbonático de 0-10%, embalado em saco de papel tipo KRAFT, com limite de % de resíduo insolúvel menor
ou igual a 2,5%, com limite de % de oxido de magnésio menor ou igual a 5%, com limite de % de tri oxido de enxofre menor
ou igual a 4%, com limite de % de anidrido carbônico menor ou igual a 5% com limite de tempo fim de pega menor ou igual
a 10 h, limite de expansibilidade a frio/quente menor ou igual a 5 h, limite de tempo de inicio de pedra menor ou igual a 1 h.
Saco com 50 kg, com valor unitário de R$20,33 (vinte reais e trinta e três centavos); 200 (duzentos) sacos de cal hidratada,
composto de calcário tipo CH-III, com plasticidade maior ou igual a 110, especificação de acordo com a NBR 7175, saco
com 20 kg, com valor unitário de R$5,89 (cinco reais e oitenta e nove); 150 (cento e cinqüenta) tábuas de pinus, com as
seguintes medidas 2.5cm (espessura) x 25cm (largura) x 3,00 (metros) comprimento, corte aparelhado, madeira seca, com
valor unitário de R$17,87 (dezessete reais e oitenta e sete centavos); 400 (quatrocentas) escoras de eucalipto 15cm x 4m
de comprimento, com valor unitário de R$7,76 (sete reais e setenta e seis reais); 10.000 (dez mil) tijolos de barro rústico,
maciço, requeimado, medidas aproximadas: 7 x 10 x 23cm, com valor unitário de R$0,39 (trinta e nove centavos); 300
m3 de moinha de calcário (rejeito de mineração de calcário D MÁXI 1”, com valor unitário de R$50,57 (cinqüenta reais e
cinqüenta e sete centavos); 160 m3 de pedra britada, de mão, para calçamento, granulometria aproximada de 15 a 20
cm, com resistência ao desgaste, com valor unitário de R$94,27 (noventa e quatro reais e vinte e sete). Tudo conforme as
especificações do edital e da referida Ata de Registro de Preços.
Valor: R$89.925,50 (oitenta e nove mil novecentos e vinte e cinco reais e cinqüenta centavos).
Vigência:
Início: 28.02.2012 Término: 27.02.2013.
Ata nº 011/DEMAE/2012.
Adquirente: DEMAE.
Fornecedor: DMB DISTRIBUIDORA MINEIRA DE BOMBAS LTDA. - CNPJ: 19.773.092/0001-70.
Origem: Processo de Licitação nº 2011010770/DEMAE/2011 – Pregão Presencial nº 020/DEMAE/2011.
Gestor: Chefe do Setor de Manutenção Mecânica.
Objeto: Futura e eventual aquisição de 2 (duas) carcaças em ferro fundido com prisioneiros para bomba centrífuga horizontal, bipartida axialmente, 02 estágios modelo 5UNB13, compatível com a marca WORTHINGTON, para a captação de água
bruta, com valor unitário de R$29.800,00 (vinte e nove mil e oitocentos reais). Tudo conforme as especificações do edital
e da referida Ata de Registro de Preços.
Valor: R$ 59.600,00 (cinqüenta e nove mil e seiscentos reais).
Vigência:
Início: 28.02.2012 Término: 27.02.2013.
TERMO DE RESCISÃO
Rescisão do Contrato Temporário de Servidor nº 01/DEMAE/2010.
Primeiro Rescindente: DEMAE.
Segundo Rescindente: Diego Felipe Camargo Junior.
Objeto: Rescisão amigável do Contrato Temporário de Servidor nº 01/DEMAE/2010.
Data: 03.02.2012.
COMPRAS DIRETAS FEVEREIRO/2012
Atualizado em: 01/03/12
Mês

Mod

Objeto

Data

Itens/Valor
Unitário

Fornecedor

CD 09

Estimativa:
Aquisição
de 80 sacos
de sal para
uso na ETA
III, durante
o ano de
2012.

9/2/12

1- Cloreto de
sódio (isento
de iodo)
R$ 16,00

Sandra
Maria
da CruzME

1.280,00

CD
010

Estimativa:
Contratação
de empresa
para prestação de
serviços de
reparos e
manutenção
em PABX,
durante
o ano de
2012.

9/2/12

1 - Serviços
de reparo e
manutenção
em PABX - R$
66,00

Hélio
Ferreira
de
Campos
Filho
(Grhambell)

660,00

12/12

CD
012

Estimativa:
Contratação
de empresa
para prestar
serviços de
80 horas
de guincho,
para atender
o setor de
abastecimento
de água, durante o ano
de 2012.

9/2/12

1 - Serviços
de Guincho
(ora) - R$
90,00

Helania
Gonçalves de
Souza
(Eletrolock)

7.200,00

13/12

CD
013

Aquisição de
óleo hidráulico 68 para
lubrificação
das bombas
do Demae.

13/2/12

1 - Óleo
hidráulico 68
(tambor 200
litros) - R$
1480,00

Dellas
Comércio e
Transportes
LTDA

2.960,00

CD
014

Aquisição
de peças
para Kombi
que atende
o setor de
hidrômetros
do Demae.

16/2/12

1 - Jogo de
embuchamento horizontal
- R$ 77,48
2- Kit embreagem R$
296,00
3 -Setor de
Direção Kombi
- 808,60
4 -Jogo de
pastilhas 15,00
5 -Jogo de
Lonas de Freio
- 20,00
6-Jogo de
arruelas 24,00

Domingos
Auto
Peças

1.241,08

CD 15

Contratação
de empresa
para serviços
de reparo
em 02
bombas
submersíveis
(tipo sapo),
da captação
de água
do Rio das
Mortes.

16/2/12

1-Conserto
em bomba
sapo - R$
450,00

Center
Clean

900,00

Nº

9/12

Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 003/DEMAE/2011.
Adquirente: DEMAE.
Fornecedor: ELSTER MEDIÇÃO DE ÁGUA S.A. - CNPJ: 21.581.509/0001-45.
Origem: Processo Administrativo de Gestão nº 2011006791.
Fundamento legal: art. 65, II, “d” da Lei nº 8.666/93 e art. 12 do Decreto Municipal nº 5.589/05.
Objeto: Acréscimo de, aproximadamente, 0,90% (noventa décimos percentuais) sobre o valor do item 1 Ata de Registro de
Preços nº 03/DEMAE/2011 passando seu valor inicial de R$35,40(trinta e cinco reais e quarenta centavos) para R$39,00
(trinta e nove reais) para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença. Tudo conforme as especificações do
referido termo.
Vigência: A partir de 12/01/2012.
................................................................................................................................................................................
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
JANEIRO DE 2012 (CONTINUAÇÃO)
Contrato nº 003/DEMAE/2012.
Contratante: DEMAE.
Contratado: ELSTER MEDIÇÃO DE ÁGUA S.A. - CNPJ: 21.581.509/0001-45
Fundamento legal: Lei nº 8.666/93.
Origem: Ata de Registro de Preços nº 03/DEMAE/2011.
Gestor: Chefe do Setor de Instalação de Medidores.
Objeto: Aquisição, de forma parcelada, de 10.000 (dez mil) hidrômetros multijato magnético de comp. 165 mm, sem porca,
tubete e arruela. DN ½’, classe B, vazão máxima 1,5 m³/h, relojoaria inclinada. 45º, seca, orientável 360º, desmontável.
Garantia de doze meses contra defeitos de fabricação, contados da entrega do produto. Carcaça em ferro fundido. No valor
unitário de R$39,00 (trinta e nove reais), perfazendo o importe total de R$390.000,00 (trezentos e noventa mil reais). Tudo
conforme as especificações do edital e do referido Contrato.
Valor: R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais).
Data da assinatura: 13.01.2012.
Vigência:
Início: 13.01.2012.
Término: 31.12.2012.
................................................................................................................................................................................
RELAÇÃO DOS CONTRATOS, ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS E DEMAIS INSTRUMENTOS.
FEVEREIRO DE 2012.
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Fevereiro

CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE SERVIDORES
FEVEREIRO DE 2012.
Contratação Temporária nº 02/DEMAE/2012.
Contratante: DEMAE.
Contratado: Carlos Eduardo de Freitas Nascimento.
Fundamento legal: art. 37, IX, da Constituição da República.
Objeto: Prestação de serviços na função de Servente, nível A-01.
Valor: R$746,40 (setecentos e quarenta e seis mil e quarenta centavos) mensal.
Total: R$8.956,80 (oito mil novecentos e cinqüenta e seis reais e oitenta centavos).
Vigência: 15/02/2012 a 31/12/2012.
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
FEVEREIRO DE 2012
Contrato nº 010/DEMAE/2012.
Contratante: DEMAE.
Contratado: LOCSAN LOCAÇÕES SANITÁRIOS QUÍMICOS LTDA. - CNPJ: 05.456.826/0001-83
Fundamento legal: Lei nº 8.666/93 e Decreto nº 5.589/2005.
Origem: Adesão à Ata de Registro de Preços originada do Pregão nº 011/2011 promovido pela Empresa Municipal de
Turismo de Barbacena (CENATUR).
Gestor: Chefe da Gerência Operacional.
Objeto: Locação, instalação, montagem e desmontagem de banheiros químicos masculinos e femininos, com cabine de
polietileno de alta densidade, incluindo vaso sanitário, mictório, portal para papel higiênico, produtos químicos para limpeza, papel higiênico, manutenção e limpeza, conforme descrição do Anexo VI do edital do Pregão Presencial nº 11/2011
promovido pela CENATUR, no total de 166 (cento e sessenta e seis) diárias, no valor unitário de R$218,00 (duzentos e
dezoito reais), perfazendo o importe total de R$36.188,00 (trinta e seis mil cento e oitenta e oito reais). Tudo conforme as
especificações do edital e do referido Contrato.
Valor: R$ 36.188,00 (trinta e seis mil cento e oitenta e oito reais).
Data da assinatura: 15.02.2012.
Vigência:
Início: 15.02.2012.
Término: 21.02.2012.
Contrato nº 011/DEMAE/2012.
Contratante: DEMAE.
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Comemoração do
Dia Internacional
da Mulher

Numa homenagem às mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Barbacena
realizou várias atividades. No Jardim Municipal,
aconteceram atividades como caminhada, ginástica na praça, café da manhã, atendimento à saúde e
estético, varal poético, inscrições para minicursos
(fuxico, bordado antigo e crochê), atrações artísticas, artesanato, diplomação das mulheres participantes dos cursos de capacitação para geração de
renda do programa Economia Solidária e apresen-

tação musical com Márcio do Valle. Toda programação foi gratuita e aberta à população.
As atividades não se resumiram apenas no Jardim Municipal. No Ginásio Silvio Raso, mais de
150 mulheres participaram da ginástica, de sorteio
de brindes e receberam mensagens e rosas. Uma
atividade promovida pela equipe do Nasf Santa Cecília. Teve também comemorações no Cerest, Cemed, Caps e na Sede Administrativa do Demasp.  

Conselho Municipal
do Idoso promove
capacitação

Os integrantes do Conselho Municipal do Idoso, profissionais da
saúde, educação e demais envolvidos no tema participaram, no último
dia 20, de um curso de capacitação.
O evento foi organizado pela Prefeitura de Barbacena, por intermédio
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Ação Social e Divisão
de Apoio aos Conselhos.
De acordo com Janaina Silva,
responsável pela Divisão de Apoio
aos Conselhos, o curso foi necessário diante da grande incidência de
violência contra idosos. “O nosso
objetivo é capacitar a sociedade para
identificar os casos de violência, tanto física, financeira e psicológica,
maus tratos e violação dos direitos
dos idosos”, finalizou.
O curso foi ministrado pelo
presidente do Conselho Estadual

do Idoso, Felipe Willer. O profissional dissertou sobre o papel do
Conselho Municipal e violência
contra os idosos. Felipe destacou
que a principal forma de violência
é a intrafamiliar. “Até o dia 10 de
março foram registrados, pelo Disque Direitos Humanos, 242 casos
de violência. O número ultrapassou a violência contra crianças e
adolescentes”, confirmou.
As denúncias pelo Disque Direitos Humanos, 0800-031-1119,
são sigilosas. As outras opções são
o Ministério Público ou o Conselho
Municipal do Idoso, que funciona na
Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Ação Social, que fica na
avenida Bias Fortes, 759, centro, ou
pelo telefone 3339-7982. Para quem
comete a violência contra idosos, as
punições variam de multa à prisão.

Vem ai 45ª Exposição
Agropecuária de Barbacena
A Prefeitura Municipal de Barbacena, por intermédio da Empresa
Municipal de Turismo (Cenatur), já está fechando os últimos detalhes
da programação da 45ª Exposição Agropecuária de Barbacena que será
realizada de 16 a 20 de maio.
Nesta edição, será mantido o formato dos anos anteriores, focando a
realização de uma festa voltada para o povo, com entrada franca e shows começando no horário definido. Um dos destaques da 45ª Exposição
Agropecuária será a participação de um maior número de produtores rurais e expositores de cidades de todo o país.
Nas últimas edições da festa, um dos atrativos de maior sucesso foi
o Rodeio, que esse ano será ainda mais estruturado, para proporcionar
um espetáculo para toda família.
Os últimos detalhes da programação oficial estão sendo fechados e
nos próximos dias serão divulgados, incluindo as atrações musicais.

A informação em tempo real.
Noticias, vídeos, fotos e fatos

www.barbacena.mg.gov.br
Acesse e fique por dentro do que acontece em sua cidade
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Iluminação pública
Melhorias chegam a vários pontos da cidade

Vários pontos da cidade vêm recebendo melhorias na parte de iluminação pública. São serviços que fazem
parte de um contrato que a Prefeitura
Municipal de Barbacena assinou com
a Cemig Distribuição S.A. para a melhoria de iluminação que atingirá 160
locais diferentes, envolvendo a área urbana e distritos.

para fazer caminhada ou andar de bicicleta, agora está iluminada. Foram
instalados sete postes com lâmpada a
vapor de sódio de 100watts, e também
teve a troca de dois postes por outros
de maior capacidade. Na avenida Itália,
no bairro Serra Verde, foram instalados
19 postes com luminárias e substituição de 25 luminárias.

Já foram executados os seguintes
serviços: no distrito de Correia de Almeida houve extensão de rede e substituição de luminárias na rua Pref. Amilcar Savassi; extensão de rede e instalação de quatro postes na praça Odete
Esmério Ferreira; modificação de rede
de distribuição de energia com substituição de luminárias na rua Lino Jacinto Furtado; modificação de rede de distribuição de energia e substituição de
luminárias na rua Rufino José Ferreira;
modificação e extensão de rede de distribuição de energia e instalação de luminárias na comunidade da Pedra. No
distrito dos Costas/BR 040, modificação da rede e instalação de luminárias.

Os investimentos de todo o projeto
de melhorias na iluminação são da ordem de R$ 2.500.000,00 e o pagamento de todo o serviço ja foi executado
pela Prefeitura. São recursos oriundos
da Contribuição de Iluminação Pública
(CIP). Todo este investimento, além de
deixar a cidade mais iluminada, também visa proporcionar maior segurança, conforto e tranquilidade para os
moradores no ir e vir do seu dia-a-dia.

Na área urbana tambem já aconteceram: modificação de rede e substituição de luminárias na rua João Ribeiro
da Fonseca e na rua José Pimentel Angelin Dani, no bairro Diniz II; extensão
de rede e instalação de poste na rua José
Dani Sandi, no bairro Vista Alegre; modificação de rede e substituição de luminárias nas ruas Sílvio Bruneli e Ezequiel
de Souza Ferreira, no bairro do Campo.
A Linha do Oeste, local muito conhecido e área que as pessoas utilizam

Dentre as obras que ainda serão desenvolvidas, algumas são de grande porte como a iluminação do Trevo da Cabana da Mantiqueira/Anel Rodoviário
- BR 040; Trevo do Terminal Rodoviário - BR 040; Trevo do Caeté - BR 040;
Trevo do Roselanche - BR 040; Trevo
de Correia de Almeida - BR 040; e o trecho que compreende o bairro Nove de
Março ao Posto da Polícia Rodoviária BR 265. Todo o trecho que vai do Trevo
do Caeté ao Trevo da Cabana da Mantiqueira/Anel Rodoviário também será
iluminado, além da entrada do distrito
de Torres. As melhorias de iluminação
pública também atingirão a praça dos
Andradas, praça do Globo, praça Tompson Scafuto, no bairro Funcionários, e
a praça da Igreja de São Pedro.

Secretaria de Meio Ambiente e
Limpeza Urbana em plena atividade
A Prefeitura Municipal
de Barbacena criou, através
da Lei nº 4.382 de 24 de outubro de 2011, a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente
e Limpeza Urbana. As ações
da nova Secretaria serão distribuídas entre duas diretorias
executivas. A de Limpeza Urbana vai cuidar da varrição de
ruas, capina, limpeza de córregos, limpeza das feiras livres, coleta de lixo e destinação final do lixo comum, lixo
hospitalar, praças, além do recolhimento de embalagens de
agrotóxicos, fiscalização de
caçambas e terrenos baldios.

No que diz respeito ao
meio ambiente, a Secretaria
vai cuidar dos licenciamentos ambientais para empreendimentos de baixo impacto
ambiental, como extração de
areia, assim como palestras
de educação ambiental sobre
coleta seletiva.
A nova secretaria funciona no prédio da antiga Estação Ferroviária. Entre os
projetos desenvolvidos está
o Ecoponto onde são recolhidas embalagens vazias de
agrotóxicos, pneus inservíveis, pilhas e baterias usadas.
Já está em fase final de pro-

jeto, o recolhimento do lixo
eletrônico.
Barbacena produz diariamente 80 toneladas de lixo. O
material é encaminhado para
a Usina de Reciclagem onde
acontece a separação pelos
membros da Associação Barbacenense de Reciclagem. O
restante é encaminhado para
um Aterro Sanitário, devidamente licenciado, na cidade
de Juiz de Fora. Essa ação fez
com que, recentemente, Barbacena fosse contemplada
com o ICMS Ecológico por
adotar medidas para destinação correta do lixo.

Fonte luminosa será inaugurada em maio
Falta pouco para que os barbacenenses voltem a ver novamente a fonte luminosa do Jardim Municipal em funcionamento. Está marcada para o mês de maio, a inauguração da fonte
luminosa, que acontecerá juntamente com a nova iluminação do Jardim
Municipal e da Praça do Globo.
A grande novidade da revitalização da fonte é o trabalho de impermeabilização, que envolve a aplicação de um material que evitará vazamento de água. A recuperação da
fonte é resultado de um trabalho da
Prefeitura Municipal, em parceria
com uma empresa de Barbacena.
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DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA – DEMASP
PORTARIA Nº 012/2012

Cria Comissão Especial para acompanhamento da transição dos pedidos administrativos de suplemento alimentar – Secretaria de Desenvolvimento Social e DEMASP/Barbacena e dá outras providências.
O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA – DEMASP, no uso das atribuições de
seu cargo, ao agasalho da Lei 3.154/95, combinado com as Leis Delegadas Municipais nº 04, de 28 de fevereiro de 2005, art. 15, I, 024/2009 e 029/2009, considerando os artigos 13, I e 18, IV, “c” da Lei 8.080/90,
considerando a Lei 8.742/93 que não contempla atendimentos em alimentação e nutrição, considerando a
Resolução 39/2010 do CNAS, a Lei Complementar 141/2012, que regulamenta o § 3º do artigo 198, CF/88,
em especial artigo 3º, II da referida LC., e a RECOMENDAÇÃO 001/2012 da 5ª PJCB, é que,
RESOLVE:
Art. 1º - Criar Comissão Especial para acompanhar administrativamente toda a transição dos pedidos administrativos de suplemento alimentar da Secretaria de Desenvolvimento Social para o DEMASP, e desenvolver
projeto básico para atendimento de pedidos junto à população carente.
Art. 2º - A presidência da Comissão ficará a cargo do primeiro dos membros abaixo elencados:
Glaíse de Souza Carvalho - Coord. Assistência Farmacêutica
Fernanda Aparecida Duarte – Assistente Social do NASF
Marcos Iran Dias – enfermeiro UBS – Santa Cecília
Art. 3º - Comporá esta Comissão duas servidoras da Secretaria de Desenvolvimento Social do município de
Barbacena.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.
Barbacena-MG, 28 de fevereiro de 2012, 170º ano da Revolução Liberal, 82º da Revolução de 30.
Edson Rezende Morais
Diretor-Geral do DEMASP
Barbacena-Minas Gerais
..............................................................................................................................................................
PORTARIA Nº 013/12
Concede aposentadoria voluntária à servidora MARIA DA PIEDADE RIBEIRO e dá outras providências.
O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA – DEMASP, no uso das atribuições de
seu cargo, ao agasalho da Lei 3.154/95, combinado com as Leis Delegadas Municipais nº 04, de 28 de fevereiro de 2005, art. 15, I, 024/2009 e 029/2009, em conformidade com o disposto no art. 6º, da EC 041/2003,
e o Parecer Jurídico 074/11 da Assessoria Jurídica, com os documentos da Divisão de Recursos Humanos do
DEMASP que instruíram o processo de aposentadoria, e considerando a conferência do SIMPAS,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais à servidora
MARIA DA PIEDADE RIBEIRO, matrícula 19.150, nível C-09, ocupante do cargo de cantineira do Quadro dos
Servidores Públicos Municipais do DEMASP.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.
Barbacena-MG, 03 de março de 2012, 170º ano da Revolução Liberal, 82º da Revolução de 30.
Edson Rezende Morais
Diretor-Geral do DEMASP
Barbacena-Minas Gerais
..............................................................................................................................................................
PORTARIA Nº 014/12
Exoneração a pedido e dá outras providências.
O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DEMASP, no uso das atribuições de seu cargo,
ao agasalho da Lei 3.154/95, combinada com a Lei Delegada Municipal nº 04, de 28 de fevereiro de 2005,
art. 15, I e Leis Delegadas 024 e 029/09, e em conformidade com o pedido de exoneração protocolado em
01/03/2012 pela servidora aprovada em concurso público, convocada através da Portaria 029/2011,
RESOLVE:
Art. 1º - EXONERAR, a pedido, a servidora efetiva ISABELA PICININ VALENTE, portadora do CPF nº 074.030.91612, classificada em 2º lugar no Concurso Público Edital 013/2010, do Quadro de Servidores Públicos Municipais do DEMASP.
Art. 2º - Em decorrência desta exoneração, deverá ser nomeado(a) o(a) próximo(a) classificado(a) no concurso
público, Edital 13/2010 para suprir a vaga da mesma.
Barbacena, MG, 01 de março de 2012, 170º ano da Revolução Liberal, 82º da Revolução de 30.
Edson Rezende Morais
Diretor Geral do DEMASP
Barbacena - Minas Gerais
..............................................................................................................................................................

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL
Faço saber que a Câmara Municipal de Barbacena aprovou, nos termos do art. 71 e seu Parágrafo Único da Constituição Municipal
e eu, Carlos Roberto Batista, Presidente, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº. 800/2012
“Aprova o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e dá outras providências”
Art. 1º. Fica aprovado o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e aprovadas, sem ressalvas, as contas
da Prefeitura Municipal de Barbacena, exercício de 2003.
Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 14 de março de 2012,
170º. ano da Revolução Liberal, 82º. da Revolução de 30.
Vereador Carlos Roberto Batista
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº. 012/11 – autoria Mesa Diretora da Câmara)
........................................................................................................................................................................................
Faço saber que a Câmara Municipal de Barbacena aprovou, nos termos do art. 71 e seu Parágrafo Único da Constituição Municipal
e eu, Carlos Roberto Batista, Presidente, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº. 801/2012
“Aprova o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e dá outras providências”
Art. 1º. Fica aprovado o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e aprovadas as contas da Prefeitura
Municipal de Barbacena, exercício de 2007.
Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 14 de março de 2012, 170º. ano da Revolução
Liberal, 82º. da Revolução de 30.
Vereador Carlos Roberto Batista
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº. 013/11 – autoria Mesa Diretora da Câmara )
........................................................................................................................................................................................
Faço saber que a Câmara Municipal de Barbacena aprovou, nos termos do art. 71 e seu Parágrafo Único da Constituição Municipal
e eu, Carlos Roberto Batista, Presidente, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº. 802/2012
“Aprova o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e dá outras providências”
Art. 1º. Fica aprovado o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e aprovadas, as contas da Prefeitura
Municipal de Barbacena, exercício de 2004.
Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 16 de março de 2012, 170º. ano da Revolução
Liberal, 82º. da Revolução de 30.
Vereador Carlos Roberto Batista
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº.006/12 – autoria Mesa Diretora da Câmara)
........................................................................................................................................................................................
Contratante: Câmara Municipal de Barbacena
Contratada: Bernadete Ribeiro c/ administração de EHV Negócios Imobiliários
Processo de Dispensa de Licitação nº 008/2012
Contrato de Locação nº 006/2012
Gabinete Vereador Flávio Barbosa da Silva sito na Rua São Leonardo, nº. 23, sala 303 em Barbacena/MG
Vigência: 01/03/2012 a 31/12/2012
Valor: R$ 630,00 (seiscentos e trinta reias) por mês
Barbacena 01 de março de 2012
Vereador Carlos Roberto Batista - Presidente
........................................................................................................................................................................................
RESUMO DA ATA 004/2012
004ª Sessão Extraordinária – 11.02.12 – 1º Período – 4º Ano da Legislatura
Presidente: Vereador Carlos Roberto Batista
Secretário “ad doc”: Vereador Eduardo José Lima Sad
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 09h29
“Abençoaste, Senhor, a tua terra; fizeste regressar os cativos de Jacó. Perdoaste a iniqüidade do teu povo; cobriste a todos os
seus pecados (Selá)”
(Salmo 85, 1-2)
I - Leitura e Discussão da Atas
Atas 001 e 002/2012 – Aprovadas por unanimidade.

II – Leitura das Correspondências e Comunicações
Não houve.
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 09h36
Discussão e Votação de Projetos
REGIME DE URGÊNCIA – URGENTÍSSIMA – SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Proj. Lei nº. 008/12 – Autoriza a concessão de auxílio à Associação das Irmãs Passionistas e dá outras providências. – Aut.
Executivo – PRAZO VENCE EM 01.03.12.
Com a palavra para encaminhar a votação o vereador Amarílio disse que votará no presente projeto, mas entende que o melhor
seria dar outra solução para o problema. No entanto, como problema é urgente ele votará.
Com a palavra para encaminhar a votação o vereador João Batista concordou parcialmente com o vereador Amarílio e que a parceria firmada com as Obras Passionistas a Prefeitura evita os gastos com a manutenção da escola. E votará favoravelmente.
Encerrada a votação o projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE.
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 concessão de auxílio à Associação das Irmãs Passionistas 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. 009/12 – Altera a redação do caput do art. 35 da Lei Municipal nº. 3.740, de 2003, que dispõe sobre a política
municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente e dá outras providências. – Aut. Executivo – PRAZO VENCE
EM 01.03.12.
Com a palavra para discutir o projeto o vereador Amarílio disse que outra situação que lhe preocupa é o fato de que a cidade
possui treze Conselhos e que teria sido procurado por dois conselheiros reivindicando também uma remuneração, pois querem
o mesmo tratamento. Falou que essas pessoas virão para Casa e que se os vereadores quiserem ser coerentes terão que votar
para todos. Prosseguindo o vereador Amarílio disse que a cidade continua vivendo momentos delicados, e citou o problema com o
telhado da Escola Monsenhor Lopes. Disse também que a matéria não tem nenhuma razão de ser urgente e por isso requer que
a matéria seja retirada da puta e retorne no período ordinário. Neste momento concedeu um aparte ao vereador João Batista que
disse estar preocupado, pois a matéria em análise pegou carona e não necessitava estar sendo votada em regime de urgência.
E se eles concederem o pagamento a um grupo de conselheiros terão de conceder para todos os conselheiros. O município está
em dificuldades, o pagamento dos servidores não está em dia e os funcionários estão reclamando continuamente. Dando seguimento o vereador Amarílio disse que os conselheiros não deveriam ser remunerados. Concedeu um aparte ao vereador Ronaldo
Braga que disse entender os questionamentos feitos pelo vereador Amarílio e a preocupação dos demais vereadores e justificou
e colocou que o único Conselho que é remunerado é este, sendo absolutamente legal, nenhum outro Conselho tem o direito
de reivindicar tal remuneração. O Conselho Tutelar tem o direito de reivindicar esse aumento e quanto ao mérito do aumento
o vereador Amarílio estaria solicitando o sobrestamento da matéria e esta é uma questão que a Casa deve analisar e que ele
não se opõem, pois também julga que a matéria não é tão urgente e que necessita da bancada do governo presente para que
a matéria seja votada. Concedeu um aparte ao vereador Alaôr que disse existir uma distorção dos valores apresentados e que o
aumento seria em torno de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e essa foi a informação passada pelo governo. Quanto à questão de
quais conselhos seriam ou não remunerados é preciso ressaltar que este é o único conselho em que seus membros são votados,
podendo qualquer cidadão fazer parte dele, já os outros conselheiros são indicados e que os suplentes não recebem remuneração. Falou ainda que esta remuneração não é privilégio dos conselheiros de Barbacena, sendo paga em todo o estado de Minas
Gerais. Prosseguindo com a palavra pela ordem o vereador Amarílio questionou o que impediria os demais conselheiros de virem
para a Câmara exigir que se dê a eles uma remuneração. E finalizou afirmando que este projeto ele não vota porque Barbacena
tem outras prioridades. E apelou para que o projeto fique suspenso até o início do período ordinário e reafirmou que não votará o
presente projeto porque não quer ficar recebendo os demais Conselheiros e lhes dando satisfação a esse respeito.
Com a palavra pela ordem o vereador Eduardo Sad disse ter feito um pedido ao vereador Amarílio, ontem, para que ele votasse
favoravelmente a este projeto, mas diante das razões apresentadas hoje retira o seu pedido. E disse entender os motivos do
vereador Amarílio.
Com a palavra pela ordem o vereador João Batista disse estar de pleno acordo com o vereador Amarílio no sentido de que o
projeto seja sobrestado já que ele não é um projeto urgente. E discorda do aumento, bem como discorda do pagamento de
Conselheiros. E finalizou reafirmando ser contra e que ficará contra até o final, não havendo a mínima possibilidade de vir a votar
favoravelmente a esse projeto.
O Sr. Presidente, nesse momento, atendendo à solicitação do vereador Amarílio determinou a retirada do projeto de lei nº 009/12
da pauta e determinou o sobrestamento do mesmo pelo prazo de quinze dias até o retorno do período ordinário.
TERCEIRA PARTE – ORADORES INSCRITOS – ENCERRAMENTO – 10H03
Com a palavra o Sr. Presidente suspendeu a reunião extraordinária marcada para a próxima segunda-feira, 13/02/2012, dada a
aprovação do primeiro projeto e redação final e a retirada da pauta do segundo projeto.
Não havendo oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão às 10h04.
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 Carlos Roberto Batista
Secretário “ad doc”: Vereador Eduardo José Lima Sad
........................................................................................................................................................................................
RESUMO DA ATA 006/2012
002ª Sessão Ordinária – 23.02.12 – 1º Período – 4º Ano da Legislatura
Presidente: Vereador Carlos Roberto Batista
Secretário “ad doc”: Vereador Eduardo José Lima Sad
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19H26
“Filho meu, não te esqueças de minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos.”
(Provérbios 3, 1)
I - Leitura e Discussão da Atas
Ata da Audiência Pública para Discussão dos Problemas do Cartório de Notas e Ata 108/2011 – Já haviam sido lidas na última
reunião ordinária, mas não foram votadas por falta de quorum para deliberação – Atas Aprovadas por unanimidade.
Atas 003 e 005/2012 – Aprovadas por unanimidade.
II – Leitura da Correspondência e Comunicações
- Correspondência de agradecimento do Título de Cidadão Benemérito do Cel. Luiz Carlos Martins.
- Ofício Circular 04/2012 da Paróquia de Santo Antônio.
- Requerimento s/nº do Vereador Ronaldo Braga solicitando sua inclusão nas comissões permanentes da Câmara no ano de 2012:
de Constituição e de Estudos Municipais;
- Ofício nº 018/2012 do Vereador Amarílio Augusto de Andrade colocando-se à disposição para participar das comissões de
Redação e Comissão de Constituição e Justiça ou qualquer outra que entender necessária.
- Requerimento s/nº do Vereador João Batista Rosa solicitando sua inclusão nas comissões permanente da Câmara no ano de
2012: de Constituição e de Políticas Públicas para Juventude;
- Requerimento s/nº do Vereador Eduardo Sad solicitando sua inclusão na comissão de Constituição;
- Requerimento s/nº do Vereador José Jorge Emídio solicitando sua inclusão na comissão de Constituição e informou que continua
como líder do PDT;
- Correspondência do Ministério da Saúde nº. de ref.: 001313/MS/SE/FNS; 001827/MS/SE/FNS; 001283/MS/SE/FNS; 000131/
MS/SE/FNS; 000280/MS/SE/FNS; 002219/MS/SE/FNS; 001697/MS/SE/FNS; 004312/MS/SE/FNS; 005393/MS/SE/FNS;
004642/MS/SE/FNS; 000352/MS/SE/FNS; 000799/MS/SE/FNS; 001132/MS/SE/FNS; 001228/MS/SE/FNS; 000363/MS/SE/
FNS; 000640/MS/SE/FNS; 000455/MS/SE/FNS; 001959/MS/SE/FNS; 000559/MS/SE/FNS; 002606/MS/SE/FNS; 001981/MS/
SE/FNS; 000093/MS/SE/FNS; 000616/MS/SE/FNS; 001329/MS/SE/FNS; 001947/MS/SE/FNS; 008167/MS/SE/FNS; 014016/
MS/SE/FNS; 000112/MS/SE/FNS; 000120/MS/SE/FNS; 007160/MS/SE/FNS; 012560/MS/SE/FNS; 003396/MS/SE/FNS;
007636/MS/SE/FNS; 005736/MS/SE/FNS; 001894/MS/SE/FNS; 003395/MS/SE/FNS; 003195/MS/SE/FNS; 008972/MS/SE/
FNS; 004565/MS/SE/FNS; 002659/MS/SE/FNS; 000230/MS/SE/FNS; 006489/MS/SE/FNS; 001305/MS/SE/FNS; 011617/MS/
SE/FNS; 012034/MS/SE/FNS; 008792/MS/SE/FNS; 001346/MS/SE/FNS.
- Correspondência do Ministério da Educação Comunicado nº: CM291652/2011; CM294542/2011; CM002249/2011.
- Ofício nº 019/2012 da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças.
- Prestação de Contas Referente ao Convênio 005/2011, janeiro de 2012 das Obras Passionistas São Paulo da Cruz.
- Ofício nº 019/2012 do Vereador Amarílio Augusto de Andrade comunicando que permanece na liderança do PSC.
- Ofício nº 020/2012 do Vereador Amarílio Augusto de Andrade comunicando que está sendo indicado como líder da minoria.
PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA
- Proj. Dec. Leg. nº. 006/12 – Aprova o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e dá outras providências
– Aut. Mesa da Câmara.
- Proj. Dec. Leg. nº. 007/12 – Concede Diploma de Honra ao Mérito ao Sr. Geraldo Toledo e dá outras providências – Aut. Mesa
da Câmara.
- Proj. Dec. Leg. nº. 008/12 – Aprova a Ata da 89ª e dá outras providências – Aut. Mesa da Câmara.
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19H48
Discussão e Votação de Projetos
REGIME DE URGÊNCIA – URGENTÍSSIMA – SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Proj. Lei nº. 009/12 – Altera a redação do caput do art. 35 da Lei Municipal nº. 3.740, de 2003, que dispõe sobre a política
municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente e dá outras providências. – Aut. Executivo – PRAZO VENCE EM
01.03.12. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR EDUARDO SAD.
Com a palavra pela ordem o vereador Eduardo Sad disse que o presente projeto já fora votado em primeira redação e na próxima
terça-feira ele será votado em segunda e redação final, mas como houve a solicitação de um vereador ele fez a solicitação de
vistas.
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. APROVADO POR UNANIMIDADE.
PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM BLOCO: 27.12.11. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR RONALDO BRAGA.
EM DESTAQUE:
- Requerimento nº. 156/11 de autoria do Ver. Amarílio Andrade a pedido do Ver. Ronaldo Braga. VISTAS CONCEDIDAS AO
VEREADOR EDUARDO SAD.
- Requerimento nº. 159/11 de autoria do Ver. Amarílio Andrade a pedido do Ver. Ronaldo Braga. VISTAS CONCEDIDAS AO
VEREADOR EDUARDO SAD.
- Requerimento nº. 161/11 de autoria do Ver. Amarílio Andrade a pedido do Ver. Ronaldo Braga. VISTAS CONCEDIDAS AO
VEREADOR EDUARDO SAD.
- Requerimento nº. 162/11 de autoria do Ver. Amarílio Andrade a pedido do Ver. Ronaldo Braga. VISTAS CONCEDIDAS AO
VEREADOR EDUARDO SAD.
- Requerimento nº. 171/11 de autoria do Ver. Amarílio Andrade a pedido do Ver. João Batista Rosa. VISTAS CONCEDIDAS AO
VEREADOR EDUARDO SAD.
Com a palavra para justificativa o vereador Eduardo Sad falou que seus pedidos de vistas são em razão da ausência do vereador
para defender seus requerimentos. Requerimentos importantes e que ele também tem interesses que sejam esclarecidos.
TERCEIRA PARTE – ORADORES INSCRITOS – ENCERRAMENTO – 20H13
Não havendo oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, às 20h14 o Sr. Presidente determinou o encerramento da presente
Sessão. Eu, Danielle de Paula Almeida, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e pelo Senhor Secretário.
Presidente: Vereador Carlos Roberto Batista
Secretário “ad doc”: Vereador Eduardo José Lima Sad
........................................................................................................................................................................................
RESUMO DA ATA 007/2012
003ª Sessão Ordinária – 28.02.12 – 1º Período – 4º Ano da Legislatura
Presidente: Vereador Carlos Roberto Batista
Secretário: Vereador Johnson Oliveira Marçal
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19H27
“Bem aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos; feliz serás,
e te irá bem.”
(Provérbios 128, 1-2)
I - Leitura e Discussão da Atas
Ata 004/2012 – Aprovada com o voto contrário do vereador Flávio Barbosa.
Ata 006/2012 – Aprovada com a abstenção do vereador Flávio Barbosa.
II – Leitura da Correspondência e Comunicações
- Correspondência do Ministério da Saúde nº. de ref.: 000201/MS/SE/FNS; 002545/MS/SE/FNS; 000621/MS/SE/FNS; 000002/

MS/SE/FNS.
- Ofício 546/2012- SUGRA/GERAT/DR/MG – Correios. Assuntos: Reajuste do Repasse Financeiro à Prefeitura.
- Ofício Circular Externo/MDS/SNAS/DEFNAS/CGEOF/Nº 56/2012 e 55/2012 do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate
à Fome.
- Ofício nº 020/2012 do Vereador Amarílio Augusto de Andrade comunicando que está sendo indicado como líder da minoria.
- Requerimento s/nº do Vereador Alaôr Leite solicitando sua indicação para as seguintes comissões: Comissão de Estudos Municipais, Comissão de Segurança Pública e Comissão de Redação;
- Requerimento s/nº do Vereador Ronaldo Braga solicitando sua inclusão na Comissão de Direitos Sociais no ano de 2012;
- Requerimento s/nº do Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira solicitando sua indicação para a Comissão de Segurança Pública no
ano de 2012;
- Requerimento nº 011/2012 – Atestado médico justificando sua ausência na última reunião do dia 23/02/2012;
- Ofício nº 03/2012 – Do vereador Eduardo Sad comunicando que está se retirando da Comissão Especial criada pela portaria nº
103/2012 de 04/10/2011, presidida pelo vereador João Batista Rosa.
-Requerimento nº 10/2012 do vereador Amarílio Andrade requerendo voto de pesar pelo falecimento do Dr. Eloy Henrique Dutra
Câmara.
III- Apresentação de Proposição
- Do Vereador Amarílio: – Requerimento nº 002/2012 – Requer seja consignado um voto de congratulação ao jornalista Antônio
Claret Guerra, pela promoção de nossa cidade em seu prestigioso Jornal MG Turismo. – Indicação nº 002/2012 – Solicita que seja
a presente indicação levada à apreciação da Prefeita Municipal, para que a mesma estude envie à Câmara Municipal, estudos
concedendo aposentadoria especial ao guardas municipais, no intuito de evitar que os mesmos busquem seus direitos na justiça.
– Requerimento nº 003/2012 – Requer voto de congratulação à Heloisa Narciso. Indicação nº 001/2012 – Solicita a recuperação
do asfalto, além da limpeza (capina, retirada de entulho) na rua Waldemar Sebastião Nogueira no bairro Água Santa. – Indicação
nº 003/2012 – Solicita a manutenção do córrego Bahia, primeira etapa. Ressaltou que não está criticando a Prefeita, mas sim
todos os demais prefeitos que sucederam o prefeito que fez aquela obra. E lamentou o descaso com o dinheiro público, pois se
medidas urgentes não ferem tomadas prejuízos maiores acontecerão. – Indicação nº 005/2012 – Solicita seja a presente levada
a apreciação da Prefeita Municipal, para que a mesma envie à Câmara Municipal, projeto de lei denominando como Vicente de
Paulo Araújo a UPA 24 horas, localizada na Av. Pereira Teixeira, ao lado do Hospital Ibiapaba. – Indicação nº 011/2012 – Solicita
recuperação da Ponte situada na Rua Luiz Delbem e acesso ao bairro Roman, depois do Centro Regional de Saúde, à direita,
pois a mesma não dá nenhuma segurança aos moradores daquela localidade e coma a últimas chuvas sua base foi totalmente
comprometida. – Indicação nº 015/2012 – Solicita a Sra. Prefeita que a mesma solicite providências urgentes no sentido de
se fazer a distribuição de um bueiro na Rua Carlos Borges Montes em frente ao nº 19 que está totalmente entupido, jogando
água nas residências próximas, colocando em risco as mesmas. – Indicação nº 004/2012 – Solicita seja levada à apreciação da
Prefeita Municipal, para que envie à Câmara Municipal cópia de todo o processo licitatório pra o transporte coletivo de Barbacena,
inclusive o mandado de segurança impetrado pela empresa Gomes e cópias do edital. – Requerimento nº 010/2012 – Requer
voto de pesar pelo falecimento do Dr. Eloy Henrique Dutra Câmara. – Requerimento nº 009/2012 – Requer cópia da gravação
da reunião do dia 1º de fevereiro passado, audiência pública que envolveu o Cartório do 1º Registro de Imóveis da Comarca de
Barbacena e seu respectivo titular, bem como nomeação de Comissão Especial para, em conjunto com o Presidente da OAB/
MG de Barbacena e a Vice-Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Ética de Barbacena, visando levar ao conhecimento
do Corregedor Geral de Justiça.
- Do vereador José Jorge: – Memorial s/n – A Sra. Dilma Rouseff solicitando apoio da mesma junto ao DENIT para que seja
realizada a confecção e execução de um projeto de viaduto de pedestre e veículos no bairro Caiçaras, em Barbacena. – Indicação nº 014/2012 – Solicita a Sra. Prefeita que a mesma providencie com urgência a reforma do telhado no Museu George
Bernanos. – Indicação nº 013/2012 – Solicita a Sra. Prefeita que a mesma providencie com urgência a construção de um muro
de contenção na Escola Municipal Coronel Camilo Gomes de Araújo. – Indicação nº 012/2012 – Solicita a Sra. Prefeita que a
mesma providencie com urgência a cobertura da Escola Municipal Coronel Camilo Gomes de Araújo. – Indicação nº 016/2012
– Solicita a construção de um redutor de velocidade na Rua Tomaz Gonzaga, próximo ao Supermercado União. – Requerimento
nº 005/2012 – Requer sessão solene no dia 30/03/2012 para comemoração dos 22 anos do Sindicato dos Trabalhadores e
Empregados Rurais de Barbacena e Região.
- Do vereador Eduardo Sad: - Indicação nº 009/2012 – Solicita a troca da iluminação de mercúrio para a de vapor de sódio na Rua
Francisco Cesar de Oliveira no bairro São Francisco. – Indicação nº 010/2012 – Solicita troca da iluminação de mercúrio para a de
vapor de sódio na Rua José de Alencar Campos, no bairro Grogotó. – Requerimento nº 008/2012 – Requer moção para o Andaraí
Esporte Clube, por se destacar com seus 68 anos na área de desportos em Barbacena e regiões do Estado de Minas.
- Do vereador João Batista: Indicação 006/2012 – Solicita a limpeza, com capina e outros procedimentos necessários para a Rua
A. de Paula, inclusive uma esquina entre esta Rua e a Rua Lorimar Araújo do bairro Santa Cecília. – Requerimento nº 007/2012
– Requer seja enviado o requerimento em questão à Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, no sentido que tome as providências cabíveis e necessárias para as obras de melhoramento na Rua Silvio Romano Quintão, bairro Vista Alegre. – Indicação nº
008/2012 – Solicita a Secretaria de Obras, que providencie asfaltamento das Ruas Arnaldo Bagetto, Dr. Leopoldo Costa, Joaquim
Sebastião e Luiz Gonzaga de Paula no bairro Grogotó. - Indicação nº 007/2012 – Solicita a limpeza e manutenção das vias
públicas da cidade, capina e limpeza das Ruas João Ribeiro de Navarro, Paraíba, José Benedito de Oliveira, Dr. Valério Abranches,
Capitão de Araújo Lima, Monsenhor Nogueira Duarte, bairro Boa Morte.
Com a palavra pela ordem o vereador João Batista comunicou ao vereador Eduardo Sad que a Comissão se reuniu não uma vez,
mas duas e que ele estava presente e que está aguardando o envio de documentos já que as duas vezes que solicitaram documentos estes foram enviados incorretamente. Estando, inclusive o Sr. Presidente empenhado em ajudar a Comissão a solucionar
esse problema, tendo a Comissão solicitando uma prorrogação até que tais documentos sejam enviados para a Casa.
- Da Mesa da Câmara: Requerimento nº 001/2012 – Requer seja consignado na ata dos trabalhos um voto de congratulações
para com a Associação Barbacenense de Ação contra a AIDS, na pessoa do Dr. Ângelo Feres e toda a equipe, pelo reconhecimento e empenho em evitar a transmissão vertical da AIDS às crianças recém nascidas, através de um pré-natal responsável e
consciente, requer, outrossim, seja enviada moção ao homenageado.
PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA
- Proj. Dec. Leg. nº. 009/12 – Aprova o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e dá outras providências
– Aut. Mesa da Câmara.
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20H02
Discussão e Votação de Projetos
REGIME DE URGÊNCIA – URGENTÍSSIMA – SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Proj. Lei nº. 009/12 – Altera a redação do caput do art. 35 da Lei Municipal nº. 3.740, de 2003, que dispõe sobre a política
municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente e dá outras providências. – Aut. Executivo – PRAZO VENCE
EM 01.03.12.
Com a palavra para discutir o projeto o vereador Amarílio ressaltou que fez alguns questionamentos, no presente projeto, porque
a Prefeitura encontra-se inadimplente e passando por dificuldades financeiras. Afirmou que esse projeto o surpreendeu, já que
a matéria representa aumento de despesa. Disse, ainda que as coisas evoluem e que recebeu do vereador Alaôr informações a
respeito do projeto e que os Conselheiros receberão salários condizentes com as grandes cidades. Desta forma caminhará com o
projeto. Sabe que o projeto poderia ser melhorado, mas não fará porque o mesmo já foi aprovado em primeira votação e não há
mais possibilidade. Porém, está convencido de que por todo trabalho desenvolvido pelos Conselheiros e por sua dedicação integral
ao Conselho eles merecem a aprovação do presente projeto. Explicou ainda que está se posicionando a favor da sociedade, pois
seu único compromisso é com o povo de Barbacena.
Com a palavra para discutir o projeto o vereador João Batista disse que de fato é preocupante um projeto que aumenta despesas.
Lembrou que o município possui funcionários com salários altíssimos, causando um endividamento da máquina. E isso impossibilita o aumento dos salários daqueles que realmente trabalham e realmente fazem jus ao trabalho que desempenham. E pediu
que seja levado em consideração os casos passados que já ocorreram.
Com a palavra para discutir o projeto o vereador Ronaldo Braga disse ser bom que os vereadores tenham chegado a um consenso.
Lembrou que tinha feito a defesa do presente projeto em razão do trabalho realizado pelos conselheiros e disse também entender
o vereador Amarílio com seu posicionamento. Porém, todos chegaram à conclusão de que o impacto orçamentário não será tão
grande ao ponto de somar nem positivamente, nem negativamente para a Prefeitura.
Encerrada a discussão o presente projeto foi colocado 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 altera a redação do caput do art. 35 da Lei Municipal nº. 3.740, de 2003, que dispõe
sobre a política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente e dá outras providências. Encerrada a discussão foi o presente projeto colocado em votação em redação final tendo sido o mesmo aprovado por unanimidade.
SEGUNDA 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. APROVADO POR UNANIMIDADE.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DECRETO LEGISLTIVO
Proj. Dec. Leg. nº. 012/11 – 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 vereador Ronaldo Braga disse que os dois próximos projetos são de grande importância do ponto
de vista da prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, já que se trata de uma prestação de
contas do Governo do Prefeito Célio Mazoni de 2003 e da prestação de contas de 2007 do Governo do Prefeito Martin Andrada.
Falou que questões resolvidas pelo Tribunal de contas não lhe caberiam, como relator, serem questionadas. Ressaltou que no
Governo do ex-prefeito Célio as contas foram apontadas com ressalvas, por entenderem que foi feito um repasse a maior para
a Câmara Municipal, quando era Presidente o vereador Amarílio. E de igual forma, em 2007, o Tribunal entende que o prefeito
Martin Andrada abriu créditos suplementares, mas que não havia recursos disponíveis para tais créditos. Assim, o Tribunal analisa
com ressalvas e sugere maior planejamento e que a fiscalização por parte do Poder Legislativo seja mais efetiva. E afirmou que, na
medida em que o tribunal faz tais ressalvas ele aprova as contas, mas diz para o Poder Legislativo que não deixem de fiscalizar o
Poder Executivo de forma efetiva. E quis ressaltar essa questão para que fiquem alertas para isso daqui pra frente. E que agora sim
é o momento de se fazer a devida avaliação preservando a memória política da cidade, tendo o devido respeito por aqueles que
passaram pelos governos. E reafirmou que é preciso ter maior controle para que as coisas andem de uma maneira melhor.
Com a palavra para discutir o projeto o vereador Amarílio disse que a Casa tem praticado a irresponsabilidade ao dar poderes totais
ao chefe do Executivo e fugido a sua responsabilidade dando liberdade total para que ele faça o que quiser com o orçamento
municipal. Disse esperar, que por ocasião da LDO e do Orçamento, que tenham responsabilidade e coloquem um pouco de freio
no futuro Prefeito, não importando quem seja. Prosseguindo disse que não entraria no mérito da administração do ex-prefeito
Célio Mazoni, afinal fora um prefeito que ele ajudou a eleger, mas depois tornou-se oposição em razão do PMDB não mais o
querer. Disse que o que estava em votação era apenas um parecer prévio e que o Tribunal de Contas era uma instituição política.
E que quem decide são os sete Conselheiros, em sessão realizada uma vez por semana, onde são julgados todos os municípios
do estado, de qualquer maneira. E que nesse caso quem dá a palavra final são os vereadores e não o Tribunal de Contas, quem
julga as contas dos prefeitos é a Câmara Municipal. Falou que é possível que muitos dos vereadores não tenham examinado os
projetos e por esta razão pedirá vista para que possa ler e se aprofundar na matéria. E caso o prefeito Martin tenha cometido
alguma irregularidade ele irá defender a rejeição do parecer do Tribunal de Contas. Da mesma maneira com as contas do prefeito
Célio Mazoni, esta é a função que ele recebeu do povo. E pediu, então, que os vereadores para se aterem a isso. E se a Casa
decidir por rejeitar o parecer, dado por um tecnocrata e referendado por sete políticos indicados pelo Governador, eles deixam os
dois cidadão inelegíveis. E finalizou dizendo que não estão aqui para criar problemas para ninguém, mas também não devem ser
coniventes ou votar sem conhecer a matéria que estão votando.
Com a palavra para discutir o projeto o vereador Eduardo Sad disse sentir-se bem com a prestação de contas dos prefeitos sento
apresentadas hoje na Casa, isso porque ele foi líder da oposição durante o Governo do ex-prefeito Célio Mazoni. Nem por isso ele
irá querer votar contra um parecer do Tribunal de Contas. Fez um apelo para que todos votassem favoravelmente aos projetos,
referendando o Tribunal. Ressaltou que não há dúvidas de que são os vereadores que decidem quanto à aprovação das contas,
mas que é preciso que votem conscientemente, afinal podem responder inclusive judicialmente. E finalizou dizendo que a Câmara
de hoje é muito madura e só vota aquilo que entende ser do interesse do povo. E que o apóia nestas colocações.
Encerrada a discussão fora solicitada vistas do projeto pelo vereador Amarílio. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR AMARILIO
AUGUSTO DE ANDRADE.
Proj. Dec. Leg. nº. 013/11 – 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 AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE.
PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM BLOCO: 27.12.11.
O vereador Ronaldo Braga solicitou que fossem destacados do bloco os requerimentos de nº 174/2011 e 191/2011 de autoria do
vereador Amarílio Augusto, para que possam ser discutidos destacadamente. Pedido deferido pelo Sr. Presidente.
EM DESTAQUE:
- Requerimento nº. 156/11 de autoria do Ver. Amarílio Andrade a pedido do Ver. Ronaldo Braga.
Com a palavra para discutir o vereador Amarílio disse que quando entrou com o requerimento o Sr. Caetano era o Secretário de
Agricultura e que a Secretaria tinha muitos gastos e muitos contratados. Entende que o seu requerimento não possui mais sentido
em razão do Sr. Caetano não ser mais o Secretário. Disse ter notícias de que a Secretaria continua com o quadro complicado e
onerando muito o município. Com isso o vereador Ronaldo Braga atingiu o seu objetivo que é obstruir o trabalho da Casa. Mas
disse estar satisfeito e por esta razão solicitou a retirada do presente requerimento e o conseqüente arquivamento do mesmo.
TERCEIRA PARTE – ORADORES INSCRITOS – ENCERRAMENTO – 21H03
Com a palavra pela ordem o vereador Ronaldo Braga disse que não obstruiu a matéria, apenas entendia que era preciso destacar
a matéria para ser melhor discutida naquele momento. Falou que neste caso, quando o vereador Amarílio convocou o Secretário
Caetano o objetivo era que ele explicasse qual era a função do senhor José Donato dos Santos e do servidor Robson, e no seu entendimento tratava-se de uma questão pessoal e não de uma questão parlamentar. Disse ter considerado que os fundamentos do
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requerimento eram poucos e não o justificavam podendo vir de qualquer um, não justificando a convocação de um Secretário de
Governo e que a questão poderia ser resolvida com a visita do vereador até a Secretaria. Mas nada impede que questões futuras
façam com que o vereador venha novamente a apresentar requerimento solicitando a vinda do Secretário até esta Casa, à medida
que não tenha suas solicitações atendidas perante a Secretaria. Disse ainda que é defensor do Governo mas não está aqui para
acobertar ineficiências e nem defender incompetentes. Mas não foi o caso em questão e não houve de sua parte a intenção de
tentar obstruir o andamento do requerimento, apenas julgou que o vereador Amarílio poderia ser atendido de outra forma.
Com a palavra como líder do PSC o vereador Amarílio disse ter ouvido atentamente o vereador Ronaldo Braga que tentou inverter
a situação que está acontecendo. Disse ter todos os documentos em seu gabinete que comprovam os belos salários que eram
pagos para quem sequer trabalhava. Disse entender que o vereador Ronaldo tem que tentar blindar a Sra. Prefeita e os Secretários, mas que nesse intuito ele se utiliza da obstrução para esse fim com o destaque dos requerimentos. Ressaltou que entende o
jogo político, mas que não faz parte e que a Casa tem que fiscalizar quando o dinheiro público está envolvido. E alertou aos demais
vereadores para refletirem sobre os demais requerimentos que estão destacados e que ainda serão votados.
Não havendo oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, às 21h17 o Sr. Presidente determinou o encerramento da presente
Sessão. Eu, Danielle de Paula Almeida, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e pelo Senhor Secretário.
Presidente: Vereador Carlos Roberto Batista
Secretário: Vereador Johnson Oliveira Marçal
........................................................................................................................................................................................
RESUMO DA ATA 008/2012
004ª Sessão Ordinária – 01.03.12 – 1º Período – 4º Ano da Legislatura
Presidente: Vereador Carlos Roberto Batista
Secretário: Vereador Johnson Oliveira Marçal
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19H24
“Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz; sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas.”
(Salmos 130, 1-2)
I - Leitura e Discussão da Atas
Não houve
II – Leitura da Correspondência e Comunicações
- Correspondência do Ministério da Saúde nº. de ref.: 007970/MS/SE/FNS; 006392/MS/SE/FNS.
- Portaria nº. 036/2012 – Nomeia as Comissões Permanentes da Câmara Municipal para o Ano Legislativo de 2012;
- Correspondência do Ministério da Educação Comunicado nº: CM008645/2012;
- Ofício nº 008/2012 - Demonstrativos Sintéticos da CENATUR;
- Requerimento s/nº do Vereador João Evandro da Silva informando que continua como líder do PT;
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19H32
Discussão e Votação de Projetos
REDAÇÃO FINAL – 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. APROVADO POR UNANIMIDADE.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DECRETO LEGISLTIVO
Proj. Dec. Leg. nº. 012/11 – 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 não ver alternativa senão vir à Tribuna e justificar seu pedido de
vistas a este projeto. Disse que as contas do ex-prefeito Célio Mazoni estão corretas e que ele verificou todos os itens, estando
em condições de serem aprovados. E pediu, em nome da liderança do PSC, que os demais vereadores caminhem favoravelmente
com o presente projeto.
Encerrada a discussão o presente projeto foi colocado em votação nominal e foi aprovado da seguinte forma: votaram favoravelmente os vereadores Alaôr Leite, Amarílio Augusto, Eduardo Sad, Flávio Barbosa, João Batista, João Evandro, Johnson Marçal, Luiz
Gonzaga, Ronaldo Braga, Carlos Roberto. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.
Proj. Dec. Leg. nº. 013/11 – 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 encaminhar a votação o vereador Amarílio disse que irá caminhar favoravelmente o presente e apenas está
justificando, pois analisou o projeto para poder votar com segurança.
Encerrada a votação nominal o projeto foi aprovado da seguinte forma: votaram favoravelmente os vereadores Alaôr Leite, Amarílio
Augusto, Eduardo Sad, Flávio Barbosa, João Batista, João Evandro, Johnson Marçal, Luiz Gonzaga, Ronaldo Braga, Carlos Roberto.
APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.
Proj. Dec. Leg. nº. 006/12 – 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 Braga disse que nessa prestação de contas do ex-prefeito Célio Mazoni
também não há ressalvas do Tribunal de Contas, mas como ele não sabia que a mesma entraria em pauta no dia de hoje sabe
que é necessário que os demais vereadores façam uma avaliação.
Encerrada a discussão fora solicitada vistas do projeto pelo vereador Amarílio Augusto de Andrade. VISTAS CONCEDIDAS AO
VEREADOR AMARÍLIO AUGUSTO DE ANDRADE.
Com a palavra para justificativa de voto o vereador João Batista afirmou que apesar da ressalva feita pelo Tribunal de Contas a
mesma não caracterizou qualquer prejuízo para o erário público. Por isso votou favoravelmente e apenas ressaltou a ressalva.
- PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM BLOCO: 28.02.12. APROVADO POR UNANIMIDADE.
EM DESTAQUE:
- Requerimento nº. 159/11 de autoria do Ver. Amarílio Andrade a pedido do Ver. Ronaldo Braga.
Com a palavra para discutir o requerimento o vereador Amarílio disse que apesar de o Secretário não ser mais o mesmo e do
objeto já estar, em parte, comprometido, não há como negar que alguma coisa está errada com aquela Secretaria. E que o que
lhe preocupa é o custo da Secretaria de Agricultura, que é de R$ 1.854.334,22 (um milhão, oitocentos e cinqüenta e quatro mil,
trezentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos), mas os agricultores não estão recebendo nenhum apoio. E se perguntou
como está sendo feito este gasto. Disse não ter dúvidas de que ela está totalmente inchada, independente de quem seja o Secretário. E pediu que os vereadores dessem uma prova de que estão aqui para fiscalizar e se inteirar do que está acontecendo com a
Secretaria de Agricultura. E finalizou dizendo que por estes motivos não retirará o requerimento e solicitou aos demais vereadores
que caminhassem com ele aprovando o requerimento.
Com a palavra para discutir o requerimento o vereador Ronaldo Braga disse que compreende as preocupações do vereador Amarílio, mas também discorda, pois considera o documento extemporâneo. Afinal o requerimento solicita a convocação do Secretário
da época e seu antecessor o que não seria coerente, posto não saber qual é o entendimento entre eles. Da mesma forma a
convocação do Sr. José Antônio. Explicou que qualquer pessoa tem o direito de vir participar das reuniões da Câmara sentada aqui
dentro do Plenário e se acontecer de alguém estar tumultuando as reuniões da Câmara a conduta a ser tomada é solicitar que ele
se cale ou então que ele seja retirado da Casa, para proteção dos vereadores e até dos demais cidadãos que estejam presentes.
E pediu que o vereador Amarílio retirasse o seu requerimento. Mas se o vereador Amarílio entendesse que o requerimento devesse
ser apreciado ele gostaria de caminhar contrariamente e pediu a bancada que se posicionasse contrariamente ao requerimento.
O Sr. Presidente esclareceu que as questões envolvendo o Sr. José Antônio foram tratadas da forma mais correta possível,
conduzidas de maneira a proteger os vereadores.
Com a palavra para discutir pela segunda vez o vereador Amarílio disse que gostaria de registrar que o Presidente Gonzaga
administrou o episódio do José Antônio com muita competência. Falou que a sua preocupação e o que o leva a não atender ao
pedido do vereador Ronaldo é porque quando ele entrou na Casa ele se justificava. Explicou que esse ato poderia ajudar a Prefeita
a moralizar a sua administração. E pediu que os vereadores considerassem o momento em que o requerimento foi colocado em
discussão na Casa. Neste momento concedeu um aparte ao vereador Eduardo Sad que disse ser necessário verificar onde foram
investidos os quase dois milhões de reais. Ressaltou que é muito importante que o ex-secretário Sebastião venha até Câmara,
pois se sabe que houve um desentendimento entre ele e a administração municipal, mas não se sabe as razões. Prosseguindo o
vereador Amarílio apelou para que os vereadores aprovem o presente requerimento.
Com a palavra para discutir o vereador Luiz Gonzaga disse que o que o levou a entrar para a vida pública foi a vontade de ajudar
a cidade. Ressaltou que o que viram nos discursos dos vereadores Amarílio e Ronaldo Braga faz parte do jogo político e que se a
Secretaria está inchada e gastando demais, cada um tem a sua parcela de culpa, desde os partidos aliados, até os não aliados.
Falou que a Prefeita para cumprir o seu mandato tem que agraciara aqueles que a ajudaram eleger. E pediu, então, para que
todos façam uma reflexão, pois se realmente querem mudar os destinos da cidade, é preciso contribuir mais e cobrar menos, o
projeto político tem que ser para a cidade, não pode ser partidário. Disse compreender a angústia do vereador Amarílio. Disse
concordar com o vereador Ronaldo Braga quando ele diz que o requerimento é extemporâneo, pois estão vivendo um momento
político e todos sabem como isso serve para desestabilizar quem está no poder e se ao menos as pessoas tivessem decência e
responsabilidade, e assumissem seus próprios erros, o que muitas vezes não acontece. Às vezes essas pessoas usam o momento
para destruir politicamente outra pessoa, por isso ele concorda com o vereador Ronaldo Braga e não votará favoravelmente ao
requerimento. E completou dizendo que os vereadores podem ir até a Secretaria e fazer a sua função de fiscalizadores para
saber o que é feito na cidade.
Com a palavra para discutir pela segunda vez o vereador Ronaldo Braga explicou que os valores apresentados como gastos da
Secretaria não se tratavam de um total gasto apenas com pessoal e sim com inúmeros projetos ligados àquela Secretaria. Falou
que no passado muito se disse a esse respeito e agora ficou provado, através da apresentação do relatório quadrimestral, que não
houve descumprimento do limite exigido por lei com a folha de pessoal da Prefeitura. Explicou que as forças políticas que ampararam a Prefeita continuam indicando pessoas para a Prefeitura da mesma forma como fora feito nos governos anteriores e como
será feito nos governos futuros. Mas que depois de muitos anos foi realizado concurso público tanto para a Prefeitura, quanto para
a Câmara. Mas nenhuma gestão política ficará sem os cargos em comissão, pois nenhum prefeito abrirá mão de ter a seu lado
pessoas de sua confiança. E informou que irá pedir para que seja feita a descriminação dos quase dois milhões de reais gastos
pela Secretaria de Agricultura para que fique bem esclarecido o que seja gasto com pessoal e o que sejam os demais gastos.
Com a palavra pela ordem o vereador Amarílio disse entender a posição do vereador Gonzaga, mas gostaria de deixar claro que
tanto o ex-vereador “Tião Batateiro” quanto o Sr. José Antônio, trabalharam muito para a Sra. Prefeita. Mencionou ainda que, conforme apresentado pelo Sr. Secretário, houve um excesso de arrecadação no montante de R$ 18.445.360,71 (dezoito milhões,
quatrocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta reais e setenta e um centavos). E ressaltou que por isso a explicação
do vereador Ronaldo não procede, afinal com esse excesso de arrecadação ela poderia ter inchado sim a prefeitura e ainda sim
se cumpriria os limites estabelecidos na lei de responsabilidade fiscal. E questionou por que ela não resolveu os problemas da
agricultura. E se disse satisfeito que o vereador Ronaldo vai buscar os dados. E que se tirasse o requerimento ele se mostraria
temeroso ou que o requerimento não teria fundamento, mas ele realmente tinha.
TERCEIRA PARTE – ORADORES INSCRITOS – ENCERRAMENTO – 20H33
Com a palavra para explicação pessoal o vereador Luiz Gonzaga disse que preza pelo respeito as pessoas e com as pessoas que
ele não consegue ter uma boa convivência ele evita conversar. Disse que as suas palavras em relação ao Sr. “Tião Batateiro” e ao
Sr. José Antônio não foram desrespeitosas, apenas desconhece os motivos que os levaram a deixar o governo. Afirmou que em
relação ao Sr. José Antônio não tem nenhuma convivência com ele, mas o respeita pelas atitudes e palavras.
Com a palavra como líder do PT o vereador João Evandro disse ter ouvido atentamente os colegas e disse ser importante fazer
suas avaliações, pois quando se fala do ex-vereador “Tião Batateiro” não sabe dizer porque o afastaram da Secretaria afinal vinha
realizando um bom trabalho frente à Secretaria. Mas ressaltou que se começarem a chamar as pessoas que já saíram do governo
para falarem aqui na Casa eles apenas estarão fortalecendo os inimigos.
Com a palavra pela ordem o vereador João Batista disse que a discussão que está se tendo aqui hoje faz parte do jogo democrático e político. Disse que o que atrapalha o país é um item da lei de responsabilidade fiscal que autoriza que seja gasto até 54%
dos recursos com a folha de pagamento. E isso é que deve ser corrigido por parte do governo federal e em sua opinião não se
poderia gastar mais do que 30% com a folha de pagamento. Prosseguindo como líder do PSD concedeu um aparte ao vereador
Amarílio que disse ter sido recebido pelo Secretário Estadual de Turismo que lhe informou que Barbacena não está incluída entre
as cidades históricas de Minas Gerais porque nunca foi apresentado um requerimento, com a documentação devida, para esta
inclusão. Prosseguindo o vereador João Batista disse saber que houve alguns passos importantes, mas poderiam ser melhores,
principalmente em relação ao turismo. E ressaltou que o erro é deles e eles devem corrigir. E se a população tem o mau hábito
de pedir empregos é porque não vêem alternativa na cidade que não lhe oferece oportunidades. E o que é mais triste, em sua
opinião, é saber que estão recebendo, e não estão conseguindo solucionar os problemas. É preciso unir uma equipe e buscar
ajuda com os deputados e senadores e fazer algo que dê resultados.
Não havendo oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, às 20h53 o Sr. Presidente determinou o encerramento da presente
Sessão. 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 Carlos Roberto Batista
Secretário: Vereador Johnson Oliveira Marçal
........................................................................................................................................................................................
RESUMO DA ATA 009/2012
005ª Sessão Ordinária – 06.03.12 – 1º Período – 4º Ano da Legislatura
Presidente: Vereador Carlos Roberto Batista
Secretário: Vereador Johnson Oliveira Marçal

Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19H27
“Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração; na presença dos Deuses a ti cantarei louvores; Inclinar-me-ei para o teu santo
templo, e louvarei o teu nome pela tua benignidade, e pela sua verdade; pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o
teu nome.”
(Salmo 138, 1-2)
I - Leitura e Discussão da Atas
Ata 007/2012 – Aprovada por unanimidade.
II – Leitura da Correspondência e Comunicações
- Correspondência do Ministério da Saúde nº. de ref.: 000324/MS/SE/FNS; 003667/MS/SE/FNS; 004979/MS/SE/FNS; 001897/
MS/SE/FNS.
- Requerimento s/nº do Vereador João Batista Rosa indicando seu nome para a liderança do PSD;
- Requerimento s/nº do Vereador Eduardo Sad indicando seu nome para a liderança do PTN;
III- Apresentação de Proposição
- Do vereador Amarílio: – Indicação nº 020/2012 – Solicita que a Prefeita solicite a reforma do parquinho da Escola Municipal
“Gabriela Ribeiro de Andrada”. – Indicação nº 018/2012 – Solicita que a Prefeita Municipal inclua o Núcleo Regional de Barbacena
de Voluntários de Prevenção e Combate ao Câncer do Hospital “Mário Penna” no projeto de lei das subvenções sociais. Para
que os serviços prestados pelo Núcleo não cessem, pois é obrigação do Poder Público fazer esta contra prestação. E anexou leis
federais e demais provas que atestam ser o Núcleo entidade de assistência social e não da área da saúde como fora entendido
pela administração municipal anteriormente.
- Do vereador Luiz Gonzaga: – Indicação 017/2012 – Solicita a Sra. Prefeita que a mesma, através do setor competente, encaminhe a esta Casa mensagem acompanhada de projeto de lei, que possibilite construção de uma travessia elevada de pedestres,
na Rua José Bonifácio, em frente aos Correios, no Centro.
- Do vereador Alaôr Leite: – Requerimento nº 014/2012 – Requer seja expedida moção de aplauso ao suboficial Wagner Rocha
de Oliveira pelo maravilhoso ensaio fotográfico da avifauna da Escola Preparatória de Cadetes do Ar – EPCAR – intitulado de “Asas
da EPCAR”. – Requerimento nº 012/2012 – Requer a realização de uma sessão solene comemorativa aos 50 anos da APAE de
Barbacena, como também uma homenagem para a Sra. Léa Paolucci Cascapera pela imensa dedicação e esforço em trazer a
instituição para Barbacena.
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19H44
Discussão e Votação de Projetos
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DECRETO LEGISLATIVO
Proj. Dec. Leg. nº. 012/11 – 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 Braga disse que apenas queria lembrar a ordem dos projetos, qual seja,
o projeto 012/2011 refere-se ao ano de 2003 do mandato do ex-prefeito Célio, o projeto 013/2011 refere-se ao ano de 2007
do mandato do ex-prefeito Martin e o projeto 006/2011 refere-se ao ano de 2004 do mandato do ex-prefeito Célio, todos com
pareceres favoráveis da Comissão da Câmara que avaliou os pareceres. E pediu que os demais vereadores que aprovassem tais
projetos. Lembrou que a Casa tem prazo para aprovação e envio dos projetos devidamente aprovados para o Tribunal de Contas.
Encerrada a discussão o projeto foi colocado em votação.
Com a palavra para encaminhar a votação o vereador Amarílio explicou que apenas pediu vistas dos projetos tão somente por
desconhecer a matéria e que pode examiná-los e agora pode dizer que caminhará favoravelmente com todos eles.
Com a palavra para encaminhar a votação o vereador João Batista disse que é necessário fazer um comentário, qual seja o fato
de que houve uma época em que a Prefeitura não tinha nenhum problema, mas alguns prefeitos passaram por dificuldades,
mas que nem por isso é possível dizer que eles tivessem sido incompetente. Lamentou porque Barbacena precisa sair dessa
situação, e que por mais que os prefeitos tentem fazer alguma coisa acabam encontrando dificuldades. Ressaltou que todos
os prefeitos fizeram suas administrações de maneira clara e segura e o parecer do Tribunal de Contas atesta isso, pois aprovou
suas contas de forma técnica.
Encerrada a votação nominal o projeto foi aprovado da seguinte forma: votaram favoravelmente os vereadores Alaôr Leite, Amarílio
Augusto, Flávio Barbosa, João Batista, José Jorge, Johnson Marçal, Luiz Gonzaga, Ronaldo Braga, Carlos Roberto. APROVADO
PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.
Proj. Dec. Leg. nº. 013/11 – Aprova o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e dá outras providências
– Aut. Mesa da Câmara.
Encerrada a discussão e votação nominal o projeto foi aprovado da seguinte forma: votaram favoravelmente os vereadores Alaôr
Leite, Amarílio Augusto, Flávio Barbosa, João Batista, José Jorge, Johnson Marçal, Luiz Gonzaga, Ronaldo Braga, Carlos Roberto.
APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DECRETO LEGISLATIVO
Proj. Dec. Leg. nº. 006/12 – Aprova o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e dá outras providências
– Aut. Mesa da Câmara.
Encerrada a discussão e votação nominal o projeto foi aprovado da seguinte forma: votaram favoravelmente os vereadores Alaôr
Leite, Amarílio Augusto, Flávio Barbosa, João Batista, José Jorge, Johnson Marçal, Luiz Gonzaga, Ronaldo Braga, Carlos Roberto.
APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.
- PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM DESTAQUE:
Com a palavra como líder do PSC o vereador Amarílio disse que na tarde de hoje recebeu pessoas do bairro Santa Efigênia em
seu gabinete que o relataram que o Posto de Saúde daquele bairro passou por momento difíceis. E relatou o episódio envolvendo
a paciente Rosalina e a Dra. Carolina. Falou que este é o ano desta Casa trabalhar, mais do que nos anos anteriores e pediu a
Comissão de Direitos Sociais, presidida pelo vereador João Batista, que procurasse saber o que está acontecendo e tomasse as
medidas cabíveis junto à administração. E lembrou que foram investidos oitenta e dois milhões de reais na saúde. Nesse momento
concedeu um aparte ao vereador João Batista que disse ser lamentável e que estava tomando conhecimento da situação agora.
Considerou a mudança do atendimento, sem aviso, lamentável e que procurará saber o porquê dessa mudança. Prosseguindo o
vereador Amarílio disse que se o vereador João Batista quiser ouvir algumas pessoas da comunidade ele poderá lhe dar a relação
com os nomes e os endereços.
Com a palavra pela ordem o vereador Ronaldo Braga disse que o assunto ora discutido lhe chamou atenção e ao apresentar
essa reflexão ele gostaria de chamar a atenção dos vereadores para a questão urgente da saúde que é um problema não só de
Barbacena, mas também de todo o Brasil. Disse que nenhum outro prefeito investiu tanto em saúde quanto o ex-prefeito Célio
e que ao mesmo tempo entrava em vigor a Lei de Responsabilidade Fiscal e ainda sim se conseguiu priorizar a saúde. E ainda
sim os problemas existiram, porque por mais dinheiro que se coloque não é suficiente. Prosseguindo com a palavra como líder
do PMDB o vereador Ronaldo ressaltou que ainda que não dê retorno eleitoral não significa que se tenha que investir menos,
ele tão somente quis que fosse feita a reflexão por parte dos demais, posto que o governo municipal fez um grande investimento
e ainda sim existem os problemas. E questionou porque os problemas são recorrentes, tais como as constantes ameaças de
encerramentos de serviços e afirmou que isso se justifica muitas vezes porque os repasses que deveriam ser feitos pelos governos
estadual e federal não acontecem no tempo hábil e comprometem os serviços do município e como a Prefeitura não tem como
pagar por tais serviços eles ameaçam parar. Explicou que esse não é um problema apenas de Barbacena, e sim de muitos
municípios do estado. E finalizou dizendo que a crítica levantada pelo vereador Amarílio é relevante para que se preste um serviço
de forma mais adequada para a população.
Com a palavra pela ordem o vereador João Batista disse que o investimento feito em saúde de fato corresponde a mais de 40%
do orçamento do município, mas que a situação é realmente é complicada. Lembrou que há muito tempo está sendo discutida
no Congresso a Emenda Constitucional 29, no intuito de resolver o problema da saúde e que os prefeitos vêm reivindicando mais
verbas para os municípios investirem na saúde, porém não se chegam a um acordo nesse sentido. Falou que na verba investida
pelo município estão incluídas as obras, os equipamentos e a manutenção do sistema e que talvez se o dinheiro tivesse sido
aplicado tão somente para manutenção do sistema, os problemas não acontecessem.
- Requerimento nº. 159/11 de autoria do Ver. Amarílio Andrade a pedido do Ver. Ronaldo Braga.
Com a palavra para encaminhar a votação o vereador Ronaldo Braga disse que o presente requerimento vem sendo debatido
exaustivamente e que ele já fez uma defesa enfática do mesmo e tem interesse em que ele seja votado por entender que seja
extemporâneo. O Secretário já não é o mesmo e a questão poderia trazer certo constrangimento. E solicitou à bancada de sustentação que caminhasse contrariamente ao requerimento.
Com a palavra para encaminhar a votação o vereador Amarílio solicitou aos vereadores que têm compromisso com a cidade para
convocar o Secretário para ouvirem quem realmente entende de agricultura. E ressaltou que é obrigação da Casa saber o que está
acontecendo também com a população rural. E apelou para que os demais vereadores caminhassem com ele favoravelmente para
ver o que está acontecendo junto à Secretaria de Agricultura.
Encerrada a discussão e votação o requerimento foi rejeitado por 4 (quatro) votos contrários e 2 (dois) votos favoráveis. REQUERIMENTO REJEITADO.
- Requerimento nº. 161/11 de autoria do Ver. Amarílio Andrade a pedido do Ver. Ronaldo Braga.
Com a palavra para encaminhar a votação o vereador Ronaldo Braga afirmou que constitucionalmente a obrigação de entregar
os documentos foi cumprida por parte da administração. Quanto aos questionamentos que o vereador tiver, os mesmos poderão
ser feitos em Plenário e serão devidamente debatidos. Ressaltou ainda que nunca conheceu um prefeito que tivesse encaminhado um processo licitatório para esta Casa. E que isso demonstra o espírito de responsabilidade da administração pública e
o respeito pela Câmara.
Com a palavra para encaminhar a votação o vereador Amarílio agradeceu ao vereador Gonzaga, ao Sr. Presidente e ao vereador
Ronaldo pelo envio desse documento para a Casa. Mas ressaltou que o documento é explosivo. E pediu atenção dos vereadores
para as fotos dos veículos que deveriam estar circulando na cidade. Citou o valor originalmente licitado de R$ 1.800.000,00
(um milhão e oitocentos mil reais). Falou que não pediu o arquivamento do seu requerimento porque queria que alguns detalhes
fossem discutidos. Ressaltou que se houver alguma irregularidade no processo licitatório está certo que não é por parte do Jeah.
E afirmou que cidade continua suja. E finalizou dizendo que iria retornar o processo licitatório para as mãos do Sr. Presidente para
que os demais vereadores pudessem analisar e pediu que o presente requerimento fosse arquivado.
O Sr. Presidente deferiu o pedido de arquivamento feito pelo vereador Amarílio Augusto de Andrade. REQUERIMENTO ARQUIVADO
A PEDIDO DO AUTOR.
TERCEIRA PARTE – ORADORES INSCRITOS – ENCERRAMENTO – 20H50
Não havendo oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, às 20h52 o Sr. Presidente determinou o encerramento da presente
Sessão. 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 Carlos Roberto Batista
Secretário: Vereador Johnson Oliveira Marçal
........................................................................................................................................................................................
RESUMO DA ATA 011/2012
006ª Sessão Ordinária – 13.03.12 – 1º Período – 4º Ano da Legislatura
Presidente: Vereador Carlos Roberto Batista
Secretário: Vereador Johnson Oliveira Marçal
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19H27
“Senhor, a ti clamo, escuta-me; inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamar.”
(Salmo 141, 1)
I - Leitura e Discussão da Atas
Ata da Audiência Pública do 3º Quadrimestre de 2011 e Ata 088/2011 – Aprovadas por unanimidade.
II – Leitura da Correspondência e Comunicações
- Ofício s/n Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Barbacena;
- Ofício nº 022/Gabinete da Presidência – encaminhamento da documentação do Sindicato dos Servidores Municipais para a
Prefeita Municipal.
- Atestado médico do vereador Amarílio Augusto de Andrade justificando sua ausência na sessão do dia 23/02/2012;
- Atestado médico do vereador José Jorge Emídio justificando sua ausência na sessão do dia 01/03/2012;
- Atestado médico do vereador Luiz Gonzaga de Oliveira solicitando afastamento de suas funções por dez dias por motivo de
doença.
- Correspondência do Ministério da Saúde nº. de ref.: 003059/MS/SE/FNS; 001617/MS/SE/FNS; 006465/MS/SE/FNS; 002780/
MS/SE/FNS.
- Ofício nº 023/2012 – Indicando o Nome do vereador Ronaldo Braga para líder do Governo nesta Casa Legislativa;
- Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Novembro e Dezembro de 2011;
- Prestação de Contas das obras Passionitas São Paulo referente ao mês de Fevereiro de 2012.
III- Apresentação de Proposição
- Do vereador José Jorge: – Requerimento nº 030/2012 – Requer da Sra. Prefeita que a mesma encaminhe a esta Casa
mensagem acompanhada de projeto de lei, solicitando que nomeie a Praça Localizada próximo a Rua Maria Helena Discacciati
(Condomínio Mariano Ceolin) com o nome de Praça José Moreira dos Santos. – Indicação 026/2012 – Solicita a Sra. Prefeita que
a mesma providencie, com urgência, o calçamento da Rua Dr. José Francisco Reis Fortes, bairro Monte Mário. – Requerimento nº
032/2012 – Requer seja consignado voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Luidi Candian.
Com a palavra pela ordem o vereador José Jorge disse que também se preocupa com o atraso dos salários dos servidores públicos
municipais. Lembrou que há poucos dias o Secretário de Finanças esteve aqui apresentou um superávit de arrecadação. Em sua
opinião isso não deveria estar acontecendo já que ano é de eleição e salário atrasado é sinal de derrota.
- Do vereador João Evandro: – Requerimento 016/2012 – Requer o calçamento nas ruas projetadas no distrito de Senhora das Do-
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res. – Requerimento 017/2012 – Solicita que encaminhe esta solicitação à CEMG, em caráter de urgência, para que providencie a
colocação de um transformador trifásico no parque de exposições de Senhora das Dores. – Requerimento nº 015/2012 – Requer
a colocação de dois postes na Travessa Luiz Moreira da Cruz.
Com a palavra pela ordem o vereador João Evandro disse que as suas solicitações são urgentes. Falou também que tem pedido há
muitos anos mata-burros para a zona rural, apesar de estarmos no século XXI e agora a comunidade se reuniu e cotizou a compra
destes. Explicou a maneira como deve ser colocada para evitar acidentes.
- Do vereador Johnson Oliveira Marçal: – Requerimento nº 20/2012 – Requer à Prefeitura que a mesma providencie junto a
Secretaria de Trânsito e a empresa de ônibus circular responsável pelo transporte urbano de nossa cidade, a possibilidade de
extensão ou a instalação de nova linha de ônibus na área onde foram construídas as moradias do PAC, no bairro Nova Cidade. –
Requerimento 019/2012 – Requer à Prefeitura que providencie saneamento básico e operação tapa buracos na Rua José Alves
vieira, no bairro São Cristóvão.
- Do vereador João Batista: – Requerimento nº 021/2012 – Requer seja expedida moção de congratulações ao Comandante
do 9º Batalhão da Polícia Militar de Barbacena, Major Walter Rodrigues Nunes, pelos relevantes serviços prestados pela Polícia
Militar do 14º Encontro Nacional de Motociclistas que aconteceu nos dias 02, 03 e 04 de março de 2012. – Requerimento nº
024/2012 – Requer seja expedida moção de congratulações ao diretor executivo de trânsito e transportes – DETRAN, Sr. Marcelo
Frederico Maximiano Senna e equipe, pelos relevantes serviços prestados na organização do trânsito no 14º Encontro Nacional
de Motociclistas. – Requerimento 023/2012 – Requer seja expedida moção de congratulações ao comandante da 60ª Região
da Polícia Militar, Capitão Charley Ramos Vidal, pelos relevantes serviços prestados pela companhia no 14º Encontro Nacional
de Motociclistas que aconteceu nos dias 02, 03 e 04 de março de 2012. – Requerimento nº 022/2012 – Requer seja expedida
moção de congratulações ao comandante da 13ª Região da Polícia Militar, Coronel Ricardo Matos Calixto, pelos relevantes
serviços prestados pela companhia no 14º Encontro Nacional de Motociclistas que aconteceu nos dias 02, 03 e 04 de março de
2012. – Requerimento nº 026/2012 – Requer seja expedida moção de congratulações à presidente da Associação dos Amigos
Motociclistas de BQ, Sra. Jaqueline Carla dos Santos, pelos relevantes serviços prestados na presidência da Associação e na
participação do 14º Encontro Nacional de Motociclistas. – Requerimento nº 027/2012 – Requer seja expedida moção de congratulações ao pároco da paróquia de Santo Antônio, Revmo. Padre Jesus Eudes de Carvalho pela participação no 14º Encontro
Nacional de Motociclistas. – Requerimento nº 025/2012 – Requer seja expedida moção de congratulações ao coordenador de
eventos da paróquia de Santo Antônio, Sr. Jair dos Santos (Jair Samambaia), pelos relevantes serviços prestados na organização
do 14º Encontro Nacional de Motociclistas.
Com a palavra pela ordem o vereador João Batista destacou a presença do jovem escritor Angelo Sátiro que vem trabalhando
muito em nossa cidade com a edição de vários livros.
- Do vereador Amarílio Andrade: – Indicação nº 022/2012 – Solicita a Prefeita que encaminhe mensagem acompanhada de
projeto de lei, denominando como Pedro Alves de Lima Filho, a Rua que tem início na Rua Otávio Pereira de Aquino e termina na
Rua Dr. Alberto Vieira, cujo currículo está anexo. – Indicação nº 021/2012 – Solicita que a Prefeita solicite o encascalhamento
da estrada que dá acesso à Lavrinha, começando pela localidade “Sete Encruzilhada” até a residência do Sr. Alberto Botolussi,
sendo que o cascalho já está disponível nas imediações da estrada. – Memorial ao dr. Eike Furken Batista da Silva – Os vereadores
que compõem a Câmara Municipal vêm a presença de V.Exa., face a notícia divulgada pela mídia nacional, que as empresas
em que o ilustre mineiro preside irão investir em Minas Gerais um montante de 2,5 bilhões de dólares, implantando em nosso
estado a Foxconn, com o objetivo de solicitar que Barbacena seja contemplada com tal investimento. Conforme requerido pelo
autor e deferido pelo Sr. Presidente segue a íntegra do memorial: “Existe um ditado em Minas, que mineiro não perde o trem.”
Os vereadores que compõem a Câmara Municipal de Barbacena vêm à presença de V. Exa., face a notícia divulgada pela mídia
nacional, que as empresas que o ilustre Mineiro preside, irão investir em Minas Gerais um montante de 2,5 bilhões de dólares,
implantando em nosso estado a FOXCONN. Como a cidades de Barbacena, que hoje representamos, se encontra estrategicamente localizada e considerando que já tem uma legislação de iniciativa deste vereador, autor do requerimento, concedendo
isenção de impostos por 10 anos e permitindo a doação de terrenos, vimos a presença do nosso ilustre mineiro, com o objetivo
de solicitar que Barbacena seja contemplada com tal investimento. Para comprovar os fatos narrados e facilitar os estudos de
seus assessores, estamos anexando a Lei de Isenção e os dados Sócio-Econômicos, dados fornecidos pelo IBGE, com todas as
informações de nossa região. Acreditamos que o governador Antônio Junho Anastasia, que é cidadão honorário de nossa terra e
aqui está investindo na construção do Hospital do Câncer, daria o seu aval e a contra partida para que as empresas que V.Exa.,
com tanta competência,dirige, venha investir em Barbacena, para a alegria de todos nós vereadores que temos a felicidade de
representar o nosso povo. Rogamos do mais ilustre dos mineiros que nos ajude em tal pleito. Sala das Sessões, 02 de março
de 2012. Vereador Carlos Roberto Batista – Presidente da Câmara Municipal – Vereador Amarílio Augusto de Andrade – Autor –
Vereador Alaôr Leite de Almeida, Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira, Vereador Eduardo José Lima Sad, Vereador João Batista Rosa,
Vereador João Evandro da Silva, Vereador Flávio Barbosa da Silva, Vereador Johnson Oliveira Marçal, Vereador José Jorge Emídio,
Vereador Ronaldo Braga. Disse que ligou para o Senador Aécio Neves e que enviou este memorial para seu e-mail para que ele
possa acompanhá-lo ao encontro do empresário Eike Batista, seu amigo. Explicou ainda que essa seria uma solução para que os
jovens posam ter oportunidade de emprego e não se envolverem com as drogas.
Com a palavra pela ordem o vereador Amarílio fez pronunciamento que constou na íntegra conforme solicitado por ele e deferido
pelo Sr. Presidente: “É muito triste chegar na Casa do povo e encontrarmos o Presidente do Sindicato dos Servidores e o seu
Tesoureiro pedindo um apoio dos senhores vereadores. E por que ele está nos pedindo este apoio? Evidentemente porque não
está tendo a reciprocidade de quem deveria está tendo para com eles, que é o Executivo. Senhores vereadores, sinceramente, eu
fico muito preocupado quando vejo que a lei 3.069/94 não está sendo cumprida. Há trinta e oito meses que os servidores não
recebem em dia e o pior ainda, o 13º salário, que teria por força de lei federal, estadual e municipal, que ser pago até o dia vinte,
nunca é pago no dia vinte. Paga-se no ano seguinte. Então, senhores vereadores, eu além de me solidarizar com os ilustres
membros do sindicato, eu gostaria de dizer aos senhores que é hora de tomarmos uma decisão. Os senhores são fiscais da lei. O
ilustre líder da prefeita, esse grande orador que nós temos aqui, o Ronaldo Braga, sabe que a função principal dessa Câmara é
fiscalizar. Eu sozinho não posso fazer, porque se eu não tiver o apoio dos senhores... Mas acho que alguma coisa está errada
nessa administração e por que está errada? Olha aqui senhores, não precisava nem citar, mas vou citar para que fique registrado:
no ano anterior estava prevista uma arrecadação de R$ 198.407.620,00 (cento e noventa e coito milhões, quatrocentos e sete
mil e seiscentos e vinte reais). A Prefeitura arrecadou R$ 216.852.980,73 (duzentos e dezesseis milhões, oitocentos e cinqüenta e dois mil, novecentos e oitenta reais e setenta e três centavos) um superávit que nenhum prefeito teve desde o período em
que estou nesta Casa, de R$ 18.445.360,71 (dezoito milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta reais e
setenta e um centavos) e o que está acontecendo? Que explicação o senhor Presidente e o senhor Tesoureiro darão para os
servidores municipais que eles representam? Não tem explicação. Se a Prefeitura arrecadou a mais quase dezenove milhões de
reais não tem justificativa o salário dos servidores ficar atrasado. E o reflexo, Sr. Presidente que isso traz para o comércio. Então
Sr. Presidente essa Casa não pode continuar como cordeiros não. Por que o cordeiro normalmente é imolado. Essa Casa tem que
reagir. E digo mais, companheiro Almir, hoje a Prefeitura tem, aqui, três servidores, eu acho que é hora do Sindicato sentar com
esses servidores e tomar uma posição em cima do Executivo. Será que não há planejamento na administração municipal? Aqui
na Câmara, eu sei que quando o ilustre vereador Ronaldo foi Presidente fez isso, e o vereador Gonzaga fez isso e o vereador
Carlos Roberto está fazendo também, quando os recursos chegam faz-se as devidas provisões e os pagamentos são rigorosamente feitos no ato do recebimento. O que está acontecendo com a administração? Será que a Sra. Prefeita não está tendo controle
do que está acontecendo ali? Será que a máquina está muito inchada. Então senhor Presidente, senhores vereadores, alguma
coisa tem que ser feita. O que se espera é que essa iniciativa parta, corajosamente, ou do vereador João Batista, ou do vereador
Alaôr, ou do vereador José Jorge, mas que não fique só na conversa não. Que realmente os servidores, que foram eleitos, e que
aqui estão com o apoio dos funcionários municipais, defendam os servidores. É isso que eu acho e tenho certeza que o ilustre
presidente e tesoureiro esperam desta Casa. E nós também esperamos, estamos aqui exatamente para exigir o mínimo cumprimento da lei. A digo mais meu caro Almir e Ivanêe, os senhores estão sendo muito cordeiros com a Sra. Prefeita, porque o não
cumprimento de lei permite, inclusive, a cassação. Lei está aí para ser cumprida! Agora vejam os senhores, como pode a administração municipal não cumprir uma lei? Mas evidente que cabe aos senhores tomar a iniciativa. Eu lhes garanto uma coisa, se
os senhores tomarem qualquer providência mais dura, vão contar, irrestritamente, com o apoio deste vereador. Mas acho que os
senhores não deveriam se acovardar não. Até porque eu convivo muito com os servidores, tenho, na família, servidores e existem
algumas críticas à omissão do Sindicato. Temos ouvido isso a todo momento, porque o Sindicato não parte para alguma atitude
mais radical, mas corajosa. Então, conte com o apoio deste modesto vereador. Acredito que alguns vereadores irão acompanhálos, mas acho que os senhores, que representam o sindicato, deveriam tomar uma atitude, pelo menos em defesa da lei. Prosseguindo com sua fala o vereador passou a mencionar a reportagem publicada pela revista veja desta semana e que trouxe reportagem sobre o Deputado Mário de Oliveira, líder da Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu conheço o pastor e deputado federal por
sete legislaturas, como conheço o seu irmão, como conheço o seu trabalho e como ele é meu companheiro do PSC. Eu acho que
a revista Veja, que até então merecia da minha parte uma leitura minuciosa, todo final de semana, agora se excedeu. Esse homem, que ela está a fim de reverter sua imagem, foi um homem que dedicou sua vida, pelo menos dezenove anos, a servir esta
igreja. Ele utiliza o seu mandato para fazer bem às pessoas, aos dependentes químicos, às pessoas para quais nenhuma porta se
abre para elas. E vem a revista, com duas páginas apenas, sem muito esclarecimento, levantando uma série de questões sem
nenhuma fundamentação, inclusive casos que a justiça já arquivou há muito tempo a favor dessa liderança, desse deputado federal. Então, senhor Presidente, eu deixo aqui o meu repúdio. Entendo que a revista está desrespeitando mais de três milhões de
pessoas. E quando a revista traz uma matéria desta ela não está olhando o trabalho feito pela Igreja do Evangelho Quadrangular.
Eu sou testemunha Sr. Presidente, e quando eu viajo, como agora recentemente, em Guaraparí eu tive a oportunidade de ver o
trabalho que é desenvolvido lá pelos pastores e pelas pessoas da Igreja, em Belo Horizonte eu às vezes visito, perto do meu
apartamento temos um templo e assim tem sido a minha vida eu gosto de ver. E o trabalho é belíssimo, eu conheço inúmeros
jovens que estavam envolvidos nas drogas, no crack, na cocaína e estão lá hoje, servindo a Deus, à comunidade, trabalhando,
trazendo alegria e felicidade para o seu povo. Eu conheço pessoas que tinham uma vida totalmente desregradas, era bebida e
outras coisas, mas passaram a freqüentar a Igreja, que tem como pastor o nosso querido Pastor Johnson e hoje estão totalmente recuperadas. E eu conheço vários, não é um só não. Então eu não posso aceitar o que esta revista está dizendo. Sabe porque?
Os editores, os que escreveram, não tem a experiência que eu tenho. Eu quando posso, meu caro pastor Johnson, eu estou na
sua Igreja, e quando não posso, igual domingo que não estava bem de saúde, mando meu filho pequeno pra lá. Porque eu sei
que ali ele pode ter futuro, ali ele vai ter ensinamentos sadios. Então, senhores vereadores, em nome do povo que eu represento,
por conhecer o trabalho desenvolvido pela Igreja do Evangelho Quadrangular a nível nacional e internacional, por conhecer o trabalho desenvolvido por ela na minha cidade, eu deixo aqui o meu repúdio. E requeiro ao Sr. Presidente que este meu pronunciamento seja encaminhado para o presidente do PSC, Dr. Vítor Jorge Abdala Nósseis e para o ilustre Deputado Federal Mário de
Oliveira, que foi achacado nessa matéria, e que sinceramente eu não esperava nunca que a Veja trouxesse. Requeiro que V.Exa.
encaminhe com ofício de V. Exa. e estou muito feliz por poder a essa altura da minha vida poder vir a essa Tribuna e poder defender algo que acompanho no meu dia a dia e poder defender um líder espiritual, um líder político, que outra coisa não tem feito
durante sua vida a não ser salvar vidas, abrir caminhos para os jovens, para os idosos e para os demais e plantar frutos para
melhores dias. Muito obrigado!”
O Sr. Presidente deferiu o requerimento do vereador Amarílio e pediu que a Secretaria extraísse da ata o pronunciamento do
vereador Amarílio para que o mesmo fosse encaminhado.
PROJETO PROTOCOLADO NA CASA
- Proj. Dec. Leg. nº. 010/12 – Aprova Ata da 90ª reunião da comissão do Plano Diretor e dá outras providências – Aut. Mesa
da Câmara.
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20H25
Discussão e Votação de Projetos
Com a palavra pela ordem o vereador Johnson disse que o vereador Amarílio tocou num assunto muito sério e que o reverendo
Mário de Oliveira já está no seu nono mandato como deputado federal, tendo prestado um enorme serviço à Igreja do Evangelho
Quadrangular há mais de trinta anos. Falou que a matéria da revista é comprada e como o reverendo é candidato à reeleição e tem
alguns desafetos, estes pagaram a revista Veja para publicar essa matéria e levantar questões já resolvidas. Questionou quantas
coisas boas são feitas pela instituição e não são publicadas. Falou ainda que esteve com o Deputado Estadual Stefano, e que fez
reivindicações para a cidade e de quem soube muitas coisas que trarão muitas repercussões para as próximas eleições municipais
na cidade. E finalizou agradecendo ao vereador Amarílio pelas colocações feitas e gostaria de assinar juntamente com ele uma
moção de repúdio sobre a publicação feita pela revista Veja e convidou os demais vereadores para assinarem também.
O Sr. Presidente salientou que no momento da leitura das correspondências foi feita a leitura do ofício 022/Gabinete da Casa
em que foi encaminhado para a Prefeita cópia da correspondência do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais solicitando
retorno sobre a demanda apresentada.
Com a palavra pela ordem o vereador João Batista disse fazer das palavras do vereador Amarílio as suas e, muitas vezes, acontece
esse tipo de injustiça em que a impressa publica fatos apenas para penalizar as pessoas. Falou que gostaria de aproveitar a presença do presidente do sindicato para lhe dizer que irá acompanhar essa briga de forma democrática, para que se possa resolver
e pediu aos demais vereadores que formem uma Comissão para irem até a Secretaria de Finanças para lhes darem uma posição
de como o problema pode ser solucionado. Prosseguindo, dirigiu-se ao vereador Eduardo Sad para dizer-lhe que os documentos
requisitados ao DEMASP foram enviados para a Comissão. Continuando lembrou-se da época em que mudou de partido e também sofreu com a ação de cassação de mandato, mas que tudo não passou de um equivoco, haja vista ter ele se mudado para
um partido novo, o que era perfeitamente permito pela lei eleitoral.
Com a palavra pela ordem o vereador Alaôr Leite dirigindo-se ao vereador Amarílio disse que as formas como mídia vem abordando determinados assuntos e se aproveitam da condição das pessoas que se destacam para divulgar uma situação adversa
do cidadão. Mas não se preocupam em divulgar as coisas boas que as pessoas fazem. Lembrou do Jubileu de Barbacena e do
episódio envolvendo a queima de fogos. Quanto ao problema do Sindicato, ressaltou que ele vem trabalhando muito a favor dos
servidores. Afirmou, porém, que muitas vezes o servidor cobra muito do Sindicato e pouco ajuda. Lembrou da lei que determina
que o pagamento seja feito até o terceiro dia útil, mas que hoje já é dia treze e o pagamento ainda não feito. E afirmou que
a Prefeitura deveria se empenhar um pouco mais para manter em dia o pagamento dos servidores. Prosseguindo falou ainda
das faixas de pedestres e que, tantos os motoristas, quantos os pedestres estão respeitando cada vez mais e que seja feito um
trabalho para manutenção destas.
REDAÇÃO FINAL – PROJETO DECRETO LEGISLATIVO
Proj. Dec. Leg. nº. 012/11 – Aprova o parecer prévio do Tribunal de Contas do estado de Minas Gerais e dá outras providências
– Aut. Mesa da Câmara.
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Encerrada a discussão e votação nominal o projeto foi aprovado da seguinte forma: votaram favoravelmente os vereadores Alaôr
Leite, Amarílio Augusto, Carlos Roberto, Eduardo Sad, Flávio Barbosa, João Batista, João Evandro, Johnson Marçal, Ronaldo
Braga. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.
Proj. Dec. Leg. nº. 013/11 – Aprova o parecer prévio do Tribunal de Contas do estado de Minas Gerais e dá outras providências
– Aut. Mesa da Câmara.
Encerrada a discussão e votação nominal o projeto foi aprovado da seguinte forma: votaram favoravelmente os vereadores Alaôr
Leite, Amarílio Augusto, Carlos Roberto, Eduardo Sad, Flávio Barbosa, João Batista, João Evandro, Johnson Marçal, Ronaldo
Braga. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DECRETO LEGISLATIVO
Proj. Dec. Leg. nº. 006/12 – Aprova o parecer prévio do Tribunal de Contas do estado de Minas Gerais e dá outras providências
– Aut. Mesa da Câmara.
Encerrada a discussão e votação nominal o projeto foi aprovado da seguinte forma: votaram favoravelmente os vereadores Alaôr
Leite, Amarílio Augusto, Carlos Roberto, Eduardo Sad, Flávio Barbosa, João Batista, João Evandro, Johnson Marçal, Ronaldo
Braga. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.
Com a palavra pela ordem o vereador Ronaldo Braga disse que gostaria de fazer alguns esclarecimentos com relação ao que foi
apresentado pelo Secretário de Finanças. Disse não acreditar que um Sindicato que representa uma categoria tão grande não
saiba a realidade dos fatos, afinal, vários dos servidores que trabalham na Secretaria de Finanças tem um bom relacionamento
com o Sindicato e poderiam estar informando ao Sindicato o que de fato está acontecendo. Disse que o Secretário esteve na
Câmara fazendo a apresentação do Relatório Quadrimestral, por exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, e falou que houve
um excesso de arrecadação, mas que as contrapartidas de despesas empenhadas de outras administrações, que a Prefeita herdou de outros anos, devem ser pagas com o excesso arrecadado. Explicou ainda que esse excesso de arrecadação se dá com as
verbas vinculadas, ou seja, recursos cuja destinação é pré determinada e que não podem ser administradas como bem entender
a Prefeita e que aumentam na medida em que aumenta a arrecadação federal. E por essa razão não e pode usar o dinheiro
para pagar o décimo terceiro salário dos servidores com o dinheiro arrecadado. Explicou que na verdade existe um déficit de
duzentos e poucos mil reais. E ainda que se tenha dito que houve um superávit na Prefeitura isso também não é verdade, porque
o que de fato aconteceu foi um excesso de arrecadação, com um déficit apresentado pelo relatório da Secretaria de Finanças e
a imprensa colocou de uma forma que fica parecendo que houve má-fé. E dirigindo-se ao vereador Amarílio disse que discorda
do que fora mencionado por uma questão de justiça e até em função do requerimento feito por ele, para que o Secretário de
Finanças venha até a Câmara e justifique porque do não pagamento do décimo terceiro. E sugeriu, em razão da explanação já
apresentada pelo Secretário Paulo Sérgio, que o requerimento seja transformado em convite, até mesmo para que ele oriente
os vereadores sobre as questões envolvendo as finanças do município. Lembrou que advertiu inúmeras vezes para que não se
fizesse a alteração do sistema e se mantivesse os softwares de administração, mas não lhe deram ouvidos. Mas agora só resta
aguardar que se termine a adequação do sistema. Neste momento concedeu um aparte ao vereador João Batista que perguntou
se a empresa nova do sistema de informática não está conseguindo migrar. Para tanto respondeu o vereador Ronaldo Braga que
a migração é de fato lenta, e que a empresa anterior já saiu, porém de forma lenta e com problemas, alegando não ter recebido
o que devia da Prefeitura, mas na verdade não prestou o serviço devido. E citou o sistema que foi implementado na Câmara
Municipal e que nele não há como ocorrer erros. E finalizou solicitando que o vereador Amarílio transforme seu requerimento
num convite ao Secretário de Finanças.
PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM BLOCO: 06.03.12. APROVADO COM O VOTO CONTRÁRIO DO VERADOR JOÃO BATISTA.
EM DESTAQUE:
Com a palavra o vereador Ronaldo Braga solicitou a suspensão da reunião por cinco minutos. Pedido deferido pelo Sr. Presidente
que suspendeu a reunião às 21h15. Sessão reaberta às 21h16.
- Requerimento nº. 162/11 de autoria do Ver. Amarílio Andrade a pedido do Ver. Ronaldo Braga.
Com a palavra para encaminhar a votação o vereador Amarílio disse que a Casa deveria lhe acompanhar nesse requerimento.
Explicou que os funcionários da KTM estavam no caminhão e que a empresa está recebendo uma fortuna do município e a cidade
continua sem o devido serviço, e citou alguns exemplos. Disse que se os vereadores pegarem o processo licitatório verão que esta
cidade está sendo roubada ou então muita gente está enchendo os bolsos atrás da KTM. Ressaltou que tem fotos do acontecido
e que nada do que foi licitado está sendo cumprido apesar do pagamento que é feito de mais de um milhão e seiscentos mil reais.
E apelou a Casa para que fiscalizem. Afirmou ainda que quem não deve não teme e se a KTM não tem nada a dever, se o que ela
está fazendo é dentro da legalidade não tem porque derrubar esse requerimento. E pediu que os vereadores que o aprovem, pois
cabe a Casa, com as atribuições que possui saber o que está acontecendo.
Com a palavra para encaminhar a votação o vereador Ronaldo Braga disse que irá encaminhar no sentido contrario e solicitou a
derrubada do requerimento e explicou que conforme requerido pelo vereador Amarílio lhe foi entregue todo o processo licitatório
da KTM. Quanto ao problema levantado no requerimento em debate ele disse que já explicou a questão e que existe um adendo
ao contrato que diz que é possível que a coleta seja feita por um caminhão menor nos locais de difícil acesso. E que por ter o
caminhão que transitar em algumas ruas o vereador Amarílio acabou vendo e fez a denúncia. Afirmou, porém, que o caminhão
continuará trabalhando dessa forma, pois sabe que o caminhão está cumprindo tão somente a missão de coletar o lixo nos locais
de difícil acesso e não de outra forma. Por tudo isso está encaminhando a votação contrária à necessidade de se instalar uma
Comissão para se avaliar o problema desse caminhão.
Com a palavra para encaminhar a votação o vereador João Batista disse que quando o vereador Amarílio falou do problema com
o caminhão de coleta de lixo ele ficou preocupado e foi procurar as informações com o Ricardo. Então lhe foi mostrado que
houve um adendo no contrato da KTM para que o caminhão menor pudesse buscar o lixo nos locais onde o caminhão maior não
conseguisse chegar. E disse que está encaminhando contrariamente ao requerimento por ter ido ver de perto para constatar e
ter consciência do seu voto.
Com a palavra para encaminhar a votação o vereador Alaôr Leite disse que é preciso mudar algumas coisas em relação à
KTM não só no que diz respeito à coleta do lixo, mas também com relação à capina e a sujeira que está espalhada por toda
a cidade. E disse que irá acompanhar o vereador Amarílio nesse requerimento votando favoravelmente, pois quem irá ganhar
com isso é a cidade.
Com a palavra para encaminhar a votação o vereador João Evandro diz que em razão do que vem acontecendo no distrito de
Senhora das Dores e aqui na cidade de Barbacena, o desrespeito da KTM, que sequer perguntou se devia tirar ou não o carroceiro,
e pela grande quantidade de lixo existente nas estradas, irá votar junto com o vereador Amarílio. Falou que de forma transparente
é preciso fiscalizar e que muita coisa irá aparecer.
Encerrada a votação o requerimento foi rejeitado por não ter obtido maioria dos votos. PROJETO REJEITADO.
Com a palavra para justificar seu voto o vereador Amarílio agradeceu aos vereadores Alaôr, João Evandro, Eduardo Sad por votarem
com ele e ao vereador Johnson por ter se abstido de votar. E dirigindo-se ao vereador João Batista disse que ele não deve ter lido
o processo licitatório da KTM, pois lá não fala em momento algum de caminhão pequeno e sim de um caminhão devidamente
equipado e preparado para fazer a coleta do lixo. E apesar de respeitar a posição do vereador João Batista disse que está bem à
vontade para entender que ele não tem a devida preocupação com o meio ambiente, pois num assunto dessa relevância ele votou
contra. E afirmou que hoje também se sente à vontade para usar a tribuna da Câmara para dizer que seus projetos não têm fundo
de verdade, realidade e seriedade. E afirmou que se o vereador João batista fica contra esse requerimento é por que não há, de
sua parte, comprometimento com o meio ambiente. E retirou-se do Plenário em sinal de repúdio.
O Sr. Presidente pediu tranquilidade aos pares.
Com a palavra para justificar seu voto o vereador João Batista disse que votou conscientemente e que foi se inteirar do assunto
para proferir seu voto. E quanto ao que o vereador Amarílio disse é o entendimento que ele teve. E afirmou que caso ele não
tivesse ido até a Secretaria e visto o caminhão ele teria votado a favor do requerimento, mas seria ignorar uma situação que ele realmente viu. E deu razão ao vereador Alaôr quanto à capina e à limpeza, mas distinguiu que o requerimento discutido está falando
do caminhão que está recolhendo o lixo. Quanto à sua preocupação com o meio ambiente, de fato é a bandeira que ele levanta e
o serviço que ele presta fala por si só e não será porque ele foi contra um requerimento que sua consciência mudará.
TERCEIRA PARTE – ORADORES INSCRITOS – ENCERRAMENTO – 21H39
Com a palavra como orador inscrito o vereador Amarílio fez o seguinte pronunciamento que segue na íntegra: “Sr. Presidente, senhores vereadores, essa batalha eu não vou perder, não vou perder! Requeiro a Vossa Excelência, tão logo essa ata seja aprovada
uma cópia autenticada por Vossa Excelência, porque eu quero juntar todas as falas dos senhores vereadores mais as fotos que
eu tenho, mais as testemunhas que eu tenho e aí, senhores vereadores, os senhores vão ver. Eu vou entregar para o Ministério
Público. Os senhores estão entregando Barbacena para pessoas que estão enchendo os bolsos. E mais ainda senhor Presidente,
lamento profundamente, reitero aqui, que o ilustre vereador João Batista, que poderia ter dado o voto decisivo, para que nós
pudéssemos resolver esse impasse. Talvez, senhor presidente, seja porque ele leve algumas vantagens por aí, talvez porque tenha
um monte de “carguinhos” na administração, talvez por que ele nunca poderia votar isso aqui. Sabe por que? Por que parece-me
que o DEMAE paga para a entidade dele fazer ele poder fazer essa demagogia. Então, senhor presidente, quero que Vossa Excelência mantenha essas minhas últimas palavras na íntegra, vou encaminhar para o Ministério Público, porque não é justo que um
vereador venda o seu voto, venha com demagogia dizendo que está defendendo a natureza no momento importante como este ele
não faz. Respeito, vereador Ronaldo Braga, a posição de Vossa Excelência, perfeita! Vossa Excelência é o líder da Prefeita, vossa
Excelência não teve tempo de ler o processo licitatório, não. Acho que não. Lá não fala de caminhãozinho. Lá fala de caminhãozão.
Não existe isso no processo. O que nós estamos pagando? Nós estamos pagando um caminhão enorme, todo equipado para levar
lixo e um caminhãzinho está recolhendo o lixo. E os senhores se baseiam na fala de um funcionário de Prefeitura comissionado,
que não tem outra preocupação a não ser ganhar dinheiro. A preocupação dele é essa. Agora a nossa devia ser defender o povo.
Então já requeiro, senhor presidente, a cópia da ata, e lamentavelmente, a Sra. Prefeita, o Diretor do DEMAE, os senhores vereadores vão ter que dar explicações, não pra mim, mas para o Ministério Público. Muito obrigado Sr. Presidente!”
O Sr. Presidente deferiu a solicitação do vereador Amarílio, porém solicitou que fossem excluídos de seu pronunciamento as
palavras pejorativas.
Com a palavra para justificativa o vereador Amarílio disse que na Tribuna, com a imunidade que lhe foi conferida pelo povo ele diz
o que tiver que ser dito e o Sr. Presidente manda cortar o que entender que deva. E ressaltou seu pedido da cópia da ata. E que
não está na Câmara para trabalhar e ver os companheiros entregando a cidade.
Com a palavra para justificativa de voto o vereador Ronaldo Braga disse que gostaria de fazê-lo por discordar da com a qual o
vereador Amarílio se dirigiu aos demais companheiros que não acompanharam a sua pretensão. Falou que fez a sua defesa no
que diz respeito ao teor do requerimento e que os vereadores devem entender que ao se constituir uma Comissão a mesma tem
tempo e finalidade pré determinados. Lembrou que as demais questões levantadas pelos vereadores não estão sendo discutidas
no requerimento e que por isso é preciso concentrar a atenção no teor do requerimento ao se votá-lo. E afirmou que o Sr. Presidente precisa tomar as rédeas da Casa, pois o que o vereador Amarílio disse foi muito grave, quando falou que o vereador está
recebendo alguma coisa ou está sendo conivente, pois isso dá até improbidade. E lamentou que ele não estivesse na Casa para

ouvi-lo. E solicitou ao Sr. Presidente para orientar os demais vereadores para que falem aquilo que realmente se deve no limite
do devido respeito aos demais companheiros.
O Sr. Presidente informou que em situações como a ocorrida na sessão hoje o vereador que se sentir prejudicado pode tomar as
medidas regimentais que entender cabíveis e citou as conseqüências que podem advir.
Com a palavra como orador o vereador João Batista disse que a Casa, até o presente momento, vinha num ambiente democrático
muito bom de discussão de idéias e de repente por desespero se perde a linha. Num país democrático é preciso respeitar as
idéias e debater para se chegar a um acordo e o respeito é muito importante, mas infelizmente tem vereador, que no desespero,
quer impor suas razões achando que todos devem aceitar suas vontades. E deixou seu repúdio às palavras do vereador Amarílio, principalmente quando ele disse que o vereador estaria levando alguma vantagem. E finalizou dizendo que todos votaram
conforme suas consciências e que ele estava consciente, inclusive por ter ido buscar as informações para fundamentar sua
votação. E gostaria que o vereador Amarílio estivesse aqui para ouvi-lo e discutir democraticamente e deixou seu repúdio e sua
indignação a essa situação.
Com a palavra como orador o vereador João Evandro disse que independente do requerimento ele pode ser o início da fiscalização
e sabe que há algo errado. Falou que é preciso que a Prefeita observe quem está com ela e se houver uma fiscalização vão
encontrar o erro. Disse que os vereadores gostariam sim que fosse iniciada a fiscalização, mesmo que através desse requerimento e se não houver irregularidade, tudo ficará bem. Discordou da forma como o vereador Amarílio conduziu a situação ao
final da votação.
Não havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, às 22h08 o Sr. Presidente determinou o encerramento da presente Sessão. 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 Carlos Roberto Batista
Secretário: Vereador Johnson Oliveira Marçal
........................................................................................................................................................................................
RESUMO DA ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA/2012
01.02.2012 – 1º Período – 4º Ano da Legislatura
DISCUSSÃO DOS PROBLEMAS ENVOLVENDO O CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BARBACENA.
No primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e doze, às dezoito horas e trinta e sete minutos, no Salão Nobre da Câmara
Municipal de Barbacena – Palácio da Revolução Liberal, O vereador Carlos Roberto Batista - Presidente da Câmara Municipal
declarou aberta esta Audiência Pública, invocando a proteção de Deus e, em nome do povo de Barbacena. Agradeceu a presença
dos presentes e convidou as seguintes autoridades para comporem a Mesa dos Trabalhos: o vice-presidente da Câmara Municipal, o vereador Ronaldo Braga, o representante da Sra. Prefeita Danuza Bias Fortes, o Sr. José Eduardo da Silva, Assessor de
Coordenação Política, a Dra. Dilma dos Santos Couto Carneiro, Promotora de Justiça, o Dr. Reynaldo Humberto de Abreu Simões,
Presidente da 3ª Subseção da OAB-Minas Gerais, os Defensores Públicos Felipe Rocha Panconi e Sidnei Henrique da Silva, o Sr.
Fernando do Nascimento Couto, Delegado do CRECI, e registrou ainda as presenças do Sr. Carlos Eduardo Vidal, Coordenador
do Setor de Habitação da Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de Barbacena, e convidou ainda para
compor a Mesa o representante da Comissão dos Direitos Humanos a Sra. Marli Gava da Silva. Incontinenti, o Sr. Presidente
explicou que os convites da presente audiência pública foram encaminhados não somente em razão do pedido da Comissão de
Direitos Humanos, mas também diante das inúmeras reclamações que chegaram até a Casa durante o mês de janeiro envolvendo
o Cartório do 1º Ofício. Explicou também o Poder Legislativo, como representante do povo não pode deixar averiguar tal situação
e buscar uma solução para o problema uma vez que os cidadãos vêm sendo incomodados pelos problemas que serão tratados
durante essa audiência. Esclareceu ainda que o convite foi feito ao oficial do Cartório do 1º Ofício, mas que hoje, por volta das
dezoito horas a Câmara recebeu um ofício, assinado pelo Sr. Rafael Del-Faro Rabêlo, com o seguinte conteúdo: “ Excelentíssimo
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Barbacena, vereador Carlos Roberto Batista, Venho respeitosamente à sua presença,
em primeiro lugar, a fim de congratular a Câmara Municipal de Barbacena pela realização de audiência pública para discutir questões relativas aos cartórios de Notas e Registros Públicos deste Município. Com efeito, embora os Serviços Notariais e Registrais
sejam fiscalizados exclusivamente pelo Judiciário, conforme dispositivo constitucional, de uma audiência pública realizada pelo
poder Legislativo Municipal certamente exsurgirão da população críticas, sugestões e elogios que poderão ser encaminhados ao
Poder Judiciário e aos titulares das Serventias, contribuindo para a melhoria da prestação dos serviços. Especificamente quanto
ao 1º Ofício de Registro de Imóveis desta Comarca de Barbacena, cuja titularidade assumi há poucos meses, após aprovação
em concurso público, posso relatar a Vossa Excelência que temos nos esforçado para prestar serviços de melhor qualidade aos
usuários. Adotamos medidas que vão desde o oferecimento de uma melhor estrutura física e à completa informatização do
cartório, inclusive com digitalização do acervo, até o empreendimento de esforços para a regularização da situação da propriedade dos imóveis localizados em nossa circunscrição. De fato, parece-nos que, por desconhecimento da legislação – e jamais
por má-fé – em toda a região vigora um modo de trabalhar que acarreta a formação de loteamentos clandestinos, violação de
normas urbanísticas e ambientais e a formação de condomínios irregulares. As conseqüências de tal conduta são graves para
toda a comunidade: desenvolvimento desordenado da cidade e a realização de registros suscetíveis de serem anulados. Ou seja,
há registros de imóveis que não garantem a propriedade. Negamo-nos a trabalhar dessa forma. Entendemos que nossa função
é a de dar cumprimento à lei, ainda que tal conduta possa desagradar algumas pessoas. A finalidade do registro de Imóveis é
precipuamente a de garantir a segurança jurídica nas transações imobiliárias. Percebemos que o maior problema em Barbacena e
nos demais municípios da circunscrição do 1º Ofício de Registro de Imóveis, em nossa seara, é o parcelamento irregular do solo,
tanto urbano como rural. Trata-se de questão da maior importância, até porque ter a casa própria é questão atinente à própria
dignidade da pessoa humana. A regularização fundiária, portanto, é assunto que deve ser amplamente discutido e apoiado por
todos os setores da sociedade, devendo a Prefeitura e a Câmara Municipal assumir a condição de atores protagonistas nesse
processo utilizando-se dos diversos instrumentos previstos em lei federal. Oferecemo-nos para colaborar nessa relevante e premente questão, oferecendo o suporte técnico necessário. Aproveitamos para convidar Vossa Excelência e os demais vereadores
que tiverem interesse para conhecer nossas instalações e nosso trabalho, colocando-nos à disposição para colaborar, na medida
de nossas possibilidades e limitações legais, com a resolução de questões de interesse público. Por fim, esclareço que, por razões
pessoais, não poderei comparecer à audiência pública. Espero que esta transcorra de forma serena e propositiva, unicamente
voltada à melhoria dos serviços prestados pelos cartórios de Notas e Registros de Imóveis instalados no Município, tendo-se
sempre em mente que nosso limite de atuação são as determinações legais. Respeitosamente, Rafael Del-Faro Rabêlo, Oficial do
1º Registro de Imóveis.” Prosseguindo o Sr. Presidente lamentou a ausência do principal interessado, Sr. Rafael, e aproveitou para
registrar as presenças dos vereadores João Evandro da Silva, Alaôr Leite, João Batista Rosa e Luiz Gonzaga de Oliveira. Explicou
também que a audiência seguiria uma pauta pré-definida e espera que a ausência do oficial Rafael não prejudique a finalidade da
audiência pública, qual seja, chegar a um acordo para que o serviço seja prestado com maior eficiência e presteza. Primeiramente
o Presidente da OAB, Dr. Reynaldo Simões fará um resumo da audiência pública realiza pela OAB, no fórum.
Com a palavra o Dr. Reynaldo Simões disse que desde que o Sr. Rafael assumiu o Cartório de Registro de Imóveis a OAB passou a
receber reclamações e consultas por parte da população e dos advogados relacionados ao cartório. Falou que esteve no Cartório
conversando com o Sr. Rafael e lhe explicou os possíveis problemas e ele havia se comprometido a solucionar os problemas.
No entanto, os questionamentos aumentaram e a OAB solicitou a audiência pública que aconteceu no último dia 17 de janeiro
no Fórum. Na oportunidade várias pessoas apresentaram dúvidas, reclamações, e até documentos questionando a maneira de
conduzir os trabalhos por parte do oficial do Cartório. Mencionou que a justificativa do Sr. Rafael dizer que no Cartório existem
várias situações irregulares, várias tentativas de burlar a lei, o faz sentir não como presidente da OAB, mas sim como Presidente
do sindicado do crime, porque seria absurdo imaginar que a Ordem dos Advogados, se prontificasse a solicitar, dentro da Casa da
Justiça, uma audiência pública para fraudar a lei de Registros Públicos. O serviço do cartório foi questionado por dois jornais locais,
foi questionado por uma rede de televisão e mesmo assim o oficial não se sensibilizou para a conduta que ele vem adotando.
Pediu então que fossem juntados à presente cópia do requerimento da OAB para a instalação da audiência pública no fórum,
cópia da ata de uma reunião solicitada pela própria OAB para que uma determinada questão fosse normatizada, mas que o oficial
não vem cumprindo, cópia da audiência pública que aconteceu no dia 17/01/2012, cópia da lista de algumas pessoas que se
prontificaram a relatar os problemas vivenciados no Cartório do 1º Ofício, cópia do Ofício da OAB solicitando ao Município a relação
das ruas cujos nomes foram modificados e seus nomes atuais. Afirmou ainda que devido a ausência do Sr. Rafael ele não teria
como ter respondidas muitas questões que ficaram sem resposta na audiência pública anterior. Porém, como a OAB se prontificou
a fazer os questionamentos por escrito para que ele apresentasse a resposta por escrito, acredita que seria pertinente colher as
dúvidas e as reclamações da população, porque em breve haverá uma oportunidade de encontro com o oficial do cartório, durante
a correição, feita pelo Tribunal de Justiça no início do ano. Assim, pediu para todos que fizessem os seus questionamentos e em
nome da OAB recomendou que aqueles que se sentiram pessoalmente prejudicados, que procurem o Poder Judiciário e ajuízem
ações contra o oficial do cartório, para que ele possa responder cível e criminalmente, caso exista algum desalinho. E colocou-se
à disposição para o que fosse preciso, pedindo inclusive a presença da OAB nas audiências, para que o oficial entenda, que ele
precisa respeitar o barbacenense e o cidadão, não deixando que as pessoas tenham prejuízo de forma desnecessária.
Prosseguindo o Sr. Presidente chamou primeiramente, conforme ordem pré-definida na pauta advogados, Tabelião de Notas,
Corretor de imóveis, Engenheiro civil, Engenheiro Agrimensor, Membro do IEF, Defensor público, membros da sociedade civil.
Com a palavra o Delegado do CRECI Fernando do Nascimento Couto disse que estava representando os corretores de imóveis
da cidade e que se chegaram a essa situação foi devido à prepotência do oficial, dadas as situações que têm acontecido nesse
cartório e que impedem os registros dos imóveis e demais procedimentos que, há quatro meses, eram devidamente realizados.
Disse que o questionamento dos corretores seria se de fato o oficial considera que até o presente momento Barbacena tem vivido
na ilegalidade. Acredita, como dito pelo Dr. Reynaldo, que o Sr. Rafael está comprando uma briga com a cidade por questões
inúteis para o bom andamento e funcionamento do cartório.
Com a palavra a Sra. Marly Gava da Silva, corretora de imóveis e membro da Comissão dos Direitos Humanos, disse que como
tal, juntamente com a comissão propôs que a presente audiência fosse realizada nesta Casa, porque acredita que é preciso
despertar na sociedade o desejo de ver o que é bom para o município e para a comarca. Lamentou a ausência dos juízes da
comarca, mas agradeceu a presença da Dra. Dilma, Promotora de Justiça. Prosseguindo mencionou alguns exemplos do que
vem sendo exigido pelo oficial do cartório, tais como a exigência exagerada de documentos de partes e imóveis, promovendo
inúmeros atos notariais. E questionou qual é a função social do cartório e aonde se quer chegar com isso. Explicou também o
sistema que está sendo adotado pelo atual oficial no que tange a instituição de condomínio e convenção de condomínio e que
anteriormente não era adotado pelo antigo oficial, o que gera taxas altas, onerando demasiadamente quem necessita registrar
um determinado bem. Falou ainda das chamadas notas de devolução adotadas também pelo oficial. E afirmou que todo o atraso
na legalização dos empreendimentos imobiliários, causados pelo oficial do cartório, vem gerando prejuízos altíssimos, e ressaltou
que não tem ninguém pedindo que ele faça nada ilegal, mas tão somente que ele cumpra a lei com bom senso e se for preciso
a questão será levada para além da cidade.

Com a palavra o Sr. Domingos José Ferreira, técnico agrimensor falou de um problema que vem tendo no cartório do 1º ofício
desde 13/09/2011 e que diz respeito à retificação de área administrativa e que o oficial daquele cartório vem se negando a fazer
administrativamente, exigindo que seja feita pelas vias judiciais. Para tanto explicou minuciosamente como era feita retificação
administrativa e qual o problema que vem sendo criado pelo oficial atualmente. Apresentou uma cópia da nota de devolução
apresentada pelo oficial onde explica que se nega a fazer a retificação devido o excessivo aumento da área do imóvel, chegando a
acusar o agrimensor de ter invadido o terreno do vizinho. Apresentou ainda cópia de questionamento feito a seu irmão, professor
da PUC, e que explica que a lei 6.015/73 foi substituída pela lei 10.931/04, em seu art. 59, permitindo a retificação administrativa, não cabendo ao oficial impedir o registro por supor futuros conflitos. Explicou ainda que essa atitude de não respeitar o
profissional agrimensor pode gerar demora nos registros e ocasionar inúmeros problemas para as partes.
Com a palavra o Sr. Presidente abriu a palavra para todos os presentes que tivessem algum fato para ser relatado, para que o
fizesse nesse momento, haja vista que ficará tudo documento na presente ata.
Com a palavra o Dr. Luiz Carlos Nogueira de Sales, OAB 21.874, disse se sentir deveras humilhado pelas atitudes do Sr. Rafael,
afinal quando ele chegou à cidade disse que tudo estava errado. Falou que o Sr. Rafael não sabe usar o bom senso e que no seu
caso já fez cinco notas de devolução de setembro até hoje. Questionou o que é feito do dinheiro que todos devem pagar ao dar
entrada nos pedidos de registro no cartório, posto que os pagamentos são feitos de imediato e logo em seguida os processos
ficam parados, porque como o próprio Sr. Rafael falou, somente dois por cento de todo o serviço que entrou foi registrado. Afirmou
que se algo está errado de fato é preciso corrigir, afinal ninguém quer que nada seja feito na ilegalidade, acontece que as leis
foram se modificando ao longo dos anos e muitos dos documentos que hoje são exigidos, antes sequer existiam. Explicou algumas
alterações ocorridas na lei de registros públicos e que o Sr. Rafael não vem querendo cumprir e questionou onde estaria o dinheiro
recebido por ele e não usado para fazer os registros que ele alega estarem errados. Mencionou ainda os inúmeros prejuízos que
os processos parados, no cartório, vêm gerando para as pessoas da cidade e que não sabe se o Sr. Rafael será capaz de suportar
as inúmeras ações de indenização. E finalizou dizendo que a única coisa que querem é que ele use o bom sendo e a sensibilidade,
pois Barbacena jamais foi uma cidade sem lei.
Com a palavra o Sr. Carlos Eduardo Vidal, Coordenador do Setor de Habitação da Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de Barbacena disse que os loteamentos da Prefeitura utilizados para fins sociais e que são doados para famílias de
baixa renda, que recebem até dois salários mínimos e meio necessitam que tais famílias precisam comprovar que não possuem
nenhum bem em eu nome. E explicou como é feito todo o procedimento de cadastramento na Prefeitura. Falou que após um
tempo que a pessoa possui o terreno como seu, pagando o IPTU do imóvel é que as famílias irão requerer o registro de tais imóveis
perante o cartório. Ocorre que ultimamente as famílias vêm tendo dificuldade em registrar seus imóveis, e isso tem ocorrido tão
somente no Cartório do 1º Ofício e tão somente após o Sr. Rafael ter tomado posse do mesmo, sob a explicação de que não irá
fracionar a matrícula do loteamento. E esse é o seu questionamento.
Com a palavra o Presidente da OAB, Reynaldo Simões, explicou como funcionava a situação do fracionamento, principalmente
no que tange ao impedimento trazido pela legislação que impede que se faça a descriminação desse fracionamento. Disse que
a OAB solicitou uma reunião como Dr. Márcio, juiz responsável pelo registro público na cidade, que, seguindo o que determina a
Instrução nº 213/93 da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, autorizou que fosse feito o registro
de frações, sem que se descriminasse a área, sem que fosse ilegal. Porém, o Sr. Rafael quando recebe documentos que tem
frações, por conta da ata desta reunião realizada com o juiz não pode deixar de fazer o registro.
Prosseguindo o Sr. Carlos Eduardo Vidal disse que apesar desse documento o Sr. Rafael está deixando de registrar as frações
e que os maiores prejudicados são as pessoas mais necessitadas, pois acabam tendo que pagar por averbações que ele exige
demasiadamente. E explicou ainda as inúmeras dificuldades pelas quais as pessoas carentes estão passando ao precisar de uma
simples certidão negativa no Cartório de 1º Ofício.
Com a palavra o Sr. Antônio Bruno Ferreira Brito disse que estava falando na qualidade de vítima do Sr. Rafael e questionou qual
seria de fato o seu poder porque ele se recusa a atender as pessoas e a lhes dar maiores esclarecimentos. Falou do seu caso e da
demora na solicitação de documentos e no atendimento, bem como o pedido exagerado de documentos. E que dado os pedido de
autenticação em documentos extraídos de outros cartórios ele questionou se tais cartórios teriam ou não fé pública. E comunicou
que apesar do Sr. Rafael ter enviado o documento para a Câmara somente às 18 horas avisando que não viria a presente audiência pública, disse que às 15 horas já sabia que ele não viria porque só recebe ordens do Poder Judiciário.
Com a palavra o Sr. José Raimundo, funcionário aposentado do Tribunal de Justiça registrou o mau atendimento realizado no
Cartório do 1º Ofício e disse ter trabalhado em Cartórios por aproximadamente 25 anos, seja em cartório de registro, seja em
cartório judicial e durante esse tempo todo o serviço passou por diversas corregedorias pelo juiz corregedor do Tribunal de Justiça
e nunca foram advertidos por serviço errados, nem mesmo o Tabelião. Agora está se sentido envergonhado pelo que o Sr. Rafael
está dizendo a respeito do serviço que vinha sendo realizado na cidade, chegando a pensar que os juízes corregedores eram uns
incapazes e que não viam nada do que era feito nos cartórios. E em sua opinião é tão somente para cobrar por todos esses
registros, arquivos e averbações, chegando ao ponto de se pagar entre cem, cento e cinqüenta reais. E mencionou que tanto ele
quanto seus funcionários tratam as pessoas com total falta de respeito e ironia.
Com a palavra a Sra. Aparecida que disse ter comprado um apartamento em 1997 e conseguiu fazer todo o registro do mesmo
em tempo recorde de seis dias. Agora, porém, resolveu vender este mesmo apartamento, mas desde novembro está tentando
fazer o registro da negociação, mas o Sr. Rafael cada dia questiona um coisa que impossibilita realizar o registro. Mencionou
ainda os inúmeros gastos que teve com as exigências que ele faz e também falou do contrato da Caixa Econômica Federal que o
Sr. Rafael questionou e exigiu que fosse refeito. Mas que até o momento não se concluiu o registro e a impediu de concluir seu
negócio, causando-lhe prejuízo, posto que já estava em fase de negociação de compra de outro imóvel, fazendo-lhe entrar em
uma dívida que ele sequer tem conhecimento. E questionou que o pagamento teve que ser imediato, mas até o momento não
houve o registro do imóvel. E quer que se tome uma posição quanto ao Sr. Rafael.
Com a palavra o Sr. Presidente da Câmara esclareceu que a função da Casa é legislar, fiscalizar e acompanhar todos os questionamentos que ocorram no município e esses questionamentos relativos ao cartório foram inúmeros. Disse também que os vereadores não ficarão sem tomar as providências devidas juntamente com a OAB, com o Poder Judiciário e com o Poder Executivo,
pois uma solução tem que ser encontrada.
Com a palavra o Dr. Reynaldo Simões, Presidente da OAB, explicou que se sente tranqüilo em falar do problema existente com o
Cartório do 1º Ofício porque não tem nenhum cliente envolvido em conflitos lá. Porém, também recebeu inúmeras reclamações
referentes ao Cartório do 1º Ofício e, por esta razão, pediu aos presentes para que, no sentido de ajudar a instrumentalizar as atitudes que serão tomadas em relação ao Cartório, façam suas manifestações para ficar documentadas. Contou ainda que chegou
a advertir o Sr. Rafael a respeito de sua intransigência. Falou ainda que a justificativa para ausência do Sr. Rafael na audiência pública de hoje não seria plausíveis, posto que o Cartório tem o seu substituto, portanto, questões pessoais não impediriam que sua
oficial substituta comparecessem à presente audiência. E finalizou colocando à disposição de todos o e-mail da OAB (barbacena@
oabmg.org.br) para quem quiser formalizar suas queixas ou repassar para quem possa ter queixa a ser feita em relação ao Cartório
do 1º Ofício. E citou também inúmeros problemas vivenciados por cidadãos barbacenenses em processos perante o Cartório do 1º
Ofício para que as pessoas possam identificar os seus problemas e também façam suas reclamações.
Com a palavra o Sr. José Eduardo da Silva, Assessor de Coordenação Política da Prefeitura que disse se solidarizar com todas as
pessoas que estão tendo problemas com o Sr. Rafael e o Cartório do 1º Ofício. Falou ainda que esse cartório não está cumprindo
com sua função pública e as correções são bem vindas, afinal ninguém erra por vontade de errar e os mais novos podem sim
tentar corrigir o erro, porém de maneira mais branda, sem ser desrespeitoso com os demais. Explicou ainda que o município
possui um passivo muito antigo relativo aos loteamentos e que precisa de regularização, mas não será essa e nem tão pouco a
próxima administração que resolverá totalmente o problema. O que a administração está procurando é dar o direito de propriedade
àquelas pessoas que já têm a posse. E ressaltou que a ausência do representante do cartório hoje trás não só uma demonstração
de descaso, mas também não permite que se tente, neste momento, um acordo que poderia ocorrer entre os presentes e ele
ao mesmo tempo fazendo com ele tentasse melhorar a sua prestação de serviço. E finalizou parabenizando a ação da Câmara e
colocando a administração pública à disposição.
Com a palavra o vereador Ronaldo Braga disse ser importante o debate que foi realizado na noite de hoje para que todos possam
entender o que está acontecendo. Falou que a postura adotada pelo Sr. Rafael vem desagradando a todos os cidadãos que dependem dos serviços de seu cartório e ninguém sequer conseguiu vir até a Câmara, na noite de hoje, para tecer-lhe um elogio. Em
sua opinião, o Sr. Rafael está equivocado e sugeriu ao presidente da Câmara que seja encaminhada cópia da presente ata para os
superiores do Sr. Rafael para que tomem conhecimento do que está se passando aqui na cidade. E disse que irá pessoalmente,
conhecer o Sr. Rafael, posto que ele foi convidado e não compareceu a presente audiência. E finalizou parabenizando os presentes
e sugerindo que a OAB de fato se junte aos reclamantes, pois o que estiver ao alcance do Pode Legislativo, está certo de que o
Presidente Carlos Roberto se empenhará em ajudar e dar a sua contribuição.
Com a palavra o Defensor Público Felipe Rocha disse que na defensoria houve problemas no que diz respeito ao atendimento das
requisições de certidões amparadas na gratuidade de emolumentos, posto que o Sr. Rafael entendia não ser sua obrigação fazer
isso. Explicou que tiveram que encaminhar um aviso para ele para explicar a lei já que o Sr. Rafael não conhecia a determinação
da corregedoria sobre tal prerrogativa da Defensoria Pública. Só após isso ele se adequou e passou a atender os requerimentos
da Defensoria de forma gratuita. Considerou lamentável e um descaso o não comparecimento do Sr. Rafael à presente audiência
pública para tentar construir uma solução que fosse mais adequada e pautada na razoabilidade e que atendesse aos anseios da
população de Barbacena. Disse ainda que não vê o Sr. Rafael demonstrar nenhum interesse em tentar resolver essas questões, e
em sua opinião, somente um controle de legalidade, por parte do Poder Judiciário, resolverá o problema. E finalizou parabenizando
a Câmara por convocar a presente audiência pública demonstrando uma preocupação com a população no sentido de tentar
resolver essa questão que vem afligindo a todos.
Com a palavra a representante da Comissão dos Direitos Humanos e Ética, Marly, agradeceu a participação de todos e à Câmara Municipal que atendeu prontamente ao pedido dessa audiência pública. E afirmou que se for preciso reunir, na próxima
reunião, a corregedoria do estado, que assim seja feito. Pois querem mudanças coerentes, para que a população já que se
paga impostos tão altos.
Com a palavra o vereador João Evandro disse preocupar-se com as dívidas que podem tornar-se impagáveis e os processos não
podem ficar parados. E pelo que viu durante essa audiência publica o Sr. Rafael não tem mais espaço em Barbacena. E falou que
irá visitar o cartório para conhecê-lo, pois parece que ele não conhece a cidade. Explicou que conhece o jeito de fazer as medições
de terreno na zona rural e que o Sr. Rafael está exagerando no modo de agir.
Com a palavra o vereador Alaôr leite disse ficar muito satisfeito quando as pessoas procuram o Poder Legislativo. Acredita que
Barbacena realmente precisa de uma resposta do Sr. Rafael, afinal é preciso ter agilidade na solução dos problemas no Cartório.
E colocou-se à disposição para ajudar o povo de Barbacena na solução deste problema.
Com a palavra o vereador João Batista que disse estar preocupado com o fato de que em pleno o século XXI alguém ainda
se utilize do poder para humilhar as pessoas e agir do modo como acha ser legal. Disse que Barbacena já foi palco de vários
movimentos contra esse tipo de ação e hoje todos aqui envolvidos estão dando uma demonstração de que contra a força do
povo não há quem resista.
O Sr. Presidente encerrou a Audiência Pública agradecendo a presença de todos e não havendo mais nada a tratar, eu, Danielle de
Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
Vereador Carlos Roberto Batista
Presidente da Câmara Municipal
........................................................................................................................................................................................
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Barbacena ganha Consultório de Rua
A Prefeitura de Barbacena, por meio do Departamento Municipal de
Saúde Pública (Demasp) e
da Coordenação de Saúde
Mental, lançou no dia 15,
os programas de Consultório de Rua e Escola de Redutores de Danos (ERD),
que são propostas contidas
no Plano de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas do Ministério da Saúde.
Hoje, três municípios no
Brasil dispõem efetivamente de recursos oriundos do
governo federal para a implantação do projeto Redução de Danos: Recife/PE,
Niterói/RJ e agora Barbacena/MG.
“Ao sermos contemplados com estes programas, Barbacena fica em posição de destaque nacional
e passamos a ser exemplo
para outras cidades. Nosso
município tem dado lições
de grande alcance na saúde
mental e minimizando os
danos causados aos pacientes”, explica Danuza Bias
Fortes. De acordo com
Edson Rezende, diretor do
Demasp, um dos objetivos
do programa é ir ao encontro da comunidade, é aproximar, acolher estas pessoas que sofrem com o vício

do álcool e outras drogas e
querem ser ajudadas.
O Consultório de Rua de
Barbacena recebeu o nome
de “Ponto de Encontro” e
funcionará dentro de um veículo de referência devidamente montado e equipado
com instrumentos médicos e
profissionais da área da saúde. Neste Consultório terão
oficinas terapêuticas e lúdicas, realização de palestras e

Departamento de Saúde
realiza mais um mutirão
de exame preventivo

Postos e unidades básicas de saúde (bairros João Paulo II, Grogotó, Nove de Março, Funcionários, Centro, Carmo, Santo Antônio,
Vilela e do distrito de Pinheiro Grosso) abriram suas portas no último
sábado, dia 17, para a promoção do mutirão de preventivo ginecológico. A prefeita Danuza Bias Fortes e o diretor do Departamento Municipal de Saúde Pública (Demasp), Edson Rezende, percorreram os
postos e as unidades para acompanharem de perto o mutirão.
A realização do mutirão no sábado tem sido de fundamental
importância para muitas mulheres, uma vez que se fosse durante
a semana, ficaria mais difícil de participarem por causa do trabalho. Desde o ano passado que a Prefeitura Municipal, por meio do
Departamento de Saúde , vem fazendo exame preventivo em forma de mutirão e os resultados têm sido positivos e a prova de tudo
isso é a grande participação das mulheres. No dia 10 de março, o
mutirão aconteceu nas unidades do Santa Cecília, Caic, Ipanema,
Guido Foman, Santa Efigênia e São Sebastião dos Torres.

formação de grupos, acolhimento do usuário, família e
comunidade, e realização de
encaminhamentos para os
diversos serviços da rede de
saúde conforme a demanda
dos casos. O Consultório
ficará em pontos estratégicos de cada região, ou seja,
cada dia da semana ele ficará em um bairro. Inicialmente, estará nos bairros
Monte Mário, Santo Antô-

nio, Grogotó e Pontilhão de
13 às 17h. Lembrando ainda, que está previsto para
daqui um mês a inauguração do Consultório de Rua
em praça pública.  
“Queremos atrair o
maior número possível de
pessoas para cuidarmos
da sua saúde. Conscientizar, tratar e orientar sobre o
consumo prejudicial de álcool e outras drogas”, en-

fatiza a gerente de Saúde
Mental do Demasp, Lúcia
Helena Barbosa.
No Centro de Atenção
Pisicossocial de Barbacena (Caps), sobre o uso de
substâncias
psicoativas
atendidas nos últimos quatro meses, foram registradas 107 internações sendo
que 53 relacionadas ao uso
de álcool e drogas, ou seja,
49,5% das Internações Psi-

quiátricas são exclusivamente ao uso de álcool e
outras drogas. Ou seja, o
programa Escola de Redução de Danos (ERD),
veio para ajudar diminuir
o número de internações.
O programa vai acolher
sem preconceitos ou julgamento morais e particulares, avaliar o que é possível fazer, verificar o que
é necessário, orientar o que
deve ser feito através do
acolhimento e informação.
A proposta é reduzir os danos para desenvolver um
trabalho articulado com a
rede Sus, na atenção aos
usuários de álcool e drogas
e na promoção da saúde.
O psicólogo e mestre
em Filosofia e apoiador técnico da ERD, Cássio Barreto, diz que ao tratar o dependente como um igual abrese uma porta, e os profissionais de saúde logo descobrem que através do vínculo é possível despertar o
desejo de se cuidar. “Tratase de uma atitude que respeita o indivíduo, estimula
a participação e o engajamento do usuário, e oferece
meios acessíveis de melhorar sua qualidade de vida, e
não somente vigiar, perseguir e punir”, finaliza.

Ação Social no distrito de Torres
O distrito de São Sebastião dos Torres esteve movimentado no dia 10 de março, com a realização de
uma ação social, um evento promovido pela Prefeitura de Barbacena, por meio do Departamento Municipal de Saúde Pública e da Gerência de Estratégia em
Saúde da Família
Na oportunidade, foi celebrada uma missa pelo padre Hilário na Igreja Nossa Senhora das Oliveiras, focando a saúde da mulher. Foi servido um almoço bastante saboroso e nutritivo. Para as crianças muita pipoca e brincadeiras, sorteio de brindes, saúde bucal,
aferição de pressão, exames preventivos ginecológicos, cuidados para a beleza (corte de cabelo, manicure,
etc). Para animar ainda mais a festa, a banda “Violeiros
de Maria” deu seu show levando música para todos.

Mutirão de combate à dengue
Mais um mutirão de combate à dengue
movimentou Barbacena. Desta vez, as ações
se concentraram no bairro João Paulo II, no
sábado, dia 18. Uma ação promovida pela
Prefeitura, por meio do setor de Vigilância
Epidemiológica do Departamento de Saúde,
numa parceria com outros órgãos da Prefeitura. A participação da comunidade no combate ao mosquito transmissor da dengue tem
sido fundamental.

12

20 de MARÇO de 2012 - Ano XX - Nº 479

Obras de finalização da Avenida
Sanitária irão ligar definitivamente
a rua Bahia ao bairro Santa Tereza

A prefeita Danuza Bias Fortes visitou, na
manhã dessa quinta-feira, dia 22, as obras de finalização da Avenida Sanitária que ligarão definitivamente a rua Bahia ao bairro Santa Tereza. Nessa fase final, os trabalhos estão concentrados na Avenida Cristo Rei, no trecho que dá
acesso ao bairro Santa Tereza.
A equipe da Secretaria Municipal de Obras
está já atuando no alargamento da ponte de
acesso ao bairro, no sistema de drenagem pluvial, na instalação de meio-fio e na reparação
de base para a pavimentação asfáltica. No local, toda a energia elétrica já foi instalada.
Segundo a prefeita Danuza Bias Fortes,
essa é uma reivindicação antiga dos moradores
do local que há mais de 20 anos aguardam por
essas melhorias: “Chegamos à fase de conclusão das obras dessa Avenida que, além de ser
uma importante área de acesso, também serve
como ponto de caminhada para moradores de
diversos bairros adjacentes”, afirma.

