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BARBACENA, SEGUNDA-FEIRA , 30 DE JUNHO DE 2014

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

LEI MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE PORTARIA
ASSINADA PELO EXMO. SR.

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN
Secretário: Diogo Sie Carreiro Lima

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

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

Secretário-Chefe da Casa Civil

MUNICÍPIO DE BARBACENA - PRC 036/2014 - PP 
027/2014 - Objeto: RP Prestação de Serviços de Cha-
veiro - ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES DIA 
24/07/2014 – 15:00 hs. Informações 32-3339-2026 
ou licitacao@barbacena.mg.gov.br. Simone R. Costa – 
GLIC – Pablo H. Candian – Coord. Aq. Contratos.

MUNICÍPIO DE BARBACENA - PRC 46/2014 - PP 
033/2014 - Objeto: RP Aquisição de fechaduras. EN-
TREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES DIA 24/07/2014 
– 14:00 hs. Informações 32-3339-2026 ou licitacao@
barbacena.mg.gov.br. Simone R. Costa – GLIC – Pablo 
H. Candian – Coord. Aq. Contratos.

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO 
INTEGRADO DE BARBACENA E 

REGIÃO - AGIR
Presidente: André Luiz Cruz Machado Borgo 

Convênio: 013/AGIR/2014. Concedente: Agência Mu-
nicipal de Desenvolvimento Integrado de Barbacena 
e Região. CNPJ:19.290.001/0001-46. Convenente: 
Associação do Amigos Motociclistas Independentes de 
BQ. CNPJ: 07.631.667/0001-31. Objeto: “Conjugação 
de esforços entre as partes para realização da festa de 
Santo Antônio a realizar-se entre os dias 01 a 13 de ju-

EXTRATO DE CONVÊNIO

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

Secretário-Chefe da Casa Civil

LEI Nº 4.581

““Institui a disponibilidade de pelo menos uma cadeira 
de rodas no terminal rodoviário de Barbacena, e dá 
outras providências””.
 O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus re-
presentantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono 
a seguinte Lei:
Art. 1º Torna-se obrigatória a disponibilização de pelo 
menos uma cadeira de rodas no terminal rodoviário de 
Barbacena, onde se perfaça atendimento direto aos 
cidadãos.
Art. 2º Ficará à disposição do público com necessidade 
de atendimento especial físico permanente ou tempo-
rário ao menos uma cadeira de rodas, em local visível 
e de fácil acesso.
Parágrafo único. O fornecimento da cadeira de rodas 
se dá apenas enquanto perdurar a necessidade física 
do usuário, para a locomoção dentro do estabeleci-
mento público, sendo vedado o uso externo.
Art. 4º VETADO.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) 
dias após sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 18 de junho de 2014;
172º ano da Revolução Liberal, 84º da Revolução de 30.  

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

(Projeto de Lei nº 246/2013 – Autoria da Vereadora Vânia Maria Castro)

O PREFEITO 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:

PORTARIA Nº 16.289 - RATIFICAR as Portarias nºs. 
107, 108 e 116/2014, da lavra do Diretor-Geral do Ser-
viço de Água e Saneamento – SAS, que designaram 
servidores para ocupar funções gratificadas criadas 
para a nova estrutura da Autarquia, conforme as Leis 
Delegadas nº 33 de 21 de fevereiro de 2013, e 49, de 
11 de abril de 2013. Barbacena, 26 de junho de 2014.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
MUNICIPIO DE BARBACENA – PRC 008/2014 - PP 
016/2014 - Objeto: Registro de preços para futura 
aquisição de materiais de expediente visando aten-
dimento às diversas Secretarias da PMB, conforme 
abaixo descrito empresas vencedoras: 1) BELCLIPS 
DISTRIBUIDORA LTDA., CNPJ Nº 25.897.729/0001-
33, itens: 03 R$ 10,70; 09 R$ 4,18; 31 R$ 7,10 E 
43 R$ 3,44. 2) RAFAEL BECCARI DE SENA – EPP., 
CNPJ Nº 09.608.765/0001-83, itens: 05 R$ 2,70; 06 
R$ 2,95; 08 R$ 2,85; 10 R$ 11,00; 13 R$ 1,25; 14 
R$ 1,70; 15 R$ 1,45; 16 R$ 1,04; 17 R$ 1,30; 18 R$ 
1,35; 19 R$ 0,29; 20 R$ 0,24; 21 R$ 0,08; 22 R$ 1,97; 
23 R$ 0,89; 24 R$ 1,48; 27 R$ 12,79; 28 R$ 21,90; 
35 R$ 1,85; 38 R$ 2,85; 39 R$ 2,95; 40 R$ 4,39; 45 
R$ 5,39; 51 R$ 9,80; 52 R$ 0,62 E 53 R$ 6,90.  3) 
JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI – ME.; CNPJ Nº 
12.163.117/0001-75, item: 04 R$ 5,20; 07 R$ 0,40; 
11 R$ 0,60; 12 R$ 0,60; 25 R$ 2,80; 26 R$ 0,70; 29 
R$ 14,95; 33 R$ 13,95; 34 R$ 32,15; 37 R$ 5,83; 41 
R$ 1,90; 42 R$ 2,70; 44 R$ 2,45; 46 R$ 129,70; 47 
R$ 195,65; 48 R$ 2,50; 49 R$ 2,75; 54 R$ 49,30 E 55 
R$ 0,28.  4) VILSON DA SILVA BRUM – ME.; CNPJ Nº 
11.038.785/0001-08, item: 01 R$ 17,00; 32 R$ 0,97 E 
36 R$ 5,33. 5) PAPELARIA ÁUREA LTDA-EPP; CNPJ Nº 
05.210.207/0001-04, item: 02 R$ 4,47 E 30 R$ 12,99. 
Barbacena, 30/06/2014, Antônio Carlos Andrada. Pre-
feito Municipal.

EXTRATO DE ADESÃO A ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS

MUNICÍPIO DE BARBACENA – PRC 039/2014 - ADE-
SÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO 
PE N.º 160/2013/Secretaria de Estado de Planejamen-
to e Gestão do Governo do Estado de Minas Gerais 
– Ata de Registro de Preços n. 187/2013. Locação de 
Veículos para a Prefeitura Municipal de Barbacena. 
Vencedora CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEI-
ROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, portadora ora do 
CNPJ n.º 10.965.693/0001-00. Valor R$. 706.231,04. 
Barbacena, 30/06/2014. Antonio Carlos Andrada – 
Prefeito Municipal.

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
MUNICÍPIO DE BARBACENA – RATIFICAÇÃO DE DIS-
PENSA DE LICITAÇÃO - O PREFEITO DO MUNICÍPIO 
DE BARBACENA, no uso de suas atribuições legais, 
com fulcro no art. 24, VIII da Leia Federal 8.666/93, 
e alicerçado no parecer nº 322/2014 da Consultoria 
Administrativa do Município, constante do Proces-
so nº 072/2014,  DL nº 008/2014, cujo objeto é a 
contratação de 640 (seiscentas e quarenta) horas de 
motoniveladora e 640 (seiscentas e quarrenta) horas 
de retroescavadeira para atender a Secretaria Munici-
pal de Obras Públicas, pelo presente ato, RATIFICA A 
DISPENSA LICITATÓRIA. Contratada: FUNDAÇÃO RU-
RAL MINAS – CNPJ 17.291.105/0001-40. Valor total da 
despesa R$65.280,00 (sessenta e cinco mil duzentos e 
oitenta reais) tudo conforme documentação acostada 
aos autos. Barbacena, 16 de junho de 2014. Antônio 
Carlos Andrada - Prefeito Municipal.

nho de 2014.” Repasse: R$ 25.000,00 (vinte cinco mil 
reais). Vigência: 30/06/2014. Gestor(a): Araci Cristina 
Araujo Carvalho.

CÂMARA MUNICIPAL DE 
BARBACENA

Presidente: Amarílio Augusto de Andrade

PODER LEGISLATIVO

RESUMO DE ATAS
RESUMO DA ATA 034/2014 - 026ª Sessão Ordinária – 
27.05.14 – 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: 
19h25. “Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, 
voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré foi habitar 
em Cafarnaum, cidade marítima  dos confins de Zabo-
lô e Naftali .” Ao final da presente reunião, o Vereador 
Pastor Johnson Marçal requereu ao Sr. Presidente que 
a esta sessão fosse transcrita na íntegra para a pre-
sente Ata, tendo sido o pedido DEFERIDO pelo Sr. Pre-
sidente. O Sr. Presidente comunicou que neste dia 28 
de maio, 15h, o Secretário Municipal de Saúde, estará 
nesta Casa, trazendo todas as informações sobre a 
área de saúde do município e, depois, será aberta a 
palavra para questionamento dos senhores vereado-
res. I - Leitura e Discussão de Atas - Ata nº. 023/14 
– Aprovada por unanimidade.  II – Leitura da Corres-
pondência e Comunicações - Of. 24/14, de 24.05.14 
do Conselho Municipal de Saúde, solicitando a cessão 
do Plenário da Câmara para realização de Prestação 
de Contas quadrimestral da Secretaria Municipal de 
Saúde; - Telegrama do Ministério da Saúde (MS/SE/
FNS) de 21.05.14 nº. 1878/14, comunicando liberação 
de recursos financeiros; - Comunicados do Ministério 
da Educação (Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação) de 05.05.14 nºs. 56687, 56688, 56689, 
56690, 56691, 56692, 56693, 56694, 56695, 56696, 
56697, 56698, 56699, 56700, 56701, 56702, 56703, 
56704, 56705, 56706, 56707, 56708, 56709 e 56710 
comunicando liberação de recursos financeiros; - Circ. 
2269/05/2014, de 08.05.14, Dep. Lafayette de Andra-
da, comunicando que Barbacena receberá uma viatura 
e duas motocicletas para atender a Polícia Militar do 
Município; - Circ. 3683/05/2014, de 08.05.14, Dep. 
Lafayette de Andrada, comunicando a liberação de re-
cursos para construção da quadra poliesportiva da 
Escola Municipal Lions, em Barbacena; - Convite da 
Assembleia de Minas Gerais, Deputado Diniz Pinheiro, 
para reunião em homenagem aos 60 anos da APAE, a 
ocorrer no dia 02.06.14, em Belo Horizonte. III – 
Apresentação de Proposições: O Senhor presidente 
solicitou à Secretária da Casa a chamada dos vereado-
res, de acordo com ordem de inscrição, para apresen-
tação de proposições.  - Da Vereadora Vânia Maria de 
Castro: Boa noite Presidente, vereadores e vereado-
ras, público que nos honra aqui com suas presenças. 
Eu venho apresentar minhas indicações e o faço relu-
tante porque é de praxe nós trazermos pra cá, através 
de indicações, solicitações feitas pelos nossos eleito-
res, pelos cidadãos, sempre reivindicando algum servi-
ço do Executivo. Tem um ano e meio, pelo menos das 
minhas reivindicações, eu sei que da maioria dos meus 
colegas, eu sei que não recebemos até hoje nenhum 
tipo de explicação, mas eu vou fazer, eu jurei que não 
faria mais isso. O vereador Kikito está rindo, eu jurei 
que não subia aqui, mas as pessoas vão até nossos 
gabinetes e nos pedem, por isso eu vou fazer; Ind. nº. 
227/14 – Solicita ao Prefeito, capina e retirada de en-
tulho no final da R. Virgílio de Melo Franco, B. Boa 
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Morte; Ind. nº. 226/14 – Solicita ao Prefeito, capina e 
retirada de entulho da R. Antônio Damasceno Júnior, 
B. Diniz II. Eu gostaria Presidente, eu gostaria, verea-
dores, por favor, eu gostaria de solicitar a esta Casa 
uma urgência, que se faça uma reunião da Comissão 
de Executoriedade das Leis, inclusive é uma comissão 
criada pelo Pastor Johnson de grande relevância para 
esta cidade. E agora Pastor, eu acho que esta comis-
são se tornou ainda mais importante ainda, a partir do 
momento que os cidadãos vão ao nosso Gabinete, eles 
nos procuram e reivindicam coisas que as coisas já 
estão na lei para defender esse povo, só que as Leis 
não estão sendo cumpridas. Eu tenho duas leis minhas 
que já foram aprovadas e até hoje nada. As pessoas 
me perguntam: e aí vereadora? Que bonito você ir lá 
e apresentar um projeto. O Prefeito vai e promulga, se 
transforma em Lei. Mas, quando isso vai ser cumpri-
do? Eu estou falando de duas leis minhas aprovadas 
agora, recente vereadores. Agora, o que eu peço des-
sa Comissão, Pastor, é para que vocês analisem... eu 
não sei quantas leis já temos no município, mas que 
não estão sendo cumpridas. Eu não faço parte dessa 
Comissão, gostaria até de fazer para ter o prazer de ir 
lá e averiguar o porquê do não cumprimento destas 
leis. Peço com muito carinho que o Senhor olhe isso 
pra gente Pastor. Obrigado. Presidente Amarílio: Se-
nhores vereadores, considerando que o ilustre Pastor 
Johnson foi citado pela ilustre Vereadora, concedo a 
Vossa Excelência, cinco minutos para sua explicação 
pessoal. Assim se expressou o vereador Pastor John-
son: Senhor Presidente, Senhores vereadores, im-
prensa presente e público que nos honra. Vereadora 
Vânia eu entendo Vossa Excelência perfeitamente, 
haja vista, que a inspiração que nos levou a criar esta 
Comissão foi justamente a morosidade e a inércia com 
relação à execução dos projetos que são criados nesta 
Casa. A gente percebe que hoje é um retrato do par-
lamento nacional. Nós fabricamos leis que infelizmen-
te elas não são executadas naquele tempo desejado, 
aliás, muito mais do que desejado, aquele tempo que 
realmente é urgente, principalmente para a popula-
ção. O que o Prefeito precisa entender, e também os 
secretários, é que vereador não faz lei para si mesmo, 
tanto é que quando a lei é aprovada aqui ela não é 
mais a lei do vereador Pastor Johnson, da vereadora 
Vânia, do vereador Gonzaga, do vereador Kikito ou 
Márcio, não, se torna um projeto da Casa. E o que a 
gente tem percebido é que o Poder Legislativo cai em 
descrédito, num descrédito geral, porque gasta-se 
tempo, demanda-se muito esforço para elaboração de 
certas leis, algumas outras nós copiamos, sim, isso aí 
não tem que ter falsa demagogia, aliás, demagogia, 
não podemos ser falsos, algumas leis nós copiamos a 
exemplo de outras cidades que já estão avançadas, 
cidades que já fizeram e que deram prova de que fun-
ciona e, infelizmente, em Barbacena nós vemos um 
certo descaso. Isto, eu já estou aqui a três mandatos, 
e não tem sido diferente. A dificuldade que existe no 
cumprimento destas leis é muito grande. Eu atribuo 
isso a vários fatores. Um dos fatores principais é que 
faltam técnicos realmente conhecedores nas secreta-
rias, nos cargos, para realmente cuidar dos interesses 
da população. Nós temos sentados hoje nas principais 
cadeiras, faz parte do processo democrático, pessoas 
que vislumbram cargos públicos, que vislumbram se-
rem vereadores ano que vem, aliás na próxima elei-
ção, concorrer até o mesmo o próprio cargo, a cadeira 
do executivo. Então, talvez, seja isso que causa essa 
inércia, esse descaso, essa falta de vontade, não para 
o Parlamento mas, sim, para com a população, pois 
somos representantes legítimos do povo. E quando 
nós apresentamos aqui os nossos requerimentos, as 
nossas proposições, os nossos projetos de lei, um pro-
jeto de resolução, isso representa, na verdade os an-
seios da população. Nós ouvimos um grupo que nós 
representamos, nós ouvimos uma parte da sociedade 
que nós representamos e aqui nós fazemos esses pro-
jetos. Foi por isso que eu criei e que a Casa aprovou, 
e hoje a Casa é co-autora do projeto, nós estamos li-

gados nesta questão. Só que agora eu sou Presidente 
de duas comissões e a gente está muito envolvida com 
essa questão da comissão de segurança pública, mas, 
para a próxima semana, eu prometo a Vossa Excelên-
cia e aos demais Edis que nós estaremos olhando isso 
com mais cuidado, para que seja apurado o porquê, 
inclusive alguns dos projetos que foram aprovados 
nesta Casa eles precisam ser cumpridos com uma cer-
ta urgência. Tem projetos inteligentíssimos, de um 
cunho social gigantesco, de uma envergadura gigan-
tesca e que, infelizmente, estão lá parados, arquiva-
dos, estão praticamente mortos. Então, é só isso Sr. 
Presidente e Senhores vereadores. - Do Vereador Ta-
deu José Gomes: Ind. nº. 203/14 – Solicita ao Prefei-
to, obras de captação das águas das chuvas, coloca-
ção de guia da calçada, calçamento ou asfaltamento 
na R. Afonso Discaciatti, B. João Paulo II. Ind. nº. 
202/14 – Solicita ao Prefeito, obras de captação das 
águas das chuvas, colocação de guia da calçada, cal-
çamento ou asfaltamento na Trav. Geraldo Magela Al-
vim, B. João Paulo II; - Da Mesa Diretora da Câmara:  
apresentadas pelo vereador José Jorge Emídio: Ind. 
nº. 221/14 – Solicita ao Prefeito, a colocação de que-
bra-molas na R. Frei Orlando, B. Monte Mário, próximo 
ao depósito de gás; Ind. nº. 222/14 – Solicita ao Pre-
feito, calçamento da R. Aniceto Puiatti, B. Do Campo.- 
Do Vereador Carlos Alberto Sá Grise: Ind. nº. 223/14 
– Solicita ao Prefeito, operação tapa-buracos, capina, 
asfaltamento, capina das vias e calçadas nas ruas Ba-
rão do Rio Branco e Bueno Brandão, B. São Sebastião; 
Ind. nº. 224/14 – Solicita ao Prefeito operação tapa-
-buracos e/ou recapeamento asfáltico da R. Santa Ma-
ria e R. Liberdade, B. Santa Luzia; Ind. nº. 225/14 – 
Solicita ao Prefeito, melhorias nas Estradas do Distrito 
de Senhora das Dores a saber: estrada que liga Se-
nhora das Dores a Costa da Mantiqueira, nove quilô-
metros; Senhora das Dores à Comunidade de Estiva, 
sete quilômetros; Senhora das Dores à Comunidade 
de Moraes, seis quilômetros; Senhora das Dores à Co-
munidade de Grota da Pedra, seis quilômetros; Senho-
ra das Dores à Comunidade Vargem dos  Cochos, cin-
co quilômetros; Senhora das Dores à comunidade de 
Vargem Grande, cinco quilômetros; Senhora das Dores 
à comunidade Campestre, oito quilômetros; Senhora 
das Dores à comunidade de Carapinas, sete quilôme-
tros; Senhora das Dores à comunidade de Calaboca, 
cinco quilômetros; Senhora das Dores à comunidade 
de Argola, cinco quilometro e, finalizando Senhora das 
Dores à comunidade de Congos, cinco quilômetros. - 
Do Vereador Carlos Roberto Batista: Memorial ao Go-
vernador de Minas Gerais–  Assim se expressou o ve-
reador: Senhor Presidente boa noite. Senhores 
vereadores boa noite e ao público presente. Senhor 
Presidente é apenas uma indicação que eu gostaria 
que os vereadores prestassem atenção, pois eu vou 
pedir assinatura dos senhores vereadores nesse Me-
morial que será apresentado e que é de suma impor-
tância para nossa cidade. Eu, só queria fazer um co-
mentário antes, a respeito da fala da vereadora Vânia. 
Vânia, no passado foram apresentadas nesta Casa 
mais de novecentas indicações pedindo desde capina 
até tapa-buraco, asfaltamento, calçamento de cente-
nas de ruas da cidade de Barbacena. Eu não vi chegar 
nesta Casa nenhuma resposta de nenhum dos pedidos 
dos senhores vereadores e, este ano, vai para o mes-
mo caminho. Parece que nós estamos chegando aí 
beirando duzentas ou trezentas e tantas indicações e 
não tivemos resposta de nenhuma delas. É isso que 
nos leva a ficar descrentes de vir aqui apresentar qual-
quer tipo de solicitação. Mas, Srs. Vereadores, há pou-
cos dias atrás, ou melhor dizendo, há poucos meses 
atrás, a vereadora Vânia foi brilhante ao trazer para 
esta Casa a discussão de uma situação que estava en-
volvendo a APAE e que acabou dando resultado, o re-
sultado foi extremamente positivo. E,hoje, a APAE 
passa por um novo problema, uma nova situação. Eu 
gostaria de contar com as assinaturas dos senhores 
nesse Memorial que é para Excelentíssimo Governador 
de Minas Gerais, Dr. Alberto Pinto Coelho. Eu vou ler, 

para os vereadores poderem entender o que é que 
está acontecendo. Os vereadores que o presente 
subscrevem vêm, através deste, solicitar apoio e Vos-
sa intervenção no sentido de que possamos obter so-
lução para um grave problema que aflige nossa cida-
de. A APAE (Associação de pais e amigos dos 
excepcionais de Barbacena) teve, recentemente, parte 
de seus recursos cortados pelo governo do estado, o 
que inviabiliza o atendimento a centenas de pessoas 
que lá são atendidas. O corte atinge quarenta por cen-
to dos recursos destinados mensalmente a entidade, o 
que vem ocorrendo desde março de 2014, trazendo 
grande prejuízo para os mais de oitocentos usuários e 
cento e vinte funcionários da instituição. Eu queria 
destacar para os senhores vereadores que a APAE já 
procurou o executivo municipal, já procurou o senhor 
prefeito que parece que assumiu essa bandeira tam-
bém e seria muito interessante que a Câmara Munici-
pal também fizesse chegar às mãos do governador 
esse Memorial. Eu queria fazer um pedido, que se for 
possível Sr. Presidente, devido à grande habilidade e 
amizade que o Senhor desfruta lá na cidade adminis-
trativa com o Governador, se Vossa Excelência tiver 
alguma agenda em Belo Horizonte e puder entregá-lo 
pessoalmente em nome do Poder Legislativo de Bar-
bacena. O SR. PRESIDENTE RESPONDEU: Senhor ve-
reador, eu quero esclarecer que os dois Memoriais que 
Vossa Excelência apresentou, um dirigido ao governa-
dor e outro ao secretário, eu estarei levando amanhã 
para a cidade administrativa. Se houver um consenso 
dos Senhores vereadores eu levarei também esse.Pe-
diria a nossa secretária que disponibilize um tempinho, 
prepare o Ofício que eu levarei. Retomando a palavra 
o vereador Carlos Roberto Batista disse: Então é só 
isso, vai passar aí o Memorial para que os senhores 
assinem. PROJETO PROTOCOLADO NA CASA. - Proj. 
Lei. nº. 085/14 – Autoriza doação de imóvel ao Estado 
de Minas Gerais e dá outras providências - Aut. Execu-
tivo. Pela ordem, o vereador Pastor Johnson: Senhor 
Presidente, eu gostaria de fazer um apelo a Vossa Ex-
celência. Está nos visitando hoje a Diretora do Institu-
to Teológico da Igreja do Evangelho Quadrangular e 
eu gostaria que o Senhor a convidasse para fazer par-
te da Mesa dos Trabalhos. O Senhor Presidente: Com 
muita alegria, vereador. Nomeio os vereadores Sá Gri-
se e Pastor Johnson para encaminhá-la à Mesa.  
Pela ordem, o vereador Luiz Gonzaga: Senhor Presi-
dente, eu gostaria que o Senhor deferisse a liberação 
de cópia deste projeto para mim e também para o 
vereador Kikito. Senhor Presidente: Perfeitamente. 
Deferido o pedido e liberada cópia do projeto para os 
vereadores que assim o desejarem. SEGUNDA PARTE 
– ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h54. Discussão e 
Votação de Projetos. REDAÇÃO FINAL – PROJETO DE 
LEI. Proj. Lei nº. 007/14 – Dispõe sobre a obrigatorie-
dade de informações sobre os horários e itinerários 
dos veículos/linhas do transporte público municipal 
disponibilizados nos sites das empresas prestadoras 
dos respectivos serviços e nos principais pontos de 
embarque e desembarque, bem como no site oficial da 
Prefeitura Municipal de Barbacena e dá outras provi-
dências - Aut. Vereador Carlos Roberto Batista – 
APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei. nº. 030/14 
– Reconhece como de utilidade pública o Núcleo de 
Moradores, Produtores Rurais e Amigos do Distrito de 
Pinheiro Grosso – NUPING e dá outras providências - 
Aut. Vereador Márcio Zeferino Ferreira – APROVADO 
POR UNANIMIDADE. Proj. Lei. nº. 034/14 – Reconhe-
ce como de utilidade pública a Associação Comunitária 
do Loteamento Savassi - Aut. Vereadora Gracia Maria 
Araújo Gomes – APROVADO POR UNANIMIDADE. 
Proj.Lei nº. 247/13 - Institui nas Unidades Hospitala-
res da rede pública e privada do Município de Barbace-
na de realizarem os exames para diagnóstico precoce 
da encefalopatia crônica não progressiva da infância 
(PC – paralisia cerebral) nos recém-nascidos e dá ou-
tras providências - Aut. Vereadora Marilene de Almeida 
Franco – APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei. 
nº. 031/14 – Reconhece como de utilidade pública a 
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o vereador Pastor Johnson. Assim se expressou: Se-
nhor Presidente. Membros da Mesa, Senhora Diretora 
do Instituto Teológico da Igreja do Evangelho Qua-
drangular, senhores da imprensa e público presente. 
Senhor Presidente, eu cheguei nesta Câmara hoje com 
uma certa preocupação. E é normal essa preocupação, 
pois estamos em um processo democrático e cada um 
tem as suas convicções, cada um tem a sua forma de 
pensar e cada um tem o seu direito de voto. Mas, esse 
dia para mim e para a população de Barbacena e, prin-
cipalmente para o Parlamento, Senhor Presidente, é 
muito especial. Nós estamos nessa luta praticamente 
há onze anos, aliás há dez anos, tentando fazer com 
que essa Casa votasse o voto aberto, onde o vereador, 
representante legítimo do povo, mostra a sua cara nos 
principais projetos, nas principais decisões que envol-
vem o poder executivo, o poder legislativo que de cer-
ta forma atingem  diretamente a sociedade. Nós te-
mos uma certa tranquilidade agora, ao perceber que 
praticamente há uma unanimidade nesta Casa de ca-
minhar com esse projeto. Eu sinto a falta de uma ve-
readora, deve ter tido seus problemas, mas agora, 
todos que estão na Casa... SENHOR PRESIDENTE: 
Vereador Pastor Johnson, ela está com um problema 
sério de seu pai e nos ligou. Retomando a palavra o 
vereador Pastor Johnson: tomara que ele melhore, 
está justificado, problema com o pai. Então, Senhor 
Presidente, nós gostaríamos muito que esta Casa ca-
minhasse com esse projeto. O povo que nos elegeu 
merece saber em que matéria o vereador, o represen-
ta legitimamente nesta Casa, está votando. Então, 
Senhor Presidente, nós temos aqui dois projetos. Eu 
quero lembrar aos Senhores vereadores que o primei-
ro projeto é o que está hora sendo encaminhada a 
votação. O outro projeto é aqui que entra também em 
primeira discussão que está apensado a este projeto 
praticamente, um não existe sem o outro. Então, eu 
acredito que os vereadores que vão votar, votarão 
também no projeto de emenda constitucional sem ne-
nhum problema, pois é tendência, aliás, Senhor Presi-
dente, a palavra de ordem agora é transparência, em 
todos os poderes, essa é a palavra de ordem. E nós 
sabemos que vai ser uma tranquilidade para os cole-
gas porque vão nascer verdadeiras amizades nessa 
Casa, porque as grandes inimizades elas acontecem, 
elas ocorrem ali atrás daquela caixa de papelão, da-
quela maldita caixa de papelão, porque às vezes não 
são todos, eu  quero até pensar que ainda não tenha 
um vereador desta estirpe no nosso meio, mas já pas-
saram por esta Casa vereadores que assumem com-
promisso que às vezes faz parte até da sua bandeira, 
e chega ali naquela hora da caixa de papelão, Dr. Sá 
Grise, infelizmente eles mudam seu voto, se escon-
dem atrás de um pedaço de papel, é lastimável isso. 
Essa é uma luta do povo de Barbacena. Hoje nós esta-
mos aqui com pessoas de todos os segmentos pratica-
mente, pedindo aos senhores vereadores. Hoje nós 
estamos aqui, infelizmente a sessão hoje não está 
sendo filmada, não está sendo ao vivo pela internet, 
Vossa Excelência me explicou. SENHOR PRESIDENTE: 
Está sendo filmada, Pastor Johnson. Nós liberamos, 
em caráter excepcional, porque acompanhamos a luta 
de Vossa Excelência de tanto tempo, e achamos que é 
um momento histórico na carreira de Vossa Excelência 
e na bandeira que Vossa Excelência defende. Então, 
em caráter todo excepcional, esta Presidência, depois 
de ouvir toda a Mesa, permitiu que a sessão fosse fil-
mada. Retomando a palavra o vereador Pastor John-
son: Eu agradeço Vossa Excelência, viu Presidente, o 
Senhor tem sido muito coerente com os anseios de 
todos os vereadores. Então, Senhor Presidente, eu 
não quero me alongar aqui não, porque já me exauri, 
são doze anos praticamente nessa luta, e agora a gen-
te percebe que a Câmara amadureceu, nós estamos 
com companheiraços aqui, são pessoas de coragem 
que estão dispostas a mostrar suas caras e como eu 
disse, vai ficar muito mais fácil de trabalhar, viu Dr. Sá 
Grise, vai ficar muito mais fácil para trabalhar Vânia. A 
gente vai poder falar “não” e ser respeitado pelo 

“não”. Vereador nenhum pode trabalhar pressionado, 
a gente tem que votar de acordo com as nossas con-
vicções e a minha convicção me faz acreditar que eu 
sou uma pessoa invencível. Cada um na sua convicção 
vai ter essa credibilidade de si mesmo, vai crer em si 
mesmo. Então, eu acho que a gente não precisa ter 
medo. Vai dar transparência, vai dar lisura, vai dar 
hombridade a esta Casa e, eu acredito que até o Pre-
feito vai trabalhar um pouco mais tranquilo sabendo 
quem, realmente, está com ele e quem não está com 
ele.  O Senhor Presidente vai saber, nestas eleições 
que teremos ai para presidente da Casa, acho que há 
um a tendência, a gente vai ter um entendimento de 
quem é realmente o companheiro. Eu aprendi uma 
coisa na vida: que amigos existem muitos. A gente 
começa lá no jardim de infância, com dezenas, todos 
são nossos amiguinhos. Mas quando a gente vai che-
gando ai aos quarenta, cinquenta anos esse número 
vai reduzindo, talvez por questões de posturas de de-
cisões. Amigos companheiros são poucos. Os amigos 
companheiros eles são capazes de qualquer coisa. 
Uma das minhas intenções, não é causar inimizades 
na Casa, é fazer com que, a exemplo o Tererê, ele 
confie na palavra do Pastor, o Pastor vai dizer para ele 
“vou votar e voto mesmo” ou então o vou dizer, “não 
vou votar e não voto mesmo”. Porque é muito triste as 
vezes um companheiro ou outro ter que dar uma dica, 
uma noção para o outro que está votando com ele, 
porque se não o outro não acredita. Isso ai realmente 
não faz parte de um poder onde nós somos chamados 
de Excelência. Na minha concepção, Excelência é uma 
palavra, gente, tem pessoas que vão morrer sem nun-
ca terem sido chamadas de Excelência, nós somos 
chamados de Excelência. Nós somos chamados de 
Excelência.  Excelência não se esconde atrás de uma 
caixa de papelão. Houve uma época, Dr. Amarílio, na 
ditadura, que Vossa Excelência viveu, naquela época 
era preciso, eu concordo com Vossa Excelência, na-
quela época mandavam cortar cabeça, mandavam 
exilar, naquela época sofria muito a família, mas, nós 
estamos, hoje, num parlamente evoluído, estamos 
hoje num governo democrático, todos têm o direito de 
dizer o que pensam. Aqui está o povo. Nesta Casa, 
ainda não pode dizer o que pensa, a não ser em uma 
audiência pública, que hoje foi instituída até por proje-
to de autoria do vereador Kikito, mas, ali ninguém 
pode se manifestar ninguém pode falar e esse povo 
que está aqui hoje, se manifestando de forma ordeira, 
dá um exemplo para nós do que é que é revolta popu-
lar, o que é que é revolta que funciona, o que é que é 
revolta que realmente sensibiliza, pois todos estão ca-
lados, respeitando o parlamento, respeitando Vossa 
Excelência, o meu Presidente, o presidente desses 
vereadores. Respeitando esses homens que, provavel-
mente, não levaram os seus votos, mas que terão toda 
condição de levar um dia, sabe por quê, Senhor Presi-
dente? Porque que eu, Senhor Presidente, provavel-
mente eu encerre a minha carreira pública, provavel-
mente eu encerre a minha carreira pública neste 
momento. Mas, eu acredito, eu acredito Sr. Presidente 
que essas pessoas, essas pessoas vão se lembrar de 
cada um desses vereadores que foram com eles. O 
voto hoje é aberto Srs. Por ironia do destino estare-
mos votando aberto nesses dois projetos, porque se 
vota nesse e não votar no outro, de nada valeu, tem 
que votar nos dois. Eu acredito que hoje esta Casa vai 
dar uma demonstração de que nunca foi covarde, de 
que nunca se esquivou de suas responsabilidades, dos 
seus direitos como representantes do povo. Então era 
isso, Senhor Presidente. Eu quero já, de antemão, 
cumprimentar os meus colegas. Parabéns, parabéns 
por respeitarem o povo de Barbacena. Para encami-
nhar votação, solicitou a palavra o vereador Flávio 
Maluf, que assim se expressou: Senhor Presidente, 
Senhores vereadores, visitantes. Senhor Presidente, 
antes de começar a minha fala, eu gostaria de saber 
que hora termina o prazo de votação. SR. PRESIDEN-
TE:  Esse agora, nós poderemos ficar a noite inteira. 
Retomando a palavra o vereador Flávio Maluf disse: eu 

AMA – Amigos Mãos Abertas e dá outras providências 
- Aut. Ver. Márcio Zeferino Ferreira – APROVADO POR 
UNANIMIDADE. REDAÇÃO FINAL – PROJETO DE RE-
SOLUÇÃO. Proj. Resolução nº. 004/14 – Institui regras 
para o pagamento de multas de trânsito imputadas a 
condutores de veículos oficial e/ou cedido pelo Municí-
pio a serviço da Câmara Municipal de Barbacena e a 
sua manutenção – Aut. Mesa da Câmara – APROVADO 
POR UNANIMIDADE. REDAÇÃO FINAL – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO. Proj. Dec. Leg. nº. 006/14 – 
Comemora os 25 anos da Unimed no Município de 
Barbacena com sessão solene promovida pelo Poder 
Legislativo de Barbacena e dá outras providências – 
Aut. Mesa da Câmara – APROVADO POR UNANIMIDA-
DE.  Proj. Dec. Leg. nº. 005/14 – Concede Título de 
Cidadão Benemérito de Barbacena a Antônio Marcos 
Pinto – Aut. Ver. José Jorge Emídio – APROVADO POR 
UNANIMIDADE. Proj. Dec. Leg. nº. 010/14 – Concede 
Título de Cidadão Honorário de Barbacena ao Briga-
deiro do Ar Celestino Todesco e dá outras providências 
– Aut. Mesa da Câmara – APROVADO POR UNANIMI-
DADE. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO 
DE LEI. Proj. Lei nº. 076/13 – Dispõe sobre a obriga-
toriedade de retirada do capacete, por parte dos mo-
tociclistas e passageiros, quando do abastecimento de 
suas motocicletas no Município de Barbacena e dá 
outras providências – Aut. Ver. Tadeu José Gomes – 
VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR ILSON GUILHER-
ME DE SÁ – TERERÊ. Proj. Lei nº. 231/13 - Dispõe 
sobre a instituição do prêmio “Amigo do Patrimônio” 
no Município de Barbacena - Aut. Ver. Johnson Oliveira 
Marçal – VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR JOHNSON 
OLIVEIRA MARÇAL. Proj. Lei nº. 246/13 – Institui a 
disponibilização de pelo menos uma cadeira de rodas 
no terminal rodoviário do Município de Barbacena - 
Aut. Vereadora Vânia Maria de Castro – VISTA CONCE-
DIDA AO VEREADOR FLÁVIO MALUF. Proj. Lei nº. 
025/14 – Institui a Semana Municipal Sem Glúten – 
Glúten-Free dá outras providências – Aut. Vereador 
Luiz Gonzaga de Oliveira – VISTA CONCEDIDA AO VE-
READOR CARLOS ROBERTO BATISTA – KIKITO. Proj. 
Lei. nº. 022/14 – Declara de utilidade pública o Nucla-
ve – Núcleo Campos das Vertentes do Mangalarga 
Marchador, com sede e foro no Município de Barbace-
na - Aut. Ver. Carlos Alberto Sá Grise – VISTA CONCE-
DIDA AO VEREADOR FLÁVIO MALUF. Proj. Lei. nº. 
237/13 – Reconhece como de utilidade pública a Asso-
ciação Banda Dançante do Rosário de Santa Efigênia e 
dá outras providências -  Aut. Vereadora Gracia Maria 
Araújo Gomes. O Senhor Presidente disse: Eu queria 
fazer um apelo que em respeito às pessoas aqui pre-
sentes que os vereadores não pedissem vista, mas se 
quisessem fazê-lo eu concederei, mas deixo o apelo 
no ar. Vou encerrar a discussão. Encerrada a discus-
são. Em votação: APROVADO POR UNANIMIDADE . 
Proj. Lei. nº. 008/14 – Reconhece como de utilidade 
pública a Comunidade Terapêutica Vida e Esperança e 
dá outras providências - Aut. Vereadora Gracia Maria 
Araújo Gomes - APROVADO POR UNANIMIDADE . A 
vereadora Grácia Araújo, pela ordem: Senhor Presi-
dente eu solicito se coloque em votação as redações 
finais dos projetos de Lei 237/13 e 008/14.     O senhor 
Presidente submeteu a plenário o requerimento da 
vereadora Grácia Araújo, tendo sido o mesmo aprova-
do. Em discussão a Redação Final do Projeto de Lei 
008/14. Encerrada a discussão. Em votação: APROVA-
DA POR UNANIMIDADE A REDAÇÃO FINAL DO PROJE-
TO DE LEI 008/14. Em seguida o Sr. Presidente colo-
cou em discussão e votação a REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE LEI 237/13, TENDO SIDO A MESMA 
APROVADA POR UNANIMIDADE. SEGUNDA DISCUS-
SÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE RESOLUÇÃO. Proj. 
Resolução nº. 009/13 – Dispõe sobre instituição do 
voto aberto na Câmara Municipal de Barbacena, termi-
nando com o voto secreto do parlamentar, extinguin-
do-se os artigos 119, 120 e 121 e alterando-se a reda-
ção do art. 113, § 2º, art. 115 e art. 175, caput, todos 
do Regimento Interno – Aut. Ver. Johnson Oliveira 
Marçal – Para encaminhar votação, solicitou a palavra 
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estou perguntando porque quero chegar ao último. 
SR. PRESIDENTE:  Vai terminar às 21h. Retomando a 
palavra o vereador Flávio Maluf: Senhores vereadores. 
Há quem diga, aproveitando Pastor Johnson, há quem 
diga que o vereador não trabalha. Mas, talvez, essa 
Casa tem demonstrado que os quinze vereadores es-
tão empenhados, os quinze procuram suas comunida-
des, os quinze procuram votar com convicção. E, hoje, 
sem sombras de duvida, viu Pastor, é uma pena que a 
internet não esteja aqui hoje Sr. Presidente, é uma 
pena. Mas, a notícia chega, a notícia chega com muita 
velocidade, porque esta caixa nos perseguiu, ela tem 
que ir para o Museu da Loucura, uma cópia dela, pelo 
menos. Hoje nós estamos aqui abrindo as cortinas da 
Câmara Municipal. Hoje é um dia, um marco, talvez 
seja desses últimos anos Pastor, um dos projetos de 
maior envergadura do nosso município. Por quê? Por-
que é muito importante nós vereadores mostrarmos a 
nossa cara, a cara para vocês, porque na realidade 
quem é Excelência são vocês. São vocês que são nos-
sos patrões. São vocês que são nossos professores e 
são vocês que a gente deve uma satisfação, uma obri-
gação e um compromisso de, no dia a dia, mostrar o 
que cada um aqui pensa em relação a voto, em rela-
ção a posicionamento. Por outro lado, os Senhores 
aqui, de todas as comunidades talvez de Barbacena, 
não é porque a Casa hoje está cheia que nós nos sen-
timos pressionados , tem que vota assim ou assado, 
não, pelo contrário, essa Casa aqui tem quinze verea-
dores com suas convicções, com seus ideais e com o 
compromisso da lealdade, da lealdade com vocês e 
com toda Barbacena. E, se Deus quiser, em breve, vo-
cês retornarão para perceber que valeu a pena acredi-
tar nesses quinze vereadores, que esses quinze vere-
adores têm o compromisso com vocês, tem o 
compromisso com Barbacena e tem o compromisso de 
dias melhores. Não vou me alongar, porque Pastor, 
vereadores, nós temos obrigação de chegar ao ultimo 
projeto, limpar a pauta, no sentido do ultimo chegar, 
votar e que todos vocês e toda Barbacena se sintam 
felizes e que admirem a gente de certa forma. Muito 
obrigado  Sr. Presidente e boa noite a todos. Para en-
caminha votação, solicitou a palavra o vereador Carlos 
Alberto Sá Grise, que assim se expressou: Senhor Pre-
sidente, pelo interesse da votação e a importância, 
faço minhas as palavras do vereador Pastor Johnson e 
retiro o meu pronunciamento.  O Senhor Presi-
dente deu a palavra ao vereador Ilson Guilherme que 
também retirou sua fala.  O vereador Ronaldo Braga 
disse que também retirava a palavra, de igual forma, 
levando em consideração aos pronunciamentos bem 
colocados dos vereadores Pastor Johnson e Flávio Ma-
luf. Logo a seguir, o Sr. Presidente comunicou que es-
tava em votação o projeto de Lei. Colocado em vota-
ção, encerrada a votação, foi o mesmo APROVADO 
POR UNANIMIDADE. Pela ordem, o vereador Flávio 
Maluf: Sr. Presidente, nós temos a satisfação de rece-
ber a visita,hoje aqui, do vereador Marcos Carneiro, da 
Cidade de Eloi Mendes e do Presidente do PV de Eloi 
Mendes, Luiz Carlos Rafael, que estão acompanhando 
os nossos trabalhos e gostaria que o Sr, os convidas-
sem. O Sr. Presidente disse: Com muita alegria, vere-
ador.  Eu aproveito a oportunidade, para esclarecer 
aos presentes que o plenário está cheio e peço descul-
pas aos presentes por não estarem tão bem acomoda-
dos, mas, é bom que os Senhores saibam que o prédio 
do Palácio da Revolução Liberal foi interditado pelo 
Corpo de Bombeiros e nós estamos recuperando, res-
taurando e esperamos no aniversário da cidade, entre-
gá-lo devidamente restaurado ao povo de Barbacena. 
Nomeio os vereadores Flávio Maluf e Tererê para con-
duzir os convidados. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTA-
ÇÃO – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO. Proj. 
Dec. Leg. nº. 003/14 – Comemora os 50 (cinquenta) 
anos da Fundação Presidente Antônio Carlos – FUPAC 
e 15 (quinze) anos da Universidade Presidente Antônio 
Carlos - UNIPAC com sessão solene promovida pelo 
Poder Legislativo de Barbacena e dá outras providên-
cias – Aut. Ver. José Jorge Emídio - APROVADO POR 

UNANIMIDADE . PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
– PROJETO DE LEI. Proj. Lei nº. 079/13 – Dispõe so-
bre a instalação de sanitários químicos em obras de 
construção civil no Município de Barbacena e dá outras 
providências – Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal – VIS-
TA CONCEDIDA AO VEREADOR RONALDO BRAGA. 
Proj. Lei nº. 168/13 - Dispõe sobre a colaboração de 
corretores de imóveis, inscritos no CRECI e no CNAI, 
em alienações ou leilões promovidos pelo Poder Exe-
cutivo - Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal – VISTA 
CONCEDIDA AO VEREADOR FLÁVIO BARBOSA. Proj. 
Lei nº. 032/14 - Dispõe a outorga e a gestão de con-
cessão, visando a criação, confecção, instalação e ma-
nutenção de abrigos de parada de  transporte público 
de passageiros e de totens indicativos de parada de 
ônibus, com exploração publicitária – Aut. Ver. Márcio 
Zeferino Ferreira – VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR 
FLÁVIO BARBOSA. Proj. Lei nº. 214/13 – Institui na 
rede municipal de educação o programa Estudantes 
Amigos do meio Ambiente e dá outras providências – 
Aut. Vereadora Gracia Maria Araújo Gomes – VISTA 
CONCEDIDA AO VEREADOR FLÁVIO MALUF. Proj. Lei 
nº. 006/14 – Determina que todas as consultas médi-
co/odontológica e exames da rede pública municipal 
sejam realizadas no prazo máximo de 07 (sete) dias, 
quando o paciente tiver idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos e dá outras providências – Aut. Vere-
adora Vânia Maria de Castro – VISTA CONCEDIDA AO 
VEREADOR FLÁVIO BARBOSA. Proj. Lei. nº. 174/13 - 
Institui o sistema de reuso da água da chuva no Muni-
cípio de Barbacena, para utilização não potável em 
condomínios, clubes, entidades, conjuntos habitacio-
nais e demais imóveis residenciais, industriais e co-
merciais - Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal – VISTA 
CONCEDIDA AO VEREADOR FLÁVIO BARBOSA. Proj. 
Lei nº. 131/13 – Dispõe sobre a afixação obrigatória 
de mensagens educativas contra o consumo de bebi-
das alcoólicas nas escolas públicas e privadas situadas 
no Município de Barbacena e dá outras providências 
– Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal – VISTA CONCEDI-
DA AO VEREADOR FLÁVIO BARBOSA. Proj. Lei. nº. 
245/13 – Reconhece como de utilidade pública a Asso-
ciação dos Amigos Condutores e Auxiliares do Trans-
porte Terrestre Alternativo de Passageiros -  Aut. Ver. 
Carlos Alberto Sá Grise – VISTA CONCEDIDA AO VE-
READOR FLÁVIO BARBOSA. PRIMEIRA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO – PROJETO DE RESOLUÇÃO. Proj. Resolu-
ção nº. 008/13 – Dá nova redação ao art. 85, § 1º, do 
regimento interno da Câmara Municipal de Barbacena 
– Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal – VISTA CONCEDI-
DA AO VEREADOR BARBOSA. Proj. Resolução nº. 
010/13 – Dispõe sobre a criação da Comissão Perma-
nente de Legislação Participativa no âmbito da Câmara 
Municipal de Barbacena – Aut. Ver. Márcio Zeferino 
Ferreira - VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR FLÁVIO 
BARBOSA. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PRO-
JETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL. Proj. Emenda 
Constitucional nº. 006/13 – Altera a redação § 2 do 
art. 46 e § 2º do art. 68º, ambos da Lei Orgânica do 
Município de Barbacena – Aut. Ver. Johnson Oliveira 
Marçal – APROVADO POR UNANIMIDADE. Para justifi-
cativa de voto, solicitou a palavra o vereador Pastor 
Johnson, que assim se expressou: Senhor Presidente, 
eu quero agradecer aos Senhores vereadores, todos 
vocês, por esta vitoria do povo de Barbacena. O Flá-
vio, que estava na estrada, a gente ligou para ele, ele 
veio correndo. Aliás, eu estou falando muito obrigado 
é em nome desse povo que a gente passa a respeitar 
bem melhor agora. E, hoje, eu estou muito emociona-
do Sr. Presidente. O senhor acompanhou a minha luta. 
Eu cheguei a pensar em sair da Câmara várias vezes, 
a renunciar, por causa dos entraves, que fazem parte 
do processo democrático, mas que me deixavam as-
sim muito desiludido, Sr. Presidente. E uma das coisas 
que mais me aborreceram foi uma votação que envol-
veu o colega Gonzaga que eu tenho consciência que 
eu votei nele e, de repente, apareceu um voto lá que 
toda suspeita era de que eu não teria votado em Vossa 
Excelência, por causa dessa caixa de papelão maldita. 

Que graças a Deus, eu quero até sugerir, eu sei Sr. 
Presidente, que Vossa Excelência é um historiador, um 
grande historiador, que cuida do patrimônio da Câma-
ra com muito zelo, eu queria sugerir que essa caixa 
faça parte do cenário, do acervo, do museu, para lem-
brar de um período obscuro, sombrio, um período de 
muita decepção, de muita dor para o povo barbace-
nense. Eu me lembro que nessa Câmara eu vi alguns 
vereadores chorando. Chorando em reuniões secretas, 
chorando por decisões secretas, de joelhos. E agora, 
Sr. Presidente, eu acho que isso atenua um pouco. 
Atenua a corrupção, atenua a deslealdade, atenua a 
falta de sinceridade. Sabe por quê? Porque eu acho, 
vereador Flávio, Flávio Barbosa e Flávio Maluf, eu acho 
que o verdadeiro amigo é aquele que fala não para 
você. Não dá. Porque eu sempre defendi aqui, brigam-
-se as ideias, mas permanecem os amigos. Quantas 
vezes eu não concordei com determinados vereadores 
que aqui me antecederam e que também fizeram as 
falas depois de mim, mas continuei amigo deles. E, 
infelizmente, se tem uma coisa que não dá para conti-
nuar amigo é de um ato de falsidade, aí, realmente, 
quando uma pessoa jura para você, aperta a sua mão 
e diz, eu vou caminhar contigo e chega ali atrás da-
quela caixa, quantos prefeitos já perderam projetos 
seriíssimos ali atrás daquela caixa, sabe-se lá porque, 
sei lá, por interesse de empresários, interesses de au-
tonomes, de pessoas independentes que tinham certa 
força na Câmara. Agora sim, agora Senhor Presidente, 
sim, esta Casa representa o povo que a elegeu. Agora 
esta Casa representa o povo de Barbacena, os seus 
anseios, cada eleitor vai saber em que matéria o seu 
vereador votou, como ele mostrou a sua cara. Hoje, 
Sr. Presidente, eu vou dormir muito melhor. Eu agra-
deço Vossa Excelência, agradeço aos Senhores verea-
dores. Hoje, Sr. Presidente, o Instituto Teológico da 
Igreja do Evangelho Quadrangular fechou as suas por-
tas com oitenta alunos para estar aqui, não coube 
todo mundo, muita gente voltou por causa das acomo-
dações. e muita gente da igreja. Nós estamos com 
uma campanha lá, deve ter mais ou menos umas oito-
centas pessoas lá agora, mas, eles deixaram a campa-
nha... Só para registrar, Sr. Presidente, nós estamos 
numa campanha lá hoje, e até curioso, porque o Pas-
tor traz duas malas, a mala de Deus e a mala do diabo. 
E, hoje ele está abrindo a Mala de Deus e tá abrindo a 
Mala do Diabo lá. Eu acho que nós tiramos daqui de 
dentro a mala do diabo, com certeza, e ela foi embora 
junto com essa abertura lá. Muito obrigado Senhores, 
muito obrigado Senhores vereadores por terem cami-
nhado junto conosco com essa proposta. Flávio, a sua 
palavra, eu quero agradecer, eu conheço os seus pais, 
e eles ficariam muito orgulhosos da sua fala aqui hoje. 
Solicitou a palavra o vereador Ronaldo Braga, que as-
sim se expressou: Senhor Presidente, Ilustres Verea-
dores, Ilustres visitantes que nos honram com suas 
presenças. Vereador Marcos, da cidade de Elói Men-
des. Eu fiquei sabendo que Elói Mendes votou ontem 
o seu voto aberto, então, Barbacena está um pouco 
atrasada em relação a Elói Mendes, parabéns para a 
cidade de Elói Mendes que faz esta abertura tão im-
portante para a democracia Brasileira. Senhor Presi-
dente. Nós não podemos deixar de manifestar aqui, 
em nome da liderança da minoria, da qual fazem parte 
os vereadores Gonzaga, Kikito e esse vereador que 
vos fala, que nesse momento não significa minoria na 
Casa. Se ombreia todos os demais vereadores, tornan-
do-se uma grande maioria e faz girar a roda da ética. 
Olha Senhores, girar a roda da ética é muito difícil 
nesse país. Eu só acredito que isso possa acontecer 
quando essas questões são discutidas no âmbito mu-
nicipalista, Sá Grise. Aqui as coisas podem acontecer. 
Pastor Johnson lembrou muito bem, muita coisa ruim, 
não é vereador Amarílio, foi negociada atrás daquele 
papelão. Para se ter ideia de algumas coisas que pesa-
ram drasticamente sobre os ombros do barbacenense, 
vou citar uma só para não me alongar. Eu comparo 
aquela caixa, Pastor, a porta larga, porque a porta es-
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treita é a porta da ética, da responsabilidade, do res-
peito, da lealdade, da transparência, essa é a porta 
estreita. Agora, aquela porta onde se esconde é a por-
ta do grande convite. É a porta das facilidades, das 
negociatas, do jogo político escuso, que normalmente 
as pessoas caem em tentação e fazem, porque tudo ali 
pode ser feito. Hoje a Câmara fechou essa porta larga. 
Graças a Deus a Câmara fechou essa porta larga. Eu 
estou muito feliz, juntamente com o Kikito e o Gonza-
ga. E, vocês chegaram a esta Câmara agora, mas, há 
dois anos atrás o Gonzaga havia pedido uma revisão 
da nossa Lei Orgânica Municipal e do nosso Regimento 
Interno e, nós contratamos o Instituto Brasileiro de 
Assistência aos Municípios para que nós pudéssemos 
promover essa reforma. E, durante dois anos Pastor 
fez parte, eu fiz parte, Gonzaga e Kikito fizeram parte, 
durante dois anos, está ai prontinho, e nele o voto é 
aberto. Está lá dormindo, mas o voto é aberto. Aque-
les que trabalharam na reforma do regimento e da 
constituição, que eu tenho certeza que o vereador 
Amarílio vai colocá-lo também, ainda nesta gestão, 
para que possamos apreciá-lo e aprimorá-lo, colocar 
em pauta, porque depois que passa esse voto aberto 
Amarílio, eu tenho certeza que o resto, todos os para-
digmas serão quebrados. Esse foi o fundamental. Eu 
sei que muitos vereadores mais antigos têm certos 
temores com relação a algumas questões, muitos têm 
certos temores. Mas, o menor deles, o mais importan-
te deles é, realmente, não sucumbirmos a outros inte-
resses no jogo de força política. Eu acho, viu Amarílio, 
que a Câmara hoje dá uma contribuição fantástica. E 
deu com voto de todos. Deu com voto da maioria, deu 
com voto da minoria, entendendo que nós temos que 
avançar que temos que passar uma borracha em tudo 
que aconteceu, não interessa tudo de ruim que acon-
teceu, porque eu vou contar: nessa caixa maldita a 
cidade foi entregue para a Copasa, nós perdemos qua-
se vinte milhões de receita em nosso município, na 
maior negociata já estipulada dentro de uma Câmara 
Municipal, nós perdemos para a Copasa, o Demae foi 
rachado ao meio. Nela muitas coisas ruins acontece-
ram, onde muitos foram beneficiados, mas a cidade 
pagou um preço muito alto. E hoje nós fechamos esta 
porta larga, essas porta da tentação, essa porta onde 
as pessoas sérias capitulam, pois até os sérios capitu-
lam, porque é assim que acontece no voto secreto. 
Agora não. Nós vamos poder olhar para os compa-
nheiros e os companheiros vão ter que argumentar, 
defender suas teses, olhando um na cara do outro e 
falar assim: eu consegui convencer o Gonzaga. Gonza-
ga eu posso contar com você? Possivelmente, se con-
seguir convencê-lo, o Gonzaga votará. A mesma coisa 
a Vânia. Convenceu a Vânia? Porque se não, ela pode-
rá, gentilmente, dizer: olha, não acredito que seja o 
melhor, então, votarei contra. Então, nós respeitare-
mos isso, não é José Jorge? Respeitaremos. Qual é o 
problema? Nós não somos donos da verdade! Não 
conseguimos os argumentos necessários para o con-
vencimento. Então, é assim que vai ser a nossa rela-
ção agora, de total respeito. E, o mais importante de 
tudo, sem a normal ingerência dos poderes executi-
vos. Porque o executivo sempre ingerência. Não vou 
falar que é do prefeito agora, não, e sim de todos os 
que por aí passaram e de todos os vindouros. Eles não 
ficarão tentados em ingerenciar o Poder Legislativo e 
fazer  esse poder de capacho, ou de um mero poder 
homologador de seus interesses quando se faz um 
troca-troca. Não. Agora o poder executivo, também, 
vai ter que mostrar ao que veio, viu Graça. O poder 
executivo vai ter que nos convencer que as suas ações 
vão ser benéficas para o povo de Barbacena. Não vai 
adiantar todo mundo num cantinho e dizer: vai para a 
votação secreta que dá certo. Não tem mais voto se-
creto. Nós teremos que debater esses grandes temas 
com a sociedade organizada, com a sociedade barba-
cenense.  Isso é o bonito da democracia. As lágrimas 
do Pastor Johnson não dizem respeito a uma vitória só 

não. Elas dizem respeito a um sentimento, pois a Câ-
mara toda votou a favor. Nós votamos a favor de tan-
tas coisas que já passaram por aqui, mas é um senti-
mento, um sentimento de liberdade. Eu senti a mesma 
coisa, um sentimento de liberdade, parece que tirás-
semos de nossos ombros um fardo pesado, que não 
éramos merecedores de conduzi-lo. De maneira in-
consciente, ou achando que aquilo era o melhor cami-
nho, aceitamos aquele fardo e estamos caminhando... 
eu caminho com ele há vinte anos, estou no quinto 
mandato, Vossa Excelência no sétimo, Flávio no sexto 
mandato, e nós convivemos com isso a vida inteira e 
eu sempre tentei Presidente, Vossa Excelência é teste-
munha disso,  que nós tínhamos que trazer esta trans-
parência porque ninguém, nenhum Poder Legislativo, 
Graça, suporta a força de um  poder executivo que 
não seja democrático, que não seja participativo, que 
não seja transparente. Acabou. Graças a Deus acabou, 
Nós colocamos uma pedra sobre isso. Nós consegui-
mos silenciar aquela porta miserável que nos chamava 
e nos atentava a todo o momento. Nós agora vamos 
tramitar discutir com mais lealdade, com mais amiza-
de, com mais respeito e, principalmente, respeito para 
com a população de nossa cidade que vai nos acom-
panhar pela internet o tempo inteiro como nos posicio-
namos e, as vezes, estaremos nos posicionando, tal-
vez, a contragosto, porque entendemos que aquele é 
o melhor caminho para a cidade, é o direito do contra-
ditório. Nem sempre estaremos votando em tudo o 
que os outros pensam, não é assim a democracia. Ela 
pressupõe isso, o direito do contraditório. Podemos 
achar que estamos fazendo o melhor, mas outros po-
dem achar que estamos fazendo o pior, mas nós te-
mos que estar ali firmes, é o que eu acredito, é o que 
eu defendo. Nem sempre acertaremos, tentaremos 
acertar muito mais, mas, nem sempre acertaremos 
nas nossas intenções. Mas, acredito Pastor, que daqui 
para frente isso melhora muito. Refina o Poder Legis-
lativo, Amarílio. Refina porque teremos que apresentar 
questões que dizem respeito ao cotidiano da nossa 
população.  Teremos que nos influir em questões ter-
ríveis, como a questão da saúde, os momentos que 
estamos passando na saúde, a níveis municipal, esta-
dual e federal. Nós teremos que mexer nessa ferida. O 
Gonzaga teve hoje uma reunião importantíssima com 
o Sá Grise, eu não pude participar, mas comuniquei ao 
Gonzaga, depois eu vou querer saber de tudo que 
aconteceu. Vai ser um momento que nós temos para 
crescer. A Câmara hoje fez girar a roda da ética, é di-
fícil. E, quando a gente gira a roda da ética, ela engre-
na, ela vai embora, ela vai impulsionando outras coi-
sas boas e nós vamos poder andar no meio da 
população de cabeça erguida. Essa é uma Câmara que 
teve a coragem de por... não vai botar fogo, porque o 
Pastor Johnson com sua prudência, com sua inteligên-
cia, muito bem já solicitou que vá para a história da 
Câmara. Uma página que dever ser vista e nunca mais 
copiada. A página do cerceamento, a página dos olhos 
fechados, da omissão, das negociatas, das facilidades, 
era assim no passado, hoje não é mais.  Hoje nós fa-
lamos abertamente com a população e assumimos 
nossas responsabilidades como legisladores. Que bom 
que isso aconteceu, que belo dia. Não é só o Senhor 
que vai dormir tranquilo hoje não Pastor. Eu acho que 
a cidade, aqueles que aqui estão, vão poder entender 
um pouquinho, talvez não percebam a nossa alegria, a 
nossa satisfação, mas, vão entender o que passamos 
durante todo esse tempo. Quanta falsidade, e agora 
ela caiu por terra. Vencemos um inimigo silencioso, 
um inimigo misterioso que nunca sabíamos quem era, 
imaginávamos, não precisamos dele mais. Agora tere-
mos que conviver olhando nos nossos olhos, conviven-
do com as nossas diferenças, com as nossas virtudes 
e fraquezas, mas com a verdade estampada nos olhos 
e, a verdade sempre vence. Em aparte, o vereador 
Luiz Gonzaga: Vereador Ronaldo Braga, eu queria 
apenas comunicar que, quando Vossa Excelência citou 

a reunião que tive hoje com o Vereador Sá Grise, gos-
taria apenas de deixar comunicado que a Vereadora 
Grácia Araújo também participou desta reunião. Reto-
mando a palavra o Vereador Ronaldo Braga: Agradeço 
o comunicado e deixou aqui o meu boa noite a todos. 
Na qualidade de líder, solicitou a palavra o vereador 
Marcio Zeferino, que assim se expressou: Boa noite 
Presidente, vereadores, público presente, esse público 
que está de parabéns, é assim que tem que fazer e vai 
continuar fazendo. Eu gostaria aqui de cumprimentar 
o meu companheiro Pastor Johnson, é um homem sé-
rio, é um homem tranquilo, parabéns Pastor. Tive o 
prazer de disputar eleição com Vossa Excelência, eu o 
Senhor, o Kikito, quando nós sentamos no Clube Bar-
bacenense, o Senhor falou: vem trovão ai em cima da 
gente... tô morto, Márcio do Odeite tá morto, mas, 
Graças a Deus, pelo sangue da família, pela continui-
dade da família, isso não pode acabar não. Se Deus 
quiser daqui pra frente teremos coisas melhores. Em 
seguida, o Sr. Presidente deu a palavra ao vereador 
Tadeu José, que assim se expressou: Senhor Presiden-
te, mais uma vez boa noite. Senhoras e Senhores boa 
noite. Pastor Johnson meus parabéns por esta vitória 
que não é só do Senhor, mas é de todo o povo de 
Barbacena, é de todos nós. Eu faço de minhas pala-
vras aqui tudo o que o vereador Ronaldo Braga falou. 
É a transparência, é a ética, a dignidade, conversar 
um olhando no olho do outro, sem ter o temor de to-
mar uma rasteira atrás daquela caixa que o Senhor 
tanto condenou.  Eu queria fazer um pedido Excelên-
cia e,  ter o respeito dos vereadores, porque esta situ-
ação é tão relevante quanto esta que foi votada aqui 
agora. Ontem, nós apresentamos um requerimento, 
no qual solicitamos que todos os servidores que atuam 
em entidades de assistencial social, nas creches ou em 
outras similares, como cantineiras, monitoras, auxilia-
res de serviços gerais, auxiliares de ensino, não só das 
creches como de todas as entidades de assistência 
social que estão na mesma situação, que estão, se-
gundo informações que recebemos, por telefone, de 
servidores da secretaria  de educação, que elas não 
terão o salário do mês de junho e parte de julho, em 
função do recesso das férias escolares, o que achamos 
uma indignidade com esses profissionais. Ontem aca-
tamos, com muita alegria, a manifestação do vereador 
Gonzaga e conversamos hoje com trinta e uma entida-
des a mais e incluímos outras também no requerimen-
to no qual solicitamos também que seja aprovado 
nesta Casa. Senhor Presidente, esse requerimento 
será protocolado amanhã, e queria o entendimento 
dos Srs. Vereadores, porque onze de junho é daqui a 
alguns dias, menos de quinze dias, não sei o tempo 
exato. Então, quando este requerimento for aprovado 
eu gostaria que estes servidores tivessem a segurança 
que seus salários serão garantidos neste mês de re-
cesso, porque todas as pessoas têm direito as férias 
remuneradas e não pode ser diferente para eles. En-
tão, eu queria pedir a Vossa Excelência, obviamente 
após ouvido o plenário soberano desta Casa, como 
demonstrou hoje, que esse requerimento seja apre-
ciado em caráter de urgência, na reunião de quinta 
feira para que possa ser encaminhado ao prefeito e 
surta efeito necessário e tão importante na vida des-
sas pessoas. SR. PRESIDENTE: Srs. Vereadores, em 
caráter excepcional, eu submeto a apreciação dos Se-
nhores, o requerimento do Ilustre vereador Tadeu 
José, para que o mesmo entre na pauta com priorida-
de na próxima reunião. Coloco em discussão o reque-
rimento. Encerrada a discussão, em votação: APROVA-
DO POR UNANIMIDADE. Solicito a Secretária da Casa 
colocar o requerimento, em prioridade, na primeira 
parte da reunião de quinta-feira. Senhores vereado-
res, são 20h56, terminamos a parte de discussão e 
votação de projetos. Com a palavra o Vereador Tererê. 
No uso da palavra, o vereador Ilson Guilherme (Tere-
rê) assim se expressou: Boa noite presidente, boa noi-
te vereadores e publico presente. Presidente, eu quero 
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falar sobre o assunto, graças a Deus, que era um dos 
assuntos mais debatidos nessa Casa. Na hora da vota-
ção dos projetos, muitas vezes a pessoa subia na Tri-
buna falava que votava sim e quando chegava lá atrás 
votava diferente. Então, graças ao Pastor Johnson, e o 
projeto dele, e muitos outros que vêm há muitos anos 
nesta Casa tentando acabar com o voto secreto, e eu 
quando cheguei nesta Casa abracei esta bandeira, o 
Pastor sabe disso. Na última reunião, tava sendo até 
filmado, eu falei, todo mundo comentou, a FM até co-
mentou o meu apelo, citei na Ceasa, citei no Bairro do 
José Jorge, fiz o meu apelo, fiz a minha parte também 
e solicitei ao povo que pedisse aos seus vereadores 
que votassem o projeto que é de noventa por cento de 
transparência para acabar com o mal estar aqui com a 
gente, porque secreto é para alguns, porque muitos 
quando chegam ali na caixa para votar secreto e vo-
tam diferente do que foi combinado, ele sai e fica ver-
melho, fica branco, a feição muda. A gente sabe. É 
difícil a pessoa mudar, ficar normal. Como diz no dita-
do: tem pessoas que tem sangue frio. Aqui teve pes-
soas, que vota aqui de beneficiar os próprios funcioná-
rios, com seis votos contrários, que era para beneficiar 
os nossos funcionários. Então, a gente tem que falar o 
que está acontecendo. Passou hoje esse projeto pas-
sou, graças ao Pastor, graças ao povo que estava oran-
do e ao povo que veio aqui. Porque, não precisa falar 
não, porque o projeto estava polêmico, a gente tem 
que ser sincero. Em todas as votações aqui eu sou 
sincero. Tanto que quando o prefeito chega e diz: ô 
Tererê, você vota assim, você vota ou não. Eu falo, 
Prefeito eu não voto nessa matéria não. Sou claro, sou 
autêntico. Não estou aqui criticando ninguém, mas eu 
sou autêntico, Pastor sabe disso, Ronaldo sabe disso e 
o Gonzaga também. Então, agora, graças a Deus, está 
consolidado, não é Pastor. Eu gostaria de pedir o nos-
so professor, que é o nosso Presidente Amarílio Andra-
de, que constasse na Ata que esses vereadores dessa 
nova legislatura que ajudaram a derrubar o voto se-
creto e aprovar o voto aberto, eu gostaria que cons-
tasse para que as futuras gerações vejam os vereado-
res que ajudaram a esclarecer. Embora gente, por 
falar em política, nossa cidade é uma cidade política e 
nós não podíamos ficar com esse voto secreto, tanta 
cidadezinha já se manifestando contra o voto secreto 
e nós não podíamos ficar assim. Mas, graças a Deus, 
eu tive a oportunidade de chegar nessa Casa para aju-
dar, contribuir Pastor, com esse projeto que é a altura 
de sua pessoa. Então, o Senhor está de parabéns e 
Deus quer as pessoas bem e nós somos do bem. Mui-
to obrigado a todos que vieram aqui apoiar o Pastor e 
apoiar Barbacena. E, agora Ronaldo, eu quero falar do 
problema de saúde em nossa cidade. Uma funcionária 
nossa lá, que trabalha lá na minha casa, ajuda a cuidar 
das minhas crianças, ela ontem chegou na Santa 
Casa, por volta de oito horas da manhã e saiu de lá 
depois das cinco horas, cinco da tarde com a sua filha. 
Isso que a gente tá falando a cidade sabe que não é 
boato, é fato. Infelizmente a cidade, eu sei que o pre-
feito está fazendo um esforço grande para fazer um 
hospital, está com uma verba de dezenove milhões de 
reais, mas, como diz o ditado, enquanto o Titanic não 
é construido é preciso que existam as barquinhas para 
levar o povo de um lado para o outro, é preciso que os 
postos funcionem, que as Upas funcionem até o pro-
vável hospital porque a doença é todo dia, todo dia 
tem uma pessoa na fila. Isso já vem se arrastando há 
anos em nossa cidade, não é só com o atual governo. 
Eu gostaria que o governo desse uma atenção a saú-
de. A gente tem visto aí umas festas muito bonitas, 
não estou aqui para criticar, mas com valores até ele-
vados de gastos. Vamos aplicar um pouco na saúde. 
Lá em Correia de Almeida, Pastor, a gente já teve 
atendimento no nosso hospital de vinte e quatro ho-
ras, mas hoje o hospital não consegue atender o povo, 
o povo vem pra cá, joga para um lado, joga para o 
outro. O sujeito falou: o Tererê, alugou aqui em cima 

da Caixa Econômica, tá bonito, aquele tanto de coisa, 
mas o que é que acontece: não tem o despacho, a 
pessoa chega ali, ele vai para um outro lugar, ele vai 
pra Santa Casa, Márcio, vai pro Vilela, fica igual um 
ping pong, pra lá e pra cá.  Igual o caso aí, eu estava 
para Belo Horizonte, a minha empregada, coitada, 
vem de ônibus, saiu de casa cedinho, chegou lá oito 
horas, vem de ônibus, as pessoas estão em dificulda-
de, sofrendo. O nosso governo tem tanta gente, pode-
ria colocar umas pessoas nesses pontos cruciais para 
fazer o polimento, para olhar, ver a necessidade, não é 
só o médico não, tem funcionário, poderia colocar fun-
cionário lá para sentir o que o povo está sofrendo. O 
governo deve antenar para essas coisas. Porque, falta 
de gente não é, está faltando é direcionar as pessoas. 
A gente vai nas Secretarias, tem gente tanta, às vezes 
não tem nem acomodação para as pessoas, mas, gen-
te tem. Nos dias de pagamento da prefeitura os ban-
cos são tumultuados, a gente não está falando contra 
não, mas que se coloque gente para atender ao povo. 
Eu acho que nós os vereadores, o governo que veio, a 
gente veio para fazer diferente.  A nossa saúde a gen-
te precisa colocá-la no trilho certo. Em aparte, o vere-
ador Luiz Gonzaga: Eu agradeço o aparte, e aproveitar 
que Vossa Excelência está comentando sobre os 
problemas da saúde, para aproveitar a presença 
das pessoas aqui, para lembrar que amanhã nós 
teremos uma reunião com a presença do Secretá-
rio de Saúde e seria muito importante que a Câ-
mara também estivesse cheia com a população 
de Barbacena, para ouvir e questionar o Secretá-
rio Municipal de Saúde, e questionar o que ele vai 
estar falando, porque ele vai falar que está tudo 
bem e, não está. Retomando a palavra, o verea-
dor Ilson Guilherme; A nossa saúde, na reunião 
passada o vereador Ronaldo comentou aqui na 
Tribuna, o município recebe cerca de cento e dez 
a cento e vinte milhões de reais por mês e as 
pessoas tem reclamado que vão aos Postos e não 
tem remédios, a gente precisa saber o que está 
acontecendo. Lá em Correia de Almeida, lembra 
quando falei da faxineira de Correia de Almeida, ela 
tem que fazer faxina no Hospital de Correia de Almei-
da, é um posto, mas a gente fala que é Hospital, faz 
na casa do medico Cubano, agora estão levando ela 
para fazer faxina em Torres. Ela falou: ô Tererê, eu 
não estou aguentando, eu não sei o que eu faço. Ela 
tem problema de coluna. Eu falei, não sai não, deixa 
que eles a demitam. Então, para os Senhores 
verem,uma faxineira, ela tem que atender casa do 
médico, hospital de Correia, e agora estão levando-a 
para fazer faxina em Torres. Dizem que não tem gente 
para fazer faxina em Torres. Muito obrigado a todos. O 
Senhor Presidente, disse que: determino a chamada 
final dos vereadores e, a seguir passo a palavra ao 
vereador Pastor Johnson. A Senhora Secretária fez a 
chamada final dos vereadores conforme registrado em 
livro próprio. Pela ordem, o vereador Pastor Johnson: 
Senhor Presidente, eu apenas gostaria de pedir a Vos-
sa Excelência que, se possível, a reunião de hoje cons-
tasse na íntegra em Ata dos Trabalhos desta Casa e 
gostaria de uma cópia da mesma. Eu gostaria aqui 
também de agradecer ao vereador Carlos Roberto Ba-
tista, o Kikito, que está de Atestado Médico hoje, mas, 
vendo a importância do projeto, o vereador ficou aqui 
até o final o que demonstra a sua hombridade e o 
desejo de caminhar com honestidade. Senhor Presi-
dente: DEFERIDO O PEDIDO DO VEREADOR PASTOR 
JOHNSON. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presiden-
te declarou encerrada a presente sessão às 21h10, 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: Vereador Amarílio Au-
gusto de Andrade. Secretária: Vereadora Gracia Maria 
Araújo Gomes.

CONSELHOS MUNICIPAIS

CONSELHO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE - CMDCA
Presidente: Luiza Mara Afonso da Silva

EXTRATO DE RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO DO CMDCA Nº. 013/2014, 04 DE JUNHO 
DE 2014 - “Dispõe sobre a aprovação de projetos para 
financiamento previsto em edital nº001/2014 atraves 
do Fundo da Infância e Adolescência – FIA/FMDCA. O 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE – CMDCA, no uso de suas com-
petências legais e regimentais, conferidas pela Lei Fe-
deral nº. 8.069 de 13 de julho de 1990, Lei Municipal 
Nº. 3.740 de 09 de abril de 2003, através da delibe-
ração lavrada na Ata nº227 de 04 de junho de 2014, 
RESOLVE: Art. 1º - Aprovar, por unanimidade de seus 
conselheiros os projetos das entidades registradas no 
CMDCA apresentados conforme Edital nº001/2014 – 
CMDCA para financiamento através do Fundo da In-
fância e Adolescência – FMCA/FIA, listados a seguir:

Art.2º - Esta Resolução entra em vigor na presente 
data. Barbacena,04 de Junho de 2014. Luiza Mara 
Afonso Silva - Presidente do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente.

   Prefeitura Municipal de Barbacena               
 
 
 

ENTIDADE PROJETO VALOR 
Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Barbacena - APAE 

Projeto “Avaliação e 
Atendimento Específico – 
PAAE” 

 
R$17.388,67 

Associação Creche Escola “Irmãos do 
Caminho 

Projeto “Quem Acredita 
sempre Alcança” 

 
R$18.000,00 

Associação Família de Maria/ Instituto 
Padre Cunha 

Projeto “Taekwondo”  
R$18.000,00 

Fundação João XXIII Projeto “Oficina do Saber “De 
Mãos Dadas” 

 
R$17.999,15 

Inspetoria Madre Mazzarello/ Instituto 
Maria Imaculada 

Projeto “Pequena Orquestra”  
R$18.000,00 

Instituto Onda Gomes Projeto “Ser & Conviver 
 

R$18.000,00 

Obras Passionistas São Paulo da Cruz Projeto “ Taekwondo: Seja 
um guerreiro na vida etapa II” 

 
R$18.000,00 

Obras Sociais Santo Antonio Projeto “Metamorfose – 
Etapa II” 

 
R$18.000,00 

 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONAS

Presidente: Rita de Cássia Gonçalves Candian

EXTRATO DE DELIBERAÇÃO
DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº 021/2014, DE 30 DE JU-
NHO DE 2014. - “APROVA os termos de ACEITE DO 
PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO AO ACESSO 
AO MUNDO DO TRABALHO ACESSUAS NO MUNICIPIO 
e da  EXPANSÃO, À QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE 
PROTEÇÃO SOCIAL  Ao ADOLESCENTE EM CUMPRI-
MENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO 
ABERTO DE LIBERDADE ASSISTIDA – LA E PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE - PSC.” O CONSE-
LHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONAS, 
no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Muni-
cipal nº. 3.595 de 23 de Março de 2000, com as alte-
rações decorrentes da Lei Municipal nº. 3.775 de 21 
de outubro de 2003 e considerando o que dispõe a Lei 
Orgânica de Assistência Social – LOAS, nº. 8.742 de 07 
de dezembro de 1993 através da deliberação lavrada 
em ata nº162, de trinta de junho de dois mil e qua-
torze. RESOLVE: Art. 1º - Aprovar por unanimidade o 
Termo de Aceite do Programa de Promoção ao Acesso 
ao Mundo do Trabalho ACESSUAS no Município. Art. 2º 
Termo de Aceite referente à expansão à qualificação 
do serviço de Proteção Social ao Adolescente em cum-
primento de Medidas Socioeducativas em meio aberto 
de Liberdade Assistida – LA e Prestação de Serviços a 
Comunidade – PSC. Art. 2º - Esta deliberação entra 
em vigor na presente data. Barbacena, 30 de junho de 
2014. Rita de Cássia Gonçalves Candian - Presidente 
do Conselho Municipal de Assistência Social.
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