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15) Declaração de atendimento ao disposto na Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal*;
16) Declaração de idoneidade para o exercício das atribuições do cargo de provimento em comissão*
17) Exame Médico Pré-admissional (agendar no IMAS – Instituto Municipal de Assistência ao Servidor, que fica no ANGELINA FERREIRA, telefone 3339-2019).
18) Abertura de conta bancária no Banco Itaú (Xerox do cartão ou comprovante do
contrato bancário. Obs.: Pegar carta para abertura de conta no setor de entrega
de documentos – RH);
19) Certidões de bons antecedentes comprovados por meio dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos cinco anos,
das Justiças Federal e Estadual, e folhas de antecedentes emitidas, no máximo, há
seis meses, pela Polícia dos Estados onde tenha residido nos últimos cinco anos; As
Certidões supracitadas poderão ser adquiridas nos seguintes locais: 19.1 - Certidão
da Justiça Federal Via Internet no Endereço: http://www.jfmg.jus.br (Se for de
Barbacena, gentileza selecionar a opção: Subseção Judiciária - São João Del Rei)
19.2 – Certidão da Justiça Estadual Via internet no Endereço: http://www.tjmg.
jus.br Rua Belisário Pena, 456 – Centro – Fórum Mendes Pimentel – Barbacena/
MG - Telefone: 3339-5000 19.3 - Certidão da Polícia Civil - Via Internet no Endereço:
https://wwws.pc.mg. gov.br.

PODER EXECUTIVO

Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos

EXTRATO DE PORTARIAS ASSINADAS PELO
EXMO SR PREFEITO MUNICIPAL
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo,
em conformidade com as Leis em vigor, em especial com o disposto na Lei Municipal
nº 4.977, de 20 de novembro de 2019; e na forma do art. 26, inciso I, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:
PORTARIA Nº 21.683 - EXONERAR Maria Angélica Viana, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor de Ouvidoria da Saúde, na Chefia de Ouvidoria-Geral, na
Secretaria Municipal de Governo, a partir de 02/06/2020. Barbacena, 01 de junho
de 2020.
PORTARIA Nº 21.684 - NOMEAR Heloísa Helena da Costa, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor de Ouvidoria da Saúde, na Chefia de Ouvidoria-Geral, na Secretaria Municipal de Governo, a partir de 02/06/2020. Barbacena,
01 de junho de 2020.

ANEXO II
CANDIDATOS CONVOCADOS
CARGO DE PEDREIRO

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes
Secretária Municipal de Governo

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SAS
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NOME

CPF

DATA DE NASC.

NOTA

MARCELO RONDINELY JACOB

*******26-83

06/06/1983

8

Diretor: Bruno Moreira Mota

CARGO DE SERVENTE

PROCESSO SELETIVO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 001/2018
- SERVIÇO DE AGUA E SANEAMENTO – SAS
O DIRETOR GERAL DO SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Decreto Municipal nº 8619 que dispõs sobre as
medidas de prevenção ao COVID-19 e as alterações através do Decreto Municipal
8661, torna público que:
1. Fica prorrogado até o dia 30 de junho de 2020 o prazo para que os candidatos
abaixo relacionados apresentem na Divisão de Recursos Humanos do SAS, situada
na Av. Governador Benedito Valadares, bairro Padre Cunha, os seguintes itens:
a) Comprovação de experiência por meio de registro de contrato de trabalho na
CTPS ou declaração de Pessoa Jurídica de Direito Público, ou de Pessoa Jurídica de
Direito Privado relativa à empresa do ramo pertinente à atividade, na qual deverão constar CNPJ e firma reconhecida, conforme exigido no edital para os cargos
pertinentes;
b) Documentação listada no ANEXO I.
2. A não apresentação ou o não cumprimento do estabelecido na letra a do Item 1,
bem como a ausência de qualquer dos documentos exigidos no ANEXO I do presente Edital implicará na desclassificação do candidato no respectivo processo seletivo.
3. Os documentos deverão ser apresentados somente pelo candidato ou por procurador devidamente nomeado para este fim.
4. O horário de recebimento dos documentos será de 12:00 às 17:00.
5. Após análise dos documentos, os candidatos serão convocados para assinar o
contrato e iniciarem suas atividades, devendo, portanto, os mesmos acompanharem as publicações referentes ao Processo Seletivo no site oficial da Prefeitura
Municipal de Barbacena (www.barbacena.mg.gov.br).

NOME

CPF

DATA DE NASC.

TEMPO

NOTA

58

DIRCEU ALVES DAS CHAGAS

*******16-34

06/07/1973

00:35’37’’

9,5

59

BENEDITO CARDOSO MACHADO

*******66-24

17/08/1978

00:37’20’’

9,5

60

FÁBIO JOSÉ DE SOUZA

*******36-60

23/07/1978

00:41’30”

9,5

61

ROSENI
SOUZA

*******86-25

19/07/1976

00:52’06’’

9,5

62

WILSON DOS SANTOS

*******16-04

22/06/1976

00:59’19’’

9,5

63

FRED MONTANA DE OLIVEIRA

*******26-53

28/01/1971

00:31’40’’

9,0

64

IURI MATHEUS DE ARAUJO

*******36-10

01/01/1999

00:35’29’’

9,0

65

RICARDO
MOTA

*******66-37

17/06/1980

00:46’06’’

9,0

DOMINGOS

CAMPOS

DE

DA

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes
Secretária Municipal de Governo

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA

Bruno Moreira Mota

Diretor Geral do SAS

Presidente: Amarílio Augusto de Andrade

ANEXO I
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO
Os documentos marcados com * estão disponibilizados para preenchimento e
impressão no endereço http://barbacena.mg.gov.br/2/concurso/docs/Formul%C3%A1rio%20-%20Processo%20Seletivo%20-%20Preench%C3%ADvel.pdf
1) 2 (duas) fotos 3X4 recente, colorida com fundo claro.
2) Original e cópia da Carteira de Identidade;
3) Original e cópia do Registro Civil (se casado);
4) Original e cópia do Título Eleitoral e certidão eleitoral Endereço: http://www.tse.
jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao -eleitoral
5) Original e cópia do CPF;
6) Original e cópia do Certificado de Reservista (se do sexo masculino);
7) Cópia e original do Nº de inscrição no PIS/PASEP (se já inscrito);
8) Cópia da 1ª e 2ª folha da Carteira de Trabalho (se tiver);
9) Comprovante de residência (Xerox).
10) Cópia e original do diploma registrado no MEC do curso exigido, para comprovação da escolaridade exigida pelo respectivo cargo ou função;
11) Declaração de encargo de família para fins de Imposto de Renda*;
12) Declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo público*(que poderá ser
apresentado na assinatura do contrato);
13) Ficha cadastral do Servidor*;
14) Declaração de bens e valores (cópia da última declaração de Imposto de Renda), ou, caso não possua bens ou valores, declaração de inexistência de bens e
valores*;

RESUMO DE ATAS
RESUMO DA ATA 065/2019 - 048ª Sessão Ordinária – 12.09.2019 - 2º. Período - 3º.
Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário:
Vereador José Jorge Emídio. Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h27 “Minha alma glorifica ao
Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para
sua pobre serva.” (Lucas 1:46:47) - Leitura e Discussão das Atas: - Atas 055/2019,
056/2019 e 059/2019 – Aprovadas por unanimidade. II – Leitura da Correspondência e Comunicações: - Ofício nº.1002/19 – Senador Davi Alcolumbre – Resposta ao
memorial do Ver. Edson Rezende Morais e demais edilidade encaminhando Nota
Informativa nº. 4.1000/19, elaborada pelo consultor Legislativo Paulo Springer de
Freitas. - Convite do Conselho Municipal de Saúde convidando os senhores vereadores para participarem da reunião ordinária do referido conselho no dia 16.09.19,
com início em 1ª chamada às 18h3o e em 2ª chamada ás 19h, no auditório sede
do conselho, praça Conde de Prados, s/nº, centro, 2º. Piso apresentação do projeto
de lei orçamentária 2019 para o exercício financeiro de 2020. - Convite Prefeitura
Municipal e subsecretaria Programas Sociais e o Conselho Municipal de Assistência
Social convidando os vereadores para participar da 12ª Conferência Municipal de
Assistência Social com o Tema Assistência Social: direito do povo, com financiamento público e participação social será realizada no dia 13 de setembro de 2019 às
8:00h no Automóvel Clube de Barbacena – cópia para todos vereadores – convite
encaminhado a todos vereadores. - Ofício nº. 022/19 – Gabinete do Vereador Milton
Roman – justificando ausência na reunião de hoje por motivo de viagem a cidade
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de Santana do Garambéu a fim de participar de uma
Audiência Pública a respeito de retirada de areia do
Rio Grande. PROJETO PROTOCOLADO NA CASA - Proj.
Lei nº. 095/19 – Dispõe sobre a obrigação de assentos
preferenciais para idosos, gestantes, pessoas com deficiência e pessoas obesas, bem como mesas adaptadas para cadeirantes e dá outras providências. – Aut.
Vereadora Vânia Maria de Castro. SEGUNDA PARTE
– ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h32 Discussão e Votação de Projetos. Com a palavra pela ordem o vereador Thiago Martins fez pronunciamento que segue na
íntegra da ata original. O vereador Edson Rezende fez
uso da palavra pela ordem. O vereador José Jorge fez
uso da palavra como líder. O vereador Carlos Du fez
uso da palavra como líder. O vereador Thiago Martins
fez uso da palavra como líder. O vereador Glauber fez
uso da palavra pela ordem. O vereador José Antônio
fez uso da palavra pela ordem. SEGUNDA DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA
Proj. Lei nº. 072/19 – Altera o art. 7º. da Lei nº. 4.956,
de 15 de julho de 2019 – Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 14.09.19. APROVADO PELA UNANIDADE DOS
PRESENTES. Com a palavra pela ordem o vereador
José Jorge solicitou que o projeto fosse colocado em
discussão e votação em redação final. Solicitação essa
que foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Em redação
final Proj. nº. 072/19 – Altera o art. 7º. da Lei nº.
4.956, de 15 de julho de 2019 – Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 14.09.19. APROVADO PELA UNANIDADE DOS PRESENTES. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA Proj.
Lei nº. 052/19 – Altera o art. 4º e o Anexo Único da
Lei nº 4.893, de 11 de setembro de 2018, que “Dispõe
sobre os requisitos para provimento e o percentual
mínimo de cargos em comissão a serem preenchidos
por meio de recrutamento limitado no âmbito do Poder Executivo – Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM
15.09.19. REJEITADO COM DUAS ABSTENÇÕES QUATRO VOTOS FAVORÁVEIS E CINCO VOTOS CONTRÁRIOS. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME
DE URGÊNCIA Proj. Lei nº. 091/19 - Dispõe sobre o
Fundo Municipal de Patrimônio Artístico, Histórico e
Cultural de Barbacena – FUNPC e dá outras providências – Aut. Executivo – PRAZO VENCE EM 09.10.19
O vereador Thiago Martins fez uso da palavra para
discutir o projeto. O vereador Carlos Du fez uso da
palavra para discutir o projeto. Com a palavra para
discutir pela segunda vez o vereador Thiago Martins.
Nesse momento, o Sr. Presidente interrompeu o vereador para informar que estava encerrado o período de
discussão e votação dos projetos. TERCEIRA PARTE
– ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 20H32 O vereador Odair Ferreira fez uso da
palavra pela ordem. O vereador Nilton César fez uso
da palavra pela ordem. Não havendo mais oradores e
nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente declarou
encerrada a presente sessão às 20h39 e eu, Danielle
de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a
presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário:
Vereador José Jorge Emídio.
RESUMO DA ATA 097/2019 - 025ª Sessão Extraordinária – 08.11.19 – 2º Período – 3º Ano da Legislatura.
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade.
Secretário: Vereador José Jorge Emídio. Vereadores
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h27
“Louvai ao SENHOR. Bem-aventurado o homem que
teme ao SENHOR, que em seus mandamentos tem
grande prazer. A sua semente será poderosa na terra;
a geração dos retos será abençoada.” (Salmos
112:1,2) - Leitura e Discussão das Atas: - Atas nº
092/2019 e 093/2019 – Aprovadas por unanimidade.
II – Leitura da Correspondência e Comunicações: Não houve. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h30 Discussão e Votação de Projetos PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE
URGÊNCIA URGENTÍSSIMA Proj. Lei nº. 122/19 - Altera o art. 4º e o Anexo Único da Lei nº 4.893, de 11 de
setembro de 2018, que “Dispõe sobre os requisitos

para provimento e o percentual mínimo de cargos em
comissão a serem preenchidos por meio de recrutamento limitado no âmbito do Poder Executivo - PRAZO
VENCE EM 08.11.19. APROVADO PELA UNANIMIDADE
DOS PRESENTES. VETOS - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICA Veto Total Proj. Lei nº. 040/18 - Dispõe sobre a
obrigatoriedade da divulgação da lista de ruas, em ordem prioritária, onde serão executados serviços de
pavimentação e calçamento no município - Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 05.09.19. O vereador
Edson Rezende fez uso da palavra para discutir o projeto. Encerrada a discussão o presente veto foi colocado em votação e foi MANTIDO COM CINCO VOTOS
CONTRÁRIOS E SETE VOTOS FAVORÁVEIS. Veto Total
Proj. Lei nº.0l9/19 – Incentiva a apresentação de artistas do município de Barbacena, nos termos que menciona - Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 05.09.19.
O vereador Carlos Du fez uso da palavra para discutir
o projeto. O vereador Flávio fez uso da palavra para
discutir o projeto. O vereador Edson Rezende fez uso
da palavra para discutir o projeto. Encerrada a discussão o veto foi colocado em discussão e foi MANTIDO
COM DUAS ABSTENÇÕES, CINCO VOTOS CONTRÁRIOS E SEIS VOTOS FAVORÁVEIS. Veto Total Proj. Lei
nº. 035/18 - Institui o “Programa Barbacena Mais Limpa” no Município de Barbacena e dá outras providências - Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 05.09.19.
A vereadora Vânia fez uso da palavra para discutir o
veto. O vereador Edson Rezende fez uso da palavra
para discutir o veto. O vereador José Antônio fez uso
da palavra para discutir o veto. Com a palavra para
discutir o vereador Milton Roman pediu que fossem
lidas as razões do veto. O vereador Carlos Du fez uso
da palavra para discutir o veto. Encerrada a discussão
o projeto foi colocado em votação e foi REJEITADO
COM OITO VOTOS CONTRÁRIOS E TRÊS ABSTENÇÕES. Veto Total Proj. Lei nº. 081/18 - Acrescenta o §
3º. Ao art. 19 da Lei Municipal nº. 3246/1995 - Código
Tributário Municipal e dá outras providências. - Aut.
Executivo - PRAZO VENCIDO EM 05.09.19. O vereador
Edson Rezende fez uso da palavra para discutir o projeto. A vereadora Vânia fez uso da palavra para discutir o projeto. O vereador Carlos Du fez uso da palavra
para discutir o projeto. O vereador Ewerton fez uso da
palavra para discutir o projeto. O vereador Carlos Du
fez uso da palavra para discutir o projeto. O vereador
Flávio Maluf fez uso da palavra para discutir o projeto.
A vereadora Vânia fez uso da palavra para discutir o
projeto. O vereador Flávio Maluf fez uso da palavra
para discutir o projeto. Encerrada a discussão o veto
foi colocado em votação e foi REJEITADO COM NOVE
VOTOS CONTRÁRIOS E TRÊS ABSTENÇÕES. Veto Parcial Proj. Lei nº. 061/19 – Altera a Taxa de Administração instituída pela Lei nº. 4.233, de 2009 e dá outras
providências. Executivo - PRAZO VENCE EM 30.10.19.
Com a palavra para discutir o vereador Edson Rezende
pediu que fosse lido o projeto. Encerrada a discussão
o veto foi colocado em votação e foi MANTIDO COM
UMA ABSTENÇÃO E DEZ VOTOS FAVORÁVEIS. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI
Proj. Lei nº. 054/19 - Denomina Rua Paulo Geraldo da
Silva – Aut. Executivo. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Com a palavra pela ordem o vereador Milton Roman solicitou que o projeto fosse colocado em discussão e votação em redação final.
Solicitação essa que foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Em redação final Proj. nº. 054/19 - Denomina Rua
Paulo Geraldo da Silva – Aut. Executivo. APROVADO
PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Proj. Lei nº.
055/19 - Denomina Rua José Emídio. – Aut. Executivo.
APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.
Com a palavra pela ordem o vereador Milton Roman
solicitou que o projeto fosse colocado em discussão e
votação em redação final. Solicitação essa que foi
APROVADA POR UNANIMIDADE. Em redação final
Proj. nº. 055/19 - Denomina Rua José Emídio. – Aut.
Executivo. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Proj. Lei nº. 056/19 - Denomina Praça Achilles Maia. – Aut. Executivo. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Com a palavra pela ordem
o vereador Milton Roman solicitou que o projeto fosse
colocado em discussão e votação em redação final.
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Solicitação essa que foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Em redação final Proj. nº. 056/19 - Denomina Praça Achilles Maia. – Aut. Executivo. APROVADO PELA
UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Proj. Lei nº. 057 /19
- Denomina Estrada Nemer de Oliveira Faria – Aut.
Executivo. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Com a palavra pela ordem o vereador Milton
Roman solicitou que o projeto fosse colocado em discussão e votação em redação final. Solicitação essa
que foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Em redação
final Proj. nº. 057 /19 - Denomina Estrada Nemer de
Oliveira Faria – Aut. Executivo. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Proj. Lei nº. 058 /19 Denomina Rua Manoel Rosa Neto. – Aut. Executivo.
APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.
Com a palavra pela ordem o vereador Milton Roman
solicitou que o projeto fosse colocado em discussão e
votação em redação final. Solicitação essa que foi
APROVADA POR UNANIMIDADE. Em redação final
Proj. nº. 058 /19 - Denomina Rua Manoel Rosa Neto.
– Aut. Executivo. APROVADO PELA UNANIMIDADE
DOS PRESENTES. Proj. Lei nº. 087/19 – Autoriza o
Poder Executivo Municipal a efetuar doações de materiais ou equipamentos esportivos as associações esportivas, comunidades ou entidades organizadas da
cidade de Barbacena e dá outras providências. – Aut.
Ver. Flávio Maluf Caldas. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Com a palavra pela ordem o
vereador Milton Roman solicitou que o projeto fosse
colocado em discussão e votação em redação final.
Solicitação essa que foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Em redação final Proj. nº. 087/19 – Autoriza o
Poder Executivo Municipal a efetuar doações de materiais ou equipamentos esportivos as associações esportivas, comunidades ou entidades organizadas da
cidade de Barbacena e dá outras providências. – Aut.
Ver. Flávio Maluf Caldas. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Proj. Lei nº 089/19 – Dispõe
sobre o alinhamento e a retirada de fios em desuso e
desordenados existentes em postes de energia elétrica e dá outras providências - Aut. Ver. Flávio Maluf
Caldas. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Com a palavra pela ordem o vereador Milton
Roman solicitou que o projeto fosse colocado em discussão e votação em redação final. Solicitação essa
que foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Em redação
final Proj. nº. 089/19 – Dispõe sobre o alinhamento e
a retirada de fios em desuso e desordenados existentes em postes de energia elétrica e dá outras providências - Aut. Ver. Flávio Maluf Caldas. APROVADO
PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. PRIMEIRA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI Proj. Lei
nº. 004/18 – Cria função públicas de provimento temporário para implementação e execução das Políticas,
Programas e Serviços da Assistência Social. - Aut. Executivo. VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR JOSÉ JORGE. Proj. Lei nº. 020/19 – Dispõe sobre a prevenção e
a conscientização dos riscos e consequências relacionadas ao aborto - Aut. Ver. Carlos Augusto Soares do
Nascimento. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS
PRESENTES. Com a palavra para justificativa do voto o
vereador Carlos Du agradeceu aos pares que votaram
favoravelmente ao projeto e afirmou que a intenção
do projeto é que nos hospitais que atendem às gestantes possam ter material informativo sobre o assunto. E também possam dar auxilio para a mãe e a criança. Proj. Lei nº. 062/19 – Dispõe sobre o plano “Cartão
Vermelho” que visa a proibição de participação em licitações e celebração com o Poder Público de contratos administrativo de obras, serviços, compras, alienações e locações por empresas que não cumprem com
contratos ativos e dá outras providências - Aut. Ver.
Ewerton José Duarte Horta Júnior. APROVADO PELA
UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Proj. Lei nº. 064/19
– Dispõe sobre o calendário oficial de eventos do município de Barbacena e consolida a legislação municipal referente a eventos, datas comemorativas e feriados do município e dá outras providências. - Aut. Ver.
Ewerton José Duarte Horta Júnior. APROVADO PELA
UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Proj. Lei nº. 081/19
– Obriga os postos revendedores de combustíveis a
informar a origem dos seus produtos ao consumidor,
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bem como, se a gasolina é formulada ou refinada,
conforme especifica e dá outras providências - Aut.
Ver. Nilton Cézar de Almeida. Com a palavra para discutir o vereador Ewerton pediu que seja feita a leitura
do projeto na parte em que disciplina como será dado
conhecimento ao público em geral das refinarias. Com
a palavra para discutir o vereador Nilton César disse
que a informação a ser prestada é quando à gasolina
formulada, posto ser diferente daquela vendida no
posto. E o revendedor deverá classificar de acordo
com a qualidade da gasolina. Encerrada a discussão o
projeto foi colocado em votação e foi APROVADO PELA
UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Proj. Lei nº. 088/19
– Dispõe sobre a redução de carga horária de servidor
público municipal que possua filho portador de necessidades especiais, no âmbito do município de Barbacena e dá outras providências - Aut. Ver. Flávio Maluf
Caldas. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Proj. Lei nº. 090/19 – Dispõe sobre o encaminhamento facultativo de acidentados ou pessoas
atendida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência – SAMU a estabelecimentos de saúde privados
e dá outras providências - Aut. Ver. Flávio Maluf Caldas. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Proj. Lei nº. 036/19 – Reconhece como de utilidade pública BQ Futebol Clube – Aut. Ver. Carlos
Augusto Soares do Nascimento. APROVADO PELA
UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Proj. Lei nº. 107/19
- Denomina Rua Hamilton Lopes – Aut. Executivo.
APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.
Proj. Lei nº. 108 /19 - Denomina Rua Miguel Fonseca
– Aut. Executivo. APROVADO PELA UNANIMIDADE
DOS PRESENTES. Proj. Lei nº. 100/19 – Obriga a instalação e/ou melhoramento de iluminação pública em
todas as paradas de ônibus no âmbito do município de
Barbacena e dá outras providências - Aut. Ver. Edson
Rezende Morais. APROVADO PELA UNANIMIDADE
DOS PRESENTES. Proj. lei nº. 101/19 – Institui o Programa “Adote Uma Caneca” – Aut. Ver. Edson Rezende
Morais. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Proj. lei nº. 097/19 – Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais utilizarem
canudos fabricados com produtos biodegradáveis ou
similares no município de Barbacena – Aut. Ver. Flávio
Maluf Caldas. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS
PRESENTES. Proj. Lei nº. 112/19 - Denomina Rua Ernane Borges Montes – Aut. Executivo. APROVADO
PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Proj. Lei nº.
113/19 - Denomina Rua Cavalheiros da Inconfidência.
– Aut. Executivo. APROVADO PELA UNANIMIDADE
DOS PRESENTES. Proj. Lei nº. 114/19 - Denomina Rua
Geraldo Sivério da Silva. – Aut. Executivo. APROVADO
PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Proj. Lei nº.
115/19 - Denomina Rua José Francisco de Souza. –
Aut. Executivo. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS
PRESENTES. Proj. Lei nº. 117/19 - Denomina Rua Dr.
Norberto da Silva Paes. – Aut. Executivo. APROVADO
PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Proj. Lei nº.
118/19 - Denomina Rua Francisco José da Silva. - Aut.
Executivo. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Proj. Lei nº. 119/19 - Denomina Rua Irio
Santa Rosa. – Aut. Executivo. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Proj. Lei nº. 120/19- Denomina Rua Profª. Michely Pedrosa da Silva. – Aut.
Executivo. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Proj. Lei nº. 104/19 - Altera a alínea “a” do
inciso I, acrescenta § 3º ao art. 229; e altera o § 1º do
art. 230, ambos da Lei Municipal nº. 3.245, de 13 de
dezembro de 1995. – Aut. Executivo. Com a palavra
para discutir o vereador Ewerton informou ter solicitado um parecer da Procuradoria da Câmara a respeito
do presente projeto e fez a leitura desse. E informou
que o projeto visa reparar um erro de acúmulo de pensão. Por isso será favorável. Encerrada a discussão
foram VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR EDSON REZENDE. Proj. Lei nº. 124/19 - Denomina lavanderia
Comunitária José Emídio da Silva. – Aut. Executivo.
APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.
Proj. Lei nº. 125/19 - Denomina passagem de pedestres José Silva Lima. – Aut. Executivo. APROVADO
PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. PRIMEIRA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE DECRETO LE-

GISLATIVO Proj. Dec. Legislativo nº. 007/19 – Comemora os 10 (dez) anos do Instituto Federal – Sudeste
de Minas Gerais, Campus Barbacena, com sessão solene promovida pelo Poder Legislativo e dá outras providências. – Aut. Ver. Thiago Campos Martins. RETIRADO DE PAUTA POR DETERMINAÇÃO DO SR.
PRESIDENTE. Proj. Dec. Legislativo nº. 009/18 –
Aprova Ata da 105ª reunião da comissão do Plano Diretor e dá outras providências. – Aut. Mesa Diretora da
Câmara. VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR JOSÉ
JORGE. Proj. Dec. Legislativo nº. 0l0/18 – Aprova Ata
da 106ª reunião da comissão do Plano Diretor e dá
outras providências. – Aut. Mesa Diretora da Câmara.
VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR JOSÉ JORGE. Proj.
Dec. Legislativo nº. 003/19 – Aprova Ata da 107ª
reunião da comissão do Plano Diretor e dá outras providências. – Aut. Mesa Diretora da Câmara. VISTA
CONCEDIDA AO VEREADOR JOSÉ JORGE. Proj. Dec.
Legislativo nº. 010/19 – Comemora os 160 (cento e
sessenta) anos da Igreja Presbiteriana do Brasil, com
sessão solene promovida pelo Poder Legislativo e dá
outras providências. – Aut. Ver. Ovídio Daniel de Souza. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Proj. Dec. Legislativo nº. 008/19 – Comemoração
do Centenário de Nascimento de José Eugênio Dutra
Câmara e dá outras providências. – Aut. Mesa Diretora
da Câmara. APROVADO PELA UNDANIMIDADE DOS
PRESENTES. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO –
ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 20h34 Não havendo oradores inscritos e nada mais havendo a tratar
o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão
às 20h34 e eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pelo
Senhor Secretário. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário: Vereador José Jorge
Emídio.
RESUMO DA ATA 098/2019 - 065ª Sessão Ordinária –
12.11.19 – 2º Período – 3º Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário: Vereador José Jorge Emídio. Vereadores
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h24 “A
minha alma glorifica ao Senhor, e meu espírito exulta
de alegria em Deus, meu Salvador, Porque olhou para
a sua pobre serva.” (Lucas 1:45-46) Nesse momento,
o Sr. Presidente informou que estavam presentes na
Casa dois sacerdotes que dedicam suas vidas a servir
o povo e a Deus e os convidou a fazer parte da Mesa
dos Trabalhos, os padres Dartagnan, Vigário Forâneo
e Padre Túlio, da Paróquia do Divino Espírito Santo.
Estava presente também a irmã Ana que representará
as demais irmãs na noite de hoje. Com a palavra o
vereador José Jorge disse estar presente na Casa o
Presidente do PTB, Wagner, e solicitou ao Presidente
que o convidasse a fazer parte da mesa dos trabalhos.
Solicitação deferida pelo Sr. Presidente. Nesse momento, o Sr. Presidente suspendeu a sessão para que
o Vigário Forâneo, Padra Dartagnan pudesse fazer uso
da palavra. E suspendeu a reunião às 19h28. Reunião
reaberta às 19h55. Com a palavra o Padre Dartagnan,Vigário Forâneo, que agradeceu pela acolhida e pelo
espaço disponibilizado e se dispôs a responder aos
questionamentos de todos, bem como ouvir àqueles
que também quisessem falar sobre as políticas públicas. Com a palavra uma senhora de Pinheiro Grosso se
disse preocupada com a Reserva Biológica de Pinheiro
Grosso que está abandonada e sendo usada para depósito de lixo e abrigo de bandidos e usuários de drogas. Lembrou que a localidade pertence a Barbacena
e que precisa ser olhada com cuidado, especialmente
por se tratar de uma reserva. Com a palavra uma irmã
Irene Barbosa Moreira, da Associação Mary Jane Ilson,
disse não ter nascido em Barbacena, mas há dez anos
já mora aqui e aprendeu a amar a cidade por tanto
correr atrás dos direitos do povo. E disse que uma
coisa que lhe espanta é a lentidão para resolver um
problema, especialmente, por parte dos poderes públicos. Disse que a Prefeitura é muito lenta para dar
solução nas solicitações da comunidade e pediu que
ajudem nesse sentido, do contrário morrerão sem ver
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os problemas resolvido, especialmente os que envolvem a mobilidade urbana. E resumiu dizendo que o
problema existe, a solução está apontada e questionou o que a Câmara Municipal pode fazer para ajudar
a resolver. Com a palavra o Padre Joaquim disse que
em relação aos pobre e menos favorecidos, quando se
tem políticas públicas de promoção humana e das irmãs de Pinheiro Grosso e demais entidades que trabalham nesse sentido, pode-se dizer que estão caminhando numa direção segura e a segura. Afirmou que
é preciso focar nas pessoas que lutam por sua sobrevivência de modo geral, para favorecer o seu trabalho.
E uma demanda que foi apresentada aqui é a questão
das estradas, porque os trabalhadores precisam delas
para escoar sua produção e viver do seu trabalho. E se
olharem para essa questão, favorecerão ainda mais o
crescimento da cidade. Afirmou que em Pinheiro Grosso a captação de água é precária, e a nascente do Rio
das Mortes, em Vargem Grande está sendo poluído,
pois o rio em Pinho Grosso está sendo poluído pelas
pessoas que moram nos seus arredores. E ressaltou
que dentre os tantos fatores que precisam priorizar
estão as estradas e a água. Além do descarte do lixo
que vem sendo feito de qualquer jeito, à beira das
estradas e em terrenos baldios. Só que as pessoas
pensam que o problema não é seu e sim daquele que
jogou o lixo, só que é preciso ter um olhar de preocupação com o meio ambienta e de favorecimento do
todo. E tudo isso vai fazendo com se tome consciência
da necessidade das políticas públicas de promoção humana para o crescimento da cidade. Com a palavra o
Padre Dartangan disse que se todos forem externalizar
suas intenções de políticas públicas não terminarão na
noite de hoje. Sendo assim, ele perguntou se a Câmara não teria como pensa algo que viabilize o contato
com o Executivo um canal de comunicação a fim de
que as comunidades possam ser ouvidas e tenham
suas demandas consideradas. Afinal, há um clamor
muito generalizado de que as periferias estão esquecidas. E os números são grandes e ele poderia citar muitos, só no bairro João Paulo II ele está há dois anos e
meio e nunca viu uma operação tapa buracos. No último sábado a comunidade realizou um mutirão para
tapar os buracos, pois uma senhora caiu em um dos
buracos e quebrou o braço. Lembrou que no primeiro
dia dos pobres houve a proposta de aumentar a participação da população no orçamento e que deveria
haver um aumento dos percentuais repassados para a
Subsecretaria de Ação Social. E isso foi votado, mas
não sabe como ficou a execução disso. E por isso, entende que poderia ser proposto algo nesse sentido.
Com a palavra pela ordem o vereador Carlos Du agradeceu ao Padre Dartangan pela vinda e aos demais
que ajudaram na elaboração do relatório apresentado,
pois será importante para que possam acolher as demandas e dar andamento. As comissões da Câmara
poderão dar encaminhamento às demandas. E pediu
que o Padre entregue o relatório depois para os vereadores. Com relação ao pedido para que haja um contato direto da população com o Poder Público, lembrou
que em 2017 foi feito o PPA Participativo, onde inúmeras comunidades foram ouvidas a respeito de suas
necessidades e essas foram encaminhadas ao Executivo para fazer parte do Plano Plurianual. Além do que
existe uma Comissão na Câmara que acompanha a
execução dessas recomendações de políticas públicas.
Contudo, até o momento, nada foi feito do que foi indicado. E isso gerou não só uma expectativa, como
também uma frustação, porque as pessoas esperavam
que as políticas sugeridas fossem realizadas. Mas a
Câmara fez a sua parte de sugerir o PPA Participativo.
E afirmou que a Câmara está votando um projeto para
que a Subsecretaria de Bem-Estar Social volte a ser
secretaria para que possa trabalhar melhor seus recursos, afinal, hoje, muitas entidades estão sem receber
nenhum dinheiro do município e estão vivendo apenas
de doações. O que é muito triste! E aproveitou para
falar para todos que ele apresentou dezesseis proposta de captação de recursos para as entidades a serem
trabalhadas por meio dos Conselhos Municipais. E
lembrou que atualmente, a maioria dos Conselhos é
apenas consultivo, mas a proposta é transforma-los
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em deliberativos. E disse que o Conselho precisa ser
assim para que os membros digam onde serão aplicados os recursos. Com relação à Reserva Biológica de
Pinheiro Grosso ele disse que esteve em conversa com
o pessoal do IEF e estão analisando a melhor forma de
resolver o problema, para que muda a denominação
da reserva. Disse também que irá conversar com a
Promotora porque ao que lhe parece existe uma ação
judicial a respeito. E pediu que o Presidente da Câmara delibere a respeito do seu pedido para que cada
Comissão acompanhe as demandas solicitadas. O Sr.
Presidente, disse que já está convocada uma audiência pública para deliberarem a situação da Secretaria
de Assistência Social, e tão logo seja marcada ele convidará as entidades religiosas para participar. Com a
palavra o vereador Ewerton disse que a apresentação
feita em relação ao dia do pobre e as políticas públicas, se sente envergonhado, especialmente pelo que
foi dito pela irmã Irene, enquanto agente público, porque se sente de mãos atadas. Afinal, a pobreza é fruto
de uma má distribuição de riquezas e de falta de políticas públicas adequadas e a desorganização da cidade ainda piora mais a situação, porque a cidade está
desorganizada em sentido de leis de políticas públicas
de gestão. E ele tem falado muito a respeito da diferença entre políticas públicas de governo e políticas
públicas de gestão. Precisam acabar com as políticas
públicas de gestão, que apenas o grupo que está no
governo define e se ele não permanece no governo as
políticas acabam. Precisam realizar as políticas públicas de governo para que possam perpetuar ainda que
não perpetuem os gestores. E destacou a importância
dos vereadores falarem sobre o Plano Diretor do Município, onde irão definir essas diretrizes. E essas diretrizes ficarão para que futuros Prefeitos possam cumpri
-las, independente de partido. E entende que essa
deveria ser uma briga independente de ser situação
ou oposição, pois assim fica estabelecido o que deve
ser cumprido em cada ano do governo. E pediu que a
comunidade presente na noite de hoje para pesquisar
sobre essa lei e se manifeste publicamente a respeito
e que o Prefeito deixasse esse legado para as futuras
gerações. Pois ajudaria no caos que a cidade se encontra e poderiam ser estabelecidas melhores a políticas públicas. Com a palavra o vereador Milton Roman
disse após avaliar a apresentação do Padre ele pode
perceber novamente a importância de se melhor o
atendimento nas Unidades Básicas de Saúde, pois até
o momento milhares de reais foram direcionados para
os hospitais, não que não fossem necessários, mas se
a atenção básica fosse melhor vista, não haveria sobrecarga nos hospitais. E uma das maiores reclamações foi na área da saúde. Afirmou que tem analisado
alguns documentos de gestões anteriores e está estarrecido com o que foi feito em relação a saúde e sabe
que isso resulta em pobreza também. Afinal, os mais
pobres, que moram nas periferias e na zona rural de
fato não conseguem atendimento na cidade. Da mesma forma a mobilidade urbana, que está um caos,
mas não é agora, mas de anos, as ruas e as estradas
rurais estão sem o atendimento adequando há muito
tempo. E com o período de chuva chegando a coisa se
complica ainda mais. E esse caos ele sabe que não
será possível resolver nesse fim de ano. Ressaltou ainda que não viu nenhuma reclamação com relação à
educação e gostaria que o Padre falasse a respeito. E
se não houve essa reclamação ele se sente feliz que
não tenha havido. E destacou que no brasil de fato a
má distribuição de rende existe e a população se divide em muito ricos e muito pobres. Destacou que são
poucas as entidades que fazem um trabalho sério voltado para as pessoas mais pobres e ele tem um trabalho comunitário de mais de vinte anos e atende a pessoas carentes, especialmente na área de exames. E na
colônia Rodrigo Silva inúmeros são os trabalhos realizados em parceria com as comunidades para melhoria
das Unidades Básica de Atendimento em prol da população. Prosseguindo, falou a respeito da reserva ecológica de Pinheiro Grosso, que na época em que houve
a proposta de se instalar o presídio lá, ele não era
vereador, mas já havia se posicionado contrariamente.
E entende que na cidade existem outros terrenos do

estado com condições muito melhores para receber
um presídio. E parabenizou a todos pela iniciativa e
pelo debate. O Sr. Presidente aproveitou para informar
que ao que tudo indica o primeiro módulo do Hospital
do Núcleo do Câncer será inaugurado ainda nesse
ano, esperando os últimos ajustes. Afim de atender a
80% dos pacientes do SUS. Com a palavra o vereador
Odair Ferreira disse que se pergunta o que seria de
Barbacena se não fosse o trabalho desenvolvido pelos
religiosos nas instituições filantrópicas. Especialmente
nas creches que recebem as crianças no momento em
que suas mães e pais estão trabalhando. Lembrou ainda que nos diversos bairros periféricos existe o trabalho das entidades religiosas que desenvolvem junto à
comunidade. Lembrou que a cidade está realizando os
pagamentos em dia, de servidores e fornecedores, o
que já é um ganho, mas é preciso avançar nas políticas públicas, especialmente àquelas voltadas para a
prevenção e tratamento das drogas. E ele tem feito
esse apela aqui na Câmara e em seu programa de rádio, para que tenham um olhar diferenciado para as
clínicas de tratamento e desintoxicação. Falou ainda a
respeito da necessidade de se ter sensibilidade com os
menos favorecidos, especialmente nos setores públicos. E pediu que se faça um levantamento sobre os
atendimentos realizados nesse sentido, das pessoas
atendidas com histórico de uso de drogas, ou afetadas
pelo uso de droga de algum parente. E ressaltou que
uma das grandes decepções que ele tem em seu terceiro mandato é exatamente a falta de sensibilidade
das autoridades em ouvir a comunidade e suas necessidades. Novamente com a palavra para responder aos
questionamentos, o Padre Dartangan disse que foi
solicitado que as comunidades respondessem quais
eram as três maiores urgências. E a educação sempre
aparecia, mas não dentre as três maiores. A situação
de prioridade mais pedida foi a de colocação de creche
nas comunidades. Com a palavra a vereadora Vânia
disse que a Casa pode ajudar sim, mas o maior problema diante das colocações é a questão da burocracia,
mas infelizmente é um problema do sistema no Brasil.
E o outro problema é a falta de dinheiro, onde a Casa
pode ajudar fiscalizando onde ele vem sendo utilizado,
contribuindo para que seja melhor usado nas demandas apresentadas na noite de hoje. E a Casa não pode
deixar que esse seja um momento político tão somente, pois estão tratando de pessoas muito necessitadas.
E pediu que analisem aquilo que podem deixar de
aprovar para que sobre o dinheiro que tanto está sobrando na Prefeitura. Afinal, a Casa está aprovando
projetos que estão aumentando a folha de pagamento
e endividando a Prefeitura. E se colocou à disposição
para aquilo que precisarem. O Sr. Presidente deferiu o
pedido do vereador Carlos Du para que as Comissões
se inteirem dos assuntos ora debatidos e acompanhem o andamento. E informou que só dispõe de mais
dez minutos para debater o assunto tratado pelo Padre. Com a palavra o vereador Glauber disse ser filho
de pedagoga e entende que a educação é o futuro da
nação e o princípio de tudo. E no seu bairro existe uma
creche que está e vias de voltar a funcionar, só que
encontra-se em poder da maçonaria, dependendo tão
somente disso. E já foi conversado com os envolvidos
pois o espaço para eles ocuparem já foi disponibilizado. E reforça essa fala porque a educação deve ser
uma prioridade e espera que todos se conscientizem
disso. Disse também que conseguiu recursos, junto a
um deputado, para o Hospital Ibiapaba e para a Santa
Casa, no valor de cem mil reais para cada. E está sempre tentando ajudar da maneira que pode. Mas uma
coisa que o incomoda é a falta de boa vontade, especialmente no que diz respeito à mobilidade urbana. E
citou alguns exemplos de parcerias que não estão sendo finalizadas. Com a palavra o vereador José Antônio
disse que os acidentes envolvendo buracos nas vias
públicas têm sido constantes e que não são isolados
nos bairros. As operações tapa buraco são constantemente solicitadas pelos vereadores e não têm sido
atendidas pelo Executivo. A questão do lixo tem sido
um problema em toda cidade, não só nos distritos e
bairros, e as pessoas têm jogado não só resíduos de
uso comum, mas móveis e eletrodomésticos de todo
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tipo. E já se cansou de pedir para que providências
sejam tomadas, mas nada tem sido feito. E ressaltou
que tem a caneta nas mãos para dar solução é o Prefeito, mas ele não tem resolvido. Os pobres estão esquecidos, mas no ano que vem eles serão lembrados,
porque seu voto terá valor. E aproveitou para apelar
que o prefeito olhe pelos pobres, não deixando apenas
para o período das eleições. Com a palavra o vereador
Nilton César disse ter feito uma análise da apresentação e observou que existem sessenta e um por cento
das políticas públicas sendo demandadas. E isso afeta
jovens e crianças diretamente, em termos de educação, saúde e socialmente. E se dispôs a ajudar no que
for preciso, especialmente nas questões sociais, porque essa sempre foi a sua preocupação. E ressaltou
que a pobreza vem agravando a cada dia, sendo sentido isso a cada dia dado o aumento dos pedidos que
vem recebendo todos os dias em seu gabinete. O Sr.
Presidente lembrou que os vereadores têm uma boa
ferramenta para contribuir com as questões sociais,
que é a Lei Orçamentária, e disse que a Secretaria de
Planejamento colocou um servidor á disposição da Câmara para ajudar os vereadores na elaboração de suas
emendas. E passou a palavra para o Padre Dartangan
para que faça suas considerações finais. Com a palavra o Padre Dartangan agradeceu a oportunidade de
falar na noite de hoje e lembrou que de fato foi uma
providência que a Casa esteja apreciando a Lei Orçamentária e espera que mesmo com a colocação da
previsão do recurso na lei, que também possa existir a
fiscalização para sua aplicação. E ressaltou que se a
religião não servir par ser esse vínculo com as questões sociais emergenciais, não servirá para nada. E
esse tem que ser o papel concreto da igreja, ajudando
para a melhoria das questões sociais e olhar para as
emergências dos pobres, e pediu que os políticos deixem de lado as questões partidárias e olhem mais
para as necessidades dessas pessoas, porque se essa
fosse uma necessidade de todos certamente estariam
correndo para obter uma solução rápida. I - Leitura e
Discussão das Atas: - Não houve. II – Leitura da Correspondência e Comunicações: - Não houve. III- Apresentação de proposições: - Não houve. SEGUNDA
PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20H58 Discussão e Votação de Projetos Nesse momento, o Sr. Presidente suspendeu a reunião para que os convidados
pudessem se despedir e caso quisessem, se retirar.
Reunião suspensa às 20h59 e reaberta às 21h05. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA Proj. Lei nº. 073/19 – Cria a Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito – SEGAB, dispõe sobre as
atribuições dos cargos comissionados a ela vinculados
e dá outras providências – Aut. Executivo - PRAZO
VENCIDO EM 26.09.19 – ULTIMADA VOTAÇÃO. *Votar
substitutivo de fls. 040 a 049 de autoria do Executivo.
APROVADO COM NOVE VOTOS FAVORÁVEIS E TRÊS
VOTOS CONTRÁRIOS. *Votar Subemenda de fls. 052
de autoria do Ver. Glauber Milagres Gava. RETIRADO
DE PAUTA PELO AUTOR. Em discussão e votação o
projeto com o substitutivo o mesmo foi APROVADO
COM NOVE VOTOS FAVORÁVEIS E TRÊS VOTOS CONTRÁRIOS. Com a palavra pela ordem o vereador Milton Roman solicitou que o projeto fosse colocado em
discussão e votação em redação final. Solicitação essa
que foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Em redação
final Proj. nº. 073/19 – Cria a Secretaria Municipal de
Gabinete do Prefeito – SEGAB, dispõe sobre as atribuições dos cargos comissionados a ela vinculados e dá
outras providências – Aut. Executivo. APROVADO COM
NOVE VOTOS FAVORÁVEIS E TRÊS VOTOS CONTRÁRIOS. Proj. Lei nº. 079/19 – Cria a Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS e dá outras providências. – Aut. Executivo- PRAZO VENCIDO EM 27.09.19
– ULTIMADA VOTAÇÃO. *Votar substitutivo de fls. 043
a 061 de autoria do Executivo. O vereador Carlos Du
fez uso da palavra para discutir. O vereador Milton Roman fez uso da palavra para discutir. A vereadora Vânia fez uso da palavra para discutir. Encerrada a discussão o substitutivo de fls. 043 a 061 foi colocado em
votação e foi APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS
PRESENTES. *Votar Subemenda de fls. 064 de autoria
do Ver. Glauber Milagres Gava. RETIRADO DE PAUTA
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PELO AUTOR. *Votar Subemenda de fls. 067 de autoria do Ver. Glauber Milagres Gava. RETIRADO DE PAUTA PELO AUTOR. *Votar Subemenda de fls. 071 a 073
de autoria do Ver. Milton Roman. APROVADO PELA
UNANIMIDADE DOS PRESENTES. *Votar Subemenda
de fls. 076 de autoria do Ver. Glauber Milagres Gava.
RETIRADO DE PAUTA PELO AUTOR. *Votar subemenda de fls. 080 de autoria do Ver. Edson Rezende Morais. A vereadora Vânia fez uso da palavra para discutir. Encerrada a discussão a subemenda foi colocada
em votação e foi REJEITADA COM SETE VOTOS CONTRÁRIOS, QUATRO VOTOS A FAVOR E UMA ABSTENÇÃO. *Votar subemenda de fls. 083 de autoria do Ver.
Edson Rezende Morais. A vereadora Vânia fez uso da
palavra para discutir. Encerrada a discussão a subemenda foi colocada em votação e foi REJEITADA COM
OITO VOTOS CONTRÁRIOS E QUATRO VOTOS A FAVOR. *Votar subemenda de fls. 086 de autoria do Ver.
Edson Rezende Morais. A vereadora Vânia fez uso da
palavra para discutir O vereador Milton Roman fez uso
da palavra para discutir. O vereador Carlos Du fez uso
da palavra para discutir. O vereador José Jorge fez uso
da palavra para discutir. O vereador Ovídio fez uso da
palavra para discutir. Encerrada a votação a subemenda foi colocada em votação e foi REJEITADA COM SEIS
VOTOS CONTRÁRIOS, CINCO VOTOS FAVORÁVEIS E
UMA ABSTENÇÃO. Em votação o projeto com as subemendas foi APROVADO COM NOVE VOTOS FAVORÁVEIS E TRÊS VOTOS CONTRÁRIOS. Com a palavra
pela ordem o vereador Milton Roman solicitou que o
projeto fosse colocado em discussão e votação em redação final. Solicitação essa que foi APROVADA POR
UNANIMIDADE. Em redação final Proj. nº. 079/19 –
Cria a Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS e dá outras providências. – Aut. Executivo. APROVADO COM ONZE VOTOS FAVORÁVEIS E UM VOTO
CONTRÁRIO. Proj. Lei nº. 092/19 – Dispõe sobre nova
estrutura orgânica e as atribuições dos cargos comissionados da Advocacia Geral do Município – AGM e dá
outras providências. – Aut. Executivo- PRAZO VENCIDO EM 11.10.19 – ULTIMADA VOTAÇÃO. *Votar substitutivo de fls. 024 a 034 de autoria do Executivo.
APROVADO COM OITO VOTOS FAVORÁVEIS E TRÊS
VOTOS CONTRÁRIOS. *Votar subemenda de fls. 037
de autoria do Ver. Edson Rezende Morais. REJEITADA
COM QUATRO VOTOS FAVORÁVEIS E SETE VOTOS
CONTRÁRIOS. *Votar subemenda de fls. 040 de autoria do Ver. Edson Rezende Morais. REJEITADA COM
QUATRO VOTOS FAVORÁVEIS E SETE VOTOS CONTRÁRIOS. *Votar subemenda de fls. 043 de autoria do
Ver. Edson Rezende Morais. REJEITADA COM QUATRO
VOTOS FAVORÁVEIS E SETE VOTOS CONTRÁRIOS.
*Votar subemenda de fls. 046 de autoria do Ver. Edson
Rezende Morais. REJEITADA COM QUATRO VOTOS FAVORÁVEIS E SETE VOTOS CONTRÁRIOS. Em votação
o projeto com as subemendas foi APROVADO COM
OITO VOTOS FAVORÁVEIS E TRÊS VOTOS CONTRÁRIOS. Com a palavra pela ordem o vereador Milton
Roman solicitou que o projeto fosse colocado em discussão e votação em redação final. Solicitação essa
que foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Em redação
final Proj. nº 092/19 – Dispõe sobre nova estrutura
orgânica e as atribuições dos cargos comissionados da
Advocacia Geral do Município – AGM e dá outras providências. – Aut. Executivo- APROVADO COM OITO
VOTOS FAVORÁVEIS E TRÊS VOTOS CONTRÁRIOS.
Proj. Lei nº. 093/19 – Dispõe sobre nova estrutura
orgânica e as atribuições dos cargos comissionados da
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão e dá
outras providências. – Aut. Executivo- PRAZO VENCIDO EM 11.10.19 – ULTIMADA VOTAÇÃO. *Votar substitutivo de fls. 055 a 081 de autoria do Executivo.
APROVADO COM OITO VOTOS FAVORÁVEIS E TRÊS
VOTOS CONTRÁRIOS. *Votar subemenda de fls. 084
de autoria do Ver. José Jorge Emídio. REJEITADA COM
QUATRO VOTOS FAVORÁVEIS E SETE VOTOS CONTRÁRIOS. *Votar subemenda de fls. 087 de autoria do
Ver. José Jorge Emídio. REJEITADA COM TRÊS VOTOS
FAVORÁVEIS E SETE VOTOS CONTRÁRIOS. *Votar subemenda de fls. 090 de autoria do Ver. Glauber Milagres Gava. RETIRADO DE PAUTA PELO AUTOR. *Votar
subemenda de fls. 093 de autoria do Ver. Glauber Mi-

lagres Gava. RETIRADO DE PAUTA PELO AUTOR. *Votar subemenda de fls. 097 de autoria do Ver. Edson
Rezende Morais. REJEITADA COM QUATRO VOTOS
FAVORÁVEIS E SETE VOTOS CONTRÁRIOS. *Votar subemenda de fls. 100 de autoria do Ver. Edson Rezende
Morais. REJEITADA COM SEIS VOTOS CONTRÁRIOS,
TRÊS VOTOS FAVORÁVIES E UMA ABSTENÇÃO. *Votar subemenda de fls. 103 de autoria do Ver. Edson
Rezende Morais. REJEITADA COM QUATRO VOTOS
CONTRÁRIOS, QUATRO VOTOS FAVORÁVIES E UMA
ABSTENÇÃO. *Votar subemenda de fls. 106 de autoria
do Ver. Edson Rezende Morais. REJEITADA COM QUATRO VOTOS CONTRÁRIOS, QUATRO VOTOS FAVORÁVIES E UMA ABSTENÇÃO. *Votar subemenda de fls.
109 de autoria do Ver. Edson Rezende Morais. REJEITADA COM QUATRO VOTOS CONTRÁRIOS, QUATRO
VOTOS FAVORÁVIES E UMA ABSTENÇÃO. *Votar subemenda de fls. 112 de autoria do Ver. Edson Rezende
Morais. REJEITADA COM QUATRO VOTOS CONTRÁRIOS, QUATRO VOTOS FAVORÁVIES E UMA ABSTENÇÃO. *Votar subemenda de fls. 115 de autoria do Ver.
Edson Rezende Morais REJEITADA COM CINCO VOTOS CONTRÁRIOS, TRÊS VOTOS FAVORÁVIES E UMA
ABSTENÇÃO. *Votar subemenda de fls. 118 de autoria
do Ver. Edson Rezende Morais. REJEITADA COM SEIS
VOTOS CONTRÁRIOS, TRÊS VOTOS FAVORÁVIES E
UMA ABSTENÇÃO. *Votar subemenda de fls. 121 de
autoria do Ver. Edson Rezende Morais. REJEITADA
COM SEIS VOTOS CONTRÁRIOS, TRÊS VOTOS FAVORÁVIES E UMA ABSTENÇÃO. *Votar subemenda de fls.
124 de autoria do Ver. Edson Rezende Morais. REJEITADA COM SEIS VOTOS CONTRÁRIOS, TRÊS VOTOS
FAVORÁVIES E UMA ABSTENÇÃO. Em votação o projeto com as subemendas foi APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Com a palavra pela ordem o
vereador Milton Roman solicitou que o projeto fosse
colocado em discussão e votação em redação final.
Solicitação essa que foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Em redação final Proj. nº 093/19 – Dispõe sobre
nova estrutura orgânica e as atribuições dos cargos
comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão e dá outras providências. – Aut. Executivo
- APROVADO COM OITO VOTOS FAVORÁVEIS E TRÊS
VOTOS CONTRÁRIOS. Proj. Lei nº. 094/19 – Dispõe
sobre nova estrutura orgânica e as atribuições dos cargos comissionados da Secretaria Municipal de SaúdeSESAP dá outras providências – Aut. Executivo- PRAZO VENCIDO EM 11.10.19 – ULTIMADA VOTAÇÃO
*Votar substitutivo de fls. 049 a 076 de autoria do
Executivo. APROVADO COM OITO VOTOS FAVORÁVEIS E DOIS VOTOS CONTRÁRIOS. *Votar subemenda de fls. 079 de autoria do Ver. José Jorge Emídio.
RETIRADA DE PAUTA A PEDIDO DO AUTOR. *Votar
subemenda de fls. 082 de autoria do Ver. José Jorge
Emídio. RETIRADA DE PAUTA A PEDIDO DO AUTOR.
*Votar subemenda de fls. 085 de autoria do Ver. José
Jorge Emídio. RETIRADA DE PAUTA A PEDIDO DO AUTOR. *Votar subemenda de fls. 088 de autoria do Ver.
José Jorge Emídio. RETIRADA DE PAUTA A PEDIDO
DO AUTOR. *Votar subemenda de fls. 091 de autoria
do Ver. José Jorge Emídio. RETIRADA DE PAUTA A PEDIDO DO AUTOR. *Votar subemenda de fls. 094 de
autoria do Ver. José Jorge Emídio. RETIRADA DE PAUTA A PEDIDO DO AUTOR. *Votar subemenda de fls.
097 de autoria do Ver. José Jorge Emídio. RETIRADA
DE PAUTA A PEDIDO DO AUTOR. *Votar subemenda
de fls. 100 de autoria do Ver. Glauber Milagres Gava.
RETIRADA DE PAUTA A PEDIDO DO AUTOR. *Votar
subemenda de fls. 104 de autoria do Ver. Edson Rezende Morais. REJEITADA COM SETE VOTOS CONTRÁRIOS E TRÊS VOTOS FAVORÁVEIS. *Votar subemenda de fls. 107 de autoria do Ver. Edson Rezende
Morais. REJEITADA COM SETE VOTOS CONTRÁRIOS E
TRÊS VOTOS FAVORÁVEIS. *Votar subemenda de fls.
110 de autoria do Ver. Edson Rezende Morais. REJEITADA COM SETE VOTOS CONTRÁRIOS E TRÊS VOTOS
FAVORÁVEIS. *Votar subemenda de fls. 113 de autoria do Ver. Edson Rezende Morais. REJEITADA COM
SETE VOTOS CONTRÁRIOS E TRÊS VOTOS FAVORÁVEIS. Em votação o projeto com o substitutivo foi
APROVADO COM OITO VOTOS FAVORÁVEIS E TRÊS
VOTOS CONTRÁRIOS. Com a palavra pela ordem o
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vereador Milton Roman solicitou que o projeto fosse
colocado em discussão e votação em redação final.
Solicitação essa que foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Em redação final Proj. nº 094/19 – Dispõe sobre
nova estrutura orgânica e as atribuições dos cargos
comissionados da Secretaria Municipal de Saúde-SESAP dá outras providências – Aut. Executivo - APROVADO COM OITO VOTOS FAVORÁVEIS E TRÊS VOTOS
CONTRÁRIOS. O vereador Ewerton fez uso da palavra
pela ordem. Proj. Lei nº. 067/19 – Dispõe sobre a nova
estrutura organizacional e as atribuições dos cargos
comissionados da Secretaria Municipal de Obras Públicas e dá outras providências - Aut. Executivo - PRAZO
VENCIDO EM 19.09.19 – ULTIMADA VOTAÇÃO *Votar
substitutivo de fls. 098 a 126 de autoria do Executivo.
APROVADO COM OITO VOTOS FAVORÁVEIS E TRÊS
VOTOS CONTRÁRIOS. *Votar subemenda de fls. 129
de autoria do Ver. Edson Rezende Morais. REJEITADA
COM SETE VOTOS CONTRÁRIOS E QUATRO VOTOS
FAVORÁVEIS. *Votar subemenda de fls. 132 de autoria do Ver. Edson Rezende Morais. REJEITADA COM
SEIS VOTOS CONTRÁRIOS E CINCO VOTOS FAVORÁVEIS. *Votar subemenda de fls. 135 de autoria do Ver.
Edson Rezende Morais. REJEITADA COM SETE VOTOS
CONTRÁRIOS E QUATRO VOTOS FAVORÁVEIS. *Votar
subemenda de fls. 138 de autoria do Ver. Edson Rezende Morais. REJEITADA COM CINCO VOTOS CONTRÁRIOS, QUATRO VOTOS FAVORÁVEIS E UMA ABSTENÇÃO. *Votar subemenda de fls. 141 de autoria do
Ver. Edson Rezende Morais. REJEITADA COM SETE
VOTOS CONTRÁRIOS E QUATRO VOTOS FAVORÁVEIS. Em votação o projeto com o substitutivo foi
APROVADO COM OITO VOTOS FAVORÁVEIS E TRÊS
VOTOS CONTRÁRIOS. Com a palavra pela ordem o
vereador Milton Roman solicitou que o projeto fosse
colocado em discussão e votação em redação final.
Solicitação essa que foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Em redação final Proj. nº 067/19 – Dispõe sobre a
nova estrutura organizacional e as atribuições dos cargos comissionados da Secretaria Municipal de Obras
Públicas e dá outras providências - Aut. Executivo APROVADO COM OITO VOTOS FAVORÁVEIS E TRÊS
VOTOS CONTRÁRIOS. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA Proj.
Lei nº. 122/19 - Altera o art. 4º e o Anexo Único da Lei
nº 4.893, de 11 de setembro de 2018, que “Dispõe
sobre os requisitos para provimento e o percentual
mínimo de cargos em comissão a serem preenchidos
por meio de recrutamento limitado no âmbito do Poder Executivo. - PRAZO VENCIDO EM 08.11.19. A vereadora Vânia fez uso da palavra para discutir. Encerrada a discussão o projeto foi colocado em votação e
foi APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.
Com a palavra pela ordem o vereador Milton Roman
solicitou que o projeto fosse colocado em discussão e
votação em redação final. Solicitação essa que foi
APROVADA POR UNANIMIDADE. Em redação final
Proj. nº 122/19 - Altera o art. 4º e o Anexo Único da
Lei nº 4.893, de 11 de setembro de 2018, que “Dispõe
sobre os requisitos para provimento e o percentual
mínimo de cargos em comissão a serem preenchidos
por meio de recrutamento limitado no âmbito do Poder Executivo. - APROVADO PELA UNANIMIDADE
DOS PRESENTES. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
– PROJETO DE LEI Proj. Lei nº. 020/19 – Dispõe sobre
a prevenção e a conscientização dos riscos e consequências relacionadas ao aborto - Aut. Ver. Carlos Augusto Soares do Nascimento. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Com a palavra pela ordem o
vereador Milton Roman solicitou que o projeto fosse
colocado em discussão e votação em redação final.
Solicitação essa que foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Em redação final Proj. nº 020/19 – Dispõe sobre a
prevenção e a conscientização dos riscos e consequências relacionadas ao aborto - Aut. Ver. Carlos Augusto Soares do Nascimento. - APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Proj. Lei nº. 062/19 – Dispõe
sobre o plano “Cartão Vermelho” que visa a proibição
de participação em licitações e celebração com o Poder Público de contratos administrativo de obras, serviços, compras, alienações e locações por empresas
que não cumprem com contratos ativos e dá outras
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providências - Aut. Ver. Ewerton José Duarte Horta Júnior. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Com a palavra pela ordem o vereador Milton Roman solicitou que o projeto fosse colocado em
discussão e votação em redação final. Solicitação essa
que foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Em redação
final Proj. nº 062/19 – Dispõe sobre o plano “Cartão
Vermelho” que visa a proibição de participação em licitações e celebração com o Poder Público de contratos administrativo de obras, serviços, compras, alienações e locações por empresas que não cumprem com
contratos ativos e dá outras providências - Aut. Ver.
Ewerton José Duarte Horta Júnior. - APROVADO PELA
UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Proj. Lei nº. 064/19
– Dispõe sobre o calendário oficial de eventos do município de Barbacena e consolida a legislação municipal referente a eventos, datas comemorativas e feriados do município e dá outras providências - Aut. Ver.
Ewerton José Duarte Horta Júnior. APROVADO PELA
UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Com a palavra pela
ordem o vereador Milton Roman solicitou que o projeto fosse colocado em discussão e votação em redação
final. Solicitação essa que foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Em redação final Proj. nº 064/19 – Dispõe
sobre o calendário oficial de eventos do município de
Barbacena e consolida a legislação municipal referente
a eventos, datas comemorativas e feriados do municí-

pio e dá outras providências - Aut. Ver. Ewerton José
Duarte Horta Júnior. APROVADO PELA UNANIMIDADE
DOS PRESENTES. Proj. Lei nº. 081/19 – Obriga os
postos revendedores de combustíveis a informar a origem dos seus produtos ao consumidor, bem como, se
a gasolina é formulada ou refinada, conforme especifica e dá outras providências - Aut. Ver. Nilton Cézar de
Almeida. RETIRADO DE PAUTA POR DETERMINAÇÃO
DO SR. PRESIDENTE. Proj. Lei nº. 088/19 – Dispõe
sobre a redução de carga horária de servidor público
municipal que possua filho portador de necessidades
especiais, no âmbito do município de Barbacena e dá
outras providências - Aut. Ver. Flávio Maluf Caldas.
APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.
Com a palavra pela ordem o vereador Milton Roman
solicitou que o projeto fosse colocado em discussão e
votação em redação final. Solicitação essa que foi
APROVADA POR UNANIMIDADE. Em redação final
Proj. nº 088/19 – Dispõe sobre a redução de carga
horária de servidor público municipal que possua filho
portador de necessidades especiais, no âmbito do município de Barbacena e dá outras providências - Aut.
Ver. Flávio Maluf Caldas. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Proj. Lei nº. 090/19 – Dispõe
sobre o encaminhamento facultativo de acidentados
ou pessoas atendida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência – SAMU a estabelecimentos de saúde
6

privados e dá outras providências - Aut. Ver. Flávio
Maluf Caldas. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS
PRESENTES. Com a palavra pela ordem o vereador
Milton Roman solicitou que o projeto fosse colocado
em discussão e votação em redação final. Solicitação
essa que foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Em redação final Proj. nº 090/19 – Dispõe sobre o encaminhamento facultativo de acidentados ou pessoas atendida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência
– SAMU a estabelecimentos de saúde privados e dá
outras providências - Aut. Ver. Flávio Maluf Caldas.
APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.
Nesse momento, o Sr. Presidente informou à Câmara
que estava encerrado o período de votação e aproveitou para cancelar o período de sessões extraordinárias
anteriormente convocado. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO:
21H06 Com a palavra o vereador Carlos Du agradeceu
ao Presidente por ter aberto à Casa para o debate realizado na noite de hoje. Não havendo oradores inscritos e nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão às 21h07 e eu,
Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas,
lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário.
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade.
Secretário: Vereador José Jorge Emídio.
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