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ATOS OFICIAIS

Órgão Oficial do Município de Barbacena

PODER EXECUTIVO
LEIS MUNICIPAIS
LEI Nº 4.433
“Reconhece como Utilidade Pública a Associação Esportiva de Barbacena – ESV (Escola Super
Vôlei) do Município de Barbacena, Minas Gerais 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 reconhecida como de Utilidade Pública a Associação Esportiva de Barbacena – ESV,
no Município de Barbacena, Minas Gerais.
Art. 2º Esta Lei entra passa a vigorar na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 13 de julho de 2012;
170º ano da Revolução Liberal, 82º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
(Projeto de Lei nº 039/2012 – Autoria do Vereador Alaôr Leite de Almeida)
.......................................................................................................................................
LEI Nº 4.434
“Institui a Semana do Maçom, insere no Calendário Oficial do Município de Barbacena o Dia
Nacional do Maçom 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, a Semana do Maçom, a realizarse, anualmente, durante a semana de agosto correspondente ao dia 20 do Mês, Dia Nacional
do Maçom.
Art. 2º O Dia Nacional do Maçom passa a integrar o calendário oficial do Município de Barbacena.
Art. 3º O Poder Legislativo deve providenciar, anualmente, na sexta-feira que antecede ou precede o dia 20 de agosto, a realização de uma sessão especial para homenagear a Maçonaria.
Art. 4º O Poder Executivo, durante a Semana do Maçom, deve promover eventos beneficentes, divulgando mensagens em linguagem acessível, visando esclarecer a população sobre a
instituição.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 13 de julho de 2012;
170º ano da Revolução Liberal, 82º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
(Projeto de Lei nº 030/2012 – Autoria do Vereador Amarílio Augusto de Andrade)
.......................................................................................................................................
LEI Nº 4.435
“Reconhece como Utilidade pública o Núcleo dos Amigos do Coração 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 reconhecido como de Utilidade Pública o Núcleo dos Amigos do Coração, com sede
no Município de Barbacena.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 13 de julho de 2012;
170º ano da Revolução Liberal, 82º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
(Projeto de Lei nº 041/2012 – Autoria do Vereador Ronaldo Braga)
.......................................................................................................................................
LEI Nº 4.436
“Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2013 e dá outras providências.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome,
sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 2º, da Constituição
da República, e na Lei Complementar nº 101, de 2000, as diretrizes para a elaboração da lei
orçamentária do exercício financeiro de 2013, compreendendo:
I – as metas e prioridades da Administração Pública Municipal;
II – orientações básicas para elaboração da lei orçamentária anual;
III – disposições sobre a política de pessoal e serviços extraordinários;
IV – disposições sobre a receita e alterações na legislação tributária do Município;
V – equilíbrio entre receitas e despesas;
VI – critérios e formas de limitação de empenho;
VII – normas relativas ao controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos;
VIII – condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas;
IX – autorização para o Município auxiliar o custeio de despesas atribuídas a outros entes da
federação;
X – parâmetros para a elaboração da programação financeira e do cronograma mensal de
desembolso;
XI – definição de critérios para início de novos projetos;
XII – definição das despesas consideradas irrelevantes;
XIII – incentivo à participação popular;
XIV – as disposições gerais.
Seção I
Das Metas e Prioridades da Administração Pública Municipal
Art. 2º Em consonância com o disposto no art. 165, § 2º, da Constituição da República, atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal do Município e as ações
relativas à manutenção e funcionamento dos órgãos da administração direta e das entidades da
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administração indireta, as metas e as prioridades para o exercício
financeiro de 2013 correspondem às ações especificadas no Anexo de Metas e Prioridades
que integra esta Lei, de acordo com os programas e ações estabelecidos no Plano Plurianual
relativo ao período de 2010–2013, as quais terão precedência na alocação de recursos na lei
orçamentária de 2013 e na sua execução, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.
§ 1º O projeto de lei orçamentária para 2013 deverá ser elaborado em consonância com as
metas e prioridades estabelecidas na forma do caput deste artigo.
§ 2º O projeto de lei orçamentária para 2013 conterá demonstrativo da observância das metas
e prioridades estabelecidas na forma do caput deste artigo.
Seção II
Das Orientações Básicas para Elaboração da Lei Orçamentária Anual
Subseção I
Das Diretrizes Gerais
Art. 3º As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas por funções,
subfunções, programas, atividades, projetos, operações especiais, de acordo com as codificações da Portaria SOF nº 42/1999, da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 e da Lei
do Plano Plurianual relativo ao período 2010-2013.
Art. 4º Os orçamentos fiscal e da seguridade social discriminarão a despesa, no mínimo, por
elemento de despesa, conforme artigo 15 da Lei nº 4.320/64.
Art. 5º Os orçamentos fiscal e da seguridade social compreenderão a programação dos Poderes
do Município, seus fundos, órgãos, autarquias, fundações, empresas públicas dependentes, e
demais entidades em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital
social com direito a voto e que recebam recursos do Tesouro Municipal.
Art. 6º O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal
será constituído de:
I – texto da lei;
II – documentos referidos nos artigos 2º e 22 da Lei nº 4.320/1964;
III – quadros orçamentários consolidados;
IV – anexos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e a despesa
na forma definida nesta Lei;
V – demonstrativos e documentos previstos no artigo 5º da Lei Complementar nº 101, de
2000.
Parágrafo único. Acompanharão a proposta orçamentária, além dos demonstrativos exigidos
pela legislação em vigor, definidos no caput, os seguintes demonstrativos:
I – Demonstrativo da receita corrente líquida, de acordo com o artigo 2º, inciso IV, da Lei Complementar nº 101, de 2000;
II – Demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino
e no ensino fundamental, para fins do atendimento do disposto no artigo 212 da Constituição
da República;
III – Demonstrativo dos recursos a serem aplicados no FUNDEB – Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos profissionais da Educação, para fins
do atendimento ao artigo 22 Lei nº 11.494/2007;
IV – Demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas ações e serviços públicos de saúde,
para fins do atendimento disposto na Emenda Constitucional nº 29/2000;
V – Demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do atendimento do disposto no artigo 169
da Constituição da República e na Lei Complementar nº 101, de 2000.
Art. 7º A estimativa da receita e a fixação da despesa constantes do projeto de lei orçamentária
de 2013 serão elaboradas a valores correntes do exercício de 2012, projetados ao exercício
a que se refere.
Parágrafo único. O projeto de lei orçamentária atualizará a estimativa da margem de expansão
das despesas, considerando os acréscimos de receitas resultantes do crescimento da economia
e da evolução de outras variáveis que impliquem aumento da base de cálculo, bem como, de
alterações na legislação tributária, devendo ser garantidas, no mínimo, as metas de resultado
primário e nominal estabelecidas nesta Lei.
Art. 8º O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo, no mínimo, trinta dias
antes do prazo final para encaminhamento de sua proposta orçamentária, os estudos e as
estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo.
Parágrafo único. As entidades da Administração Indireta e o Poder Legislativo, se for o caso,
encaminharão à Superintendência de Planejamento da Prefeitura Municipal de Barbacena, até
15 (quinze) dias antes do prazo definido no caput, os estudos e as estimativas das suas receitas
orçamentárias para o exercício subseqüente e as respectivas memórias de cálculo, para fins de
consolidação da receita municipal.
Art. 9º O Poder Legislativo e as entidades da Administração Indireta encaminharão à Superintendência de Planejamento – SPOF – do Poder Executivo, até 31 de julho de 2012, suas respectivas propostas orçamentárias, para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária.
Art. 10 Na programação da despesa não poderão ser fixadas despesas sem que estejam
definidas as respectivas fontes de recursos, de forma a evitar o comprometimento do equilíbrio
orçamentário entre a receita e a despesa.
Art. 11 A lei orçamentária discriminará, nos órgãos da administração direta e nas entidades
da administração indireta responsáveis pelo débito, as dotações destinadas ao pagamento de
precatórios judiciais em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição da República.
§ 1º Para fins de acompanhamento, controle e centralização, os órgãos da administração pública municipal direta e indireta submeterão os processos referentes ao pagamento de precatórios
à apreciação da Procuradoria do Município.
§ 2º Os recursos alocados para os fins previstos no caput deste artigo não poderão ser cancelados para abertura de créditos adicionais com outra finalidade, exceto no caso de saldo
orçamentário remanescente ocioso.
Subseção II
Das Disposições Relativas à Dívida e ao Endividamento Público Municipal
Art. 12 A administração da dívida pública municipal interna e/ou externa tem por objetivo
principal minimizar custos, reduzir o montante da dívida pública e viabilizar fontes alternativas
de recursos para o Tesouro Municipal.
§ 1º Deverão ser garantidos na lei orçamentária os recursos necessários para pagamento da
dívida.
§ 2º O Município, por meio de seus órgãos e entidades, subordinar-se-á às normas estabelecidas na Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, que dispõe sobre os limites globais para
o montante da dívida pública consolidada e da dívida pública mobiliária, em atendimento ao
disposto no artigo 52, incisos VI e IX, da Constituição da República.
Art. 13 Na lei orçamentária para o exercício de 2013, as despesas com amortização, juros e
demais encargos da dívida serão fixadas com base nas operações contratadas.
Art. 14 A lei orçamentária poderá conter autorização para contratação de operações de crédito
pelo Poder Executivo, a qual ficará condicionada ao atendimento das normas estabelecidas na
Lei Complementar nº 101, de 2000 e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.
Art. 15 A lei orçamentária poderá conter autorização para a realização de operações de crédito
por antecipação de receita orçamentária, desde que observado o disposto no artigo 38 da Lei
Complementar nº 101, de 2000 e atendidas as exigências estabelecidas na Resolução nº
43/2001 do Senado Federal.
Subseção IV
Da Definição de Montante e Forma de Utilização da Reserva de Contingência
Art. 16 A lei orçamentária conterá reserva de contingência constituída exclusivamente com
recursos do orçamento fiscal e será equivalente a, no máximo, 6% (seis por cento) da receita
corrente líquida prevista na proposta orçamentária de 2013, destinada ao atendimento
de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e reforço das dotações
orçamentárias que se tornarem insuficientes.  
Seção III
Da Política de Pessoal e dos Serviços Extraordinários
Subseção I
Das Disposições Sobre Política de Pessoal e Encargos Sociais
Art. 17 Para fins de atendimento ao disposto no artigo 169, § 1º, inciso II, da Constituição
da República, observado o inciso I do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as concessões
de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções,
alterações de estrutura de carreiras, bem como, admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, desde que observado o disposto nos artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar nº
101, de 2000.
§ 1º Além de observar as normas do caput, no exercício financeiro de 2013, as despesas com
pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo deverão atender as disposições contidas nos artigos
18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101, de 2000.
§ 2º Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no artigo 19 da Lei
Complementar nº. 101, de 2000 serão adotadas as medidas de que tratam os §§ 3º e 4º do
artigo 169 da Constituição da República.

Subseção II
Da Previsão para Contratação Excepcional de Horas Extras
Art. 18 Se durante o exercício de 2013 a despesa com pessoal atingir o limite de que trata
o parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar nº 101, de 2000, o pagamento da realização de serviço extraordinário somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de
relevante interesse público que enseje situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a
sociedade.
Parágrafo único. A autorização para a realização de serviço extraordinário para atender as
situações previstas no caput deste artigo no âmbito do Poder Executivo é de exclusiva competência da Prefeita Municipal e no âmbito do Poder Legislativo é de exclusiva competência do
Presidente da Câmara.
Seção IV
Das Disposições Sobre a Receita e Alterações na Legislação Tributária do Município
Art. 19 A estimativa da receita que constará do projeto de lei orçamentária para o exercício
de 2013, com vistas à expansão da base tributária e consequente aumento das receitas
próprias, contemplará medidas de aperfeiçoamento da administração dos tributos municipais,
dentre as quais:
I – aperfeiçoamento do sistema de formação, tramitação e julgamento dos processos tributárioadministrativos, visando à racionalização, simplificação e agilização;
II – aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e arrecadação de tributos, objetivando a sua maior exatidão;
III – aperfeiçoamento dos processos tributário-administrativos, por meio da revisão e racionalização das rotinas e processos, objetivando a modernização, a padronização de atividades, a
melhoria dos controles internos e a eficiência na prestação de serviços;
IV – aplicação das penalidades fiscais como instrumento inibitório da prática de infração da
legislação tributária.
Art. 20 A estimativa da receita de que trata o artigo anterior levará em consideração, adicionalmente, o impacto de alteração na legislação tributária, com destaque para:
I – atualização da planta genérica de valores do Município e dos cadastros de contribuintes;
II – revisão, atualização ou adequação da legislação sobre Imposto Predial e Territorial Urbano,
suas alíquotas, forma de cálculo, condições de pagamentos, descontos e isenções, inclusive
com relação à progressividade deste imposto;
III – revisão da legislação sobre o uso do solo, com redefinição dos limites da zona urbana
municipal;
IV – revisão da legislação referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza;
V – revisão da legislação aplicável ao Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e
de Direitos Reais sobre Imóveis;
VI – instituição de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição;
VII – revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício do poder de polícia;
VIII – revisão das isenções dos tributos municipais objetivando atender o interesse público e
a justiça fiscal;
IX – instituição, por lei específica, da Contribuição de Melhoria com a finalidade de tornar
exequível a sua cobrança;
X – a instituição de novos tributos ou a modificação em decorrência de alterações legais daqueles já instituídos;
XI – instituição, revisão ou atualização de Preços Públicos.
Art. 21 O projeto de lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária
somente será aprovado se atendidas as exigências do artigo 14 da Lei Complementar nº 101,
de 2000.
Art. 22 Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária poderão ser considerados
os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária que estejam em tramitação na
Câmara Municipal.
§ 1º Caso as alterações propostas não sejam aprovadas, ou o sejam parcialmente, de forma a
não permitir a integralização dos recursos esperados, as dotações à conta das referidas receitas
serão canceladas, mediante decreto, nos 30 (trinta) dias subsequentes à publicação do projeto
de lei orçamentária de 2013.
§ 2º No caso de não aprovação das propostas de alteração previstas no caput, poderá ser
efetuada a substituição das fontes condicionadas por excesso de arrecadação de outras fontes,
inclusive de operações de crédito, ou por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial
do exercício anterior, antes do cancelamento previsto no § 1º deste artigo.
Seção V
Do Equilíbrio Entre Receitas e Despesas
Art. 23 A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária do exercício de
2013 serão orientadas no sentido de alcançar o superávit primário necessário para garantir
uma trajetória de solidez financeira da administração municipal, conforme discriminado no Anexo de Metas Fiscais constante desta Lei.
Art. 24 Os projetos de lei que impliquem diminuição de receita ou aumento de despesa do
Município no exercício de 2013 deverão estar acompanhados de demonstrativos que discriminem o montante estimado da diminuição da receita ou do aumento da despesa, para cada
um dos exercícios compreendidos no período de 2013 a 2015, demonstrando a memória de
cálculo respectiva.
Parágrafo único. Não será aprovado projeto de lei que implique em aumento de despesa sem
que esteja acompanhado das medidas definidas nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar nº
101, de 2000.
Art. 25 As estratégias para busca ou manutenção do equilíbrio entre as receitas e despesas
poderão levar em conta as seguintes medidas:
I – para elevação das receitas:
a) a implementação das medidas previstas nos artigos 20 e 21 desta Lei;
b) atualização e informatização do cadastro imobiliário;
c) chamamento geral dos contribuintes inscritos na Dívida Ativa.
II – para redução das despesas:
a) utilização da modalidade de licitação denominada pregão e implantação de rigorosa pesquisa
de preços, de forma a reduzir custos de toda e qualquer compra e evitar a cartelização dos
fornecedores;
b) revisão geral das gratificações concedidas aos servidores;
c) a realização de concurso público para suprimento do quadro de pessoal reduzindo as despesas de contratação.
Seção VI
Dos Critérios e Formas de Limitação de Empenho
Art. 26 Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do artigo 9º e
no inciso II do § 1º do artigo 31 da Lei Complementar nº 101, de 2000, o Poder Executivo e o
Poder Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira,
calculada de forma proporcional à participação dos Poderes no total das dotações iniciais constantes da lei orçamentária de 2013.
§ 1º Excluem-se da limitação prevista no caput deste artigo:
I – as despesas com pessoal e encargos sociais;
II – as despesas com benefícios previdenciários;
III – as despesas com amortização, juros e encargos da dívida;
IV – as despesas com PASEP;
V – as despesas com o pagamento de precatórios e sentenças judiciais;
VI – as demais despesas que constituam obrigação constitucional e legal.
§ 2º O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar
indisponível para empenho e movimentação financeira, conforme proporção estabelecida no
caput deste artigo.
§ 3º Os Poderes Executivo e Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo
anterior, emitirão e publicarão ato próprio estabelecendo os montantes que caberão aos respectivos órgãos e entidades na limitação do empenho e da movimentação financeira.
§ 4º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita não será suficiente
para garantir o equilíbrio das contas públicas, adotar-se-ão as mesmas medidas previstas neste
artigo.
Seção VII
Das Normas Relativas ao Controle de Custos e Avaliação dos Resultados dos Programas Financiados com Recursos dos Orçamentos
Art. 27 O Poder Executivo realizará estudos visando a definição de sistema de controle de
custos e a avaliação do resultado dos programas de governo.
Art. 28 Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocação dos recursos
na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, bem como a respectiva execução, serão
feitas de forma a propiciar o controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas
de governo.
§ 1º A lei orçamentária de 2013 e seus créditos adicionais deverão agregar todas as ações
governamentais necessárias ao cumprimento dos objetivos dos respectivos programas, sendo
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que as ações governamentais que não contribuírem para a realização de um programa
específico deverão ser agregadas num programa denominado “Apoio Administrativo” ou de finalidade semelhante.
§ 2º Merecerá destaque o aprimoramento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial,
por intermédio da modernização dos instrumentos de planejamento, execução, avaliação e
controle interno.
§ 3º O Poder Executivo promoverá amplo esforço de redução de custos, otimização de gastos e
o reordenamento de despesas do setor público municipal, sobretudo pelo aumento da produtividade na prestação de serviços públicos e sociais.
Seção VIII
Das Condições e Exigências para Transferências de Recursos a Entidades Públicas e Privadas
Art. 29 É vedada a inclusão na lei orçamentária e em seus créditos adicionais de dotações
a título de subvenções sociais, ressalvadas as autorizadas mediante lei específica que sejam
destinadas:
I – às entidades que prestem atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de
assistência social, saúde, educação, esportes ou cultura;
II – às entidades sem fins lucrativos que realizem atividades de natureza continuada;
III – às entidades que tenham sido declaradas por lei como de utilidade pública.
Parágrafo único. Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada
sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de regular funcionamento, emitida no exercício
de 2013 por, no mínimo, uma autoridade local, e comprovante da regularidade do mandato
de sua diretoria.
Art. 30 É vedada a inclusão na lei orçamentária e em seus créditos adicionais de dotações a
título de auxílios e contribuições para entidades públicas e/ou privadas, ressalvadas as autorizadas mediante lei específica e desde que sejam:
I – de atendimento direto e gratuito ao público, voltadas para as ações relativas ao ensino, saúde, cultura, esportes, assistência social, agropecuária e de proteção ao meio ambiente;
II – associações ou consórcios intermunicipais, constituídos exclusivamente por entes públicos,
legalmente instituídos e signatários de contrato de gestão com a administração pública municipal e que participem da execução de programas municipais.
Art. 31 É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações
a título de contribuições para entidades privadas de fins lucrativos, ressalvadas as instituídas
por lei específica, no âmbito do Município que sejam destinadas aos programas de desenvolvimento industrial.
Art. 32 É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotação para
a realização de transferência financeira a outro ente da federação, exceto para atender as situações que envolvam claramente ao atendimento de interesses locais observadas as exigências
do artigo 25 da Lei Complementar nº. 101, de 2000.
Art. 33 As entidades beneficiadas com os recursos públicos previstos nesta Seção, a qualquer
título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Executivo com a finalidade de verificar o cumprimento dos objetivos para os quais receberam os recursos.
Art. 34 As transferências de recursos às entidades previstas nos artigos 29 a 32 desta Seção
deverão ser precedidas da aprovação de plano de trabalho e da celebração de convênio, devendo ser observadas na elaboração de tais instrumentos as exigências do art. 116 da Lei nº
8666/1993, ou de outra Lei que vier substituí-la ou alterá-la.
§ 1º Compete ao órgão ou entidade concedente o acompanhamento da realização do plano de
trabalho executado com recursos transferidos pelo Município.
§ 2º É vedada a celebração de convênio com entidade em situação irregular com o Município,
em decorrência de transferência feita anteriormente.
§ 3º Excetuam-se do cumprimento dos dispositivos legais a que se refere o caput deste artigo
as caixas escolares da rede pública municipal de ensino que receberem recursos diretamente
do Governo Federal por meio do PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola.
Art. 35 É vedada a destinação na lei orçamentária e em seus créditos adicionais de recursos
para diretamente cobrir necessidades de pessoas físicas, ressalvadas as que atendam as exigências do artigo 26 da Lei Complementar nº 101, de 2000 e sejam observadas as condições
definidas na lei específica.
Parágrafo único. As normas do caput deste artigo não se aplicam a ajuda a pessoas físicas
custeadas pelos recursos do Sistema Único de Saúde.
Art. 36 A transferência de recursos financeiros de uma entidade para outra, inclusive da Prefeitura Municipal para as entidades da Administração Indireta e para a Câmara Municipal fica
limitada ao valor previsto na lei orçamentária anual e em seus créditos adicionais.
Parágrafo único. O aumento da transferência de recursos financeiros de uma entidade ou
órgão para outros somente poderá ocorrer mediante prévia autorização legislativa, conforme
determina o artigo 167, inciso VI da Constituição da República.
Seção IX
Da Autorização para o Município Auxiliar no Custeio de Despesas de Competência de Outros
Entes da Federação
Art. 37 O Executivo Municipal poderá firmar convênios com a União e/ou Estado com a finalidade de realizar despesas de competência de outro ente da federação, desde que sejam destinadas ao atendimento das situações que envolvam claramente o interesse público local.
Parágrafo único. A realização da despesa definida no caput deste artigo deverá ser precedida
da aprovação de plano de trabalho e da celebração de convênio, de acordo com o artigo 116
da Lei nº. 8666/1993.
Seção X
Dos Parâmetros para a Elaboração da Programação Financeira e do Cronograma Mensal de
Desembolso
Art. 38 O Poder Executivo estabelecerá por ato próprio, até 30 (trinta) dias após a publicação
da lei orçamentária de 2013, as metas bimestrais de arrecadação, a
programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, respectivamente, nos termos
dos artigos 8º e 13 da Lei Complementar nº 101, de 2000.
§ 1º Para atender ao caput deste artigo, as entidades da administração indireta e o Poder
Legislativo encaminharão à Superintendência de Planejamento, até 15 (quinze) dias após a
publicação da lei orçamentária de 2013, os seguintes demonstrativos:
I – as metas mensais de arrecadação de receitas, de forma a atender o disposto no artigo 13
da Lei Complementar nº 101, de 2000;
II – a programação financeira das despesas, nos termos do artigo 8º da Lei Complementar nº
101, de 2000;
III – o cronograma mensal de desembolso, incluídos os pagamentos dos restos a pagar, nos
termos do artigo 8º da Lei Complementar nº 101, de 2000.
§ 2º O Poder Executivo deverá dar publicidade às metas bimestrais de arrecadação, à programação financeira e ao cronograma mensal de desembolso através do órgão oficial de publicação
do Município até 30 (trinta) dias após a publicação da lei orçamentária de 2013.
§ 3º A programação financeira e o cronograma mensal de desembolso tratados no caput deste
artigo deverão ser elaborados de forma a garantir o cumprimento da meta de resultado primário
estabelecida nesta Lei.
Seção XI
Da Definição de Critérios para Início de Novos Projetos
Art. 39 Além da observância das metas e prioridades definidas nos termos do artigo 2º desta
Lei, a lei orçamentária de 2013 e seus créditos adicionais, observando o disposto no artigo 45
da Lei Complementar nº 101, de 2000, somente incluirão projetos novos se:
I – estiverem compatíveis com o Plano Plurianual de 2010-2013 e com as normas desta Lei;
II – as dotações consignadas às obras já iniciadas forem suficientes para o atendimento de seu
cronograma físico-financeiro;
III – estiverem preservados os recursos necessários à conservação do patrimônio público;
IV – os recursos alocados destinarem-se a contrapartidas de recursos federais, estaduais ou
de operações de crédito.
Parágrafo único. Considera-se projeto em andamento, para os efeitos desta Lei, aquele cuja
execução iniciar-se até a data de encaminhamento da proposta orçamentária de 2013, cujo
cronograma de execução ultrapasse o término do exercício de 2012.
Seção XII
Da Definição das Despesas Consideradas Irrelevantes
Art. 40 Para fins do disposto no § 3º do artigo 16 da Lei Complementar nº 101, de 2000,
são consideradas despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse os limites previstos
nos incisos I e II do artigo 24 da Lei nº 8.666/1993, nos casos, respectivamente, de obras e
serviços de engenharia e de outros serviços e compras.
Seção XIII
Do Incentivo à Participação Popular
Art. 41 O projeto de lei orçamentária do Município, relativo ao exercício financeiro de 2013
deverá assegurar a transparência na elaboração e execução do orçamento.
Parágrafo único. O princípio da transparência implica, além da observância do princípio constitucional da publicidade, na utilização dos meios disponíveis para garantir o efetivo acesso dos
munícipes às informações relativas ao orçamento.

Art. 42 Será assegurada ao cidadão a participação para:
I – elaboração da proposta orçamentária de 2013 mediante processo de consulta;
II – avaliação das metas fiscais, conforme definido no artigo 9º, § 4º, da Lei Complementar nº
101, de 2000, ocasião em que o Poder Executivo demonstrará o comportamento das metas
previstas nesta Lei.
Seção XIV
Das Disposições Gerais
Art. 43 O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar,
total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na lei orçamentária de 2013 e em
seus créditos adicionais, em decorrência de extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como, de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação,
conforme definida no artigo 3º, desta Lei, podendo haver, excepcionalmente, adaptação da
classificação funcional ao novo órgão.
§ 1º As categorias de programação, aprovadas na lei orçamentária de 2013 e em seus créditos
adicionais, poderão ser modificadas por meio de decreto para atender às necessidades de
execução desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução
do crédito, criando, quando necessário, novas naturezas de despesa.
§ 2º As modificações a que se refere este artigo também poderão ocorrer quando da abertura
de créditos suplementares autorizados na lei orçamentária os quais deverão ser abertos mediante decreto do Poder Executivo.
Art. 44 A abertura de créditos suplementares e especiais dependerá de prévia autorização
legislativa e da existência de recursos disponíveis para cobrir a despesa, nos termos da Lei nº.
4320/1964 e da Constituição da República.
§ 1º A lei orçamentária conterá autorização e disporá sobre o limite para a abertura de créditos
adicionais suplementares.
§ 2º Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais exposições de motivos
circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as conseqüências dos cancelamentos de
dotações propostos.
Art. 45 A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo
167, § 2º, da Constituição da República, será efetivada mediante Decreto do Poder Executivo,
utilizando-se os recursos previstos no artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.
Art. 46 O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor
modificações no projeto de lei orçamentária anual, enquanto não iniciada a sua votação, no
tocante às partes cuja alteração venha ser proposta.
Art. 47 Se o projeto de lei orçamentária de 2013 não for sancionado pelo Prefeito até 31 de
dezembro de 2012, a programação dele constante poderá ser executada para o atendimento
das seguintes despesas:
I – pessoal e encargos sociais;
II – benefícios previdenciários;
III – amortização, juros e encargos da dívida;
IV – PIS-PASEP;
V – demais despesas que constituem obrigações constitucionais ou legais do Município; e
VI – outras despesas correntes de caráter inadiável.
§ 1º As despesas descritas no inciso VI deste artigo estão limitadas a 1/12 (um doze avos) do
total de cada ação prevista no projeto de lei orçamentária de 2013, multiplicado pelo número
de meses decorridos até a sanção da respectiva lei.
§ 2º Na execução de outras despesas correntes de caráter inadiável a que se refere o inciso
VI do caput, o ordenador de despesa poderá considerar os valores constantes do projeto de lei
orçamentária de 2013 para fins do cumprimento do disposto no artigo 16 da Lei Complementar
nº 101, de 2000.
Art. 48 Em atendimento ao disposto no artigo 4º, §§ 1º, 2º e 3º da Lei Complementar nº 101,
de 2000, integram a presente Lei os seguintes anexos:
I – Anexo de Metas Fiscais;
II – Anexo de Riscos Fiscais.
Art. 49 O Executivo Municipal poderá firmar convênios com outros entes da Federação através
dos órgãos correspondentes objetivando a cessão de pessoal.
Art. 50 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 16 de julho de 2012;
170º ano da Revolução Liberal, 82º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
(Projeto de Lei nº 027/2012 – Autoria do Executivo Municipal)
.......................................................................................................................................
LEI Nº 4.437
“Cria a galeria desporte 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 implantado no interior do Museu Municipal, um acervo Patrimonial específico (galeria), memorizando as diversas modalidades esportivas do Município de Barbacena.
Art. 2º Este acervo ficará sobre custódia da FUNDAC (Fundação Municipal de Cultura).
Art. 3º Esta Lei entra passa a vigorar na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 16 de julho de 2012;
170º ano da Revolução Liberal, 82º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
(Projeto de Lei nº 044/2012 – Autoria do Vereador José Jorge Emídio)
.......................................................................................................................................
LEI Nº 4.438
“Autoriza abertura de Crédito Especial ao Orçamento Consolidado 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 autorizada a abertura de Crédito Especial no valor de até R$904.393,88 (novecentos e quatro mil trezentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos) no Orçamento
– Programa da Autarquia Departamento Municipal de Saúde Pública – DEMASP, destinados à
cobertura de despesas com a execução do Programa de Requalificação de Unidades Básicas
de Saúde (UBS), componente Reforma de Unidades Básicas de Saúde, a ser implementado no
Município, com a utilização de recursos financeiros já repassados, parcialmente, pelo Ministério
da Saúde, e contrapartida.
Art. 2º Para atendimento às despesas decorrentes desta Lei, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da dotação orçamentária abaixo discriminada, e o proveniente do
Excesso de Arrecadação, obedecendo-se o seguinte:
I - no montante de até R$30.000,00 (trinta mil reais), resultante da anulação parcial, da
seguinte dotação orçamentária, conforme permissão do art. 43, § 1º, III da Lei Federal nº
4.320, de 1964:
10.122.0011.2.132 - Manutenção das Atividades da Diretoria Administrativa e Financeira
3191.13 - Obrigações Patronais ................................................................... R$30.000,00
II - Utilização de recursos provenientes do Excesso de Arrecadação, conforme permissão do
artigo 43, § 1º, inciso II, c/c o seu § 3º do mesmo artigo, da Lei Federal nº 4.320, de 1964 e
Portarias MS/GM nº 2.206, de 2011 e MS/GM nº 2.814, de 2011, no montante de ................
............................................................................................................... R$874.393,88
TOTAL.............................................................................................................................
R$904.393,88
Art. 3º Fica a autarquia autorizada a proceder às devidas adequações voltadas à compatibilização do Plano Plurianual de Investimentos, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária
Anual aos termos desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 16 de julho de 2012;
170º ano da Revolução Liberal, 82º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
(Projeto de Lei nº 048/2012 – Autoria do Executivo Municipal)
.......................................................................................................................................
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DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO MUNICIPAL Nº 7.109
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$284.135,00 (duzentos e oitenta e quatro mil cento e trinta e cinco reais), para reforço das seguintes dotações
orçamentárias:
Suplementação – Anulação de Dotações
03.0301.04.843.0000.0005.329122.00 – Serviço de Dívida .............................. 3.000,00
03.0302.17.512.0003.2084.339039.00 – Manter as Atividades da Limpeza Pública ..............
.................................................................................................................... 273.570,00
03.0303.17.512.0003.2086.319011.00 – Manter Atividades da Usina e do Aterro Controlado
........................................................................................................................ 6.565,00
03.0306.18.541.0006.2091.319113.00 – Manter as Atividades da Gestão Ambiental ...........
........................................................................................................................ 1.000,00
Total Suplementação – Anulação de Dotações .................................................. 284.135,00
Art. 2º Para cobertura Parcial Total dos créditos abertos por força do presente Decreto, será
usado como recurso a redução, no valor de R$284.135,00 (duzentos e oitenta e quatro mil
cento e trinta e cinco reais), das seguintes dotações orçamentárias:
03.0301.04.122.0001.2082.319004.00 – Manter as Atividades Administrativas do DEMAE ...
........................................................................................................................... 730,00
03.0301.04.122.0001.2082.319008.00 – Manter as Atividades Administrativas do DEMAE ....
........................................................................................................................ 1.455,00
03.0301.04.122.0001.2082.319009.00 – Manter as Atividades Administrativas do DEMAE ...
........................................................................................................................... 660,00
03.0301.04.122.0001.2082.319011.00 – Manter as Atividades Administrativas do DEMAE ...
........................................................................................................................ 1.626,00
03.0301.04.122.0001.2082.319016.00 – Manter as Atividades Administrativas do DEMAE ...
........................................................................................................................... 480,00
03.0301.04.122.0001.2082.339030.00 – Manter as Atividades Administrativas do DEMAE ....
...................................................................................................................... 18.000,00
03.0301.04.122.0001.2082.339035.00 – Manter as Atividades Administrativas do DEMAE ...
........................................................................................................................... 999,00
03.0301.04.122.0001.2082.339036.00 – Manter as Atividades Administrativas do DEMAE ....
........................................................................................................................ 3.499,00
03.0301.04.122.0001.2082.339039.00 – Manter as Atividades Administrativas do DEMAE ...
..................................................................................................................... 15.000,00
03.0301.04.122.0001.2082.339047.00 – Manter as Atividades Administrativas do DEMAE ...
........................................................................................................................... 677,00
03.0301.04.122.0001.2082.339092.00 – Manter as Atividades Administrativas do DEMAE ...
........................................................................................................................... 763,00
03.0301.04.122.0001.2082.339093.00 – Manter as Atividades Administrativas do DEMAE ...
........................................................................................................................... 388,00
03.0301.04.843.0000.0005.469171.00 – Serviço da Dívida ................................. 535,00
03.0302.17.512.0003.2084.319004.00 – Manter as Atividades da Limpeza Pública .............
........................................................................................................................ 7.999,00
03.0302.17.512.0003.2084.319009.00 – Manter as Atividades da Limpeza Pública .............
........................................................................................................................... 218,00
03.0302.17.512.0003.2084.319011.00 – Manter as Atividades da Limpeza Pública .............
........................................................................................................................... 999,00
03.0302.17.512.0003.2084.319016.00 – Manter as Atividades da Limpeza Pública .............
........................................................................................................................... 961,00
03.0302.17.512.0003.2084.319113.00 – Manter as Atividades da Limpeza Pública .............
............................................................................................................................. 10,00
03.0302.17.512.0003.2084.339030.00 – Manter as Atividades da Limpeza Pública .............
........................................................................................................................ 3.000,00
03.0302.17.512.0003.2086.319004.00 – Manter as Atividades da Usina e Aterro Controlado
........................................................................................................................... 499,00
03.0302.17.512.0003.2086.319009.00 – Manter as Atividades da Usina e Aterro Controlado ......................................................................................................................... 28,00
03.0302.17.512.0003.2086.319016.00 – Manter as Atividades da Usina e Aterro Controlado ....................................................................................................................... 480,00
03.0302.17.512.0003.2086.319113.00 – Manter as Atividades da Usina e Aterro Controlado ......................................................................................................................... 29,00
03.0302.17.512.0003.2086.339030.00 – Manter as Atividades da Usina e Aterro Controlado ....................................................................................................................... 494,00
03.0302.17.512.0003.2086.339039.00 – Manter as Atividades da Usina e Aterro Controlado .................................................................................................................... 5.077,00
03.0303.17.512.0003.2803.319004.00 – Manter as Atividades do Aterro Sanitário ..............
........................................................................................................................... 499,00
03.0303.17.512.0003.2803.319009.00 – Manter as Atividades do Aterro Sanitário ..............
............................................................................................................................. 99,00
03.0302.17.512.0003.2803.319011.00 – Manter as Atividades do Aterro Sanitário ..............
........................................................................................................................... 499,00
03.0302.17.512.0003.2803.319113.00 – Manter as Atividades do Aterro Sanitário ..............
............................................................................................................................. 99,00
03.0302.17.512.0003.2803.339030.00 – Manter as Atividades do Aterro Sanitário ..............
............................................................................................................................. 99,00
03.0302.17.512.0003.2803.339039.00 – Manter as Atividades do Aterro Sanitário ..............
............................................................................................................................. 99,00
03.0304.17.512.0004.1078.449052.00 – Melhorar o Sistema de Água de Correia de Almeida .... 2.860,00
03.0304.17.512.0004.1079.449051.00 – Melhorar o Abastecimento de Água Distritos e Localidades ................................................................................................................. 9,00
03.0304.17.512.0004.1079.449052.00 – Melhorar o Abastecimento de Água Distritos e Localidades .......................................................................................................... 2.032,00
03.0304.17.512.0004.1080.449052.00 – Adquirir Veículos e Equipamentos para Sistema de
Água ................................................................................................................ 4.944,00
03.0304.17.512.0004.2088.319004.00 – Manter as Atividades do Abastecimento de Água ..
........................................................................................................................... 300,00
03.0304.17.512.0004.2088.319009.00 – Manter as Atividades do Abastecimento de Água ..
............................................................................................................................. 19,00
03.0304.17.512.0004.2088.319011.00 – Manter as Atividades do Abastecimento de Água ..
........................................................................................................................... 527,00
03.0304.17.512.0004.2088.319016.00 – Manter as Atividades do Abastecimento de Água ...
........................................................................................................................ 1.923,00
03.0304.17.512.0004.2088.319113.00 – Manter as Atividades do Abastecimento de Água ..
............................................................................................................................. 82,00
03.0304.17.512.0004.2088.339030.00 – Manter as Atividades do Abastecimento de Água ..
...................................................................................................................... 65.000,00
03.0304.17.512.0004.2088.339036.00 – Manter as Atividades do Abastecimento de Água ...
........................................................................................................................... 999,00
03.0304.17.512.0004.2088.339039.00 – Manter as Atividades do Abastecimento de Água ...
...................................................................................................................... 90.000,00
03.0305.17.512.0005.1021.449052.00 – Adquirir Veículos e Equipamentos para Sistema de
Efluentes Domésticos ........................................................................................ 1.849,00
03.0305.17.512.0005.1084.449051.00 – Construir Estações de Elevatórias .............. 9,00
03.0305.17.512.0005.1700.449051.00 – Construir Rede Esgoto no Bairro Monte Mário .......
........................................................................................................................... 999,00
03.0305.17.512.0005.1702.449051.00 – Construir Rede Esgoto no Bairro Eucisa ................
........................................................................................................................ 2.999,00
03.0305.17.512.0005.1703.449051.00 – Construir Rede Esgoto Coletora no Bairro Nova
Suiça .................................................................................................................. 999,00
03.0305.17.512.0005.2910.319009.00 – Manter as Atividades do Sistema de Efluentes Domésticos .............................................................................................................. 927,00
03.0305.17.512.0005.2910.319011.00 – Manter as Atividades do Sistema de Efluentes Domésticos .............................................................................................................. 105,00
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03.0305.17.512.0005.2910.319016.00 – Manter as Atividades do Sistema de Efluentes Domésticos ............................................................................................................. 480,00
03.0305.17.512.0005.2910.319113.00 – Manter as Atividades do Sistema de Efluentes Domésticos ............................................................................................................... 24,00
03.0305.17.512.0005.2910.339030.00 – Manter as Atividades do Sistema de Efluentes Domésticos ......................................................................................................... 25.000,00
03.0305.17.512.0005.2910.339039.00 – Manter as Atividades do Sistema de Efluentes Domésticos ........................................................................................................... 5.000,00
03.0306.18.541.0006.2091.319004.00 – Manter as Atividades da Gestão Ambiental ...........
............................................................................................................................. 86,00
03.0305.18.541.0006.2091.319009.00 – Manter as Atividades da Gestão Ambiental ...........
........................................................................................................................... 413,00
03.0305.18.541.0005.2091.319011.00 – Manter as Atividades da Gestão Ambiental ...........
........................................................................................................................ 2.223,00
03.0305.18.541.0006.2091.319016.00 – Manter as Atividades da Gestão Ambiental ...........
........................................................................................................................... 480,00
03.0305.18.541.0006.2091.339030.00 – Manter as Atividades da Gestão Ambiental ...........
........................................................................................................................... 639,00
03.0305.18.541.0006.2091.339039.00 – Manter as Atividades da Gestão Ambiental ...........
........................................................................................................................ 5.762,00
03.0306.18.541.0006.2092.339030.00 – Instrumentar a Sala Verde .................... 199,00
03.0306.18.541.0006.2092.449052.00 – Instrumentar a Sala Verde .................... 499,00
03.0306.18.541.0006.2093.339030.00 – Realizar Eventos .................................. 249,00
03.0306.18.541.0006.2093.339039.00 – Realizar Eventos .................................. 499,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 14.653 - 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, Austéria Morais
Ladeira, do Cargo de Provimento em Comissão de Controlador Interno, símbolo DASM-4, no
Departamento Municipal de Saúde Pública – DEMASP, com efeito retroativo a 04.07.2012.
Barbacena, 06 de julho de 2012
REPUBLICADA POR INCORREÇÃO
.......................................................................................................................................
ERRATA
- Na Portaria nº 14.553, de 29 de maio de 2012, publicada na Edição nº 484, às fls. 09, onde
se lê Joyce Raquel Meireles Saraiva; leia-se Joyce Raquel Alves Meireles Saraiva.
.......................................................................................................................................

SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL

“Altera as datas de vencimento da primeira e segunda parcelas do Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza - ISSQN e da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento - TLLF, para
o exercício de 2012.”
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis em vigor, e em especial com o disposto no art. 88 da Lei Municipal nº
3.246/95 – Código Tributário Municipal, combinado com o art. 50 A, inciso I, da Lei Municipal
3.878/2005;
DECRETA:
Art. 1º A data de pagamento da primeira parcela do Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza – ISSQN e Taxa de Licença, Localização e Funcionamento – TLLF, referente ao exercício de 2012, fica alterada para 13 de agosto de 2012 e a segunda parcela para o dia 13 de
setembro de 2012.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 11 de julho 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 14.580 - 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 Diego Rangel Almada de Oliveira, Ubirajara Nogueira da Gama Medina, João Kennedy de Souza Santos e Jair
Pereira, para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão Especial para abertura de
procedimento administrativo, observado o disposto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal
e na Lei Municipal nº 4.332/2010, objetivando anulação de alvará de licença e localização
de um trailer constante das fls. 34 do processo administrativo nº 52.346/95, no prazo de 60
(sessenta) dias, a partir desta data. Barbacena, 15 de junho de 2012
REPUBLICADA POR INCORREÇÃO
PORTARIA Nº 14.605 - 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, Maria Madalena
Mattos Orempuller, do Cargo de Provimento em Comissão de Coordenador de Vigilância em
Saúde, símbolo DASM-4, da Diretoria Executiva Assistencial, no Departamento Municipal de
Saúde Pública - DEMASP, com efeito retroativo a 26.06.2012. Barbacena, 29 de junho de
2012
PORTARIA Nº 14.606 - 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 Priscila Tafuri de Paiva, para
exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Coordenador de Vigilância em Saúde, símbolo
DASM-4, da Diretoria Executiva Assistencial, no Departamento Municipal de Saúde Pública DEMASP, a partir desta data. Barbacena, 29 de junho de 2012
PORTARIA Nº 14.607 - 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: DESIGNAR Alexandra Maria da Silva, para
responder, cumulativamente, pela Chefia da Divisão de Material e Patrimônio, no Departamento
Municipal de Saúde Pública - DEMASP, sem quaisquer outras vantagens além das de seu cargo,
a partir desta data. Barbacena, 29 de junho de 2012
PORTARIA Nº 14.608 - 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: REVOGAR a designação de Lilian Discaciati Ferreira Silva Guimarães, contida na Portaria nº 14.482, de abril de 2012, para responder
pela Coordenadoria de Saúde da Mulher, no Departamento Municipal de Saúde Pública - DEMASP, com efeito retroativo a 25.06.2012. Barbacena, 29 de junho de 2012
PORTARIA Nº 14.609 - 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: DESIGNAR Rosimara Zanetti, para responder, cumulativamente, pela Coordenadoria de Saúde da Mulher, no Departamento Municipal
de Saúde Pública - DEMASP, enquanto durar o impedimento da titular, com efeito retroativo a
25.06.2012. Barbacena, 29 de junho de 2012
PORTARIA Nº 14.610 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de
seu cargo, em conformidade com a Constituição do Município de Barbacena e a Lei Delegada
Municipal nº 25, de 27 de janeiro de 2009; RESOLVE: REVOGAR a designação de Geraldo Henriques Alves de Faria, contida na Portaria nº 14.450, de março de 2012, para responder pelos
expedientes da Chefia da Divisão de Pessoal e Compras, na Empresa Municipal de Turismo de
Barbacena – CENATUR, a partir desta data. Barbacena, 29 de junho de 2012
PORTARIA Nº 14.611 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de
seu cargo, em conformidade com a Constituição do Município de Barbacena e a Lei Delegada
Municipal nº 25, de 27 de janeiro de 2009; RESOLVE: DESIGNAR Débora Maria de Matos Ireno,
para responder, cumulativamente, pela Chefia da Divisão de Pessoal e Compras, na Empresa
Municipal de Turismo de Barbacena – CENATUR, sem quaisquer outras vantagens além das de
seu cargo, a partir desta data. Barbacena, 29 de junho de 2012

RESOLVE:
Art. 1º - Retificar o nível salarial da servidora aposentada MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA ATRAVÉS da Portaria 040/09 para o nível C-11 reconhecido através da Portaria 03/10, com direito
retroativo reconhecido através da Portaria 047/2011 à data de 16/12/2006.
Art. 2º - A Divisão de Recursos Humanos fará o cálculo da diferença salarial devida à referida
servidora com o abatimento do recolhimento previdenciário devido ao SIMPAS.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições
contrárias.
Barbacena-MG, 18 de julho de 2012,
170º ano da Revolução Liberal, 82º da Revolução de 30.
Roberto Elias Teixeira Bedran
Diretor-Geral do DEMASP
Barbacena-Minas Gerais
.......................................................................................................................................
PORTARIA Nº 039/12
Altera nível salarial do servidor ANTÔNIO MANOEL MÁXIMO 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 pedido de fls. 193, Portaria 019/10, reconhecendo direito ao nível subsequente,
e 047/2011, reconhecendo o direito retroativo, nos termos do Parecer Jurídico 030/12 devidamente aprovado pela Assessoria Jurídica,
RESOLVE:
Art. 1º - Retificar o nível salarial do servidor aposentado ANTÔNIO MANOEL MÁXIMO, através da
Portaria 039/09 para o nível C-23 reconhecido através da Portaria 019/10, com direito retroativo reconhecido através da Portaria 047/2011 à data de 16/12/2006.
Art. 2º - A Divisão de Recursos Humanos fará o cálculo da diferença salarial devida ao referido
servidor com o abatimento do recolhimento previdenciário devido ao SIMPAS.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições
contrárias.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 08 de novembro de 2011;
169º ano da Revolução Liberal, 81º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
.......................................................................................................................................

DECRETO MUNICIPAL Nº 7.270

mente aprovado pela Assessoria Jurídica,

.......................................................................................................................................

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DEMASP
PORTARIA Nº 021/112

Concede ascensão funcional a servidora MARIA AUXILIADORA DE LIMA BELISÁRIO OLIVEIRA 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 e 024 e 029/2009, em conformidade
com o disposto no art. 30 da Lei 3.245/95, considerando o Parecer Jurídico 254/2008 da
Advocacia Geral do Município que foi aplicado pela Administração Direta a casos idênticos, nos
exatos termos do artigo 54 da Lei 9.784/99, considerando ainda a orientação da Assessoria
Jurídica do DEMASP no Memorando 092/2011, com base no Parecer Jurídico 005/2011 da
Consultoria Administrativa do Município, reconhecendo direito retroativo a ascensão decendial
a servidora efetiva Elza Iracema da Silva da Autarquia,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder ascensão funcional a servidor MARIA AUXILIADORA DE LIMA BELIZÁRIO OLIVEIRA, matrícula 0497, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem dos Quadros dos Servidores Públicos Municipais do DEMASP, para o nível C-29, retroativo a 16/12/2006.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições
contrárias.
Barbacena, MG, 11 de maio de 2012,
170º ano da Revolução Liberal, 82º da Revolução de 30.
Roberto Elias Teixeira Bedran
Diretor do DEMASP
Barbacena-Minas Gerais
.......................................................................................................................................
PORTARIA Nº 032/2012
Convocação/nomeação de Agentes Administrativos aprovados no concurso público - Edital
013/10 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, combinado 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
a homologação do resultado final do Concurso Público Edital 013/10, feita através do Decreto
Municipal 6.963/2011, considerando o Ofício/RH DEMASP 086/2012 da Divisão de Recursos
Humanos do DEMASP, que comunica que o candidato aprovado em 44º, Flávio da Silva Coelho, não tomou posse no prazo legal, bem como que a servidora Caroline Anastácia Resende
de Melo Figueiredo, candidata classificada em 36º lugar, foi exonerada, a pedido, conforme
Portaria nº 026/2012,
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear os candidatos ao cargo de Agente Administrativo aprovados em concurso
público, na forma do Edital nº 013//10, relacionados no anexo I desta Portaria.
Parágrafo Primeiro. A investidura no cargo somente dar-se-á através do ato de posse, que dependerá da satisfação prévia das condições legais e daquelas previstas no edital do concurso.
Parágrafo Segundo. Ficará sem efeito a nomeação, caso o candidato não satisfaça o disposto
neste artigo ficando o mesmo impedido de ser investido no cargo, através da posse.
Art. 2º - Os candidatos deverão fazer os exames de sanidade física e mental, a serem realizados
por médicos credenciados pelo DEMASP e/ou pelo Município de Barbacena, através da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, conforme o Edital do referido concurso.
Parágrafo Primeiro. Para a realização dos exames referidos neste artigo os candidatos deverão
comparecer perante os médicos credenciados portando o resultado dos seguintes exames laboratoriais:
* Hemograma Completo, Glicemia e E.A.S., sendo que para os candidatos acima de 40 anos
exige-se o E.C.G. e Raio X do Tórax P. A;
Parágrafo Segundo. Os exames mencionados neste artigo serão realizados às expensas do
candidato aprovado no concurso e deverão ser levados ao setor de Medicina do Trabalho junto
à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, em horários previamente agendados no referido setor.
Art. 3º. Uma vez investido no cargo, com assinatura do ato de posse, o nomeado terá o prazo
de 30 (trinta) dias para entrar em exercício, sob pena de tornar sem efeito a sua investidura e
ser convocado e nomeado o próximo candidato aprovado, conforme a ordem de classificação
final constante da homologação do concurso.
Barbacena-MG, 05 de julho de 2012,
170º ano da Revolução Liberal, 82º da Revolução de 30.
Roberto Elias Teixeira Bedran
Diretor-Geral do DEMASP
Barbacena - Minas Gerais
PORTARIA 032/2012 – ANEXO I
SERÃO NOMEADOS OS CANDIDATO APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 013/10
ABAIXO LISTADOS
AGENTES ADMINISTRATIVOS:
Marcus Vinicius Magri Silva – 47º lugar
Leandro Cirilo da Silva – 48º lugar
.......................................................................................................................................
PORTARIA Nº 038/12
Altera nível salarial da servidora MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA 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 pedido de fls. 371, Portaria 03/10, reconhecendo direito ao nível subsequente,
e 047/2011, reconhecendo o direito retroativo, nos termos do Parecer Jurídico 030/12 devida-

Barbacena-MG, 18 de julho de 2012, 170º ano da Revolução Liberal, 82º da Revolução de
30.
Roberto Elias Teixeira Bedran
Diretor-Geral do DEMASP
Barbacena-Minas Gerais
.......................................................................................................................................
PORTARIA Nº 040/12
Concede ascensão funcional a servidora FLÁVIA DENISE BARBOSA VASQUES 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 e 024 e 029/2009, em conformidade com
o disposto no art. 30 da Lei 3.245/95, considerando o Parecer Jurídico 047/12 devidamente
acatado pela Assessoria Jurídica e Diretoria Geral do DEMASP,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder ascensão funcional a servidora FLÁVIA DENISE BARBOSA VASQUES, matrícula 19.159, ocupante do cargo de Psicóloga dos Quadros dos Servidores Públicos Municipais
do DEMASP, para o nível C-47 a partir de 29/06/2012.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições
contrárias.
Barbacena, MG, 23 de julho de 2012,
170º ano da Revolução Liberal, 82º da Revolução de 30.
Roberto Elias Teixeira Bedran
Diretor do DEMASP
Barbacena-Minas Gerais.
.......................................................................................................................................

RELAÇÃO DOS EXTRATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS,
ADITIVOS E CONVÊNIOS

34-DISTRATO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 26/2011 PROCESSO Nº 7783/2011 INEXIGIBILIDADE 01/2011
OBJETO: FORNECIMENTO KIT GEL PARA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO: DIAMED LATINO AMÉRICA S/A
VALOR ESTIMADO: R$ 0,00
DATA DE ASSINATURA: 24/07/2012
35-EXTRATO DO PROCESSO 36/2012 IL 03/2012
OBJETO: FORNECIMENTO DE KIT GEL-PARA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO: DIAMED LATINO AMÉRICA S/A
VALOR ESTIMADO: R$ 59.364,40
PRAZO: 25/07/2012 ATÉ 25/07/2013
DATA DE ASSINATURA: 25/07/2012
36-EXTRATO DO 4° TERMO ATIVO CONTRATO 79/2009 PROCESSO 056/2009 I.L 02/2009
OBJETO: EXAMES DE LABORATÓRIOS
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO: LABORATORIO SANTA CLARA DE BARBACENA LTDA
VALOR ESTIMADO: R$ 9.000,77 P/MÊS
PRAZO: 05/07/2012 ATÉ 05/07/2013
DATA DE ASSINATURA: 05/07/12
37-EXTRATO DO 4° TERMO ATIVO CONTRATO 78/2009 PROCESSO 056/2009 I.L 02/2009
OBJETO: EXAMES DE LABORATÓRIOS
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO: LABORATÓRIO CITOANALISE LTDA
VALOR ESTIMADO: R$ 9.000,77 P/MÊS
PRAZO: 05/07/2012 ATÉ 05/07/2013
DATA DE ASSINATURA: 05/07/12
38-EXTRATO DO 3° TERMO ATIVO CONTRATO 82/2009 PROCESSO 056/2009 I.L 02/2009
OBJETO: EXAMES DE LABORATÓRIOS
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO: LABORATÓRIO MOURA BRASIL & RIBEIRO DA SILVA LTDA
VALOR ESTIMADO: R$ 7.314,27 P/MÊS
PRAZO: 05/07/2012 ATÉ 05/07/2013
DATA DE ASSINATURA: 05/07/12
39-EXTRATO DO 3° TERMO ATIVO CONTRATO 85/2009 PROCESSO 056/2009 I.L 02/2009
OBJETO: EXAMES DE LABORATÓRIOS
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO: LABORATÓRIO JÚLIO FAGUNDES VARGAS PATOLOGIA CLÍNICA LTDA
VALOR ESTIMADO: R$ 7.314,27 P/MÊS
PRAZO: 05/07/2012 ATÉ 05/07/2013
DATA DE ASSINATURA: 05/07/12
40-EXTRATO DO 4° TERMO ATIVO CONTRATO 76/2009 PROCESSO 056/2009 I.L 02/2009
OBJETO: EXAMES DE LABORATÓRIOS
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO: LABORATÓRIO SÃO JOSÉ
VALOR ESTIMADO: R$ 9.000,77 P/MÊS
PRAZO: 05/07/2012 ATÉ 05/07/2013
DATA DE ASSINATURA: 05/07/12
41-EXTRATO DO 3° TERMO ATIVO CONTRATO 79/2009 PROCESSO 056/2009 I.L 02/2009
OBJETO: EXAMES DE LABORATÓRIOS
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO: LABORATÓRIO SANTA LÚCIA
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VALOR ESTIMADO: R$ 7.314,27 P/MÊS
PRAZO: 05/07/2012 ATÉ 05/07/2013
DATA DE ASSINATURA: 05/07/12
42-EXTRATO DO 5° TERMO ATIVO CONTRATO 70/2009 PROCESSO 056/2009 I.L 02/2009
OBJETO: EXAMES DE LABORATÓRIOS
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS BIO-JOR LTDA
VALOR ESTIMADO: R$ 7.314,27 P/MÊS
PRAZO: 05/07/2012 ATÉ 05/07/2013
DATA DE ASSINATURA: 05/07/12
43-EXTRATO DO 4° TERMO ATIVO CONTRATO 88/2009 PROCESSO 056/2009 I.L 02/2009
OBJETO: EXAMES DE LABORATÓRIOS
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E CITOPATOLOGIA S/C LTDA
VALOR ESTIMADO: R$ 9.000,77 P/MÊS
PRAZO: 05/07/2012 ATÉ 05/07/2013
DATA DE ASSINATURA: 05/07/12
44-EXTRATO DO 4° TERMO ATIVO CONTRATO 89/2009 PROCESSO 056/2009 I.L 02/2009
OBJETO: EXAMES DE LABORATÓRIOS
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO: LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGIA E CITOLOGIA LTDA
VALOR ESTIMADO: R$ 1.686,53 P/MÊS
PRAZO: 05/07/2012 ATÉ 05/07/2013
DATA DE ASSINATURA: 05/07/12
45-EXTRATO DO 4° TERMO ATIVO CONTRATO 73/2009 PROCESSO 056/2009 I.L 02/2009
OBJETO: SERVIÇO DE FISOTERAPIA
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO: CLINISIO S/C LTDA
VALOR ESTIMADO: R$ 1.470,00 P/MÊS
PRAZO: 05/07/2012 ATÉ 05/07/2013
DATA DE ASSINATURA: 05/07/12
46-EXTRATO DO 3° TERMO ATIVO CONTRATO 80/2009 PROCESSO 056/2009 I.L 02/2009
OBJETO: SERVIÇO MÉDICO
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO: ASSOCIAÇAO DOS DIABETICOS DE BARBACENA-ASSODIBAR
VALOR ESTIMADO: R$ 2.805,60 P/MÊS
PRAZO: 05/07/2012 ATÉ 05/07/2013
DATA DE ASSINATURA: 05/07/12
47-EXTRATO DO 4° TERMO ATIVO CONTRATO 71/2009 PROCESSO 056/2009 I.L 02/2009
OBJETO: SERVIÇO DE FISOTERAPIA
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO: NÚCLEO DE FISOTERAPIA
VALOR ESTIMADO: R$ 1.470,00 P/MÊS
PRAZO: 05/07/2012 ATÉ 05/07/2013
DATA DE ASSINATURA: 05/07/12
48-EXTRATO DO 4° TERMO ATIVO CONTRATO 72/2009 PROCESSO 056/2009 I.L 02/2009
OBJETO: SERVIÇO DE FISOTERAPIA
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO: FISIOVITAL FISOTERAPIA LTDA
VALOR ESTIMADO: R$ 1.470,00 P/MÊS
PRAZO: 05/07/2012 ATÉ 05/07/2013
DATA DE ASSINATURA: 05/07/12
49-EXTRATO DO 4° TERMO ATIVO CONTRATO 68/2009 PROCESSO 056/2009 I.L 02/2009
OBJETO: SERVIÇO DE FISOTERAPIA
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO: AFONSO CELSO NAVARRO BARRA E CIA LTDA
VALOR ESTIMADO: R$ 1.470,00 P/MÊS
PRAZO: 05/07/2012 ATÉ 05/07/2013
DATA DE ASSINATURA: 05/07/12
50-EXTRATO DO 3° TERMO ATIVO CONTRATO 87/2009 PROCESSO 056/2009 I.L 02/2009
OBJETO: SERVIÇO DE FISOTERAPIA
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO: FISIOCLINICA DE BARBACENA S/C LTDA
VALOR ESTIMADO: R$ 685,02 P/MÊS
PRAZO: 05/07/2012 ATÉ 05/07/2013
DATA DE ASSINATURA: 05/07/12
51-EXTRATO DO 3° TERMO ATIVO CONTRATO 77/2009 PROCESSO 056/2009 I.L 02/2009
OBJETO: SERVIÇO DE RADIOLOGIA
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO: MEDICINA NUCLEAR DE BARBACENA S/C LTDA
VALOR ESTIMADO: R$ 14.964,10 P/MÊS
PRAZO: 05/07/2012 ATÉ 05/07/2013
DATA DE ASSINATURA: 05/07/12
52-EXTRATO DO 4° TERMO ATIVO CONTRATO 75/2009 PROCESSO 056/2009 I.L 02/2009
OBJETO: SERVIÇO DE FISOTERAPIA
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO: FISIOCENTER FISIOTERAPIA DE BARBACENA LTDA
VALOR ESTIMADO: R$ 1.470,00 P/MÊS
PRAZO: 05/07/2012 ATÉ 05/07/2013
DATA DE ASSINATURA: 05/07/12
53-EXTRATO DO 3° TERMO ATIVO CONTRATO 91/2009 PROCESSO 056/2009 I.L 02/2009
OBJETO: SERVIÇO DE LABORATORIO
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO: CENTRO FONOTERAPICO LTDA
VALOR ESTIMADO: R$ 980,20 P/MÊS
PRAZO: 05/07/2012 ATÉ 05/07/2013
DATA DE ASSINATURA: 05/07/12
54-EXTRATO DO 5° TERMO ATIVO CONTRATO 74/2009 PROCESSO 056/2009 I.L 02/2009
OBJETO: SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIAIS
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
VALOR ESTIMADO: R$ 108.554,06 P/MÊS
PRAZO: 05/07/2012 ATÉ 05/07/2013
DATA DE ASSINATURA: 05/07/12
55-EXTRATO DO 5° TERMO ATIVO CONTRATO 86/2009 PROCESSO 056/2009 I.L 02/2009
OBJETO: SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIAIS
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO: FUNDAÇAO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS-FUPAC
VALOR ESTIMADO: R$ 30.927,85 P/MÊS
PRAZO: 05/07/2012 ATÉ 05/07/2013
DATA DE ASSINATURA: 05/07/12
56-EXTRATO DO 5° TERMO ATIVO CONTRATO 69/2009 PROCESSO 056/2009 I.L 02/2009
OBJETO: SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO: FUNDAÇAO JOSÉ BONIFÁCIO LAFAYETTE DE ANDRADA-FUNJOB
VALOR ESTIMADO: R$ 28.458,24 P/MÊS
PRAZO: 05/07/2012 ATÉ 05/07/2013
DATA DE ASSINATURA:05/07/12
.......................................................................................................................................
RETIFICAÇÃO DO ATO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 2007/2008

O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA – DEMASP, através do seu Diretor Geral,
Roberto Elias Teixeira Bedran, em face do OF. 004/2012 do Controle Interno da Autarquia
(parte integrante da presente retificação), resolve retificar o ato de reconhecimento de dívida
2007/2008 com a WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, publicado na imprensa oficial
de Barbacena, no dia 05 de julho de 2012, na forma seguinte: ONDE SE LÊ: R$ 4.193,30
(quatro mil cento e noventa e três e trinta centavos), LEIA-SE R$4.155,30 (quatro mil cento
e cinqüenta e cinco reais e trinta centavos), no ano de 2007. E ONDE SE LÊ: R$ 5.159,50
(cinco mil cento e cinqüenta e nove reais e cinqüenta centavos), LEIA-SE R$ 5.333,50 (cinco
mil trezentos e trinta e três reais e cinqüenta centavos), no ano de 2008. E AINDA, ONDE SE LÊ:
um total de R$9.352,80 (nove mil trezentos e cinqüenta e dois reais e oitenta centavos), LEIASE um total de R$9.488,80 (nove mil quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos).
Barbacena, 23 de julho de 2012.
				
Roberto Elias Teixeira Bedran
Diretor-Geral DEMASP
Barbacena-MG
.......................................................................................................................................

Departamento Municipal de Água e Esgoto - DEMAE
PORTARIA Nº 003/2012, DE 11 DE JANEIRO DE 2012

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA EXERCER A FUNÇÃO DE ENCARREGADO
PELA LIMPEZA DA SEDE DO DEMAE E POR BANHEIROS PÚBLICOS.
O Diretor-Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto (DEMAE), no uso das atribuições
do seu cargo, nos termos do art. 17, III, da Lei Municipal nº 2.828, de 22/12/1992,
RESOLVE
Art. 1º. Designar o servidor JORGE DOS SANTOS MARTINS, Matrícula nº 146 para exercer a
função de encarregado pela limpeza da sede desta autarquia e banheiros públicos.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Barbacena, 11 de janeiro de 2012.
Eduardo Michel Jeha
Diretor-Geral do DEMAE
.......................................................................................................................................
PORTARIA Nº 028/2012, DE 27 DE JUNHO DE 2012
O Diretor-Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto (DEMAE), no uso das atribuições
do seu cargo, nos termos do art. 17, III, da Lei Municipal nº 2.828, de 22/12/1992,
RESOLVE
Art. 1º. Aposentar compulsoriamente, com proventos proporcionais, nos termos do art. 40, §1º,
II, da Constituição da República ao servidor AMADO DE OLIVEIRA CAMPOS, matrícula n. 244,
CPF n. 191.300.896-53, no cargo de Servente, nível C-09, conforme Parecer n. 028/AJ/2012
exarado nos autos do processo administrativo de aposentadoria n. 004/2012, retroativa a 23
de maio de 2012.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Barbacena, 27 de junho de 2012.
Eduardo Michel Jeha
Diretor-Geral do DEMAE
.......................................................................................................................................
PORTARIA Nº 030/2012, DE 24 DE JULHO DE 2012.
DISPÕE SOBRE A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O Diretor-Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto (DEMAE), no uso das atribuições
do seu cargo, nos termos dos artigos 157 e 163, III, todos da Lei nº 3.245/95,
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tário de R$13.350,00 (treze mil trezentos e cinqüenta reais), perfazendo o importe total de
R$173.550,00 (cento e setenta e três mil quinhentos e cinqüenta reais).Tudo conforme as
especificações da Ata de Registro de Preços e do referido Contrato.
Valor: R$ 173.550,00 (cento e setenta e três mil quinhentos e cinqüenta reais).
Data da assinatura: 27/06/2012.
Vigência:
Início: 27/06/2012
Término: 31/12/2012
Contrato nº 25/DEMAE/2012.
Comodatário: DEMAE.
Comodante: MIIKA NACIONAL LTDA. - CNPJ: 04.440.706/0001-25.
Fundamento legal: artigos 579 e seguintes do Código Civil.
Origem: Processo originado do Memorando nº 081/2012 emitido pela Coordenadoria de Captação e Tratamento.
Gestor: Coordenador de Tratamento.
Objeto: Empréstimo de 01 (uma) Bomba Tipo NETZCH/NEMO MODELO – NM 011BY02S12B e
de 01 (um) PAINEL DE COMANDO COM INVERSOR WEG CFW 080040B2024PS2/220- 240V
destinados ao tratamento de água.
Data da assinatura: 29/06/2012.
Vigência:
Início: 29/06/2012
Término: 29/01/2012
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 012/DEMAE/2012.
Adquirente: DEMAE.
Fornecedor: COMERCIAL BELVEDERE LTDA. - CNPJ: 20.330.429/0001-54.
Origem: Processo Licitatório nº 2011011997/DEMAE/2011.
Fundamento legal: Lei nº 8.666/93.
Objeto: Correção de erro material consubstanciado em erro de cálculo na ARP nº 12/DEMAE/2012 no que se refere ao valor indicado para a totalidade de fornecimento de óleo diesel
e, conseqüentemente, ao valor total do instrumento, com o fito de harmonizá-los com aqueles
constantes dos autos do processo de licitação. Tudo conforme as especificações do referido
termo.
Vigência: 12/06/2012 retroativa a 17/05/2012.
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 013/DEMAE/2011.
Contratante: DEMAE.
Contratada: TNL PCS S/A - CNPJ: 04.164.616/001-59.
Fundamento legal: art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.
Objeto: Prorrogação da vigência do contrato pelo prazo de 12 (doze) meses. Tudo conforme as
especificações do referido termo.
Valor: R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) mensais, perfazendo o total de R$54.000,00
(cinqüenta e quatro mil reais.
Data da assinatura: 15/06/2012
Vigência:
Início: 17/06/2012 Término: 16/06/2013.
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO
Rescisão do Contrato Temporário nº 01/DEMAE/2012.
Primeiro Rescindente: DEMAE.
Segundo Rescindente: Mariana Lemke.
Objeto: Rescisão consensual do Contrato Temporário nº 01/DEMAE/2012.
Data: 12.06.2012.
AQUISIÇÕES DIRETAS
(Art. 24, II, da Lei nº 8.666/93 c.c art. 62 da Lei nº 8.666/93)
MAIO DE 2012

RESOLVE
Art. 1º. Instaurar, a partir desta data, Processo Administrativo Disciplinar para apurar, no prazo
de 90 (noventa) dias, as possíveis irregularidades referentes aos atos e fatos que constam do
processo administrativo nº 03/CPIA/2012, bem como as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos.
Art. 2º. O Processo será conduzido pela Comissão Permanente de Inquérito Administrativo instituída pela Portaria nº 109 de 25 de agosto de 2011, com alteração dada pela Portaria nº 13
de 14 de fevereiro de 2012.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Barbacena, 24 de julho de 2012.
Eduardo Michel Jeha
Diretor-Geral do DEMAE
.......................................................................................................................................
PORTARIA Nº 031/2012, DE 24 DE JULHO DE 2012.
DISPÕE SOBRE A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SINDICÂNCIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Diretor-Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto (DEMAE), no uso das atribuições
do seu cargo, nos termos dos artigos 157 c.c artigo 161, todos da Lei nº 3.245/95,
RESOLVE
Art. 1º. Instaurar, a partir desta data, Processo Administrativo de Sindicância para apurar, no
prazo de 60 (sessenta) dias, as possíveis irregularidades referentes aos atos e fatos que constam do processo administrativo nº 05/CPIA/2012, bem como as demais infrações conexas que
emergirem no decorrer dos trabalhos.
Art. 2º. O Processo será conduzido pela Comissão Permanente de Inquérito Administrativo instituída pela Portaria nº 109 de 25 de agosto de 2011, com alteração dada pela Portaria nº 13
de 14 de fevereiro de 2012.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Barbacena, 24 de julho de 2012.
Eduardo Michel Jeha
Diretor-Geral do DEMAE
.......................................................................................................................................
PORTARIA Nº 032/2012, DE 24 DE JULHO DE 2012.
DISPÕE SOBRE A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O Diretor-Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto (DEMAE), no uso das atribuições
do seu cargo, nos termos dos artigos 157 c.c artigo 161, todos da Lei nº 3.245/95,
RESOLVE
Art. 1º. Instaurar, a partir desta data, Processo Administrativo de Sindicância para apurar, no
prazo de 90 (noventa) dias, as possíveis irregularidades referentes aos atos e fatos que constam do processo administrativo nº 06/CPIA/2012, bem como as demais infrações conexas que
emergirem no decorrer dos trabalhos.
Art. 2º. O Processo será conduzido pela Comissão Permanente de Inquérito Administrativo instituída pela Portaria nº 109 de 25 de agosto de 2011, com alteração dada pela Portaria nº 13
de 14 de fevereiro de 2012.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Barbacena, 24 de julho de 2012.
Eduardo Michel Jeha
Diretor-Geral do DEMAE
.......................................................................................................................................

RELAÇÃO DE EXTRATOS DE TERMOS DE CONTRATO
E DEMAIS INSTRUMENTOS JUNHO DE 2012.

EXTRATOS DE TERMOS DE CONTRATO
Contrato nº 24/DEMAE/2012.
Contratante: DEMAE.
Contratado: ARCH QUÍMICA BRASIL LTDA.
CNPJ: 43.677.178/0001-84.
Fundamento legal: Lei nº 8.666/93.
Origem: Ata de Registro de Preços nº 06/DEMAE/2012.
Gestor: Coordenador de Tratamento.
Objeto: Aquisição de 13 (treze) toneladas de hipoclorito de cálcio em pastilha, no valor uni-

.......................................................................................................................................

RELAÇÃO DE EXTRATOS DE TERMOS DE
CONTRATO TEMPORÁRIO E RESCISÕES

EXTRATOS DE TERMOS DE CONTRATOS
Contratação Temporária nº 04/DEMAE/2012.
Contratante: DEMAE.
Contratado: Maria Francisca de Souza.
Fundamento legal: art. 37, IX, da Constituição da República.
Objeto: Prestação de serviços na função de Auxiliar de Escritório, nível A-15.
Valor: R$ 837,92 (oitocentos e trinta e sete reais e noventa e dois centavos) mensal.
Total: R$ 6.312,33 (seis mil trezentos e doze reais e trinta e três centavos).
Vigência: 15/05/2012 a 31/12/2012.
Contratação Temporária nº 05/DEMAE/2012.
Contratante: DEMAE.
Contratado: Eder Marcos das Neves.
Fundamento legal: art. 37, IX, da Constituição da República.
Objeto: Prestação de serviços na função de Servente, nível A-01.
Valor: R$746,40 (setecentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos) mensal.
Total: R$ 5.622,88 (cinco mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos).
Vigência: 15/05/2012 a 31/12/2012.
Contratação Temporária nº 06/DEMAE/2012.
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Contratante: DEMAE.
Contratado: Agenal Caetano da Silva.
Fundamento legal: art. 37, IX, da Constituição da República.
Objeto: Prestação de serviços na função de Servente, nível A-01.
Valor: R$746,40 (setecentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos) mensal.
Total: R$ 5.622,88 (cinco mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos).
Vigência: 15/05/2012 a 31/12/2012.
Contratação Temporária nº 07/DEMAE/2012.
Contratante: DEMAE.
Contratado: Paulo Cezar da Silva.
Fundamento legal: art. 37, IX, da Constituição da República.
Objeto: Prestação de serviços na função de Servente, nível A-01.
Valor: R$746,40 (setecentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos) mensal.
Total: R$ 5.622,88 (cinco mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos).
Vigência: 15/05/2012 a 31/12/2012.
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO
Rescisão do Contrato Temporário nº 07/DEMAE/2012.
Primeiro Rescindente: DEMAE.
Segundo Rescindente: Paulo Cezar do Nascimento.
Objeto: Rescisão consensual do Contrato Temporário nº 07/DEMAE/2012.
Data: 31.05.2012.
.......................................................................................................................................

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
RESUMO DA ATA 036/2012
027ª Sessão Ordinária – 31.05.12 – 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: 19H30
“Desfaleceu a minha alma, esperando por tua salvação; mas confiei na tua palavra. Os meus
olhos desfaleceram esperando por tua promessa; entretanto dizia: Quando me consolará tu?
Pois fiquei como odre no fumo; mas não me esqueci dos teus estatutos.”
(Salmos 119, 81-83)
I - Leitura e Discussão da Atas
Atas 029/2012 – Aprovada por unanimidade.
II – Leitura da Correspondência e Comunicações
Não houve.
PROJETO PROTOCOLADO NA CASA
- Proj. Lei nº. 043/12 – Altera os símbolos e os níveis de vencimentos dos cargos de Diretor e
Vice-Diretor de Escola Municipal. – Aut. Executivo.
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19H35
Discussão e Votação de Projetos
REDAÇÃO FINAL – PROJETO LEI

Proj. Lei nº. 028/12 – Dispõe sobre o projeto “Nasce uma Vida, Plante uma Árvore”, no âmbito do Município de Barbacena e Distritos - Aut. Ver. João Evandro da Silva. APROVADO POR
UNANIMIDADE.
Com a palavra pela ordem para o vereador João Evandro agradeceu aos vereadores pela votação
do presente projeto. Explicou que já foi conversado com a Prefeita e ela irá sancioná-lo.
Com a palavra pela ordem o vereador Johnson fez o seguinte pronunciamento que segue na
íntegra: “Os motivos que me trouxeram à Tribuna nesta noite são dois, o primeiro é que gostaria de parabenizar o presidente do PSD, Pedro Carneiro, por ter realizado a nossa primeira
reunião em Barbacena. Confesso que fiquei surpreso com a organização, com a administração
do evento e com o auto índice de aproveitamento e produtividade da reunião, realmente foi
algo incrível pra todos nós. É a primeira fez que participo de uma reunião de partido tão bem
estruturada, tão bem organizada, sem querer desfazer dos demais e com a presença maciça de
grande parte dos representantes da sociedade barbacenense. Estou muito feliz por pertencer ao
PSD, um partido que realmente representou, não só pra mim, agora eu falo também em nome
do vereador João Batista, uma janela para que nós pudéssemos vislumbrar novos horizontes
através da política. Até porque um dos motivos que me fez integrar esse partido, PSD, é a
liberdade que o partido realmente nos dá de estar ao lado do cidadão, independentemente da
situação, independentemente do governo. Foi maravilhoso poder ler essa cartilha e realmente
cabe aqui uma moção de aplausos para o Presidente Nacional do Partido e estarei enviando
no momento oportuno porque é uma cartilha completíssima que está, inclusive, orientando os
futuros candidatos a respeito dos procedimentos em sua campanha eleitoral. O segundo motivo
é que por diversas vezes eu tenho subido nessa Tribuna e tenho questionado o que o Prefeito
faz ou deixa de fazer, independentemente da minha situação. Hoje, por exemplo, sou situação,
estamos trabalhando ao lado da prefeita, queremos contribuir para que nesse final de governo
ela possa completar suas idéias, sonhos e funções e, principalmente restaurar a credibilidade
do cidadão barbacenense que encontra-se bem caída e decepcionada. Eu, por algumas vezes
fiz uso da Tribuna fazendo algumas cobranças e acho que é questão de hombridade e de
reconhecimento chegar aqui hoje e falar que a Prefeita realmente nos atendeu nesse último
pleito. Aquela rua Ibertioga estava um caos e o que mais me tocou foi quando conversando
com uma vizinha que tinha o marido acamado que ao precisar ir ao médico queixava-se muito
das dores que sentia porque o carro sacudia muito. E o dia que aquilo mais tocou meu coração
foi quando os moradores, numa atitude protesto, incendiaram os buracos da rua. Rua esta que
eu percorro todos os dias. Aquilo foi algo terrível. Então ligue para a Prefeita e ela se empenhou
e o Secretário da Obras, hoje, cumpriu com o empenho da prefeita. Eles conseguiram asfaltar
aquele pedaço de rua, na verdade não era um pedaço de rua tão grande. Eu fiquei muito feliz
e gostaria que o líder de governo apresentasse essa minha fala a Sra. Prefeita, reproduzisse da
melhor forma possível ao saber que hoje a Secretaria de Obras trabalhou muito na cidade. Eu
vi os caminhões espalhados pelas ruas tampando os buracos, inclusive essa rua Ibertioga, que
era um clamor de mais de cinco anos para que algo fosse feito, e graças a Deus foi feito hoje.
Eu acredito que Prefeita vai enfrentar ainda muitos desafios porque tem muita coisa a ser feita,
muita coisa a ser consertada. Mas eu tenho que fazer justiça, eu fiz um pedido e o pedido,
depois de muita guerra, depois de muita luta, foi atendido. E eu faço menção às dificuldades
que a Prefeita tem enfrentado, herança esta que ela recebeu de governos anteriores e acredito
que somarmos as nossas forças, de fato, conseguiremos fazer alguma coisa por Barbacena,
neste último momento que precede as eleições.”
Com apalavra pela ordem o vereador Flávio Barbosa perguntou se o projeto com o aumento dos
servidores públicos chegou à Casa para ser votado.
Com a pela ordem o vereador Ronaldo Braga disse que, no final da tarde, ele e o vereador
Gonzaga estiveram com a Prefeita no intuito de encontrar a melhor solução para o problema
envolvendo o aumento dos servidores, no entanto como a questão é deveras complexa decidiuse por enviar o projeto somente na próxima terça-feira. A prefeita lhe disse que também estará

conversando com o Sindicato para expor os motivos de tal adiamento. Prosseguindo aproveitou
para também parabenizar a Sra. Prefeita pela iniciativa de arrumar a Rua Ibertioga.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO LEI
Proj. Lei nº. 030/12 – Institui a Semana do Maçom, insere no calendário oficial do Município
de Barbacena o Dia Nacional do Maçom e dá outras providências – Aut. Ver. Amarílio Andrade.
VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR JOHNSON.
Com a palavra pela ordem o vereador Alaôr agradeceu ao Sr. Presidente pela Sessão Solene
realizada na noite de ontem em homenagem a APAE, bem como aos servidores que trabalharam
na realização da mesma. Falou ainda para os servidores e para o líder de governo que desde o
início do mês de maio vem alertando que o projeto contendo o aumento dos servidores deveria
ter chegado à Casa para que fosse votado o quanto antes.
Proj. Lei nº. 040/12 – Denomina Rua Taxista Vicente Bageto - Aut. Executivo. APROVADO POR
UNANIMIDADE.
- PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM BLOCO: 29.05.12. APROVADO POR UNANIMIDADE.
TERCEIRA PARTE – ORADORES INSCRITOS – ENCERRAMENTO – 19H58
Não havendo oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, às 19h58 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 037/2012
028ª Sessão Ordinária – 05.06.12 – 1º Período – 4º Ano da Legislatura
Presidente: Vereador Carlos Roberto Batista
Secretário “ad doc”: Vereador João Batista Rosa
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19H29
“Na luz do rosto do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem da chuva serôdia.”
(Provérbios 16:15)
I - Leitura e Discussão da Atas
Ata 031/2012 – Aprovada por unanimidade.
II – Leitura da Correspondência e Comunicações
- Correspondência do Ministério da Saúde nº. de ref.: 004324/MS/SE/FNS, 000210/MS/SE/
FNS, 000659/MS/SE/FNS, 000630/MS/SE/FNS; 000074/MS/SE/FNS; 000095/MS/SE/FNS;
000742/MS/SE/FNS.
- Correspondência do Ministério da Educação Comunicado nº: CM089157/2012;
CM089158/2012; CM089155/2012; CM089156/2012; CM089153/2012; CM089154/2012;
CM089151/2012; CM089150/2012; CM089147/2012; CM089149/2012; CM089148/2012;
CM089152/2012; CM075767/2012; CM075766/2012; CM075765/2012; CM075764/2012;
CM075763/2012; CM075762/2012.
- Ofício nº 057/2012 – GPB – Informando e convidando para visita ao Ministério Público para
consulta sobre aumento dos servidores.
O Sr. Presidente convocou os vereadores, José Jorge, Alaôr e João Batista para acompanhar a
Sra. Prefeita nessa consulta que será feita ao Ministério Público na próxima terça-feira.
Com a palavra como líder do PSC o vereador Amarílio fez o seguinte pronunciamento que segue
na íntegra: “Eu venho a esta Tribuna, depois de praticamente um mês sem fazer uso da mesma
Continua na página 8 ä
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para, de uma maneira bastante clara e autêntica, lamentar esta correspondência que a Sra.
Prefeita teve a coragem de mandar para esta Casa. E porque o faço Sr. Presidente? O faço por
uma razão muito simples: os poderes da República são três, está lá na Constituição – Executivo,
Legislativo e Judiciário. Agora vejam bem senhores vereadores, o aumento, que é um direito
líquido e certo dos servidores municipais, tem que ir discutir com o Ministério Público. Eu vou
mais além, Sr. Presidente, a meu ver, no meu entendimento, a Prefeitura dispõe de uma grande
quantidade de advogados brilhantes, é incontestável o saber jurídico de vários e vários advogados que tem a administração municipal. Será, Sr. Presidente, senhores vereadores, que esses
homens não foram consultados? Vou mais além Sr. Presidente, eu tive essa preocupação de ter
essa ante-visão de que isso poderia acontecer, e no momento certo entreguei ao senhor Presidente a lei que, sem dúvida, se invocada pela Sra. Prefeita, poderia levar ao que está levando
hoje. Então, Sr. Presidente, a minha colocação está endossada pelo ilustre vereador Eduardo
Sad, que não participou da reunião, pelo ilustre vereador Flávio Barbosa, que não participou da
reunião. E nós três que na verdade aprovamos tudo que foi a favor da terra, tudo aquilo que
foi a favor de Barbacena, mas tentamos, dessa Tribuna, tomar algumas posições em termos
de fiscalização e em termos daquilo que para o que fomos eleito. Não tivemos êxito porque a
Sra. Prefeita tem uma ampla maioria nessa Casa. Agora, Sr. Presidente, no momento em que
a Prefeita vai ouvir o Ministério Público, sabe o que eles vai dizer? “Não, não dá aumento não.”
Ou então irá dizer: “Dá a reposição salarial.” Sr. Presidente o senhor verá que é essa a resposta
que virá na terça-feira. E aí virá um parecer o Ministério Público endossando a decisão tomada
pelos donos da Silva Jardim e os senhores que aqui estão e os senhores que servem essas
Câmara Municipal ficarão desprovido de receber aquilo que não é não é favor do Executivo, não.
É dever! Porque é lei. Então, Sr. Presidente eu vou sair já, já da Tribuna porque não quero me
extravasar, só quero dizer o seguinte: lamentamos e lamentamos profundamente! Eu gostaria
muito de oportunamente ouvir o sindicato dos servidores. O Sindicato deveria ter brigado mais,
devia ter tomado atitude no tempo certo, não devia ter permitido que esses que ajudam a
construir Barbacena venham a ter uma perda em seus salários de 14% ou de 7%. Chega, Sr.
Presidente, o que já acontece com os aposentados, que cada dia fica mais pobre. É muito triste
nós vermos que os servidores municipais, que ajudam a fazer a história do Executivo e do Legislativo, também, cada dia que se passa, está ficando mais pobre. Não vou detalhar, poderia até
fazê-lo. Deixo aqui, em meu nome e do vereador Eduardo Sad e do vereador Flávio, os nossos
protestos. Porque ouvir o Ministério Público é o cúmulo! O Ministério Público não tem poderes,
os poderes são três como falamos. E o Ministério Público ganha dezenove, vinte e quatro mil
reais e não está preocupado com o pequeno, não está preocupado com o pobre e se lamenta
que para dar aquilo que é o direito do trabalhador tenha que ir lá ouvir o Ministério Público.
Sr. Presidente conste o meu o meu depoimento na íntegra porque não que amanhã o servidor
me pegue na rua e diga que fui covarde com ele. Não! Ninguém nunca defendeu os servidores
municipais como este modesto vereador tem feito. Não é a primeira vez que eu defendo os
servidores nessa Casa. Um grande abraço e muito obrigado!”
III- Apresentação de Proposição
- Do vereador Luiz Gonzaga: – Indicação nº 097/2012 – Solicita operação de recapeamento
das Ruas Nossa Senhora da Piedade, bairro Água Santa, Nelson Mendes, bairro Santo Antônio,
Cohab, bairro Santo Antônio, Álvaro Azevedo Coutinho, no bairro Santo Antônio, Maria Luiza
Conde, no bairro Santo Antônio, domiciano Rodrigues de Oliveira, no bairro Santo Antônio,
Maira da Glória Almeida, bairro Guarany, Carlos Roberto da Silva, no bairro Guarany. - Indicação
nº 094/2012 – Solicita a Sra. Prefeita que encaminhe a esta Casa mensagem solicitando que a
lei nº 1.972, de 08 de junho de 1984, seja cumprida. – Requerimento nº 059/2012 – Requer
moção para o professor de jiu-jitsu Cleiton Soares Resende e para os atletas Giovani Tavares
Mariano ganhador da Copa Brasil em Belo Horizonte, Copa Okianawa em São Lourenço e MMA
em Conselheiro Lafaiete e ao Atleta Maxuel Bruno Morais, 2º Lugar na Copa Brasil em Belo
Horizonte.
PROJETO PROTOCOLADO NA CASA
- Proj. Lei nº. 042/12 – Cria na grade curricular de rede Municipal de Ensino, o Ensino Ambiental
– Aut. Ver. José Jorge Emídio.
Com a palavra pela ordem o vereador Alaôr disse estava trazendo um relatório da Comissão
Especial que foi instaurada por meio da Portaria 056/2012 para apurar assuntos relacionados
ao Cartório de 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Barbacena e seu respectivo titular, após denúncias feitas pela CODHE. Prosseguindo, lembrou que durante todo o mês esteve
falando do problema relacionado ao aumento dos servidores e está certo de que ao longo do
quadrimestre a Prefeita dará os 14,3% de aumento para os servidores.
Com a palavra pela ordem o vereador Flávio falou do falecimento da servidora aposentada da
Prefeitura Adair Campos de Oliveira.
Com a palavra pela ordem o vereador Amarílio solicitou cópia do relatório feito pela Comissão
Especial. Solicitação deferida pelo Sr. Presidente.
Com a palavra pela ordem o vereador Flávio disse que gostaria de deixar registrado que têm
alguns alunos, presentes na Casa, manifestando por seus direitos ao passe livre nos ônibus.
Direito esse garantido por lei federal e que em Barbacena não vem sendo cumprido.
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20H02
Discussão e Votação de Projetos
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO LEI
Proj. Lei nº. 040/12 – Denomina Rua Taxista Vicente Bageto. - Aut. Executivo. APROVADO POR
UNANIMIDADE.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO LEI
Proj. Lei nº. 030/12 – Institui a Semana do Maçom, insere no calendário oficial do Município de
Barbacena o Dia Nacional do Maçom e dá outras providências. – Aut. Ver. Amarílio Andrade.
Com a palavra pela ordem o vereador Luiz Gonzaga lembrou que na última reunião o vereador
Johnson teria pedido vistas do presente projeto.
Com a palavra para discutir o projeto o vereador Amarílio disse que o presente projeto fará
justiça a uma instituição que vem prestando relevantes trabalhos não só em Barbacena, mas
em todo o país. E pediu o apoio dos vereadores, principalmente após a emenda apresentada
pelo vereador Luiz Gonzaga. Prosseguindo como líder da minoria o vereador Amarílio concedeu
um aparte ao vereador Gonzaga que disse ter reunido os oito veneráveis das lojas maçônicas
de Barbacena aqui na Casa e todos agradeceram pelo projeto. E que citou a ausência do vereador Johnson apenas como uma delicadeza e com certeza votaram favoravelmente o presente
projeto. Finalizando o vereador Amarílio pediu que o vereador Gonzaga levasse também os seus
agradecimentos às lideranças Maçônicas.
Encerrada a discussão o projeto foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade.
APROVADO POR UNANIMIDADE.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DECRETO LEGISLATIVO
Proj. Dec. Leg. nº. 012/12 – 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
AMARÍLIO.
Com a palavra pela ordem o vereador Ronaldo Braga saudou os jovens presentes na Câmara
Municipal. Ressaltou que o pleito é adequado e contará com o apoio dos vereadores. Disse que
gostaria não de trazer tranqüilidade aos servidores, pois por mais que tente não conseguirá,
mostrar-lhes certo otimismo com relação a esta questão. Disse que seu otimismo reside no fato
de que as ações sempre superaram as palavras e uma coisa que não se contesta, no que diz
respeito aos servidores é o passado relacionado a eles e pediu que fosse afastado o componente político da parcela reivindicatória, que é justa. Fez então um retrospecto das ações realizadas
pelo governo no que diz respeito ao aumento dos servidores. E afirmou que acabara de sair de
uma reunião, em que estava presente o Sindicato, onde todos estavam tentando buscar uma

solução satisfatória para os servidores dentro do que é possível e também que os vereadores
que votaram todos os reajustes anteriores não mudaram de opinião quanto ao aumento, afinal
foram favoráveis a todos os anteriores. E questionou o porquê do governo mudar suas ações
justamente em ano eleitoral, já que vem colocando em prática tais reajustes ao longo desses
três últimos anos. Afirmou que o governo encontrou dificuldades de ordem legal e os advogados
não lhe deram garantias para que ela pudesse dar o aumento com segurança. E disse discordar
do vereador Amarílio quando diz que o Poder Judiciário não teria a função de dirimir dúvidas.
E reafirmou que existe uma dificuldade de se ter a garantia jurídica de se praticar um determinado ato que possa vir totalmente de encontro aos servidores. O que o governo está fazendo é
tentando buscar uma solução jurídica. E pediu que os servidores analisem a lei 9.504 para que
entendam a decisão que a Prefeita tomou. E finalizou dizendo que na terça-feira irão ao Ministério Público para demonstrar a necessidade dos servidores e a legalidade do ato que a Prefeita
terá que tomar, o Sindicato avisará para os servidores a decisão que foi tomada.
TERCEIRA PARTE – ORADORES INSCRITOS – ENCERRAMENTO – 20H21
Não havendo oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, às 20h22 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 “ad doc”: Vereador João Batista Rosa
.......................................................................................................................................
RESUMO DA ATA 038/2012
006ª Sessão Solene – 06.06.2012 – 1º Período – 4º Ano da Legislatura
Presidente: Vereador Carlos Roberto Batista
SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DO TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DE BARBACENA AO SENHOR JOSÉ CARLOS DOS SANTOS – FREI ZECA.
Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, às 19h50, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Barbacena, sob a Presidência do Vereador Ronaldo Braga, reuniu-se Solenemente a Câmara Municipal para a Outorga do Título de Cidadão Honorário de Barbacena ao
Senhor José Carlos dos Santos – Frei Zeca, conforme Decreto Legislativo nº 794/2011. Estiveram presentes os vereadores João Batista Rosa e Alaôr Leite de Almeida, autor do Decreto Legislativo. Convidou os mesmos para recepcionar as autoridades que seriam conduzidas à Mesa
dos Trabalhos. Foram convidadas a compor a Mesa as seguintes autoridades: Danuza Bias
Fortes Carneiro, Prefeita Municipal de Barbacena; o Sr. José Fernando do Nascimento, Presidente do PDT; o José Dirceu de Carvalho, amigo pessoal do homenageado e na oportunidade representando todos os seus amigos e por fim convidou o homenageado, Frei Zeca e sua mãe Maria
Edjair Alves de Souza para comporem a mesa dos trabalhos. Dando sequência à Cerimônia, o
Sr. Presidente registrou agradecimentos a todos os segmentos da sociedade que se faziam
presentes à Sessão e disse que mais uma vez esta Câmara Municipal se reúne, atendendo ao
decreto legislativo aprovado pela unanimidade dos vereadores para prestar uma justa homenagem ao Frei Zeca. Solicitando a todos ficarem de pé declarou aberta a presente sessão e convidou o vereador Ronaldo Braga para fazer a leitura de um versículo bíblico: “O Senhor reina;
está vestido de majestade. O Senhor se revestiu, cingiu-se de fortaleza; o mundo também está
estabelecido, de modo que não pode ser abalado. (Salmos 93:1)” O Senhor Presidente solicitou
a execução do Hino Nacional Brasileiro aos acordes da Banda de Música do 9º BPM. Dando
seguimento o Sr. Mestre de Cerimônias leu o Decreto Legislativo nº. 794/2011 que ensejou a
homenagem. Prosseguindo convidou o Sr. Presidente Vereador Ronaldo Braga, a Sra. Prefeita,
Danuza Bias Fortes, para se posicionarem no dispositivo de destaque, ao mesmo tempo em que
convidou também o vereador Alaôr Leite autor do requerimento, para também se posicionar no
dispositivo e o Frei Zeca, para receber a placa comemorativa que lhe foi entregue pelo vereador
Alaôr Leite de Almeida, autor do decreto legislativo. Em seguida, o Sr. Mestre de Cerimônias,
convidou o vereador Alaôr Leite, orador oficial da noite, para fazer o seu pronunciamento cujos
trechos seguem destacados. Na Tribuna, após cumprimentar os presentes, o vereador Alaôr
Leite fez o seguinte pronunciamento que segue na íntegra: “José Carlos dos Santos, nosso
querido Frei Zeca, nasceu no dia 01/01/1965 na cidade de Nossa Senhora das Dores em Sergipe, filho de Maria Edjair Alves e José dos Santos. Viveu parte de sua infância no meio rural,
lugar onde teve grande contato com a natureza, com certeza isso o inspirou para que hoje pudesse transmitir tamanho talento nas suas composições e canções. O chamado de Deus para
vocação sacerdotal veio aos 12 anos de idade no vilarejo de Presidente Castelo, onde participava assiduamente de vários movimentos da paróquia. Com destaque ao programa Ave Maria,
sendo que através deste fez brotar sua vocação, estando sempre presente em sua vida a proteção de Nossa Senhora. Aos 13 anos chegou ao seminário e após um tempo de estudo e discernimento professou seus votos de pobreza, castidade, obediência e fidelidade ao Papa,
tornando-se religioso Orionita. Em 1992 foi para a diocese de Lins onde foi conduzido para o
instituto teológico rainha dos apóstolos para a etapa final de sua formação. Após dois anos recebeu ordenação diaconal. Pela imposição das mãos do bispo diocesano Dom Irineu Danelon,
no dia 02/12/1995 foi ordenado sacerdote na catedral de Santo Antonio, em Lins – SP. Durante 12 anos comunicou o evangelho pelas ondas do Rádio. Mas sua caminhada como músico
evangelizador o fez, em 1998, seguir pelas estradas de todo o país levando a palavra de Deus
em sua canções. Frei Zeca realizou seu primeiro “evangelizashow”, em Barbacena, na Basílica
de São José operário em comemoração ao Jubileu de 2008, com a participação de vários colaboradores. Em especial destaco o carinho e a acolhida do Cônego Antônio Eustáquio. Desta
data em diante realizou vários shows em nossa cidade, estando presente em eventos como o
Cristo na Praça e o Rebanhão 2011 da RCC, além de outros mais por toda região. Com sua
simplicidade e generosidade conquistou muitas famílias sendo sempre ladeado de várias pessoas. E acolhido pela família do Sr. Raimundo (Serra Azul) e Ana. Uma particularidade do nosso
homenageado Frei Zeca quando tem shows em nossa região sempre da uma passadinha para
ensaiar na casa do músico Vicente Medeiros. A alegria trazida por suas músicas atinge crianças,
jovens, adultos e idosos que, ao mesmo tempo, são levados a reflexões com temas de amor,
paz, bondade e principalmente o quão fundamental é Deus em todos os momentos de nossa
vida. Com esse objetivo ele tem conseguido atingir varias pessoas e famílias barbacenenses.
Parabéns ao nosso homenageado da noite Frei Zeca, agora cidadão barbacenense. Muito obrigado pelo carinho de vocês!” Dando seguimento convidou o Frei Zeca para fazer seu discurso.
Assumindo a Tribuna o Frei Zeca cumprimentou a todos os presentes e os ocupantes da mesa
dos trabalhos e proferiu o seguinte discurso cujos trechos seguem destacados: “Eu quero assim
dizer que todo ser humano é antes de mais nada um cidadão do mundo. Mas é bonito quando
a gente vai entrando em contato com as pessoas e a história e podemos ser cidadãos mais de
perto. Agradeço à Banda o 9º Batalhão da Polícia Militar por ter executado minha música, pois
foi a primeira vez que a vi sendo executada dessa maneira. Sinto-me muito emocionado com
essa homenagem que é a segunda tendo sido a primeira em minha cidade natal, Lins. Lembrou
do momento que chegou à Barbacena, tendo sido trazido pelo Raimundo, que viu seu trabalho
no Espírito Santo, e que a primeira coisa que ele soube foi da fama da cidade que era de “cidade dos loucos”. E foi descobrindo que é uma loucura boa, que recebe as pessoas muito bem e
pouco importa a loucura do passado, o que me importa é a loucura do presente, que é a fé, a
bondade, a caridade e pode ver quantos motivos de fé e religiosidade podem ser encontrado
aqui dentro da Casa das Leis. Vê que o povo de Barbacena é um povo voltado para a fé, para a
bondade e para Deus e essa é a loucura da cidade que o conquistou. Nesse sentido é que eu
então posso me intitular mais um louco nesse bando de loucos, como dito pelo Ronaldo Fenômeno aos corintianos. E então cantarei duas canções para vocês. E deixo essa canção em ho-

menagem também ao aniversário do vereador Alaôr que completa 49 anos bem vividos.” Nesse
momento convidou o vereador Alaôr e a sua mãe para lhe acompanharem nesse momento.
Ressaltou que a missão de todos é, cada um no seu papel, fazer direito para chegar ao fim de
tudo com a alma pura. Falou também dos shows que tem realizado na cidade e que nos últimos
quinze anos já foram quase oito e em razão disso escreveu um CD inteiro para Minas Gerais e
dentre as músicas tem uma que se chama “Um Povo Louco de Bom”, e ele como Padre está
mudando alguma herança negativa que tem ficado para a cidade, pois a loucura do povo é de
bondade e de fé. E cantou a música. Ao final agradeceu mais uma vez pelo título que estava
recebendo na noite de hoje. Dando sequência aos pronunciamentos o Sr. Presidente convidou
a Sra. Prefeita Municipal, Danuza Bias Fortes, para fazer seu pronunciamento, que ao assumir
a Tribuna cumprimentou a todos que compunham a mesa dos trabalhos e fez o seguinte pronunciamento e cujos trechos seguem destacados: Disse sentir-se satisfeita por estar aqui hoje
prestando essa homenagem ao Frei Zeca e que esse é reconhecimento pelo trabalho de evangelização que ele tem levado a todos os cantos do país. Lembrou sua trajetória e falou como ele
soube levar o evangelho ao lares brasileiros. Disse que por onde ele passa deixa esperança e fé
e seu trabalho abraça a pessoas de todas as gerações, tamanha a sua alegria. Ressaltou que é
preciso ter essa alegria nas nossa profissões para superar os desafios, pois o povo apesar de
todas as dificuldades se propõe a fazer, principalmente o Executivo e Legislativo. E parabenizou
ao Frei Zeca e disse que sua responsabilidade agora é maior, mas está certa de que a semente
ele já plantou. Dando seguimento o Sr. Presidente ressaltou a importância do trabalho realizado
pelo Frei Zeca em Barbacena e quanto foi importante, disse estar muito honrado pela concessão do título desta noite e ressaltou que ele só trará maior responsabilidade ao outorgado, mas
sabe que ele será digno desse título. Assim, agradeceu a presença de todos e nada mais havendo a tratar, às 20h37, o Senhor Presidente determinou o encerramento da presente Sessão.
Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, após lida e
aprovada, será devidamente assinada pelos Sr. Presidente.
Presidente em exercício: Vereador Ronaldo Braga
.......................................................................................................................................
RESUMO DA ATA 039/2012
029ª Sessão Ordinária – 12.06.12 - 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: 19h29
“O SENHOR reina; está vestido de majestade. O SENHOR se revestiu e cingiu de poder; o
mundo também está firmado, e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então; tu és
desde a eternidade.”
(Salmos 93:1-2)
I - Leitura da Ata
Ata 033/2012.
Após a leitura da Ata, por falta de Quorum para votação o Sr. Presidente encerrou a 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 040/2012
030ª Sessão Ordinária – 14.06.12 – 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
“Bom é louvar ao SENHOR, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo.”
(Salmos 92:1)
I - Leitura e Discussão da Atas
Atas 032 e 033/2012 – Aprovadas por unanimidade.
II – Leitura da Correspondência e Comunicações
- Atestado Médico do vereador Amarílio Augusto Andrade informando que ficará afastado das
suas funções por 15 dias a partir do dia 13/06/2012;
- Convite para Seminário Mineiro de Estudos Eleitorais da Associação Mineira de Municípios;
- Correspondência do Ministério da Saúde nº. de ref.: 002525/MS/SE/FNS.
- Correspondência do Ministério da Educação Comunicado nº: CM097149/2012;
CM097148/2012; CM097150/2012; CM097147/2012.
- Ofício Circular Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome nº 28/2012.
- Prestação de Contas das Obras Passionistas São Paulo da Cruz convênio 046/2011, referente
ao mês de maio/2012.
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19H37
Discussão e Votação de Projetos
REGIME DE URGÊNCIA – URGENTÍSSIMA – PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Proj. Lei nº. 043/12 – Altera os símbolos e os níveis de vencimentos dos cargos de Diretor
e Vice-Diretora de Escola Municipal – Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 23.06.12. VISTAS
CONCEDIDAS AO VEREADOR FLÁVIO BARBOSA.
Proj. Lei nº. 045/12 – Autoriza à Administração Direta e Indireta Municipal a proceder a revisão
anual e geral de 4,88% (quatro vírgula oitenta e oito por cento) nos vencimentos dos servidores
públicos efetivos, nos proventos dos servidores públicos aposentados, nas pensões dos dependentes de servidores públicos, na remuneração dos agentes temporários e comissionados e
nos subsídios dos agentes políticos. – Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 06.07.12. APROVADO
POR UNANIMIDADE.
REGIME DE URGÊNCIA – PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Proj. Lei nº. 046/12 - Autoriza a Câmara Municipal a proceder a revisão anual geral de 4,88%
(quatro vírgula oitenta e oito por cento), nos vencimentos dos servidores públicos e nos subsídios dos vereadores. - Aut. Mesa da Câmara - PRAZO VENCE EM 13.07.12. APROVADO POR
UNANIMIDADE.
REDAÇÃO FINAL – PROJETO LEI
Proj. Lei nº. 040/12 – Denomina Rua Taxista Vicente Bageto. - Aut. Executivo. APROVADO POR
UNANIMIDADE.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO LEI
Proj. Lei nº. 039/12 – Reconhece como de utilidade pública a Associação Esportiva de Barbacena – ESV (Escola Super Vôlei) do Município de Barbacena, Minas Gerais e dá outras providências. – Aut. Alaôr Leite de Almeida. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR JOHNSON.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DECRETO LEGISLTIVO
Proj. Dec. Leg. nº. 012/12 – 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
LUIZ GONZAGA.
- PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM BLOCO: 05.06.12. APROVADO POR UNANIMIDADE.

30 de JULHO de 2012 - Ano XX - Nº 486
TERCEIRA PARTE – ORADORES INSCRITOS – ENCERRAMENTO – 19H47
Com a palavra pela ordem o vereador Flávio perguntou como ficará situação do aumento dos
servidores já que foi concedido apenas 4,88% e o reajusto dado ao salário mínimo foi de 14%.
Esclareceu que ele, o vereador Eduardo Sad e o vereador Amarílio não participaram de nenhuma reunião e por isso não ficaram sabendo como ficará essa situação. E os funcionários já vêm
perdendo em torno de 40% ao longo de oito anos.
Com a palavra pela ordem o vereador Luiz Gonzaga disse que a Prefeita ao enviar o projeto
enviou uma mensagem em que explica tal situação.
O Sr. Presidente solicitou então que fosse feita a leitura da mensagem e disse que ele e o
Presidente do sindicato estiveram reunidos durante a tarde de hoje e já estão discutindo como
poderá ser feito o pagamento desses 9,12% que ficaram pendentes no reajuste.
O vereador Johnson fez a leitura da parte final da mensagem encaminhada pela Sra. Prefeita.
Com a palavra pela ordem o vereador Eduardo Sad disse que o projeto de lei nº 043/2012 que
altera os salários das diretoras e vice-diretoras foi aprovado há três meses e que o projeto do
aumento dos servidores chegou hoje na Câmara às 12:22 conforme protocolo.
O Sr. Presidente esclareceu que se fosse seguir o protocolo o projeto não poderia ser votado
hoje, no entanto o projeto foi entregue ontem, ocorre que o servidor que faz o protocolo estava
fazendo serviço de rua e não fez o protocolo no dia de ontem. Mas foi nomeada Comissão em
tempo recorde que deu seu parecer para que o projeto pudesse entrar na pauta de hoje.
Não havendo oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, às 19h56 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 041/2012
031ª Sessão Ordinária – 19.06.12 – 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: 19H28
“O SENHOR reina; tremam as nações. Ele está assentado entre os querubins; comova-se a
terra. O SENHOR é grande em Sião, e mais elevado do que todas as nações.”
(Salmos 99:1-2)
I - Leitura e Discussão da Atas
Ata 034/2012 – Aprovada por unanimidade.
II – Leitura da Correspondência e Comunicações
- Convite da Associação dos Amigos do Setor noroeste Pró Melhorias para a 33ª Assembleia no
dia 25 de junho às 19 horas.
III- Apresentação de Proposição
- Do vereador José Jorge: – Requerimento nº 063/2012 – Requer seja consignado na ata
dos trabalhos desta Casa um voto de profundo pesa pelo falecimento do Sr. Levindo Flora
Batista. – Indicação nº 103/2012 – Solicita a implantação de postes de iluminação da Colônia
Rodrigo Silva Próximo à Fazenda Piuí. – Requerimento nº 061/2012 – Requer a Sra. Prefeita
que a mesma encaminhe a esta Casa, mensagem acompanhada de projeto de lei nomeando
a Travessa Geraldo Resende, no bairro Santa Efigênia, com o nome da jovem Milene Cristina
Moraes, cujo currículo segue anexo.
- Do vereador Luiz Gonzaga: – Indicação nº 101 – Solicita o patrolamento e aterramento da Rua
Divina Maria dos Anjos no bairro Santa Efigênia. – Indicação nº 100 – Solicita o recapeamento
da Rua Waldemar de Souza Nogueira, bairro Água Santa. – Indicação nº 099/2012 – Solicita a
Sra. Prefeita que encaminhe a esta Casa projeto de lei que possibilite o recapeamento asfáltico,
Margaridas. – Indicação nº 098 – Solicita a Sra. Prefeita que encaminhe a esta Casa mensagem
acompanhada de projeto de lei que possibilite a reconstrução das pontes Cabeça Branca, na
comunidade do Tonholos, Rua Foreli Losch, Santo Antônio, na Julianne da Silva Gomes, Caeté
e reconstrução parcial da ponte no córrego das Pombas, Santo Antônio.
- Do vereador Johnson Marçal: - Requerimento nº 064/2012 – Requer providências quanto
à mão de obra necessária para a implantação de redutores de velocidade, com suas devidas
sinalizações na Rua Sabino José Ferreira, na altura do nº 719, no bairro do Carmo.
- Do vereador João Batista: - Requerimento nº 060/2012 – Requer que a Sra. Prefeita encaminhe a esta Casa mensagem acompanhada de projeto de lei, denominando Beco Santa
Rita, o beco existente na parte central da Rua Pernambuco, esquina com o nº361, no bairro
Santa Efigênia.
Com a palavra pela ordem o vereador João Batista disse que o Senador Zezé Perrela está enviando para a Prefeita o valor de quatrocentos mil reais, através de emenda parlamentar, para a
construção de Unidade Básica de Saúde no bairro João Paulo e o bairro Nove de Março.
- Do vereador Alaôr Leite: – Indicação nº 102/2012 – Solicita a Sra. Prefeita que tome as
providências, através dos setores competentes, para a recuperação da Rua Projetada nº 5,
esquina com a Rua José Pires dos Reis no bairro Urias Barbosa de Castro (antigo bairro das
Mansões). –Requerimento nº 062/2012 – Requer uma Sessão Solene comemorativa aos 50
anos de sacerdotal do Padre José Eudes de Carvalho, sendo 42 anos a frente da Matriz de
Santo Antônio, em Barbacena.
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
-RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL CRIADA PELA PORTARIA Nº. 056/12 – Com a
finalidade de apurar denúncias envolvendo o Cartório do 1º. Registro de Imóveis da Comarca de
Barbacena e seu respectivo titular. APROVADO POR UNANIMIDADE.
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19H47
Discussão e Votação de Projetos
REGIME DE URGÊNCIA – URGENTÍSSIMA – SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Proj. Lei nº. 045/12 – Autoriza à Administração Direta e Indireta Municipal a proceder a revisão
anual e geral de 4,88% (quatro vírgula oitenta e oito por cento) nos vencimentos dos servidores
públicos efetivos, nos proventos dos servidores públicos aposentados, nas pensões dos dependentes de servidores públicos, na remuneração dos agentes temporários e comissionados e nos
subsídios dos agentes políticos – Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 06.07.12.
Com a palavra para encaminhar a votação o vereador Flávio Barbosa disse que o governo federal deu um aumento de 14% em janeiro e agora está sendo dado um aumento de 4,88%, os
servidores estão perdendo quase 10% ao longo de oito anos a perda já soma quase 40%, por
isso afirmou que votaria favoravelmente, mas deixaria seus protestos.
Encerrada a discussão o projeto foi votado e aprovado por unanimidade. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Nesse momento o vereador Luiz Gonzaga 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 à
Administração Direta e Indireta Municipal a proceder a revisão anual e geral de 4,88% (quatro
vírgula oitenta e oito por cento) nos vencimentos dos servidores públicos efetivos, nos proventos
dos servidores públicos aposentados, nas pensões dos dependentes de servidores públicos, na
remuneração dos agentes temporários e comissionados e nos subsídios dos agentes políticos.
Encerrada a discussão foi o presente projeto colocado em votação em redação final tendo sido
o mesmo aprovado por unanimidade.
REGIME DE URGÊNCIA – URGENTÍSSIMA – PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Proj. Lei nº. 043/12 – Altera os símbolos e os níveis de vencimentos dos cargos de Diretor e
Vice-Diretora de Escola Municipal – Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 23.06.12.
Com a palavra para encaminhar a votação o vereador Flávio disse que o projeto não está
aumentando os vencimentos das diretoras e que se elas estivessem em sala de aula estariam
recebendo mais. Assim, ele se disse favorável ao projeto.
Encerrada a discussão o projeto foi votado e aprovado por unanimidade. APROVADO POR UNANIMIDADE.
REGIME DE URGÊNCIA – SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Proj. Lei nº. 046/12 - Autoriza a Câmara Municipal a proceder a revisão anual geral de 4,88%
(quatro vírgula oitenta e oito por cento), nos vencimentos dos servidores públicos e nos subsídios dos vereadores - Aut. Mesa da Câmara - PRAZO VENCE EM 13.07.12. APROVADO POR
UNANIMIDADE.
Nesse momento o vereador Luiz Gonzaga 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
Câmara Municipal a proceder a revisão anual geral de 4,88% (quatro vírgula oitenta e oito por
cento), nos vencimentos dos servidores públicos e nos subsídios dos vereadores - Aut. Mesa da
Câmara. 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. 030/12 – Institui a Semana do Maçom, insere no calendário oficial do Município de
Barbacena o Dia Nacional do Maçom e dá outras providências – Aut. Ver. Amarílio Andrade
*Votar emenda de fls. 08 de autoria do Ver. Luiz Gonzaga de Oliveira. VISTAS CONCEDIDAS AO
VERADOR FLÁVIO BARBOSA.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO LEI

Proj. Lei nº. 039/12 – Reconhece como de utilidade pública a Associação Esportiva de Barbacena – ESV (Escola Super Vôlei) do Município de Barbacena, Minas Gerais e dá outras providências – Aut. Alaôr Leite de Almeida. APROVADO POR UNANIMIDADE.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DECRETO LEGISLTIVO
Proj. Dec. Leg. nº. 012/12 – Aprova o parecer prévio do Tribunal de Contas do estado de Minas
Gerais e dá outras providências – Aut. Mesa da Câmara. APROVADO POR UNANIMIDADE.
TERCEIRA PARTE – ORADORES INSCRITOS – ENCERRAMENTO – 19H59
Não havendo oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, às 19h59 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.
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033ª Sessão Ordinária – 26.06.2012 - 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: 19h30
O Sr. Presidente, às 19h30, solicitou ao Sr. Secretário efetuasse a verificação Quorum para a
possível abertura da Sessão Ordinária. E, em não preenchendo o número requerido pelo Quorum Regimental, o Senhor Presidente deixou de abrir a reunião por falta de Quorum.
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.

deceu a todos que ajudaram durante a realização da festa. Informou que a festa custa entre
R$98.000,00 (noventa e oito mil reais) e R$100.000,00 (cem mil reais) e que conseguiu
através da CENATUR R$60.000,00 (sessenta mil reais) e o restante foi conseguido através do
aluguel das barracas, de doações, e muitas outras formas de participações da comunidade que
luta para que a festa cresça. Prosseguindo como líder do PT afirmou que é importante deixar
isso registrado para que mais tarde quem quiser possa tirar suas dúvidas. Lembrou ainda que
agora Senhora das Dores também já tem um gerador trifásico instalado, mais uma melhoria que
só servirá para engrandecer a festa. Aproveitou para informar que a sua ação na justiça está
em andamento e que a audiência que seria realizada no dia 29/06/2012 foi adiada, mas caso
ele venha a ser condenado irá sugerir que o pagamento da multa seja feito para que se façam
melhorias no parque de exposições de Senhora das Dores. Lembrou os processos que teve
durante o seu mandado de vereador e que foram dois, já tendo vencido o primeiro e aguarda o
fim desse, mas com os documentos em mãos está certo de que também terá razão.
REDAÇÃO FINAL – PROJETO DECRETO LEGISLATIVO
Proj. Dec. Leg. nº. 012/12 – Aprova o parecer prévio do Tribunal de Contas do estado de Minas
Gerais e dá outras providências – Aut. Mesa da Câmara. APROVADO POR UNANIMIDADE.
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO LEI
Proj. Lei nº. 030/12 – Institui a Semana do Maçom, insere no calendário oficial do Município de
Barbacena o Dia Nacional do Maçom e dá outras providências – Aut. Ver. Amarílio Andrade
*Votar emenda de fls. 08 de autoria do Ver. Luiz Gonzaga de Oliveira. VISTAS CONCEDIDAS AO
VEREADOR ALAÔR LEITE.
Proj. Lei nº. 041/12 – Reconhece como de utilidade pública o Núcleo dos Amigos do Coração e
dá outras providências. – Aut. Ver. Ronaldo Braga. APROVADO POR UNANIMIDADE.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO LEI
Proj. Lei nº. 027/12 – Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei orçamentária de 2013 e
dá outras providências – Aut. Executivo. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR EDUARDO SAD.
TERCEIRA PARTE – ORADORES INSCRITOS – ENCERRAMENTO – 19H59
Com a palavra como orador o vereador João Evandro disse que gostaria fazer um resumo da 14ª
Exposição Agropecuária de Senhora das Dores, pois é importante deixar gravado afinal muitos
gostam de criticar antes da festa ser realizada e depois que ela se realiza todos desaparecem,
mas o trabalho é sempre feito pela equipe e todos são beneficiados pela festa. Disse que
quando a comunidade o elegeu como representante ele veio para representá-los sem trair a
confiança que lhe foi depositada, apesar de ter tido várias ofertas. Afirmou também que quando
o homem do campo tem os benefícios na zona rural ele não precisa buscar a cidade para sobreviver. E agora que vem o período eleitoral será demonstrado quem tem o direito de continuar
o trabalho aqui dentro. Explicou que só foi para a justiça enfrentar o problema porque entendeu
ser um desrespeito não só a si, como também ao povo que o elegeu. E desejou que o melhor
candidato venha a ganhar a eleição e possa fazer o melhor para o povo de Barbacena, que está
necessitando de melhorias para progredir.
Com a palavra como orador o vereador Luiz Gonzaga disse que gostaria de ler uma notícia
publicada no Jornal o Tempo do dia 26/06/12 que dizia que Conselheiro Lafaiete receberia
investimentos da ordem de R$210.000.000,00 (duzentos e dez milhões), com a implantação de um call Center, um shopping e uma indústria de parafusos. E questionou porque para
Barbacena não estaria vindo nenhum investimento. Seria uma punição para o Hélio Costa que
foi candidato ao governo de Minas e é filho da terra ou a prefeita que é do PMDB ou seu vice
que é do PT? Mas ressaltou que o governador se esquece que a cidade possui muitos jovens
e crianças que necessitam de investimentos e empregos. Disse ainda que muitas vezes as
coisas não acontecem porque os políticos que aqui estão querem que a cidade continue do
jeito que está porque dessa forma conseguem manipular as pessoas a seu bel prazer. Ressaltou
que as políticas devem ser feitas para a população, e não para os políticos e que todos são
prejudicados indiretamente. Nesse momento concedeu um aparte ao vereador João Evandro
que lembrou que ao falar dos políticos ele sabe que muitos deixam a prefeitura amarrada para
os benefícios não chegarem e pediu que explique para os presentes que a Prefeita nem sempre
consegue ter suas emendas atendidas dada burocracia. Prosseguindo o vereador Luiz Gonzaga
explicou a coligação que compõe a base do governo municipal e do governo estadual que não
são dos mesmos partidos e a cidade de alguma forma está sendo punida ou mal representada
por seus deputados. E disse que temos que aprender a cobrar uma ação mais efetiva dos representantes para que os recursos cheguem até a cidade. Afinal quando nos omitimos nada de
bom acontece. E pediu que todos reflitam um pouco mais principalmente em razão do período
que se aproxima das eleições.
Com a palavra como orador inscrito o vereador Ronaldo Braga disse que o vereador Gonzaga
trouxe um assunto de extrema relevância e que esse investimento recebido pela cidade de
Conselheiro Lafaiete lhe causou certa inveja, dado que um investimento dessa monta é bastante considerável. Lembrou que o vereador Gonzaga tocou em um ponto crucial que é o fato
da representação, pois isso é de fato muito importante e não fosse o governo federal desde o
Presidente Lula até a Presidenta Dilma e também durante o governo do Governador Itamar a
cidade estaria estagnada. Pediu que caso alguém se lembre que os adversários tenham feito
algum investimento que ele não esteja citando que fale que ele ressaltará. Afirmou que isso
também dá esperança para que cada um que ouve essa notícia possa refletir sobre quem realmente contribui para os avanços da cidade e escolher quem serão seus futuros representantes.
Neste momento concedeu um aparte ao vereador João Evandro que disse que o deputado
Padre João gostaria de destinar um milhão de reais para Barbacena, mas não conseguiu em
razão de problemas envolvendo a Prefeitura e que já vem de governos passados, da mesma
forma o deputado Reginaldo Lopes quis direcionar mais de um milhão e também não conseguiu.
Prosseguindo com a palavra como líder do governo disse que todas as obras realizadas por este
governo municipal tiveram contra-partida do município. E que o município arrecada duzentos
milhões de reais em receita, mas que não é suficiente para os investimentos que precisam
ser realizados na cidade. E finalizou dizendo que nós sempre seremos a imagem daqueles que
escolhemos para nos representar, porque a democracia nunca tirou o direito das pessoas escolherem aqueles em quem acreditam ser de fato honestos e dedicados. Caso contrário as outras
cidades continuarão recebendo recursos e Barbacena ficará à margem.
Com a palavra como orador o vereador João Batista disse que a notícia de que Conselheiro
Lafaiete irá receber um investimento de mais de duzentos milhões de reais o entristece muito
e Barbacena não consegue nada, ficando estagnada por questões políticas. Disse que o político tem que iludir o seu consumidor que é o eleitor, e depois das eleições se esquecem dos
compromissos prometidos. É preciso que fiquem atentos, porque o governo do estado não tem
interesse em ajudar Barbacena. O político tem que ser honesto.
Não havendo mais oradores inscritos o Sr. Presidente lembrou a todos da sessão solene que
será realizada na noite de amanhã. Nada mais havendo a tratar, às 20h59 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 “ad doc”: Vereador Eduardo José Lima Sad
.......................................................................................................................................
RESUMO DA ATA 044/2012

Presidente: Vereador Carlos Roberto Batista
Secretário: Vereador Johnson Oliveira Marçal
.......................................................................................................................................
RESUMO DA ATA 045/2012

034ª Sessão Ordinária – 28.06.12 – 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: 19H28
“Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste; e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim.”
(Salmos 30:1)
I - Leitura e Discussão da Atas
Atas 036/2012 – Aprovada por unanimidade.
II – Leitura da Correspondência e Comunicações
- Correspondência do Ministério da Saúde nº. de ref.: 001082/MS/SE/FNS; 001733/MS/SE/
FNS; 000491/MS/SE/FNS; 018520/MS/SE/FNS; 008863/MS/SE/FNS; 004434/MS/SE/FNS;
012912/MS/SE/FNS; 014964/MS/SE/FNS; 015533/MS/SE/FNS; 018836/MS/SE/FNS.
- Balancete Financeiro Mês de Maio/2012.
- Convite para inauguração da Câmara Municipal de Senhora dos Remédios dia 29.06.2012.
- Convite para reunião na Assembleia Legislativa dia 29/06/2012 – Rede Legislativa de TV
Digital.
- Ofício Circular Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome nº 35/2012.
- Correspondência do Ministério da Educação Comunicado nº: CM111576/2012;
PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA
- Proj. Lei nº. 047/12 – Reconhece como de utilidade pública o Futebol Clube Barbacena/MG e
dá outras providências – Aut. Ver. Ronaldo Braga.
- Proj. Lei nº. 048/12 – Autoriza abertura de Crédito Especial ao Orçamento Consolidado do
Município de Barbacena e dá outras providências – Aut. Executivo.
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19H36
Discussão e Votação de Projetos
REDAÇÃO FINAL – PROJETO LEI
Proj. Lei nº. 039/12 – Reconhece como de utilidade pública a Associação Esportiva de Barbacena – ESV (Escola Super Vôlei) do Município de Barbacena, Minas Gerais e dá outras providências – Aut. Ver. Alaôr Leite de Almeida. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Com a palavra pela ordem o vereador João Evandro disse que não poderia deixar de registrar
os acontecimentos da 14ª Exposição Agropecuária de Senhora das Dores. Explicou que nessa
festa a arquibancada foi coberta e que a Polícia Militar fez um excelente trabalho, bem como
a CENATUR. Agradeceu à Câmara Municipal e aos vereadores que lá compareceram. Agra-

007ª Sessão Solene – 29.06.2012 – 1º Período – 4º Ano da Legislatura
Presidente: Vereador Carlos Roberto Batista
SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DO TÍTULO DE CIDADÃO BENEMÉRITO DE BARBACENA AO SENHOR ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA.
Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, às 20 horas, no Salão Nobre
da Câmara Municipal de Barbacena, sob a Presidência do Vereador Ronaldo Braga, reuniu-se
Solenemente a Câmara Municipal para a Outorga do Título de Cidadão Benemérito de Barbacena ao Senhor Adriano Ferreira de Oliveira, conforme Decreto Legislativo nº 807/2012. Esteve
presente o vereador José Jorge Emídio, autor do Decreto Legislativo. Convidou o mesmo para
recepcionar as autoridades que seriam conduzidas à Mesa dos Trabalhos. Foram convidadas a
compor a Mesa as seguintes autoridades: João Batista Costa Sad, Secretário Administrativo de
Recursos Humanos, nesta oportunidade representando a Prefeita Municipal de Barbacena; a
Primeiro Tenente Joseane Gerundo Monteiro, representando o Comandante da EPCAR, Brigadeiro do Ar Waldeisio Ferreira Campos; o Sargento do Exército, Rodrigo Otávio Miranda de Oliveira,
filho do homenageado o Dr. Wanderley José Miranda, Delegado da Polícia Civil; o Sr. Célio Copati Mazzoni, ex-Prefeito municipal de Barbacena; o Sr. Walter Borges de Medeiros, ex-vereador
municipal; o Sr. João Siqueira Dias, Presidente do Sindicato dos Bancários de Barbacena e região; e finalizando o homenageado Adriano Ferreira de Oliveira e sua esposa Emília de Miranda
Oliveira. Dando sequência à cerimônia, o Sr. Presidente registrou agradecimentos a todos os
segmentos da sociedade que se faziam presentes à Sessão e disse que mais uma vez esta
Câmara Municipal se reúne, atendendo ao decreto legislativo aprovado pela unanimidade dos
vereadores para prestar uma justa homenagem ao Sr. Adriano Ferreira de Oliviera. Solicitando a
todos ficarem de pé declarou aberta a presente sessão e convidou o vereador Ronaldo Braga
para fazer a leitura de um versículo bíblico: “Ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por
que se acende contra nós a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? (Salmos 74:1)” O Senhor
Presidente solicitou a execução do Hino Nacional Brasileiro. Dando seguimento o Sr. Mestre de
Cerimônias leu o Decreto Legislativo nº. 807/2012 que ensejou a homenagem. Prosseguindo
convidou o Sr. Presidente Vereador Carlos Roberto Batista, o Sr. João Batista Costa Sad, para
se posicionarem no dispositivo de destaque, ao mesmo tempo em que convidou também o
vereador José Jorge autor do decreto legislativo, para também se posicionar no dispositivo e o
Sr. Adriano de Oliveira, para receber a placa comemorativa que lhe foi entregue pelo vereador
José Jorge Emídio, autor do decreto legislativo. Convidou também a esposa do homenageado,
a Sra. Emília para receber uma homenagem da Câmara Municipal. Em seguida, o Sr. Mestre de
Cerimônias, convidou o vereador José Jorge, orador oficial da noite, para fazer o seu pronunciamento cujos trechos seguem destacados. Na Tribuna, após cumprimentar os presentes, o vere-

Presidente: Vereador Carlos Roberto Batista
Secretário: Vereador Johnson Oliveira Marçal
.......................................................................................................................................
RESUMO DA ATA 042/2012
032ª Sessão Ordinária – 21.06.12 – 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: 19H28
“O Senhor reina, regozije-se a terra; alegrem-se as numerosas ilhas. Nuvens e escuridão estão
ao redor dele; justiça e eqüidade são a base do seu trono.”
(Salmos 97:1-2)
I - Leitura e Discussão da Atas
Atas 033/2012 e da Audiência Pública do 1º Quadrimestre de 2012 – Aprovadas por unanimidade.
II – Leitura da Correspondência e Comunicações
Não houve.
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19H38
Discussão e Votação de Projetos
REGIME DE URGÊNCIA – URGENTÍSSIMA – SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Proj. Lei nº. 043/12 – Altera os símbolos e os níveis de vencimentos dos cargos de Diretor e
Vice-Diretora de Escola Municipal – Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 23.06.12. AROVADO
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 altera os
símbolos e os níveis de vencimentos dos cargos de Diretor e Vice-Diretora de Escola Municipal.
Encerrada a discussão foi o presente projeto colocado em votação em redação final tendo sido
o mesmo aprovado por unanimidade.
Com a palavra pela ordem o vereador João Batista justificou a ausência do vereador João Evandro em razão da 14ª Exposição Agropecuária de Senhora das Dores que o mesmo organiza, já
que é a sua comunidade.
O Sr. Presidente agradeceu a votação do presente projeto.
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO LEI
Proj. Lei nº. 030/12 – Institui a Semana do Maçom, insere no calendário oficial do Município de
Barbacena o Dia Nacional do Maçom e dá outras providências – Aut. Ver. Amarílio Andrade
*Votar emenda de fls. 08 de autoria do Ver. Luiz Gonzaga de Oliveira.
Com a palavra pela ordem o vereador Johnson sugeriu que, no intuito de salvaguardar o projeto
do vereador, não se encontra presente seja pedida vista.
Com a palavra pela ordem o vereador Eduardo Sad se dispôs a pedir vistas.
Encerrada a discussão o projeto foi colocado em votação e foram pedidas vistas pelo vereador
Eduardo Sad. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR EDUARDO SAD.
Proj. Lei nº. 039/12 – Reconhece como de utilidade pública a Associação Esportiva de Barbacena – ESV (Escola Super Vôlei) do Município de Barbacena, Minas Gerais e dá outras providências. – Aut. Ver. Alaôr Leite de Almeida. AROVADO POR UNANIMIDADE.
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DECRETO LEGISLTIVO
Proj. Dec. Leg. nº. 012/12 – Aprova o parecer prévio do Tribunal de Contas do estado de Minas
Gerais e dá outras providências – Aut. Mesa da Câmara. AROVADO POR UNANIMIDADE DOS
SETE VEREADORES PRESENTES.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO LEI
Proj. Lei nº. 041/12 – Reconhece como de utilidade pública o Núcleo dos Amigos do Coração e
dá outras providências. – Aut. Ver. Ronaldo Braga. AROVADO POR UNANIMIDADE.
- PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM BLOCO: 19.06.12. APROVADAS POR UNANIMIDADE.
TERCEIRA PARTE – ORADORES INSCRITOS – ENCERRAMENTO – 19H49
Não havendo oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, às 19h50 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
.......................................................................................................................................
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ador José Jorge fez o seguinte pronunciamento que segue na íntegra: “Falar da vida de um homem às vezes pode parecer simples. Podemos encontrar inúmeros adjetivos para suscitar nas
pessoas uma grande emoção ao saber da condição deste ou daquele indivíduo. Sabemos que
cada qual possui a sua própria valia, o seu caráter, uma identificação única que lhe é garantida,
desde o nascimento, através das suas digitais. Podemos discorrer sobre a vida de um homem,
desde a sua chegada ao mundo, encontrando as mais variadas formas de elevação. Entretanto,
devido a sua singularidade, o nosso homenageado de hoje, é uma pessoa na esbarramos em
dificuldades gramaticais para adjetivá-lo. Dizer que o Sr. Adriano, ou o nosso prezado Adrianinho, é uma pessoa maravilhosa, de boa índole, e tantos outros adjetivos, é, com o perdão da
palavra, “chover no molhado”. Mas é preciso dizer alguma coisa. É importante lembrar, aqui
desta Tribuna a importância da família Oliveira, na qual destacamos a figura do Sr. Adrianinho,
para Barbacena e toda esta região. O comércio de Barbacena não seria hoje o que é se fosse a
família Oliveira. Quem aqui não se lembra do Supermercado Irmãos Oliveira???!!! Gostaria até,
se me permitem, de lembrar um tema comercial que ficou muito famoso nas rádios de Barbacena, isso nas décadas de 60 e 70 e que dizia mais ou menos assim: “Macaco Velho não põe
a mão em cumbuca... e pra não fundir a cuca e nem gastar o meu sapato, eu vou direto ao
Supermercado Irmãos Oliveira... onde eu compro mais barato...” Se eu fosse um cantor, talvez
conseguisse transmitir melhor a letra dessa música, na verdade era um jingle comercial, que
ficou, como eu disse anteriormente, marcado no meio publicitário de Barbacena e região. Senhoras e senhores..., hoje, aqui, prestando essa homenagem ao senhor Adriano Oliveira, não
podemos deixar de lembrar que o mesmo nasceu e sempre viveu aqui em Barbacena. Sua
vinda ao mundo se deu em 29 de outubro de 1923. Filho de Adriano Ferreira Martins de Oliveira e Marieta Cruz de Oliveira, foi aluno do Colégio mineiro, hoje a nossa gloriosa Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Em 1942, ainda estudando, ingressou no complexo empresarial que
seu pai fazia parte e por lá permaneceu por cerca de 55 anos. Em primeiro de janeiro de 1959
foi promovido a diretor das seguintes firmas: Irmãos Oliveira Comércio e Indústria S/A; Oliveira e
Oliveira Autopeça S/A; Líder Distribuidora de Cerveja e Refrigerante LTDA.; Comércio de Cereais
Ltda. Devido a sua grande influência, competência e desprendimento, Adriano Oliveira teve a
oportunidade de conduzir os destinos da Associação Comercial de Barbacena de 1978 a 1980.
Personalidade de visão, empreendedor, nosso benemérito homenageado foi ainda um grande
destaque nos meios esportivos barbacenenses. Durante cinco anos teve a honra de presidir os
destinos de nosso glorioso Vila do Carmo. Durante seu mandato foram feitas obras importantes
para o estádio de São Sebastião. A construção da arquibancada social, alongamento da arquibancada geral, aumento do piso do campo. O estádio do Vila do Carmo, onde assistimos a
tantos e tantos jogos emocionantes, é um dos orgulhos dos desportistas de toda região. Além
do Vila do Carmo, Adriano Oliveira é um dos construtores do Clube de Tiro, Caça e Pesca. Hoje,
do alto dos seus 89 anos, Adriano Oliveira é um exemplo de cidadão. Depois de ter a sua vida
construída ainda encontra tempo para se dedicar às causas sociais. É atualmente Diretor Presidente do Instituto Beneficente Padre Mestre Correia de Almeida. Tendo na entidade 115 meninas carentes. Iniciou a sua administração em 2001. Minhas senhoras e meus senhores, é
muito bom ocupar esta Tribuna e ter a certeza de estar sendo justo. A presente homenagem
autorizada e aprovada por unanimidade por esta Casa, nos enche de orgulho e satisfação. Nos
encontramos, aqui, na qualidade de representantes do povo desta terra, fazendo justiça a esse
homem de bem, empresário dos mais honestos, pai de família exemplar. Adriano Oliveira, meu
caro Adrianinho, saiba que Barbacena se orgulha de tê-lo como nosso cidadão. Tenho dito.
Muito obrigado. Boa Noite.” Dando seguimento o Sr. Presidente lembrou alguns fatos que
marcaram a história de vida do homenageado, tendo trazido muitos benefícios para a cidade e
disse que as pessoas não são reconhecidas pelos anos e sim pelas obras deixadas e exemplos,
mas principalmente por tudo que faz de diferente por sua cidade. E assim convidou o Sr. Adriano Oliveira para deixar suas palavras. Assumindo a Tribuna o Sr. Adriano Oliveira cumprimentou
a todos os presentes e os ocupantes da mesa dos trabalhos e proferiu o seguinte discurso cujos
trechos seguem destacados: “Neste momento solene desejo deixar aqui gravado o meu mais
profundo agradecimento e de meus familiares pelo reconhecimento dos representantes de
Barbacena pelo que consegui realizar. No esporte, no Clube de Tiro, Caça e Pesca e na entidade
recreativa de minha cidade e pela outorga desta maravilhosa homenagem. Obrigado.” Dando
seguimento o Sr. Presidente disse que é preciso reconhecer que a vida tem importância e significado e toda semente tem objetivo, que é dar seus frutos. E nós precisamos dar os frutos, que
seja para nossas famílias, que seja para nossa comunidade, para nosso estado e até para
nossa nação. Os exemplos arrastam as pessoas, os discursos podem até ser curtos, como foi o
do homenageado, mas não no simbolismo do agradecimento que foi feito à Casa. Essa Casa
tem o costumo de prestar homenagens a diversas entidades e personalidades e mais uma vez
coloca em seu rol mais uma importante homenagem. Gostaria de dizer que nesse momento a
Câmara não homenageia apenas mais um cidadão barbacenense, um empresário, uma pessoa
que se destacou na área social, mas sim uma pessoa que é um exemplo a ser seguido em
nossa cidade. E desejou que os jovens, que ocupam as ruas desta cidade, possam ter seguido
os bons exemplos desse cidadão. Assim, agradeceu a presença de todos e nada mais havendo
a tratar, às 20h25, o Senhor Presidente determinou o encerramento da presente Sessão. Eu,
Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, após lida e
aprovada, será devidamente assinada pelos Sr. Presidente.
Presidente: Vereador Carlos Roberto Batista
.......................................................................................................................................
RESUMO DA ATA 046/2012
035ª Sessão Ordinária – 03.07.12 – 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: 19H28
“Elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do
Senhor que fez o céu e a terra.”
(Salmos 121:1-2)
I - Leitura e Discussão da Atas
Ata 037 e 038/2012 – Aprovadas por unanimidade.
II – Leitura da Correspondência e Comunicações
Não houve.
III- Apresentação de Proposição
- Do vereador Amarílio Andrade: – Requerimento nº 065/2012 – Requer seja consignado um
voto de profundo pesa pelo falecimento da Sra. Maria do Carmo Malta.
- Do vereador José Jorge: – Requerimento nº 066/2012 – Requer seja expedida moção congratulatória ao Sargento Eli Costa Souza Filho, pelos relevantes serviços prestados a Barbacena.
Com a palavra pela ordem o vereador Luiz Gonzaga solicitou a suspensão da sessão para que
fosse feita a leitura de uma mensagem para o vereador José Jorge que está aniversariando no
dia de hoje. Solicitação deferida pelo Sr. Presidente que suspendeu a sessão por dez minutos
às 19h36. Sessão reaberta às 19h39.
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19H39
Discussão e Votação de Projetos
Com a palavra pela ordem o vereador Amarílio cumprimentou o vereador José Jorge e o desejou
vitória no próximo pleito, por toda a sua trajetória política.
Com a palavra pela ordem o vereador José Jorge agradeceu à homenagem e a todos os companheiros pelos cumprimentos.
Com a palavra pela ordem o vereador João Batista cumprimentou o vereador José Jorge e
completou o que os demais vereadores já haviam dito. E finalizou desejando que eles estejam
juntos no próximo ano.
O Sr. Presidente aproveitou a oportunidade para mencionar que nos últimos dias também se
comemorou os vinte e cinco anos de missão do vereador e pastor Johnson Marçal e o parabenizou pelo fato. E lembrou o trabalho realizado por ele em sua igreja.
Com a palavra pela ordem o vereador João Evandro cumprimentou o vereador José Jorge por
seu aniversário e desejou que seu presente seja a reeleição.
REDAÇÃO FINAL – PROJETO LEI
Proj. Lei nº. 041/12 – Reconhece como de utilidade pública o Núcleo dos Amigos do Coração e
dá outras providências. – Aut. Ver. Ronaldo Braga. APROVADO POR UNANIMIDADE.
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO LEI
Proj. Lei nº. 030/12 – Institui a Semana do Maçom, insere no calendário oficial do Município de
Barbacena o Dia Nacional do Maçom e dá outras providências – Aut. Ver. Amarílio Andrade.
*Votar emenda de fls. 08 de autoria do Ver. Luiz Gonzaga de Oliveira
Encerrada a discussão da emenda de fls. 08 foi colocada em votação e APROVADA POR UNANIMIDADE.
Encerrada a votação da emenda foi colocado em discussão e votação o projeto de lei nº
030/2012 com a emenda de fls. 08, devidamente aprovada, tendo sido o mesmo APROVADO
POR UNANIMIDADE.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO LEI
Proj. Lei nº. 027/12 – Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei orçamentária de 2013
e dá outras providências – Aut. Executivo. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Com a palavra pela ordem o vereador Ronaldo Braga disse que apesar de respeitar todas as
forças políticas da cidade ele não poderia deixar de se pronunciar, posto que amanhã a situação
ocorrida possa vir a acontecer com outras pessoas. Disse que estavam no ano de 2012 e que
desejavam um mundo com outras ideologias, mas que de repente se vê numa situação que
remete ao passado. O ex-vereador Pedro do Vale, que vem construindo a sua história na cidade,
filiou-se a um partido, apoiou deputados, na expectativa de que pudesse, nesse pleito eleitoral,
disputar as eleições majoritárias. Explicou ainda que todos os cidadãos têm o direito de se
candidatar, desde que filiado a partido e tenham sua candidatura homologada em convenção
partidária. Porém, estariam diante de uma situação que não poderiam ficar calados, afinal uma

pessoa não poderia construir toda uma candidatura e agora se vê impedido de disputá-la, ficando à mercê das pessoas que não lhe permitiram a candidatura. Prosseguindo como líder o vereador Ronaldo disse que apesar de estarem em 2012 e apesar dele defender outras posições
políticas, ele é um democrata e a candidatura do Pedrinho do Vale é natural e não há problema,
pois o que se fará nos palanques é o que determinará a eleição. Quem apresentará a melhor
proposta e como a população se posicionará diante delas. Mas de repente acordar e receber a
notícia de que não mais será candidato porque seu partido é da base de sustentação de outro
candidato e se quiser saia a candidato a vereador. E pediu para que todos refletissem a respeito
da reforma política, afinal muitos falam e ela nunca acontece dado o interesse de alguns em
manter essas situações em que partidos menores podem ser assaltados repentinamente por
aqueles que possuem poderes. Afirmou que não podem ficar calados diante dessa situação e
ele como democrata gostaria de registrar o corrido para que a Câmara não deixe isso passar em
branco achando ser normal. Disse que tal fenômeno não é privilégio de Barbacena, isso deve
estar acontecendo em muitas cidades do Brasil. Dando seguimento disse que não sabe como
está o partido do Pedro do Vale e nem como agirá daqui em diante, mas que neste momento
o político Pedro do Vale está sendo reduzido a pó. Disse que não lhe interessa os desejos do
Palácio da Liberdade e tão pouco o fato de Barbacena ter sido escolhida uma das três cidades
que deve ser derrotada pela máquina estadual, o que interessa é que o ex-vereador Pedro do
Vale tinha que ter o direito e o respeito para que pudesse disputar o pleito eleitoral e apresentar
suas propostas para ser avaliado pelo povo. E dirigindo-se para o vereador José Jorge disse que
esse jogo tem que acabar porque outros candidatos poderão sofrer com tal situação no futuro,
enganando-se com apoios e no momento da candidatura se vê compelido a retirar a candidatura porque aqueles que detêm o poder o obrigam a isso. E disse que no PMDB, no PDT e no PT
isso jamais aconteceria, que isso apenas acontece apenas em partidos que estão controlados
por aqueles que se unem tão somente para verem seus desejos imperando e consequentemente levar a cabo os seus propósitos. E finalizou dizendo que gostaria de deixar registrada essa
violência e arbitrariedade feitas contra um candidato dada a sua simplicidade. E desejou que
no futuro isso não venha a acontecer. E entende que se o candidato Pedro do Vale viesse a se
candidatar as eleições poderiam até mesmo receber uma oxigenação.
Com a palavra pela ordem o vereador José Jorge disse que não foi falta de avisar o ex-vereador
Pedro do Vale, pois ele apoiou um deputado mentiroso que só vem à cidade buscar votos, e ele
também é o presidente do partido e não o defendeu. E afirmou que já sabia que isso aconteceria com o Pedro do Vale. Disse também que em Brasília não haverá reforma alguma, caberá ao
povo brigar para que a reforma seja feita e as decisões sejam tomadas.
Com a palavra pela ordem o vereador Eduardo Sad disse concordar com o vereador Ronaldo
Braga a respeito da reforma política que já se encontra no Congresso há vinte anos e não é feita.
Afirmou que a política é um jogo e esse jogo foi montado há um ano pelo Senador Aécio Neves
e o objetivo não é apenas três cidades, mas sim cinquenta cidades com mais de cinquenta
eleitores, pois ele está almejando a presidência e precisa sair de Minas bem estruturado. Disse
que sente pelo ex-vereador Pedro do Vale, mas ele é membro de um partido que é da base
do vice-governador que está apoiando o então candidato Toninho Andrada. E como dito pelo
vereador José Jorge, se ele foi enrolado pelo deputado e com isso fica o alerta para que se dê
mais atenção aos deputados da cidade e não aos deputados de fora. Disse também que não
houve manipulação alguma, foi feita uma proposta e que ele aceitou. E finalizou lamentando o
fato do Pedro do Vale não ser mais candidato a prefeito.
Com a palavra como líder do PSC o vereador Amarílio disse ao vereador Ronaldo que ele fez um
dos mais belos pronunciamentos que a Casa já viu. Falou que hoje ele deu destaque a um problema que não é só de Barbacena. Disse ter ficado assustado que em recife um prefeito do PT,
que ganhou a convenção para candidatar-se viu o diretório ser afastado para que um senador
da república fosse indicado em seu lugar, dados os interesses do governo federal. Ressaltou que
isso não é privilégio de Barbacena, tendo acontecido também com o PT do Recife. Lamentou
ainda o fato do STF estar se envolvendo com o ex-presidente da república para que um time
de ladrões possa ser preservado, mas que na verdade tinham que estar na cadeia, pois ladrões
devem ir para a cadeia. E finalizou dizendo ser triste para quem lutou pela redemocratização do
país ver tais fatos acontecerem. Prosseguindo como líder da minoria concordou com o vereador
Eduardo Sad, pois o projeto político vem sendo preparado a longo prazo. E lamentou que o
jogo político fosse assim, mas disse que o ex-vereador Pedro do Vale foi um vereador atuante
e é uma pessoa obstinada, trabalhadora. E também chegou a alertá-lo, no entanto ele foi
intransigente e o seu projeto faria um estrago grande em cima da Sra. Prefeita e do candidato
Toninho Andrada e disse ter algumas coisa que comprovam isso. Disse que ele estava no partido
que quem manda é o atual vice-governador que pretende ser governador de Minas com um
projeto maior de fazer do Aécio Neves Presidente da República e enfrentar tudo isso é muito
complicado. E disse também que espera a reforma política, pois os municípios não mandam
em nada e quem manda é o Estado. E caso o Pedro do Vale queira se candidatar não há outra
situação senão pedir por favor que o deixe se candidatar. Lembrou que o Pedro do Vale tinha
uma comissão provisória do partido o que complicou a situação ainda mais. Ressaltou que é
preciso que os brasileiros tomem uma atitude para que tais situações não ocorram novamente.
E que as autoridades tenham coragem para fazer as mudanças.
O Sr. Presidente solicitou que os demais vereadores fizessem um acordo para votar o próximo
projeto e deixar as falas para depois da votação.
Proj. Lei nº. 044/12 – Cria a galeria desporte e dá outras providências – Aut. Ver. José Jorge
Emídio. APROVADO POR UNANIMIDADE.
O Sr. Presidente aproveitou para informar que a reforma do telhado da Câmara já iniciou e que
ainda esta semana a Câmara estará inaugurando o seu novo sítio (site) na internet com diversas
informações para serem acessadas pela comunidade e ressaltou que no site haverá um espaço
para a ouvidoria da Câmara onde as pessoas poderão falar com a Casa. Disse ainda que num
prazo de quinze dias a Casa estará inaugurando um espaço para acesso das informações em
cumprimento à lei de acesso às informações públicas.
Com a palavra como líder do PT o vereador João Evandro disse que os vereadores que o antecederam fizeram colocações que ele não poderia deixar de comentar. Disse que Barbacena
é observada por muitas outras cidades e que o aqui começa o cenário político. Desconfia que
desta vez haverá uma nova eleição para prefeito, porque mais de sessenta por cento irá anular
seu voto ou votará em branco. Disse que fala isso porque está no meio do povo e ouve o que
diz e existe um anseio por um terceiro candidato. Nesse momento Barbacena fará uma reflexão
sobre os fatos acontecidos e decidirá o melhor para a cidade no dia sete de outubro. Afirmou
ainda que não há problema algum na candidatura do ex-vereador Pedro do vale e na candidatura do Adailton. E o povo está atento a essas situações e vereador nenhum chegará a esta Casa
e tão pouco prefeito nenhum comandará Barbacena se não for através do voto dado pelo povo.
E os vereadores que conseguirem que possam fazer o melhor pela cidade, pois há muito a ser
feito ainda e ele sempre trará a verdade para o povo.
TERCEIRA PARTE – ORADORES INSCRITOS – ENCERRAMENTO – 20H40
Com a palavra como orador inscrito o vereador João Batista disse que numa discussão polêmica
como essa ele não poderia deixar de se pronunciar, haja vista a situação pela qual ele passou
quando trocou de partido e passou por um processo de cassação. Disse ser lamentável que em
pleno o século XXI eles estejam vivendo uma ditadura, e que apesar de nunca ter dito isso também já desejou ser candidato a Prefeito em Barbacena e que esse certamente é um desejo de
quem está na vida pública, para tentar fazer algo de bom por sua cidade. Porém, para que isso
possa ocorrer é preciso pensar em partidos grandes, mas os partidos grandes acabam sendo
dominados por grupos que muitas vezes não permitem a candidatura de quem não faz parte do
grupo. Falou que conversou com o Pedro do Vale e ele lhe disse que estava preparando tudo
para a candidatura e o partido, no dia 29, já não lhe pertencia tendo sido tirado por debaixo dos
panos. O candidato tem que ter liberdade para brigar por sua eleição e não ser impedido por
seu partido por interesses alheios. E lembrou que isso é papel de partidos que não são sérios e
negociam as eleições lá em cima e deixam os candidatos menores vendidos. E finalizou dizendo
estar indignado, pois o Pedro do Vale merecia estar brigando por sua candidatura e foi traído.
Não havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, às 20h58 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.

Proj. Lei nº. 048/12 – Autoriza abertura de crédito especial ao Orçamento Consolidado do Município de Barbacena e dá outras providências – Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 20.08.12
Com a palavra para encaminhar a votação o vereador Luiz Gonzaga solicitou o apoio dos demais
vereadores para que a Prefeita possa cumprir o projeto. Disse que as UBS do projeto foram
habilitadas por portaria do Ministério da Saúde.
Com a palavra para encaminhar a votação o vereador Amarílio disse que caminhará favoravelmente e pediu cópia do projeto.
Encerrada a discussão o projeto foi colocado em votação e APROVADO POR UANIMIDADE.
REDAÇÃO FINAL – PROJETO LEI
Proj. Lei nº. 030/12 – Institui a Semana do Maçom, insere no calendário oficial do Município
de Barbacena o Dia Nacional do Maçom e dá outras providências – Aut. Ver. Amarílio Andrade.
APROVADO POR UNANIMIDADE.
Com a palavra para justificativa de voto o vereador Amarílio agradeceu aos demais vereadores
por terem caminhado com ele nesse projeto e em especial ao vereador Luiz Gonzaga que aprimorou o projeto com sua emenda.
Com a palavra pela ordem o vereador Luiz Gonzaga disse que gostaria de trazer ao vereador
Amarílio o agradecimento de todas as Lojas Maçônicas de Barbacena cujos veneráveis tiveram
a oportunidade de conhecer o projeto e ficaram muito satisfeitos.
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO LEI
Proj. Lei nº. 027/12 – Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei orçamentária de 2013
e dá outras providências – Aut. Executivo. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Nesse momento o vereador Luiz Gonzaga 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 dispõe sobre
as diretrizes para elaboração da Lei orçamentária de 2013 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. 044/12 – Cria a galeria desporte e dá outras providências – Aut. Ver. José Jorge
Emídio. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Proj. Lei nº. 076/11 – Altera e revoga dispositivos da Lei Municipal nº. 4153, de 25 de agosto
de 2008 e dá outras providências - Aut. Mesa da Câmara. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR
LUIZ GONZAGA.
*Votar emenda de fls. 14 de autoria do Ver. Eduardo Sad
- PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM BLOCO: 03.07.12. APROVADO POR UNANIMIDADE.
TERCEIRA PARTE – ORADORES INSCRITOS – ENCERRAMENTO – 19H54
Não havendo oradores inscritos o Sr. Presidente e nada mais havendo a tratar, às 19h55 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 em exercício: Vereador José Jorge Emídio
Secretário “ad hoc”: Vereador Eduardo José Lima Sad
.......................................................................................................................................
Alteração Contratual
Contrato de Empreitada nº009/2012
Convite nº 001/2012
Processo nº 023/2012
Contratante: Câmara Municipal de Barbacena
Contratada: Telha Col – Telhado em Amianto e Colonial LTDA.
Objeto: Acréscimo de tesouras e mão de obra.
Valor: R$7.380,00(sete mil trezentos e oitenta reais).
Pagamento: Término da obra.
Barbacena, 16 de julho de 2012.
Carlos Roberto Batista
Presidente da Câmara Municipal de Barbacena
.......................................................................................................................................
ERRATA:
No CONTRATO Nº 010/2012, Carta Convite 003/2012, Processo nº 036/2012, firmado entre
Câmara Municipal de Barbacena (CONTRATANTE); e Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (COntratada).
onde se LÊ CNPJ: 17.095.043.0001-92, da Câmara Municipal de Barbacena
LEIA-SE CNPJ: 20;289.385/0001-66.
Barbacena, 23 de julho de 2012.
Carlos Roberto Batista – Presidente da Câmara Municipal de Barbacena.
.......................................................................................................................................

ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO

Presidente: Vereador Carlos Roberto Batista
Secretário: Vereador Johnson Oliveira Marçal
.......................................................................................................................................
RESUMO DA ATA 047/2012
036ª Sessão Ordinária – 05.07.12 – 1º Período – 4º Ano da Legislatura
Presidente em exercício: Vereador José Jorge Emídio
Secretário “ad hoc”: Vereador Eduardo José Lima Sad
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19H31
O Sr. Presidente, às 19h30, solicitou ao Sr. Secretário efetuasse a verificação Quorum para a
possível abertura da Sessão Ordinária. E, em preenchendo o número requerido pelo Quorum
Regimental, o Senhor Presidente abriu a reunião.
“Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Porque a sua benignidade é grande
para conosco, e a verdade do SENHOR dura para sempre. Louvai ao SENHOR.”
(Salmos 117:2)
I - Leitura e Discussão da Atas
Atas 039, 040 e 041/2012 – Aprovadas por unanimidade.
II – Leitura da Correspondência e Comunicações
- Correspondência da CEMIG informando que realizará pesquisa no município entre os dias 25
de junho e 30 de agosto.
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19H40
Discussão e Votação de Projetos
REGIME DE URGÊNCIA – URGENTÍSSIMA – PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

.......................................................................................................................................
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