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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN
Secretário: Diogo Sie Carreiro Lima

SERVIÇO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO - SAS

Diretor: Luiz Álvaro Abrantes Campos

ERRATA

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário-Chefe da Casa Civil

ERRATA

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário-Chefe da Casa Civil

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário-Chefe da Casa Civil

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2014
O MUNICÍPIO DE BARBACENA, em observância à Lei 
8.666/1993, à Lei 11.079/2004, à Lei Delegada n.º 52, 
de 23 de abril de 2013, em cumprimento ao princí-
pio da publicidade dos atos da Administração Pública 
e atendendo as deliberações do Conselho Gestor de 
Parcerias Público-Privadas – CGP, instituído conforme 
Decreto Municipal nº 7.438, de 27 de junho de 2013 
vem, através deste Instrumento, convidar quaisquer 
entes públicos ou particulares interessados a oferecer 
comentários, sugestões e propor questionamentos ao 
Edital de Licitação referente à Concessão Administra-
tiva para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos in-
cluindo o Tratamento e Destinação final de Resíduos 
Sólidos Urbanos – RSU, Resíduos de Serviços de Saú-
de – RSS, Resíduos decorrentes da Construção Civil 
– RCC e Serviços de Limpeza Urbana do Município de 
Barbacena, a comparecer na Audiência Pública desig-
nada para o dia 26 de maio de 2014, às 14:00 horas, 
na sede do Automóvel Clube de Barbacena, situado na 
Avenida Rodrigo Silva, nº. 257, bairro do Campo, em 
Barbacena, MG. 
Os interessados deverão apresentar seus comentários, 
sugestões e questionamentos por escrito, durante a 
Audiência Pública, constando nome, endereço eletrô-
nico e/ou telefone, para posterior divulgação e enca-
minhamento das respostas. 

Município de Barbacena, MG, aos 07 de maio de 2014.
Antônio Carlos Andrada

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONVÊNIO

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO 
INTEGRADO DE BARBACENA E 

REGIÃO - AGIR
Secretário: André Cruz Machado Borgo 

Convênio: 006/AGIR/2014. Concedente: Agência Mu-
nicipal de Desenvolvimento Integrado de Barbacena 
e Região – AGIR. Convenente: Federação Hípica de 
Minas - CNPJ: 16.871.212/0001-84. Objeto: Conjuga-
ção de esforços entre as partes para a realização da 
“II Copa Hípica de Barbacena” a realizar-se entre os 
dias 26 e 27 de abril de 2014. Recursos: R$ 40.000,00 
(quarenta mil reais). Contrapartida da convenente: R$ 
58.303,00 (cinquenta e oito mil trezentos e três reais). 
Vigência: até 30/05/2014. Gestora: Diretora de even-
tos da AGIR - Araci Cristina Araujo Carvalho.

No e-DOB do dia 06.05.2014, página 1, onde se lê 
“EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO”, leia-se “EXTRATO DE 
CONTRATO”.

Errata ao Contrato nº 001/2014. Contratante: SAS. 
Contratado: MARCIA ELIZABETH ORLANDO NETTO 
MADEIRA. Fundamento legal: Lei nº 3.245/95. Obje-
to: Onde se lê MARCIA ELIZABETH ORLANDO NETTO, 
leia-se MARCIA ELIZABETH ORLANDO NETTO MADEI-
RA.

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário-Chefe da Casa Civil

CÂMARA MUNICIPAL DE 
BARBACENA

Presidente: Amarílio Augusto de Andrade

PODER LEGISLATIVO

EXTRATO DE PORTARIAS
PORTARIA Nº.  117/2014  - O Presidente da Câmara 
Municipal de Barbacena, Vereador Amarílio Augusto 
de Andrade, de acordo com que dispõe os artigos 63, 
§ 1º., inciso I e 65 do Regimento Interno da Casa 
e tendo em vista a aprovação do ofício nº. 019/14, 
NOMEIA uma Comissão Especial composta pelos Vere-
adores Carlos Roberto Batista – Presidente, José Jorge 
Emídio – Relator e Vânia Maria de Castro – Secretária, 
com a finalidade de apurar eventuais irregularidades 
que tangem à construtora Clip LTDA, que suspendeu 
os serviços de construção de moradias populares do 
programa “Minha Casa minha Vida”. A referida Comis-
são tem o prazo de 90 (noventa) dias improrrogáveis, 
para apresentação de Relatório ao Plenário. Gabinete 
do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbace-
na/MG, ao vigésimo terceiro dia do mês de abril de 
2014. Vereador Amarílio Augusto de Andrade – Pre-
sidente. Tornou-se pública por afixação no saguão da 
Câmara em 23.04.14. Maria Aparecida Elias de Paula 
- Secretária Geral.

PORTARIA Nº 118/2014 - O PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribui-
ções e com os poderes que lhe confere o art. 45, II 
da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE: Atendendo ao 
Ponto Facultativo decretado pelo Chefe do Executivo, 
através do Decreto nº. 7603, de 28 de abril de 2014, 
dispor que não haverá expediente na Câmara Muni-
cipal no dia 02 de maio (sexta-feira) de 2014, dentro 
das comemorações do Dia do Trabalhador do corrente 
ano. Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Li-
beral, Barbacena/MG, ao vigésimo nono dia do mês 
de abril de 2014. Vereador Amarílio Augusto de An-
drade – Presidente. Tornou-se pública por afixação no 
saguão da Câmara em 29.04.14. Maria Aparecida Elias 
de Paula - Secretária Geral.

RESUMO DE ATAS
RESUMO DA ATA 015/2014 - 013ª Sessão Ordinária 
– 03.04.14 – 1º Período – 2º Ano da Legislatura. Pre-
sidente em exercício: Vereador Tadeu José Gomes. Se-
cretária: Vereadora Gracia Maria Araújo Gomes. Vere-
adores Presentes: Conforme registro em livro próprio. 
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h27. 
“Apressa-te,  ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-
-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundi-
dos os que procurem a minha alma. Tornem atrás e 
confude-se os que me desejam mal”. O Sr. Presidente 
determinou fosse feita a Leitura do Ofício encaminha-
do pelo vereador licenciado Flávio Maluf Caldas, no 
qual requer o seu retorno à Câmara Municipal, a partir 
do dia 03.04.2014, tendo em vista o Decreto Municipal 

de exoneração do Cargo de Secretário Municipal de 
Coordenação de Programas Sociais, do dia primeiro 
de abril de 2014. O Sr. Presidente disse que, em nome 
da Mesa e dos demais vereadores, dava as boas vin-
das ao Vereador Flávio Maluf Caldas e o parabenizou 
pelo trabalho que realizou na Secretaria. I - Leitura e 
Discussão de Atas: - Ata nº. 005/14 – Ata de Audiên-
cia Pública de 27.02.14 – Aprovadas por unanimidade. 
O Vereador Ronaldo Braga solicitou, em seu nome e 
dos vereadores Carlos Roberto Batista e Luiz Gon-
zaga, cópias das Atas aprovadas, o que foi deferido 
pelo Sr. Presidente. II – Leitura da Correspondência 
e Comunicações: - Telegramas do Ministério da Saú-
de (MS/SE/FNS) de 31.03.14 nºs. 0007, 0008, 0009, 
1096, 2263, 2264, 2265, 3375, 4536, 4537, 4538, 
4539, 5700, 5701 e 7985/14 comunicando liberação 
de recursos financeiros; - of. 048/14 de 28.03.14, da 
Vereadora Vânia de Castro, justificando sua ausência 
às sessões dos dias 29 e 30 de março do corrente para 
participar de solenidade formatura de sua sobrinha; - 
Req. s/nº., de 14.03.14 do Vereador Flávio Barbosa 
da Silva,  comunicando seu nome para a liderança do 
PSL na Casa; - Atestado Médico do Dr. José Dayrell 
Andrade, justificando, por motivo de saúde, a ausên-
cia do Ver. Amarílio de Andrade, às sessões dos dias 
31.03.14 e 01.04.14; - Req. nº. 035/14, de 01.04.14 
dos Vereadores Carlos Roberto Batista, Luiz Gonzaga 
e Ronaldo Braga, comunicando o nome para a lideran-
ça da Minoria na Casa, o nome do Vereador Ronaldo 
Braga, tornando sem efeito a indicação anteriormente 
apresentada; - Req. s/nº. de 03.04.14, do Vereador 
Flávio Maluf Caldas, comunicando seu retorno como 
vereador, à Câmara Municipal de Barbacena. PROJE-
TOS PROTOCOLADOS NA CASA: - Proj. Lei nº. 040/14 
– Autoriza celebração de contrato de rateio entre o 
Município de Barbacena e o Consórcio Intermunicipal 
de Saúde do Alto das Vertentes – CISALV e dá outras 
providências – Aut. Executivo. - Proj. Lei nº. 048/14 
– Concede subvenções sociais a entidades de rede 
privada da Assistência Social e dá outras providências 
- Aut. Executivo. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA 
– HORÁRIO: 19h38. Discussão e Votação de Proje-
tos. VETO - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA. -VETO 
PARCIAL AO PROJ. LEI Nº. 058/13 – Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de bares, restaurantes e similares, 
fornecerem, sempre que solicitados, comanda impres-
sa que permita o controle do consumo pelos clientes 
nos limites do Município de Barbacena – Aut. Execu-
tivo - PRAZO VENCIDO EM  20.03.14. Pela Ordem, o 
vereador Ilson Guilherme. Comunicou à Casa  que seu 
Assessor, Emídio do Olimpic, foi convidado a ocupar 
um cargo na Prefeitura e, em razão de acordo com o 
vereador, mesmo o salário na Prefeitura sendo melhor, 
preferiu continuar como Assessor do vereador, mesmo 
tendo sido publicada a sua nomeação na Prefeitura. 
Solicitou ao Líder do governo que esta nomeação na 
Prefeitura seja cancelada, pois o Emídio vai continuar 
na sua Assessoria. O Sr. Presidente, cumprindo o que 
determina o Regimento, em razão do veto ser apre-
ciado em votação secreta, nomeou escrutinadores os 
vereadores Marilene Franco e Flávio Barbosa. Pela Or-
dem, o vereador Luiz Gonzaga solicitou ao Presidente 
esclarecer o que é voto contrário e voto a favor para 
o caso presente. O Sr. Presidente esclareceu que voto 
a favor que dizer que o vereador estará votando pela 
manutenção do veto, e contrário o voto é para a der-
rubada do veto. Logo a seguir o Sr. Presidente solici-
tou à Secretária, vereadora Grácia Araújo, a chamada 
nominal dos vereadores para a votação. Encerrada a 
votação, conferidas as sobrecartas, foi REJEITADO O 
VETO – 10 (dez) votos contra e 02 (dois) a favor. - 
VETO TOTAL AO PROJ. LEI Nº. 204/13 – Dispõe sobre 
a criação da carteira da gestante e dá outras providên-
cias – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM  20.03.14 
- *Voto contrário da comissão especial. O Sr. Presi-
dente solicitou a leitura do voto contrário da Comis-
são Especial. Logo a seguir, o Sr. Presidente convidou 
os vereadores Sá Grise e Vânia Castro para serem os 
escrutinadores. Solicitou à Secretária, vereadora Grá-
cia Araújo, a chamada nominal dos vereadores para 
a votação. Encerrada a votação, conferidas as sobre-
cartas, - MANTIDO O VETO – 08 (oito) a favor e 04 
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(quatro) contra. - VETO PARCIAL AO PROJ. LEI Nº. 
209/13 – Proíbe o atendimento aos idosos, gestantes 
e portadores de necessidades especiais no segundo 
piso das agências bancárias no Município de Barbace-
na – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM  20.03.14 – 
VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR CARLOS ALBERTO 
SÁ GRISE. Estando o projeto com prazo vencido, em 
razão do pedido de vista, cumprindo o que determina 
o Regimento, o Sr. Presidente determinou a chama-
da final dos vereadores, conforme registrado em livro 
próprio, e determinou o encerramento da presente 
sessão. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presiden-
te declarou encerrada a presente sessão às 20h04, 
e eu, Rogério Luiz Pereira Barbosa da Silva, Redator 
de Atas em exercício, lavrei a presente ata que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pela 
Senhora Secretária. Presidente em exercício: Vereador 
Tadeu José Gomes. Secretária: Vereadora Gracia Maria 
Araújo Gomes.

RESUMO DA ATA 016/2014 - 014ª Sessão Ordinária – 
08.04.14 – 1º Período – 2º Ano da Legislatura. Presi-
dente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secre-
tária: Vereadora Gracia Maria Araújo Gomes. 
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro 
próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 
19h28. “Tu ó Deus, mandaste a chuva em abundância. 
Confortastes a Tua herança quando estava cansado”. 
O Senhor Presidente comunicou as presenças dos alu-
nos da Uniube, Fabiano Lopes Belo e Ademir Brum. 
Citou a presença, também, da professora Ilza a qual 
foi convidada para fazer parte da Mesa dos Trabalhos 
representando os demais presentes. I - Leitura e Dis-
cussão de Atas: - Atas nºs. 006 e 007/14 – Aprovadas 
por unanimidade. II- Leitura de Correspondências e 
Comunicações: - Telegramas do Ministério da Saúde 
(MS/SE/FNS) de 02.04.14 nºs. 170, 848 e 849, comu-
nicando liberação de recursos financeiros; - Telegra-
mas do Ministério da Saúde (MS/SE/FNS) de 03.04.14 
nºs. 3275 e 4959, comunicando liberação de recursos 
financeiros; - Telegrama do Ministério da Saúde (MS/
SE/FNS) de 07.04.14 nº. 0932, comunicando liberação 
de recursos financeiros; - Mensagem 019/2014 de 
02.04.14 do Prefeito Municipal, comunicando sua au-
sência do município (conforme autorização) para par-
ticipar de evento municipal internacional, assumindo a 
cadeira, o vice, Mário Raimundo de Melo; - Of. s/nº. de 
03.04.14, do Vereador Carlos Roberto Batista (Kikito), 
justificando sua ausência à reunião ordinária de 08 de 
abril, devido a viagem oficial para reunião na Agência 
Nacional de Transportes Terrestres; - Of. 004/14, de 
08.04.14 do Conselho Municipal de Assistência Social 
– CONAS, solicitando o empenho na aprovação do pro-
jeto de lei nº. 015/14 que trata das subvenções e re-
passe de recursos do Fundo Nacional de Assistência 
Social. O Sr. Presidente solicitou a leitura, na íntegra, 
do Of.004/2014. O Sr. Presidente comunicou que este 
ofício foi enviado também à Presidência da Casa e aos 
demais vereadores. O que foi lido foi endereçado ao 
vereador Tadeu José. Registrou a presença da irmã 
Ivone, do Instituto Padre Cunha, Irmã Irene e Carla 
que fazem um belo trabalho no bairro Nova Cidade. 
III- Apresentação de Proposições: - Da vereadora Ma-
rilene de Almeida Franco: Comunicou que hoje é o Dia 
Nacional de Combate ao Câncer e parabenizava o ve-
reador Amarílio pela belíssima obra do Hospital do 
Câncer que está sendo erguida. O Vereador Amarílio 
agradeceu e disse que a obra não era dele e nem do 
Dr. Júlio e sim do povo de Barbacena e vai ajudar mui-
ta gente de toda região. Convidou os demais vereado-
res a visitarem a obra. Ind. nº. 141/14 – Solicita ao 
Prefeito, melhorias na R. Córrego das Pombas, B. San-
to Antônio; Ind. nº. 142/14 – Solicita ao Prefeito, me-
lhorias na R. Rio Grande do Sul, B. de Fátima; Ind. nº. 
143/14 – Solicita ao Prefeito, melhorias na R. Alagoas, 
B. Santa Efigênia; Ind. nº. 144/14 – Solicita ao Prefei-
to, melhorias na R. Sargento Tomé dos Santos, B. São 
Pedro; Ind. nº. 145/14 – Solicita ao Prefeito, melhorias 
na R. Joaquim de Carvalho, B. São Pedro; Ind. nº. 
146/14 – Solicita ao Prefeito, melhorias na R. Pe. Luis 
Menezes, B. Santo Antônio. - Do vereador Johnson 
Oliveira Marçal: Ind. nº. 135/14 Solicita ao Prefeito a 

criação de uma campanha de revitalização das calça-
das da cidade em parceria com os cidadãos; Ind. nº. 
136/14 Solicita ao Prefeito, através dos setores com-
petentes, informações quanto a projetos existentes no 
município para a captação de recursos federais desti-
nados a apoio financeiros a municípios para realização 
de projetos diversos. - Da vereadora Vânia Maria de 
Castro: Req. nº. 033/14 Solicita ao Prefeito, o cumpri-
mento da lei 3904 que trata da obrigatoriedade de 
exame de checagem geral em crianças que ingressam 
nas escolas municipais; Req. nº. 034/14 Solicita ao 
Prefeito, o cumprimento da lei 3923 que regulamenta 
e disciplina o funcionamento do Conselho Municipal 
dos Direitos da Mulher de Barbacena. - Da vereadora 
Gracia Maria Araújo Gomes: Ind. nº. 148/14 Solicita 
ao Prefeito a iluminação da R. João Batista de Almei-
da, Loteamento Savassi, B. Monte Mário; Ind. nº. 
149/14 Solicita ao Prefeito a manutenção geral no Jar-
dim do Globo (localizado na Praça Conde de Prados – 
centro); Ind. nº. 150/14 Solicita ao Prefeito a coloca-
ção de três postes de iluminação pública, entre o 
campo do Ipiranga e a Rua Pedro Bonato, próximo ao 
centro Espírita, no B. Dom Bosco. PROJETOS PROTO-
COLADOS NA CASA. - Veto Parcial ao Proj. Lei nº. 
024/14 – Autoriza o reajuste dos servidores públicos 
municipais e dá outras providências – Aut. Executivo. 
- Proj. Decreto Leg. nº005/14 – Concede Título de Ci-
dadão Benemérito de Barbacena ao Dr. Selênio Cam-
pos e dá outras providências – Aut. Vereadora Marile-
ne de Almeida Franco. - Proj. Lei nº 041/14 – Dispõe 
sobre a realização de coleta de lixo de origem eletrô-
nica nas unidades de ensino público e particular da 
cidade de Barbacena – Aut. Vereadora Vânia Maria de 
Castro. - Proj. Lei nº 049/14 – Dispõe sobre a publici-
dade de contratos de aluguel de imóveis celebrados 
pelo Poder Público do Município de Barbacena – Aut. 
Vereador Johnson Oliveira Marçal. - Proj. Lei nº 050/14 
– Dispõe sobre ações socioeducativas e preventivas 
nas Escolas Públicas Municipais de Barbacena e dá ou-
tras providências – Aut. Vereadora Vânia Maria de Cas-
tro. - Proj. Lei nº 051/14 – Dispõe sobre a Criação do 
Teste Vocacional para alunos da rede pública munici-
pal e dá outras providências – Aut. Vereadora Vânia 
Maria de Castro. - Proj. Lei nº 052/14 – Institui a Se-
mana do desarmamento infantil e dá outras providên-
cias – Aut. Vereadora Vânia Maria de Castro. - Proj. Lei 
nº 053/14 – Obriga a publicação de informações am-
bientais, para atividades e empreendimentos no âmbi-
to municipal sujeitos a licenciamento ambiental, na 
forma que indica – Aut. Vereadora Vânia Maria de Cas-
tro. - Proj. Lei nº 054/14 – Dispõe sobre o incentivo ao 
turismo para o idoso e dá outras providências – Aut. 
Vereadora Vânia Maria de Castro. - Proj. Lei nº 055/14 
– Cria áreas de segurança e proteção escolar em torno 
das escolas da rede pública municipal e dá outras pro-
vidências – Aut. Vereadora Vânia Maria de Castro. - 
Proj. Lei nº 056/14 – Dispõe sobre a aplicação de pes-
quisa de satisfação junto aos usuários do Sistema 
Municipal de Saúde e dá outras providências – Aut. 
Vereadora Vânia Maria de Castro. - Proj. Lei nº 057/14 
– Institui a Semana Municipal de Prevenção e Diag-
nóstico do Câncer Infantil a ser realizada entre os dias 
23 e 29 de novembro – Aut. Vereadora Vânia Maria de 
Castro. - Proj. Lei nº 058/14 – Obriga as concessioná-
rias de transporte público enviar informações de movi-
mentação financeira à SUTRAM e Câmara Municipal de 
Barbacena e dá outras providências – Aut. Vereadora 
Vânia Maria de Castro. - Proj. Lei nº 047/14 – Torna o 
projeto do grupo seresteiros do amor parte do calen-
dário oficial de eventos da cidade de Barbacena – Aut. 
Ver. Carlos Alberto Sá Grise. O Sr. Presidente comuni-
cou as presenças do Sr. Almir e demais membros do 
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Comuni-
cou aos presentes que o projeto relacionado ao Fundo 
Nacional de Saúde, que o mesmo se encontra trami-
tando nas comissões e, tão logo, retorne à presidên-
cia, será colocado em pauta, tendo em visto o grande 
alcance social do mesmo. SEGUNDA PARTE – ORDEM 
DO DIA – HORÁRIO: 20h11. Discussão e Votação de 
Projetos. Na qualidade de Líder, solicitou a palavra o 
Vereador Ilson Guilherme (Tererê), comentou sobre 
problemas enfrentados no Distrito de Correia de Al-

meida, principalmente sobre a existência de vários 
buracos nas ruas principais. Comentou também sobre 
problemas nas estradas da zona rural. .Disse também 
que em Correia de Almeida, no hospital, tem entrado 
muitas pessoas. Entraram técnicas de enfermagem, 
enfermeiras, entrou tudo de Barbacena que foi para 
lá, e ele não conseguiu colocar pessoas qualificadas de 
Correia de Almeida para trabalhar no hospital. Salien-
tou que tem apoiado o governo municipal, mas está 
encontrando dificuldades em ser recebido e atendido 
em suas reivindicações que são em favor do povo. Re-
quereu ao Presidente se constasse na íntegra o seu 
pronunciamento, o que foi DEFERIDO, estando o re-
gistro da fala arquivado em Ata dos anais da Câmara. 
Pela ordem, solicitou a palavra o vereador Luiz Gonza-
ga. Disse da falta de compromisso da atual gestão em 
não dar solução aos problemas que estão sendo vivi-
dos no dia a dia. Disse que é preciso se envergonhar 
das coisas que estão acontecendo na cidade. Salien-
tou que mesmo sendo vereador de oposição, não tor-
ce para que as coisas deem errado. Afirmou que é 
preciso ter uma posição coerente e a Câmara só pas-
sará a ser respeitada quando todos impuserem o res-
peito e não aceitar apenas o que o prefeito quer. Disse 
que esteve na rodoviária e o elevador está quebrado 
desde dezembro. Compareceu à Cenatur para verificar 
o processo de licitação para o elevador da rodoviária 
que quebrou em dezembro, e esse processo só foi 
aberto em março, o que considera uma vergonha. Afir-
mou que não cabe mais ficar culpando o governo pas-
sado, pois ele já foi penalizado pelos erros que come-
teu. Afirmou que o movimento dos vereadores é de 
tomada de posição, de honrar os votos que recebe-
ram, e não de rebelião. Pela ordem, solicitou a palavra 
o vereador Ronaldo Braga. Disse ser o relator do pro-
jeto que vai beneficiar as entidades e solicitou algu-
mas informações para fundamentar o seu trabalho 
afim de que emita um relatório favorável a aprovação 
da matéria, mas em razão de cerca de doze entidades 
estarem fora dos benefícios precisa saber o que está 
acontecendo. Manifestou preocupação com o momen-
to político que a Câmara está vivendo. Destacou haver 
necessidade de se fazer um planejamento para que 
não se passe mais quatro anos falando em buracos. 
Afirmou que o prefeito escolheu uma equipe para com 
ele trabalhar e trouxe até pessoas de fora, o que em 
principio, pode ser visto com bons olhos. Mas, chegan-
do-se a quase dois anos de governo a equipe foi dis-
solvida, uma medida gerencial, no mínimo estranha, e 
quem sofre com isso é a cidade. Citou que faltam mé-
dicos, faltam medicamentos, no entanto a Secretaria 
de Saúde, não satisfeita, muda para a Caixa Econômi-
ca Federal, onde deve estar pagando de quinze a trin-
ta mil reais por mês de aluguel. Afirmou que vai apre-
sentar requerimento para saber os valores. Disse que 
a UPA está parada, as três unidades de saúde estão 
paradas, e a Secretaria de Saúde resolver se mudar 
para um outro local. Solicitou ao Líder do Governo le-
var ao Prefeito o desabafo da Câmara. Citou que até o 
recurso para a Câmara, que é constitucional, ainda 
está indefinido. Afirmou que o prefeito precisa gover-
nar a cidade e não cometa os erros dos outros e pro-
cure fazer novos acertos. Destacou que a Câmara não 
pode silenciar e apertar, até mesmo para ajudar o pre-
feito. Pela ordem, o vereador Flávio Barbosa, disse 
que gostaria de saber a partir de quando a Secretaria 
de Saúde passou a pagar o aluguel. O Sr. Presidente 
disse que as informações que obteve, inclusive do Se-
cretario de Estado da Saúde, é que foi feito um acordo 
com a Prefeitura de Barbacena para que se tirasse de 
lá a Secretaria de Saúde para que se possa fazer a 
ampliação do Hospital Regional, uma obra de cerca de 
dezesseis milhões de reais. Destacou que a licitação 
deverá ser aberta em breve. Pela ordem, o vereador 
Ilson Guilherme requereu que se constasse na íntegra 
sua fala na presente sessão, o que foi deferido pelo Sr. 
Presidente. Pela ordem, solicitou a palavra o vereador 
Tadeu José. Salientou ter sido informado, e pediu 
apoio dos vereadores, para projeto de lei 171/2013, 
de sua autoria, protocolado em setembro de 2013, 
deverá estar entrando em pauta brevemente. Afirmou 
que o projeto é importante, pois trata da inclusão no 



mercado de trabalho dos usuários de drogas em fase 
final de tratamento, no âmbito do município de Barba-
cena. Destacou que, de certa forma, a pessoa que dei-
xa o uso da droga não consegue inserção no mercado 
de trabalho. Comentou sobre o projeto de subvenção 
social e concordou com tudo o que foi colocado pelo 
vereador Ronaldo Braga. Disse que nesse ano de 2014 
o fundo passa a atender também outras entidades, 
além das que já eram atendidas em 2013. Salientou 
que para se ter acesso aos recursos do Fundo Nacio-
nal as associações deveriam apresentar projetos para 
o fortalecimento e convivência de vínculos. Salientou 
que as entidades que não aparecem no projeto são 
as que são subsidiadas pelo município. Solicitou ao 
Líder do Governo solicitar ao Prefeito enviar também 
para a Câmara as entidades a serem beneficiadas pelo 
Fundo Municipal. O Presidente, Vereador Amarílio An-
drade, parabenizou o vereador Flávio Maluf que à épo-
ca como Secretário desenvolveu um trabalho profícuo 
para que estas entidades fossem beneficiadas. Pela 
ordem, o vereador Flávio Maluf, disse que os interes-
ses e vaidades devem ser deixados de lado, neste mo-

mento, e todos devem pensar em traçar uma proposta 
de evolução para o município. Agradeceu o vereador 
Tadeu José quando comentou sobre o seu trabalho 
frente à Secops. Para explicação pessoal, solicitou a 
palavra o vereador Ronaldo Braga. Afirmou que como 
relator do projeto, vai apenas verificar e observar as 
entidades beneficiadas e as que não constam do pro-
jeto. Pela ordem, o vereador Luiz Gonzaga disse que 
não legislam com vaidade e sim para a população de 
Barbacena. Salientou que conversar fora da Câmara 
pode-se tratar de vários assuntos e o prefeito precisa 
é começar a atender as reivindicações dos vereado-
res. Às 21h12, o Sr. Presidente determinou fosse feita 
a chamada final dos Senhores vereadores, conforme 
consta registrado em livro próprio. Pela ordem, o ve-
reador Flávio Maluf disse que cabe mesmo ao verea-
dor fiscalizar e entendia o que foi dito pelo vereador 
Ronaldo Braga. Com relação ao que foi dito pelo vere-
ador Gonzaga disse que cabe sim ao prefeito receber 
e atender os vereadores e também a população. Afir-
mou que é preciso mesmo os vereadores se reunir, até 
mesmo fora da Câmara, para discutirem o que for bom 

para o município. Pela ordem, solicitou a palavra o ve-
reador Flávio Barbosa dizendo discordar do vereador 
Flávio Maluf, pois os vereadores não têm que se reunir 
com ninguém, uma vez que a prefeitura é que precisa 
atender e ter respeito com os vereadores. Salientou 
que hoje é a Guarda Municipal que toma conta do 
Gabinete e ninguém sobe. Afirmou que o prefeito não 
quer ouvir ninguém. Pela ordem, a vereadora Marilene 
Franco disse que está caminhando com o prefeito e to-
dos os vereadores da bancada dele e a única vaidade 
que têm é de fazer uma Barbacena melhor.  TERCEIRA 
PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – 
HORÁRIO: 21h16. Não havendo oradores inscritos o 
Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão 
às 21h16, e eu, Rogério Luiz Pereira Barbosa da Silva, 
Redator de Atas em exercício, lavrei a presente ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi-
dente e pela Senhora Secretária. Presidente: Vereador 
Amarílio Augusto de Andrade. Secretária: Vereadora 
Gracia Maria Araújo Gomes.
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