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BARBACENA

Presidente: Amarílio Augusto de Andrade

PODER LEGISLATIVO

RESUMO DE ATA

DECRETO MUNICIPAL Nº 7.627

“Altera vinculação da Gerência de Consultoria Adminis-
trativa da Secretaria Municipal de Saúde Pública para a 
Consultoria Geral do Município”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, e na forma do art. 26, I da Constitui-
ção do Município de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1° As atribuições e atuação da Gerência de Con-
sultoria Administrativa de que trata o inciso XII do art. 
4º, da Lei Delegada nº 77, de 14 de fevereiro de 2014, 
ficam transferidas para a Consultoria Geral do Municí-
pio, por subordinação e vinculação.
Parágrafo único. Os pareceres emitidos pela Gerência 
supra somente produzirão efeitos após visados pelo 
Consultor Geral do Município.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 17 de junho de 2014;
172º ano da Revolução Liberal, 84º da Revolução de 30.

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e a Lei De-
legada Municipal nº 33, de 21 de fevereiro de 2013; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 16.286 - EXONERAR Carlos Roberto dos 
Santos Oliveira, do Cargo de Provimento em Comissão 
de Assessor de Relações Públicas, na Vice Diretoria, 
no Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta 
data. Barbacena, 13 de junho de 2014. (Republicado 
por incorreção).

PORTARIA Nº 16.287 - NOMEAR Everaldo Antônio 
Elias Emídio, para exercer o Cargo de Provimento em 
Comissão de Assessor de Relações Públicas, na Vice 
Diretoria, no Serviço de Água e Saneamento - SAS, 
a partir desta data. Barbacena, 13 de junho de 2014.

RESUMO DA ATA 031/2014 - 025ª Sessão Ordinária – 
22.05.14 – 1º Período – 2º Ano da Legislatura. Presi-
dente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secre-
tária: Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes. 
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro 
próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 
19h28. “Então foi conduzido Jesus pelo espírito ao de-
serto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 
quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome”. I 
- Leitura e Discussão de Atas: Leitura da Ata 022/2014 
– APROVADA POR UNANIMIDADE. II- Leitura de Cor-
respondências e Comunicações: - Of. 136/2014-SE-
GAB, de 16.05.14 do Sec. Gab. Prefeito, Antônio Car-
los Suppes Andrada, acusando recebimento dos Aut. 
Proj. Lei nºs. 111 e 172/13, comunicando ainda que o 
Prefeito manteve o posicionamento adotado quando 
da aposição dos vetos; O Sr. Presidente informou que 
os projetos citados serão promulgados e, por medida 
de precaução, a promulgação está sendo feita pela 
Mesa da Câmara. - Edital de Convocação 003/14, de 
21.05.14, convocando para reuniões extraordinárias 
nos dias 23, 26 e 30 de maio do corrente, às 19h na 
Câmara Municipal. A Senhora Secretária, a pedido do 
Sr. Presidente anunciou o Projeto de Emenda Constitu-
cional 001/2014 – “Modifica o Art. 28/A da Constitui-
ção Municipal de Barbacena e dá outras providências” 
– PARA RECEBER EMENDAS POR DEZ DIAS ÚTEIS. 
PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA. - Proj. Lei. nº. 
062/14 – Dispõe sobre as diretrizes a serem observa-
das na elaboração da Lei Orçamentária do Município 
de Barbacena para o exercício de 2015 e dá outras 
providências - Aut. Executivo. - Proj. Lei. nº. 083/14 
– Dispõe sobre a apresentação de relatórios pelos con-
selhos municipais e dá outras providências - Aut. Jo-
hnson Oliveira Marçal. - Proj. Lei. nº. 084/14 – Dispõe 
sobre a criação do Programa Aluno-Guia na rede esco-
lar do Município de Barbacena e dá outras providên-
cias - Aut. Johnson Oliveira Marçal. - Proj. Decreto 
Leg. nº. 011/14 – Aprova ata da 98ª reunião da comis-
são do plano diretor e dá outras  providências – Aut. 
Mesa da Câmara. - Proj. Lei. nº. 081/14 – Institui na 
rede municipal de educação o Programa Jovem Agri-
cultor, nas escolas rurais municipais da cidade de Bar-
bacena e dá outras providências -  Aut. José Jorge 
Emídio. - Proj. Emenda Constitucional nº. 001/14 – 
Modifica o art. 28-A da Constituição Municipal de Bar-
bacena e dá outras providências – Aut. Vários Verea-
dores. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 
19h40 . Discussão e Votação de Projetos: Pela ordem, 
solicitou a palavra o vereador José Jorge Emídio. Deu 
conhecimento à Casa de uma vasta pauta de reivindi-
cações por ele apresentadas durante o ano ao Senhor 
Prefeito Municipal. Entre elas: autorização para o tér-
mino das obras da UBS do Bairro Vilela e também do 
Bairro Nova Suíça; negociar com o proprietário do an-
tigo Campo do América uma desapropriação para 
construção de uma escola para atender o centro da 
cidade; construção de um balcão próximo à feira para 

TERMO DE ADESÃO
TERMO DE ADESÃO MUNICIPAL AO PLANO 

JUVENTUDE VIVA

O Município de Barbacena - MG, representado por seu 
Prefeito Antonio Carlos Doorgal de Andrada, CPF nº 
424.397.526-49e RG nº MG-978.096, expedido por 
SSP - MG doravante denominado MUNICÍPIO, re-
solve firmar o presente Termo de Adesão ao PLANO 
JUVENTUDE VIVA, mediante as seguintes cláusulas e 
condições:
DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente termo tem por ob-
jeto a adesão do MUNICÍPIO ao PLANO JUVENTUDE 
VIVA, cujo objetivo é reduzir a vulnerabilidade da ju-
ventude a situações de violência, com foco prioritário 
sobre a juventude negra, por meio dos seguintes eixos 
de atuação:
1. Desconstrução da Cultura de Violência por meio de 
ações voltadas para sensibilização da opinião pública 

sobre banalização da violência e a necessidade de va-
lorização da vida da juventude e da garantia de seus 
direitos; 
2. Inclusão, Oportunidades e Garantia de Direitos para 
cidadãos de 15 a 29 anos, por meio de programas 
e ações para jovens em situação de vulnerabilidade, 
com o intuito de fomentar trajetórias saudáveis; 
3. Transformação do território por meio da ampliação 
da oferta de serviços públicos e da criação de espaços 
de convivência para a juventude e para toda a comu-
nidade, nos bairros mais afetados pelos altos índices 
de homicídios; e 
4. Aperfeiçoamento institucional por meio do enfren-
tamento ao racismo nas instituições que se relacio-
nam com os jovens, buscando superar os estigmas 
sobre os quais se fundamenta a violência, prevenindo 
as discriminações na escola, no sistema de saúde, na 
polícia, no sistema penitenciário e de justiça. 
DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS
CLÁUSULA SEGUNDA –São objetivos específicos deste 
TERMO:
I. implementar ações para a garantia dos direitos da 
juventude, ampliação de oportunidades e inclusão so-
cial; 
II. desenvolver ações e projetos para a prevenção à 
violência contra a juventude nos territórios com os 
mais altos índices de homicídios;
III. sensibilizar os agentes públicos do MUNICÍPIO 
sobre os direitos da juventude e o enfrentamento ao 
racismo institucional; 
IV. garantir participação da sociedade civil na formu-
lação, implementação e monitoramento das ações do 
Plano Juventude Viva; e
V. realizar ações voltadas para sensibilização da opi-
nião pública sobre a banalização da violência e a ne-
cessidade de valorização da vida da juventude negra. 
DA IMPLEMENTAÇÃO
CLÁUSULA TERCEIRA – Para o atingimento dos obje-
tivos previstos na CLÁUSULA SEGUNDA, o MUNICÍPIO 
compromete-se a:
I. criar o comitê gestor municipal do Plano Juventude 
Viva, com participação da sociedade civil; 
II. criar e/ou manter conselhos municipais de juventu-
de e de promoção da igualdade racial; 
III. definir os bairros a serem priorizados para a imple-
mentação das ações, a partir de dados de mortalidade 
da juventude; 
IV. elaborar e publicar, em até 90 dias após a adesão 
ao presente TERMO, plano de ação para o cumpri-
mento dos objetivos específicos previstos na cláusula 
segunda, devendo conter as metas para o período de 
até 4 (quatro) anos;
V. apresentar anualmente um balanço das ações de-
correntes do presente TERMO à sociedade civil;
VI. veicular campanha institucional relacionada à te-
mática do Plano Juventude Viva; e
VII. publicar no Diário Oficial do Município extrato 
deste TERMO DE ADESÃO, no prazo máximo de 30 
(trinta) dias após sua assinatura.
CLÁUSULA QUARTA – Para o atingimento dos objeti-
vos previstos na CLÁUSULA SEGUNDA, o GOVERNO 
FEDERAL compromete-se a:
I. criar e manter o comitê gestor federal do Plano Ju-
ventude Viva- CGJuV; 
II. elaborar e disponibilizar o guia orientador da imple-
mentação do Plano Juventude Viva; 
III. articular e monitorar as ações dos diferentes mi-
nistérios propostas no Plano;
IV. criar e fortalecer a Rede Juventude Viva;
V. produzir campanha institucional relacionada à te-
mática do Plano; 
VI. colaborar com a articulação das ações a nível lo-
cal; e
VII. garantir a participação da sociedade civil na for-
mulação, implementação e monitoramento do Plano, 
por meio da criação do Fórum de Monitoramento Par-
ticipativo Interconselhos Juventude Viva- FOMPI, e de 
outros espaços destinados a este fim.
DA VIGÊNCIA
CLÁUSULA QUINTA – A vigência deste Termo de Ade-
são iniciar-se-á na data de sua assinatura e somente 
encerrar-se-á caso seja cancelado a pedido do MU-

NICÍPIO ou pela SECRETARIA NACIONAL DE JUVEN-
TUDE DA SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA DA 
REPÚBLICA ou pela SECRETARIA DE POLÍTICAS DE 
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DA PRESIDÊN-
CIA DA REPÚBLICA.
Nestes termos, o MUNICÍPIO assina o presente Termo 
de Adesão em duas vias.

Barbacena, 05 de junho de 2014.
Antonio Carlos Doorgal de Andrada

Prefeito do Município de Barbacena - MG

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

Secretário-Chefe da Casa Civil



que os feirantes possam utilizar; limpeza do terreno na 
Avenida Amazonas e rua Sapucaí onde existem muitos 
entulhos; cumprimento de indicações solicitando 
construção de Escola Municipal no Bairro Nova Cidade. 
O Sr. Presidente comunicou, a pedido do Gabinete do 
Prefeito, a realização de Audiência Pública , sobre a 
PPP do lixo, no dia 26 de maio, 14h no Automóvel 
Clube. Pela ordem, solicitou a palavra o vereador Ro-
naldo Braga. Disse que na última sessão ordinária le-
vantou problemas sobre as mudanças a serem provo-
cadas pela Biostec na coleta de lixo, apontando as 
preocupações relacionadas aos interesses dos funcio-
nários, a própria empresa que vai ter o seu lucro e a 
população barbacenense. Disse haver sugerido uma 
convocação do Coordenador do Serviço de Limpeza 
Pública, José Luiz de Senna, mais representante da 
empresa, e, houve a necessidade de se fazer mudar o 
requerimento para convite e não convocação, por esta 
razão estava apresentando o requerimento para que 
sejam convidados a comparecer a plenário e prestar 
os esclarecimentos necessários. Solicitou ao Presiden-
te colocar o requerimento em deliberação. O Sr. Presi-
dente informou ao vereador Ronaldo Braga que, dian-
te das assinaturas, o requerimento estava deferido. 
VETO - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA. - VETO TO-
TAL PROJ. LEI Nº. 152/13 – Dispõe sobre a instalação 
e utilização de câmeras de vídeo para fins de seguran-
ça em todas as entradas e saídas do Município de Bar-
bacena – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 
20.03.14. Cumprindo o regimento, o Sr. Presidente 
nomeou escrutinadores os vereadores José Jorge Emí-
dio e Marilene Franco. Logo a seguir determinou a 
chamada nominal dos vereadores para votação . Ao 
final foram constatadas quatorze sobre cartas e anun-
ciado REJEITADO O VETO – 11 (onze) CONTRA – 03 
(três) A FAVOR. - VETO TOTAL PROJ. LEI Nº. 213/13 
– Institui a Comissão Municipal da Verdade no âmbito 
do Município de Barbacena – Aut. Executivo - PRAZO 
VENCIDO EM 20.03.14. Solicitou a palavra a vereadora 
Vânia Castro, para encaminhar votação. Disse ser au-
tora do projeto que recebeu veto total. Disse que len-
do as razões do veto, o Prefeito solicita que seja feito 
um decreto ou resolução e não projeto de lei. Por esta 
razão disse que vai fazer uma adequação e entrar com 
uma resolução. Deixou seus pares a vontade para 
manterem o veto do prefeito. Cumprindo o regimento, 
o Sr. Presidente nomeou escrutinadores os vereadores 
Pastor Johnson Marçal e Luiz Gonzaga. Logo a seguir 
determinou a chamada dos vereadores para votação. 
Ao final foram conferidas quatorze sobre cartas e 
anunciado que foi MANTIDO O VETO – 07 (sete) CON-
TRA – 07 (sete) A FAVOR. Pela ordem, solicitou a pa-

lavra o vereador Ilson Guilherme. Comentou que 
quando a vereadora Vânia Castro pediu que fosse 
mantido o veto, entretanto, alguns vereadores, quan-
do passam pela votação secreta, não cumprem. Sa-
lientou que é preciso votar e aprovar o projeto que 
acaba com o voto secreto para que Barbacena saiba 
como os projetos estão sendo votados e como os ve-
readores estão atuando no Legislativo. Pela ordem, 
solicitou a palavra o Vereador Luiz Gonzaga. Disse que 
desde março do ano passado apresentou um manifes-
to, assinado por outros vereadores, para que fosse 
instalado em Barbacena o Posto de Coleta Avançado 
no Município. Afirmou que foram feitas algumas reuni-
ões e o Secretário de Saúde não compareceu. Salien-
tou que as dependências cedidas pela Santa Casa não 
atendem ao Hemominas. Disse que Barbacena precisa 
buscar sangue em outras cidades para atender os hos-
pitais e até o momento o Secretário de Saúde ainda 
não viabilizou um local para que a coleta de sangues 
seja feita aqui em Barbacena. - VETO PARCIAL AO 
PROJ. LEI Nº. 024/13 – Autoriza o reajuste dos servi-
dores públicos municipais e dá outras providências – 
Aut. Executivo – PRAZO VENCIDO EM 04.05.14. Para 
encaminhar votação, solicitou a palavra o Vereador 
Carlos Roberto Batista (Kikito). Afirmou que a matéria 
já chegou onde devia chegar em matéria de discus-
são. Esclareceu que não foi por falta de argumentos, 
colocados na Tribuna, que não se possa pensar em 
garantir os nove por cento para os servidores. Disse 
que, pela primeira vez, a Câmara vai se posicionar 
para dar uma resposta. Afirmou que na gestão passa-
da se reuniu, juntamente com o Presidente do Sindica-
to e a Prefeita e esta não lhes ouviu e não concedeu o 
reajuste aos servidores. Apresentou documentação, 
Ofício 010/2014 de janeiro, encaminhado pelo Presi-
dente do Sindicato solicitando ao executivo, entre ou-
tras coisas, a negociação do reajuste não concedido 
em 2013 para maio de 2014 e ainda a quitação das 
dívidas e dos salários atrasados.Para encaminhar vota-
ção, solicitou a palavra o vereador José Jorge. Disse 
que na legislatura passada também esteve a favor do 
reajuste dos servidores, juntamente com outros vere-
adores à época, dentre eles os vereadores Luiz Gonza-
ga, Ronaldo, Amarílio, Pastor Johnson e Flávio Barbo-
sa. Para explicação pessoal, o vereador Carlos Roberto 
Batista disse que realmente esses vereadores partici-
param na empreitada junto à ex-prefeita para o rea-
juste dos servidores. Para encaminhar votação, solici-
tou a palavra o vereador Flávio Maluf. Disse que não 
discutia se era a favor ou contra, somente ponderava 
que se os quatro salários não estivessem atrasados no 
governo passado, provavelmente o prefeito Toninho 

pudesse dar um reajuste até melhor. Citou que PMDB 
e PT, tanto no Governo Célio quanto Danuza, deixaram 
os servidores sem reajuste e naquela época, que não 
estava presente, nenhum vereador apresentou reque-
rimento ou projeto para disparo do gatilho salarial. 
Citou que aqueles vereadores que têm ligação com a 
esfera federal poderiam procurar o governo federal e 
ajudar o município. Para encaminha votação, solicitou 
a palavra o vereador Tadeu José. Afirmou que teve 
oportunidade de ser relator do projeto e também do 
veto. Fez a leitura do Parecer que apresentou no mo-
mento de discussão do projeto. Esclareceu que em 
momento algum esteve contra os servidores, mesmo 
sendo criticado, fez o relatório para contemplar o que 
diz a Lei Orgânica do Município de Barbacena e não 
estava ali para iludir ninguém. Para encaminhar vota-
ção, solicitou a palavra o vereador Ronaldo Braga. Co-
mentou fala do vereador Flávio Maluf e disse que sem-
pre defendeu que as questões principais devem 
sempre estar restritas ao âmbito do município. Afir-
mou que se for levar em consideração todas as ques-
tões negativas que redundaram na perda salarial dos 
servidores dever-se-ia remeter à época em que o pre-
feito esteve no cargo pela primeira vez e, no entanto, 
todos os demais vieram dando essa contribuição ne-
gativa. Salientou que os erros foram cometidos e es-
perava que o executivo fizesse ao contrário e para 
equacionar a questão da folha não deveria ter coloca-
do tanta gente no executivo quanto colocou , o que 
está comprometendo a folha. Discordou das coloca-
ções do vereador Tadeu para dizer que quando o pro-
jeto de autoria do prefeito entra na Câmara ele passa 
a ser de iniciativa concorrente. Afirmou que o se o 
projeto fosse de autoria de algum vereador ele estaria 
sendo discutido com relação à constitucionalidade. En-
cerrados os debates, o Senhor Presidente, cumprindo 
o regimento, nomeou escrutinadores os vereadores 
Flávio Maluf e Carlos Alberto Sá Grise. Determinou a 
chamada dos vereadores para votação. Encerrada a 
votação foram constatadas quinze sobrecartas, fican-
do assim o resultado: REJEITADO O VETO – 09 (nove) 
CONTRA – 06 (seis) A FAVOR. Às 20h58, o Senhor 
Presidente comunicou que estava passando para a 
Terceira Parte da Ordem do dia e determinou a cha-
mada final dos vereadores, conforme registro em livro 
próprio. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente 
declarou encerrada a presente sessão às 21h01 e eu, 
Rogério Luiz Pereira Barbosa da Silva, Redator de Atas 
em exercício, lavrei a presente ata que, lida e aprova-
da, será assinada pelo Senhor Presidente e pela Se-
nhora Secretária. Presidente: Vereador Amarílio Au-
gusto de Andrade. Secretária: Vereadora Grácia Maria 
Araújo Gomes.
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