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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos

AVISO DE SUSPENSÃO
Secretário: Aderbal Neves Calmeto

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN

Diretor: Bruno Moreira Mota

SERVIÇO DE ÁGUA E
SANEAMENTO - SAS

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE 
BARBACENA

Presidente: Amarílio Augusto de Andrade

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – PRC 
095/2018 – PP 032/2018 – OBJETO: aquisição de 
equipamentos medico hospitalar, odontologico, mo-
veis e veículos. FICA SUSPENSA A LICITAÇÃO para 
a devida análise técnica das propostas. Informações 
0xx32 3339–2026, licitacao@barbacena.mg.gov.br. 
Silver Wagner de Souza - Gerente de Licitação.

ERRATA

RESUMO DE ATAS

PROCESSO SELETIVO
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 002/2018 -  
SERVIÇO DE AGUA E SANEAMENTO – SAS

O DIRETOR GERAL DO SERVIÇO DE ÁGUA E SANE-
AMENTO, no uso de suas atribuições legais, tornam 
público que, cumprindo as etapas previstas no Pro-
cesso Seletivo destinado ao provimento de vagas 
temporárias para prestação de serviços no Serviço de 
Água e Saneamento, de acordo com a Lei Municipal nº 
4.822 de 25 de julho de 2017, regidos pelas normas 
estabelecidas no Edital 002/2018 e demais legislações 
vigentes, torna público que os candidatos abaixo re-
lacionados, convocados a assinarem o contrato no dia 
07 de janeiro de 2019, não compareceram ao SAS, 
desistindo da vaga.

CANDIDATO AO CARGO DE MOTORISTA

NOME CPF D A T A  
NASC.

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

Na Portaria nº. 068/19, publicada no e-DOB – Diá-
rio  Oficial do Município do dia 14.01.19, onde se lê 
“Fernanda de Almeida Bertolin”,  leia-se “Fernanda de 
Paula  Almeida Bertolin”, em 15.01 - Vereador Amarílio 
Augusto de Andrade– Presidente.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÕES
MUNICÍPIO DE BARBACENA – PP 037/2018 – PRC 
119/2018. Objeto: é registro de preços para futura e 
eventual aquisição de medicamentos e insumos para 
SESAPS. Empresas vencedoras: REALPHARMA DIS-
TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP – CNPJ: 
05.561.973/0001-13 - item 04 – R$9,53 e DRM DIS-
TRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA – 
CNPJ 26.760.171/0001-02 – item 01 – R$3,74, item 
03 - R$0,39, item 06 - R$7,49, item 07 – R$7,49, item 
08 - R$0,80, item 09 – R$0,80, item 10 R$0,51 e item 
11 – R$33,10. Homologado em 09/01/2019. Luis Álva-
ro Abrantes Campos – Prefeito Municipal.

SAS - PP 031/2018 – PRC 042/2018. Objeto: aquisição 
de supressores de surto e transitórios de tensão, para 
proteção de equipamentos eletroeletrônicos em pai-
néis de proteção e comando, de bomba anfíbia, de mo-
tobomba submersível com agitador mecânico na suc-
ção e de soft starters e disjuntor de caixa abertapara 
captação de água no Rio das Mortes. Empresa vence-
dora: BHS BOMBAS HIDRÁULICAS E SERVIÇOS LTDA, 
CNPJ: 13.576.654/0001-00. Item 04 R$17.800,00, 
Item 05 R$17.800,00, valor total de R$71.200,00. 
SIDRASUL SISTEMAS HIDRÁULICOS LTDA, CNPJ: 
82.992.686/0001-09, item 02 R$300.550,00, item 06 
R$3.000,00, item 07 R$11.950,00, item 08 R$8.000,00, 
item 09 R$1.750,00, valor total R$667.000,00. 2AN 
COMERCIAL E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA EIRELI, CNPJ: 
23.872.152/0001-79, item 1 R$11.800,00, valor total 
R$23.600,00. Homologado em 21/12/2018. Barbace-
na, 15/01/2018. Bruno Moreira Mota Diretor Geral – 
SAS.

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

07 PAULO JOSÉ BAETA 
BATBOSA

*******36-84 13/09/1975

CANDIDATO AO CARGO DE ELETRICISTA

NOME CPF D A T A 
NASC.

1 MARCELO JOSÉ DE 
ALMEIDA SANTOS

*******26-10 08/05/1984

CANDIDATO AO CARGO DE FISCAL

NOME CPF D A T A 
NASC.

04 TULASI GOBINATH 
CIMINO FERREIRA

*******96-36 10/09/2000

Bruno Moreira Mota
Diretor Geral do SAS

RESUMO DA ATA 056/2018 - 004ª Sessão Solene – 
19.09.2018 – 2º Período – 2º Ano da Legislatura. SES-
SÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AOS 15 ANOS DO 
INSTITUTO JOSÉ LUIZ FERREIRA. Aos dezenove dias 
do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, 
às 19h45, no Plenário da Câmara Municipal, reuniu-se 
solenemente para a cerimônia em Homenagem aos 15 
anos do Instituto José Luiz Ferreira. Com muita honra, 
recebemos a todos, nesta noite solene, na qual a Câ-
mara Municipal presta essa homenagem atendendo ao 
Decreto Legislativo nº 876/2018, aprovada por unani-
midade do Plenário, por indicação do vereador Carlos 
Augusto Soares do Nascimento. O mestre de cerimô-
nias convidou a presidir os trabalhos da noite o Exmo., 
Sr. Presidente da Casa, vereador Ilson Guilherme de 

O Diretor-Geral do Serviço de Água e Saneamen-
to (SAS), no uso das atribuições do seu cargo, nos 
termos do art. 17, XIII, da Lei Municipal n°4.382, de 
24/10/2011, e considerando as indicações que lhe fo-
ram feitas, RESOLVE:

PORTARIA Nº. 001/2019 - Art. 1°. Alterar a composi-
ção da Comissão de Inquérito Administrativo instituída 
pela Portaria n° 001 de 11 de janeiro de 2019, no 
âmbito do Serviço de Água e Saneamento (SAS): Art. 
2°. Designar os servidores abaixo relacionados para 
comporem a referida Comissão: I – Pablo Hertel Can-
dian, matrícula 321, que a presidirá; II – Ricardo Luiz 
da Silva, matrícula 1030; III – Elisângela Tavares Dias 
Tonussi, matrícula 318; Suplentes: I – Antônio Dimas 
Portela Campos, matrícula 104; II – Eliane Maria Rios, 
matrícula 293. Art. 3°. A presente comissão será res-
ponsável por conduzir os Processos Administrativos 
Disciplinares, conforme disposto nos artigos 166 e se-
guintes da Lei n° 3.245 de 13/12/1995. Art. 4°. Esta 
portaria entra em vigor no dia 15/01/2019 e revoga 
as disposições contrarias. Barbacena, 11 de janeiro de 
2019. Bruno Moreira Mota - DIRETOR GERAL DO SAS.

EXTRATO DE PORTARIA

Sá, que adentrou o salão. E também convidou os vere-
adores presentes à sessão, vereador Carlos Augusto, 
vereador José Antônio, Nilton César. Passo a palavra 
ao Senhor Presidente para a abertura oficial da ses-
são, que compôs a Mesa de Autoridades e pediu que 
fossem convidadas as autoridades, Padre Luiz Cláudio, 
Presidente do Instituto José Luiz Ferreira, Grasiene 
Monteiro Arantes, Conselheira do Instituto José Luiz 
Ferreira e Helena Milagres Belo, Vice-Presidente do 
Instituto José Luiz Ferreira. Novamente om a palavra o 
Sr. Presidente disse: “Senhoras e senhores boa noite! 
sejam todos muito bem vindos. É um prazer recebê
-los em nossa sessão solene. Solicito que fiquemos de 
pé por gentileza. Sob a proteção de Deus e, em nome 
do povo de Barbacena, declaro aberta a presente ses-
são solene. Convido o vereador Carlos Augusto Soares 
do Nascimento para a leitura de um versículo bíblico: 
“A minha alma engrandece ao Senhor, E o meu espí-
rito se alegra em Deus meu Salvador; Porque atentou 
na baixeza de sua serva.” (Lucas 1:46-48)” Solicito a 
todos permanecerem de pé para que possamos ouvir 
o hino nacional. Em seguida, o Mestre de Cerimônias 
convidou o Sr. Presidente da Câmara, vereador Ilson 
Guilherme de Sá a se posicionar no dispositivo de des-
taque. Convido também o Presidente do Instituto José 
Luiz a se posicionar no dispositivo de destaque para 
receber a placa comemorativa. E solicitou à Secretaria 
da Casa encaminhar a placa alusiva. Convidou ainda 
o vereador Carlos Augusto Soares do Nascimento, a 
se posicionar no dispositivo de destaque. Em seguida, 
passou-se a palavra ao orador da noite, o vereador 
Carlos Augusto Soares do Nascimento que faria sua 
homenagem ao Instituto José Luiz Ferreira. Com a pa-
lavra o vereador Carlos Du fez discurso que segue na 
íntegra: “É uma alegria muito grande pra nós estar 
aqui e poder homenagear o Instituto José Luiz Ferreira 
pelo belo trabalho que tem feito aqui na nossa cidade 
ao longo desses setenta anos. Barbacena tem o grato 
privilégio de ter reconhecimento nacional no processo 
de desinstitucionalização (desospitalização) dos pa-
cientes terapêuticos e isso graças a homens e mulhe-
res de coragem, que assumiram esta difícil missão de 
descaracterizar um estigma antigo de Barbacena de 
“cidade dos loucos”, para ser referência nacional neste 
processo de humanização e resgate da dignidade de 
tantas pessoas que tiveram suas vidas enterradas nos 
“porões da loucura”. Este resgate hoje é feito pelas 
residências terapêuticas, que temos o privilégio de 
homenagear hoje e, com essa homenagem, dar mais 
visibilidade a este belo trabalho feito pelo Instituto 
José Luiz Ferreira ao longo de 70 anos, e atualmen-
te em parceria com o Município de Barbacena há 15 
anos. Quero hoje fazer referência também ao Padre 
Ronaldo, ex-pároco da Paróquia do Bom Pastor, ao 
saudoso Arcebispo de Mariana, Dom Luciano Mendes 
de Almeida, ao Dr. Lênio de Castro Lara, ex-secretário 
municipal de saúde, ao então Prefeito Municipal Célio 
Mazzoni, e parabenizar os tantos profissionais que se 
dedicaram no início deste projeto com afinco, desbra-
vando campo ainda inexplorado e que, com coragem e 
força de vontade tornaram possível este ousado proje-
to. Quero parabenizar o Padre Luiz Cláudio, pároco da 
Paróquia do Bom Pastor e Presidente do Instituto José 
Luiz Ferreira, e a Senhora Helena Maria Milagres Belo, 
e também todos os profissionais que todos os dias se 
doam por aqueles que são acolhidos nas residências, 
muitas vezes sofrendo com eles, e sendo a referência 
de família que essas pessoas têm. Peço a Deus que 
lhes dê força e coragem todos os dias para abraçar 
esta missão de amar e cuidar do próximo como a si 
mesmo. E é como nos diz a palavra em Mateus 25: 
“O que fizestes a um dos menores destes meus ir-
mãos a mim o fizestes.” (Mateus 25, 40) Que Deus 
abençoe, parabéns! Longa vida ao Instituto.”Após o 
pronunciamento do vereador Carlos o Mestre de ceri-
mônias convidou o Presidente do Instituto para deixar 
também foi convidado a falar e disse: “Primeiramente, 
eu saúdo o Presidente da Casa, o vereador Carlos Du 
e demais vereadores que aprovaram essa homena-
gem. Muito obrigado. Ao fim dos pronunciamento da 
homenageada, o Mestre de cerimônias agradeceu ao 
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Master Plaza e seus funcionários pelo espaço cedido. 
Agradeceu também ao Conservatório Municipal pela 
bela apresentação que realizou na noite de hoje. E em 
seguida, passou a palavra ao Presidente da Câmara 
para fazer suas considerações finais. Com a palavra 
o vereador Ilson Guilherme agradeceu aos presentes, 
especialmente pela honra e confiança de ser o gestor 
da Câmara nesse ano. Agradeceu também aos compo-
nentes da Mesa de Honra, bem como aos servidores 
da Casa, presentes nessa noite, que tanto contribuí-
ram para a realização dessa solenidade. E dirigindo-
se às homenageadas, disse que essa foi uma singela 
homenagem da Câmara Municipal para as mulheres. 
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente decre-
tou o encerramento da presente sessão às 20h25. Eu, 
Danielle de Paula Almeida Duarte, redatora de Atas, 
lavrei a presente ata que após lida e aprovada será de-
vidamente assinada pelos Srs. Presidente e Secretário. 
Presidente: Vereador Ilson Guilherme de Sá. Secretá-
ria: Vereadora Joanna Bias Fortes Carneiro. 

RESUMO DA ATA 057/2018 - 051ª Sessão Ordinária 
– 20.09.18 – 2º Período – 2º Ano da Legislatura. Pre-
sidente: Vereador Ilson Guilherme de Sá. Secretária: 
Vereadora Joanna Bias Fortes Carneiro. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30. 
“Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, 
pai de família, que saiu de madrugada a assalariar tra-
balhadores para a sua vinha.” (Mateus 20:1) I - Leitura 
e Discussão das Atas: - Ata 050/2018 – Aprovada por 
unanimidade. II – Leitura da Correspondência e Co-
municações: - Ofício nº. 039/18 – Conselho Municipal 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência – COMDE – 
realização de Palestra sobre Lei Brasileira de Inclusão 
a realizar no dia 22 de setembro às 14h no Plenário 
da Câmara Municipal. - Ofício s/nº./18  – Gabinete do 
Vereador José Jorge Emídio – Justificando ausência na 
reunião ordinária de hoje dia 20 devido compromisso 
anteriormente agendados na Cidade de São João Del 
Rei. - Ofício s/nº./18  – Gabinete do Vereador José 
Newton de Faria -  justificando ausência na reunião 
ordinária do dia 18.09 devido ter participado da ce-
lebração aos 70 anos do Instituto José Luiz Ferreira e 
15 anos de parceria com a saúde mental – convite em 
anexo. - Ofício s/nº./18  – Gabinete do Vereador Thia-
go Martins – justificando ausência na reunião ordinária 
de hoje dia 20 devido a participação na VI Semana 
de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Minas 
Gerais – UEMG. PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA 
- Proj. Resolução nº. 008/18 – Institui o parlamento 
jovem no âmbito da Câmara Municipal de Barbacena 
e dá outras providências – Aut. Vereadores Ewerton 
José Duarte Horta Júnior e Carlos Augusto Soares do 
Nascimento. - Proj. Resolução nº. 009/18 – Institui 
o Centro de Atendimento ao Cidadão no âmbito da 
Câmara Municipal de Barbacena e dá outras providên-
cias – Aut. Ver. Ewerton José Duarte Horta Júnior. SE-
GUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h35
Discussão e Votação de Projetos PRIMEIRA DISCUS-
SÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGEN-
TÍSSIMA Proj. Lei nº. 065/18 – Cria a Secretaria 
Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana dá outras 
providências. – Aut. Executivo. - PRAZO VENCE EM 
06.10.18. VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR MILTON 
ROMAN. REDAÇÃO FINAL – PROJETO DE LEI Proj. Lei 
nº. 025/18 – Dispõe sobre a divulgação das escalas 
de plantões médicos nas unidades básicas de saúde 
do município de Barbacena. – Aut. Ver. Ewerton José 
Duarte Hora Júnior. APROVADO PELA UNANIMIDADE 
DOS PRESENTES. Nesse momento o Sr. Presidente 
suspendeu a sessão por cinco minutos a pedido da 
vereadora Vânia Castro. Sessão suspensa às 19h38. 
Sessão reaberta às 19h48. SEGUNDA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI Proj. Lei nº. 079/18 – 
Institui no município de Barbacena a Semana Pró-Vida 
e o Dia Municipal Contra o Aborto – Aut. Executivo. 
VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR EWERTON HORTA. 
Proj. Lei nº. 062/17 – Dispõe sobre o tempo máxi-
mo de espera para realização de procedimentos mé-
dicos nas unidades da rede pública do município de 
Barbacena e dá outras providências – Aut. Ver. José 
Jorge Emídio. PROJETO RETIRADO DE PAUTA POR 
DETERMINAÇÃO DO SR. PRESIDENTE. Proj. Lei nº. 

049/18 - Insere os §§ 1º. e 2º. Ao art. 1º., da Lei 
Municipal nº. 4722/2015 e dá  outras providências. 
– Aut. Ver. José Jorge Emídio. PROJETO RETIRADO 
DE PAUTA POR DETERMINAÇÃO DO SR. PRESIDEN-
TE. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Proj. Decreto Legislativo nº. 
004/18 – Aprova Ata da 104ª reunião da comissão do 
Plano Diretor e dá outras providências – Aut. Mesa da 
Câmara. A vereadora Vânia Castro fez uso da palavra 
para discutir o projeto. Encerrada a discussão foi soli-
citada vista pela vereadora Vânia. VISTA CONCEDIDA 
PELA VEREADORA VÂNIA CASTRO. PRIMEIRA DIS-
CUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI Proj. Lei nº. 
034/18 - Altera o art. 112, da Lei nº. 3245, de 13 de 
dezembro de 1995, que Dispõe sobre o Estatuto dos 
Servidores Públicos Civis do Município de Barbacena, 
das autarquias, inclusive as em regime especial e das 
fundações públicas municipais e dá outras providên-
cias. – Aut. Executivo. *Votar Requerimento de fls. 14 
de autoria do Vereador Edson Rezende Morais. O vere-
ador Edson Rezende fez uso da palavra para discutir o 
projeto. Com a palavra para discutir o vereador Nilton 
César solicitou a leitura do requerimento. Solicitação 
deferida. Encerrada a discussão foi solicitada vista 
pelo vereador Milton Roman. VISTA CONCEDIDA AO 
VEREADOR EWERTON HORTA. Proj. Lei nº. 121/17 – 
Autoriza o Poder Executivo a instituir incentivo fiscal 
para a construção de edificação vertical, destinada ao 
estabelecimento de veículos na cidade de Barbace-
na e dá outras providências. – Aut. Ver. Flávio Maluf 
Caldas. PROJETO RETIRADO DE PAUTA POR DETER-
MINAÇÃO DO SR. PRESIDENTE. Proj. Lei n. 057/18 
- Dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção de 
exemplares do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
Estatuto da Juventude, Estatuto do Idoso, Estatuto da 
Igualdade Racial e Estatuto da Pessoa com Deficiên-
cia, nas escolas da rede pública municipal de ensino e 
dá outras providências. – Aut. Vereadora Joanna Bias 
Fortes. VISTA CONCEDIDA PELA VEREADORA VÂNIA 
CASTRO. Proj. Lei nº. 133/17 – Dispõe sobre a proi-
bição do consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos 
ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou 
não do tabaco em pontos de ônibus do município de 
Barbacena e dá outras providências. – Aut. Vereador 
Ewerton José Duarte Horta Júnior. APROVADO PELA 
UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Proj. Lei nº. 107/17 
– Dispõe sobre o programa de incentivo e viabilização 
da realização de atividades de lazer, cultura e espor-
tes no leito de vias públicas municipais, por meio de 
estabelecimento de seus trechos denominados ruas 
de lazer no município de Barbacena/MG e dá outras 
providências. - Aut. Ver. Amarílio Augusto de Andra-
de. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESEN-
TES. Proj. Lei nº. 082/18 – Dispõe sobre a criação do 
auxílio vestuário para os Agentes de Fiscalização de 
Trânsito e dá outras providências. – Aut. Executivo. 
Com a palavra para discutir o vereador Edson Rezen-
de disse ser um projeto muito bom, mas gostaria de 
fazer uma análise mais detida para poder votar. Por 
isso, irá solicitar vista do mesmo. Encerrada a discus-
são, foi solicitada vista pelo vereador Edson Rezende. 
VISTA CONCEDIDA PELO VEREADOR EDSON REZEN-
DE. VOTAR PARECER CONTRÁRIO DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO. Proj. Lei nº. 028/17 – Regulamenta 
a colocação de placas informativas em todas as obras 
públicas realizadas no município de Barbacena. - Aut. 
Vereadora Vânia Maria de Castro. REJEITADO PELA 
UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Proj. Lei nº. 016/18 
– Cria o Dia Municipal das artes marciais no âmbito 
do município de Barbacena e dá outras providências 
- Aut. Ver. José Jorge Emídio. RETIRADO DA PAUTA 
POR DETRMINAÇÃO DO SR. PRESIDENTE. Proj. Lei 
nº. 030/18 – Acrescente parágrafos à Lei Municipal 
nº. 4.651 de 21 de maio de 2015 - Aut. Ver. Edson Re-
zende Morais. Com a palavra o vereador Ewerton soli-
citou que a sessão fosse suspensa por cinco minutos. 
Solicitação deferida pelo Sr. Presidente que suspendeu 
a reunião às 200hs. Sessão reaberta às 20h02. Encer-
rada a votação o parecer foi REJEITADO PELA UNANI-
MIDADE DOS PRESENTES. Proj. Lei nº. 031/17 - Prevê 
publicidade e parecer favorável a corte ou supressão 
de árvore no âmbito do Município de Barbacena e dá 
outras providências - Aut. Vereadora Vânia Maria de 
Castro. REJEITADO PELA UNANIMIDADE DOS PRE-

SENTES. Proj. Lei nº. 039/17 – Dispõe sobre o uso 
de borracha triturada proveniente de pneus inservíveis 
como ligante asfáltico para fins de pavimentação das 
vias públicas no âmbito do município de Barbacena e 
dá outras providências. - Aut. Vereadora Vânia Maria 
de Castro. REJEITADO PELA UNANIMIDADE DOS PRE-
SENTES. Proj. Lei nº. 059/17 - Dispõe sobre a obriga-
toriedade de publicação, no Portal da Transparência 
da Prefeitura e no Dário Oficial de Barbacena – e-DOB, 
das informações sobre a arrecadação e aplicação de 
recursos provenientes de multas de trânsito no âmbito 
do Município de Barbacena e dá outras providências. – 
Aut. Vereadora Joanna Bias Fortes. REJEITADO PELA 
UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Proj. Lei nº. 144/17 
- Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimen-
tos que comercializam bebida alcoólica no Município 
de Barbacena exibirem em suas dependências, em lo-
cal de fácil visualização, cartaz com advertência sobre 
o perigo da associação entre bebida alcoólica e dire-
ção no trânsito. - Aut. Vereadora Joanna Bias Fortes. 
REJEITADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. 
Proj. Lei nº. 132/17 – Dispõe sobre a proibição do 
corte dos serviços de fornecimento de energia elétrica 
e água no município de Barbacena. - Ver. Flávio Maluf 
Caldas. RETIRADO DA PAUTA POR DETERMINAÇÃO 
DO SR. PRESIDENTE. PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO 
E VOTAÇÃO EM BLOCO: 11.09.18 APROVADAS POR 
UNANIMIDADE DOS PRESENTES. 18.09.18 APROVA-
DAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES. TERCEIRA 
PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS 
– HORÁRIO: 20h05 Nada mais havendo a tratar o Sr. 
Presidente determinou que fosse feita a chamada e 
estavam presentes os vereadores Amarílio Andrade, 
Edson Rezende, Ewerton Horta, Ilson Guilherme, Jo-
anna Bias Fortes, José Antônio, José Newton, Milton 
Roman, Nilton César, Odair Ferreira e Vânia Castro e 
declarou encerrada a presente sessão às 20h08 e eu, 
Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, 
lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assina-
da pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária. 
Presidente: Vereador Ilson Guilherme de Sá. Secretá-
ria: Vereadora Joanna Bias Fortes Carneiro.

RESUMO DA ATA 058/2018 - 052ª Sessão Ordinária 
– 25.09.2018 - 2º. Período - 2º. Ano da Legislatura. 
Presidente: Vereador Ilson Guilherme de Sá. Secre-
tário “Ad-hoc”: Vereador Ewerton José Duarte Horta 
Júnior. Vereadores Presentes: Carlos Augusto, Edson 
Rezende, Ewerton Horta, Flávio Maluf, Ilson Gui-
lherme, José Antônio, José Newton, Thiago Martins. 
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h31. 
“Reunindo os Doze, Jesus deu-lhes poder e autoridade 
para expulsar todos os demônios e curar doenças,” 
(Lucas 9:1) I - Leitura da Ata: Ata 051/2018 – Aprova-
da por unanimidade. II – Leitura de Correspondências 
e Comunicações: - Ofício nº. 3511/18 – Poder Judici-
ário do Estado de Minas Gerais – Tribunal de Justiça 
– 1º. Cartório de Feitos Especiais – Ação Direta de 
Inconstitucionalidade Acórdão nº. 1.0000.16.081662-
5/000 da Lei Municipal nº. 4.778/16 – Dispõe sobre o 
adicional de vida para o agente de trânsito e dá outras 
providências. - Ofício nº. 3524/18 – Poder Judiciário 
do Estado de Minas Gerais – Tribunal de Justiça – 1º. 
Cartório de Feitos Especiais – Ação Direta de Incons-
titucionalidade Acórdão nº. 1.0000.17.098900-8/000 
da Lei Municipal nº. 4.552/14 – art. 5º – Autoriza o 
reajuste  da remuneração dos servidores públicos mu-
nicipais. - Convite em comemoração dos 20 anos da 
Sociedade São Miguel Arcanjo – cópia para todos ve-
readores. - Ofício nº. 55/18  – Gabinete da Vereadora 
Vânia Maria de Castro – justificando ausência na reu-
nião ordinária de hoje dia 25 devido a participação em 
uma reunião externa. - Ofício nº. 068/18  – Gabinete 
do Vereador Nilton César de Almeida – justificando au-
sência na reunião ordinária de hoje dia 25 por motivo 
de compromissos agendados. III - Apresentação de 
Proposições: - Do vereador José Antônio: - Indicação 
nº 605/2018 – Solicita que seja realizada a colocação 
de manilhas para captação de água pluvial na Rua “E”, 
bairro São Cristóvão; - Indicação nº 604/2018 – Solici-
ta que seja realizado o nivelamento da pavimentação 
e calçamento da Rua “E”, bairro São Cristóvão; - In-
dicação nº 603/2018 – Solicita que seja realizada lim-
peza, capina e roçagem da Praça Dr. Sá Fortes, bairro 
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São José. - Do vereador Thiafgo Martins: - Indicação 
nº 592/2018 – Solicita que se proceda o devido re-
paro na Rua frei Orlando, Monte Mário. O vereador 
Thiago Martins fez uso da palavra pela ordem. O Sr. 
Presidente aproveitou para comunicar a todos que 
amanhã será realizada a audiência pública de pres-
tação de contas da saúde, às 17 horas. - Do verea-
dor Carlos Du: - Requerimento nº 130/2017- Requer 
a criação de uma Comissão Especial com o objetivo 
de analisar, avaliar, fiscalizar as obras de reforma do 
telhado da Escola Municipal Crispim de Paula Nézio, 
na localidade de Costas da Mantiqueira. Nesse mo-
mento, o vereador Flávio Maluf solicitou verificação 
de quorum. Solicitação deferida pelo Sr. Presidente. 
Realizada a chamada, estavam presentes os vereado-
res Carlos Du, Edson Rezende, Ewerton Horta, Flávio 
Maluf, Ilson Guilherme, José Antônio, Thiago Martins. 
Após a verificação de quorum constatou-se não haver 
Quorum para votação, então, o Sr. Presidente encer-
rou a presente sessão. Eu, Danielle de Paula Almeida 
Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente 
e pelo Senhor Secretário. Presidente: Vereador Ilson 
Guilherme de Sá. Secretário “Ad-hoc”: Vereador Ewer-
ton José Duarte Horta Júnior.

RESUMO DA ATA 059/2018 - 053ª Sessão Ordinária 
– 27.09.18 – 2º Período – 2º Ano da Legislatura. Pre-
sidente: Vereador Ilson Guilherme de Sá. Secretário: 
Vereadora Joanna Bias Fortes Carneiro. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30. 
“Assim diz o SENHOR, o teu Redentor, o Santo de Is-
rael: Eu sou o SENHOR, o teu Deus, que te ensina o 
que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar.”
(Isaías 48:17). I - Leitura e Discussão das Atas: - Não 
houve. II – Leitura da Correspondência e Comunica-
ções: - Não houve. Sr. Presidente, nesse momento, 
suspendeu a reunião pelo período de uma hora, às 
19h33 para que os representantes do Hospital Ibia-
paba CEBANS, Dr. Luiz Eduardo, Diretor Geral e Valdir 
Damasceno do Conselho Municipal de Saúde, pudes-
sem fazer uso da palavra. Contudo, determinou que 
constasse da ata dos trabalhos os seus pronunciamen-
tos. Com a palavra o vereador Amarílio Andrade fez 
pronunciamento que segue na íntegra da ata original. 
Nesse momento, o Sr. Presidente convidou o Padre 
Luiz Claudio a fazer parte da Mesa dos Trabalhos. O 
vereador Flávio Maluf também fez uso da palavra para 
falar a respeito dos problemas enfrentados pelso hos-
pitais da cidade. O Sr. Presidente informou a todos 
que em razão dos problemas estruturais do prédio, 
não é possível receber mais do que setenta pessoas, 
determinação essa do Corpo de Bombeiros. E por essa 
razão não é possível receber a todos que comparece-
ram na noite de hoje. E pediu desculpas a quem não 
pode estar aqui em razão da lotação. Com a palavra o 
vereador José Jorge pediu que o Sr. Presidente deixas-
se os representantes dos hospitais falarem e após o 
tempo de suspensão da reunião os vereadores fazem 
uso da palavra. Nesse momento, então, o Sr. Presiden-
te convidou a fazer uso da palavra o Sr. Valdir Damas-
ceno. Com a palavra Waldir Damasceno agradeceu o 
espaço aberto aos hospitais porque o momento vivido 
é grave. E também apresentou a situação do Hospital 
Ibiapaba. Com a palavra o Dr. Luiz Eduardo, Diretor 
Geral do Hospital Ibiapaba, cumprimentou a todos e 
agradeceu a cada pessoa presente nessa noite e tem 
a impressão que se a população, junto dos vereado-
res, não se ombrear as duas maiores instituições de 
saúde de Barbacena estão em risco iminente. Falou da 
falta de recursos que hospital Ibiapaba vem enfren-
tando e os problemas ocasionados em razão disso. O 
Sr. Presidente aproveitou para agradecer ao vereador 
Odair Ferreira na audiência pública de prestação de 
contas as saúde na tarde de ontem. E também por ter 
feito o convite para os representantes dos hospitais 
estivessem aqui na noite de hoje. Com a palavra o 
vereador José Jorge cumprimentou a todos os presen-
tes e disse que os vereadores comparecem à Câmara, 
nas segundas, quartas e sextas-feiras sempre que são 
comunicados por ofício, contudo, em razão do período 
eleitoral, ele estava em um compromisso de campa-
nha. Contudo, propôs que as reuniões de prestação 

de contas passem a ser realizadas no horário das reu-
niões ordinárias da Câmara. Com a palavra o vereador 
Edson Rezende também fez uso da palavra para falar 
da situação do hospital Ibaipaba. Nesse momento, o 
Sr. Presidente interrompeu o vereador para reabrir a 
sessão às 20h33. E voltou a palavra ao vereador Ed-
son Rezende. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – 
HORÁRIO: 20h35. Discussão e Votação de Projetos. 
Dando seguimento, o vereador Edson disse que ao 
saber da situação do Hospital Ibiapaba ele já entrou 
em contato com todas as pessoas das esferas estadual 
e federal com as quais tem contato, e informou que 
o Hospital Ibiapaba não pode ficar nessa situação. E 
tanto o Robson, quanto o Waldir, já lhe disseram sobre 
um recurso que está pra sair na semana que vem e 
hoje ele já estaria sendo depositado. O vereador Odair 
Ferreira fez uso da palavra pela ordem. O vereador 
Carlos Du fez uso da palavra pela ordem. O vereador 
Thiago Martins fez uso da palavra pela ordem. O ve-
reador Milton Roman fez uso da palavra para tratar 
do problema do Hospital Ibiapaba. O vereador José 
Newton fez uso da palavra pela ordem. O vereador 
Thiago Martins fez uso da palavra pela ordem pela 
segunda vez. O vereador Edson Rezende fez uso da 
palavra pela ordem pela segunda vez. O vereador Mil-
ton Roman fez uso da palavra pela ordem. O vereador 
Odair Ferreira fez uso da palavra pela segunda vez. O 
vereador Nilton César fez uso da palavra pela ordem. 
Nesse momento, o Sr. Presidente interrompeu o ve-
reador para que fosse feita a verificação de quorum. 
Feita a chamada dos vereadores estavam presentes os 
vereadores Carlos Du, Ilson Guilherme, José Antônio, 
Milton Roman, Nilton César, Odair Ferreira e Thiago 
Martins. E, em não preenchendo o número requerido 
pelo Quorum Regimental, o Sr. Presidente declarou 
encerrada a presente sessão às 21h15 e eu, Danielle 
de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a 
presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente e pela Senhora Secretária. Presi-
dente: Vereador Ilson Guilherme de Sá. Secretária: 
Vereadora Joanna Bias Fortes Carneiro.

RESUMO DA ATA 060/2018 - 054ª Sessão Ordinária – 
02.10.2018 - 2º. Período - 2º. Ano da Legislatura. Pre-
sidente: Vereador Ilson Guilherme de Sá. Secretária: 
Vereadora Joanna Bias Fortes Carneiro. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h30.“E a 
paciência a experiência, e a experiência a esperança. 
E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de 
Deus está derramado em nossos corações pelo Espíri-
to Santo que nos foi dado.” (Romanos 5:4,5) I - Leitu-
ra da Ata: Ata 053/2018 – Aprovada por unanimidade. 
II – Leitura de Correspondências e Comunicações: 
- Ofício nº. 058/18 – Gabinete do Vereador Ewerton 
Horta José Duarte Júnior – justificando ausência na 
reunião ordinária do dia 27 por estar participando da 
Convenção Estadual da Igreja do Evangelho Quadran-
gular em Belo Horizonte. - Ofício nº. 054/18  – Gabi-
nete da Vereadora Vânia Maria de Castro – solicitando 
ratificação do horário para a audiência pública no dia 
12 de novembro, para as 18hs, para debater os pro-
blemas na educação e na saúde de pessoas porta-
doras de TEA. - Ofício nº. 087/18  – Gabinete do Ve-
reador Odair José Ferreira – justificando ausência na 
reunião ordinária de hoje dia 02 por estar participando 
de reunião com moradores do Bairro Nova Suíça. - 
Ofício s/nº /18 - Gabinete do Vereador Thiago Campos 
Martins – justificando ausência nas reuniões ordinárias 
dos dias 02 e 04 por estar engajado em agenda exter-
na. III - Apresentação de Proposições: - Do vereador 
José Jorge: - Requerimento nº 138/2018 – Requer 
seja expedido um voto de pesar à família Silva, pelo 
falecimento do Cabo Rafael Adriano da Silva; - Re-
querimento nº 135/2018 – Requer seja expedida uma 
moção de congratulação para a Lúcia Helena Pereira, 
agente de saúde de Barbacena; - Requerimento nº 
134/2018 – Requer seja expedida uma moção de con-
gratulação para a Srta. Telma Lúcia Furtado, agente 
de saúde de Barbacena; - Requerimento nº 133/2018 
– Requer seja expedida uma moção de congratulação 
para a Sra. Viviane Cristina dos Santos, agente de saú-
de de Barbacena; - Indicação nº 610/2018 – Solicita 
a manutenção do passeio localizado na Rua Cel. José 

Máximo, nas proximidades do nº 390; - Indicação nº 
609/2018 – Solicita restauração do meio fio, capina e 
limpeza da Rua Luiz Panhol, Passarinhos; - Indicação 
nº 608/2018 – Solicita operação tapa buracos na Rua 
João Paulo II, Nossa Senhora Aparecida. - Do vere-
ador Ewerton Horta: - Requerimento nº 137/2018 – 
requer informações sobre o andamento da proposta 
SICONV nº 033028/2018, referente ao Programa de 
Planejamento de Piso e Meio Fio em Ruas do bairro 
Retiro das Rosas; - Requerimento nº 141/2018 – Re-
quer moção de aplausos para o defensor público Feli-
pe Rocha Panconi; - Indicação nº 590/2018 – Solicita 
capina da Rua Sebastião Thomaz Vieira, no bairro 
Aguada, Monsenhor Mário Quintão, confluência com a 
Rua José Francisco Costa e com o loteamento Campo 
Belo; - Indicação nº 591/2018 – Solicita providências 
quanto ao desabamento de uma parte da Rua Paraná, 
Caiçaras. O vereador Ewerton fez uso da palavra pela 
ordem. Nesse momento, o Presidente solicitou que 
fosse realizada a verificação de quorum e realizada 
a chamada, estavam presentes os vereadores Ewer-
ton Horta, Flávio Maluf, Ilson Guilherme, Joanna Bias 
Fortes, José Antônio e Vânia Castro. Após a verifica-
ção de quorum constatou-se não haver Quorum para 
votação, então, o Sr. Presidente encerrou a presente 
sessão às 19h50. Eu, Danielle de Paula Almeida Duar-
te, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida 
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e 
pela Senhora Secretária. Presidente: Vereador Ilson 
Guilherme de Sá. Secretária: Vereadora Joanna Bias 
Fortes Carneiro.

RESUMO DA ATA 061/2018 - 055ª Sessão Ordinária 
– 04.10.2018 - 2º. Período - 2º. Ano da Legislatura. 
Presidente: Vereador Ilson Guilherme de Sá. Secretá-
rio “ad hoc”: Vereador Carlos Augusto do Nascimento 
Soares. Vereadores Presentes: Carlos Du, Ewerton 
Horta, Ilson Guilherme, José Antônio, Milton Roman, 
Odair Ferreira. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HO-
RÁRIO: 19h30 O Sr. Presidente, às 19h30, solicitou 
ao Sr. Secretário efetuasse a verificação Quorum para 
a possível abertura da Sessão Ordinária. E, em não 
preenchendo o número requerido pelo Quorum Regi-
mental, o Senhor Presidente deixou de abrir a reunião 
por falta de Quorum. Eu, Danielle de Paula Almeida 
Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente 
e pelo Senhor Secretário. Presidente: Vereador Ilson 
Guilherme de Sá. Secretário “ad hoc”: Vereador Carlos 
Augusto do Nascimento Soares.

RESUMO DA ATA 062/2018 - 056ª Sessão Ordinária – 
09.10.2018 - 2º. Período - 2º. Ano da Legislatura. Pre-
sidente: Vereador Ilson Guilherme de Sá. Secretária: 
Vereadora Joanna Bias Fortes Carneiro. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h29. 
“Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a ter-
ra, completando-a e abreviando-a.” (Romanos 9:28) I 
- Leitura da Ata: Ata 054/2018 e 056/2018 – Aprovada 
por unanimidade. II – Leitura de Correspondências e 
Comunicações: - Ofício nº. 088/18 – Gabinete do Ve-
reador Odair José Ferreira – justificando ausência na 
reunião ordinária do dia 04 por estar participando de 
uma reunião com os moradores do Bairro Funcioná-
rios. - Ofício nº. 290/18  – Gabinete do Vereador José 
Newton de Faria – justificando sua ausência nas reuni-
ões ordinárias dos dias 02 e 04 em razão de participa-
ção em reuniões de conteúdo político. - Ofício s/nº.  
– Gabinete do Vereador José Jorge Emídio – justifican-
do ausência na reunião ordinária de hoje dia 04 em 
razão de compromissos anteriormente agendados. - 
Conselho Municipal de Saúde – Convocando os Conse-
lheiros e convidando os senhores vereadores para 
reunião ordinária no dia 15/10 a partir das 18h30, em 
1ª chamada e às 19h em 2ª chamada, no prédio da 
Praça Conde de Prados, s/nº, Centro – Ordem do dia: 
CEOP – Centro de Especialidades Odontológicas e 
Educação em Saúde – Cópia para todos os vereadores. 
- Ofício 292/18 - Gabinete do Vereador José Newton 
de Faria – atestado médico justificando ausência nas 
ordinárias a partir do dia 09.10, conforme atesta mé-
dico em anexo. III - Apresentação de Proposições: - 
Do vereador Ewerton Horta: - Requerimento nº 
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140/2018 – Requer moção de aplausos à Defensora 
Pública Cássia Rejane Chericato; - Requerimento nº 
142/2018 – Requer moção de aplausos à Defensora 
Pública Darcilene da Consolação Neves Pereira. - Do 
vereador Nilton César: - Requerimento nº 143/2018 – 
Requer seja expedida uma moção congratulatória para 
o investigador da Polícia Civil, ao Sr. Whittiney Alexan-
dre Rodrigues, pelos relevantes serviços prestados; - 
Indicação nº 463/2018 – Solicita a colocação de um 
redutor de velocidade na Rua Zezinho Bonifácio, Nova 
Cidade; - Requerimento nº 144/2018 – Requer seja 
expedida uma moção congratulatória para o investiga-
dor da Polícia Civil, ao Sr. Roosewelt Sanie da Silva, 
pelos relevantes serviços prestados; - Requerimento 
nº 145/2018 – Requer seja expedida uma moção con-
gratulatória para o investigador da Polícia Civil, ao Sr. 
Fernando Ferreira Neto, pelos relevantes serviços 
prestados. - Do vereador Carlos Du: - Requerimento 
nº 131/2018 – Requer voto de congratulações ao bar-
bacenense Edson Geraldo Souza Nascimento, atleta 
na categoria de fisculturismo. - Da vereadora Vânia 
Castro: - Requerimento nº 149/2018 – Requer moção 
de aplauso e congratulações para a Confederação Mi-
neira de Xadrez, por relevantes serviços prestados no 
estado de Minas Gerais, que agora inclui Barbacena; 
- Indicação nº 611/2018 – Solicita recuperação asfálti-
ca, capina e limpeza da Rua João Paulo II e Travessa 
João Paulo II, Nossa Senhora Aparecida; - Indicação 
nº 612/2018 – Solicita recuperação asfáltica, capina e 
limpeza da Rua Artur Otacílio Picinin, Valentin Prenas-
si; - Indicação nº 613/2018 – Solicita recuperação as-
fáltica, recuperação do calçamento, patrolamento com 
asfaltamento ou calçamento, capina e limpeza das 
Ruas: Emília Vidigal Soares, José Vieira da Rocha; Tra-
vessa José Vieira da Rocha, Jair Messias Diniz e Vinte 
e cinco no Bairro São Francisco. - Do vereador Odair 
Ferreira: - Indicação nº 607/2018 – Solicita operação 
tapa buracos na Avenida Brasil, Novo Horizonte; - Re-
querimento nº 146/2018 – Requer moção congratula-
tória ao empresário da Casa Moreira Acabamentos, 
Delman Gomes Messias, pelos relevantes serviços 
prestados a Barbacena; - Requerimento nº 147/2018 
– Requer moção congratulatória à empresária da Casa 
Moreira Acabamentos, Lívia de Carvalho Moreira, pelos 
relevantes serviços prestados a Barbacena; - Requeri-
mento nº 148/2018 – Requer moção congratulatória 
ao empresário da Delean Ferragens, Delean Gomes 
Messias, pelos relevantes serviços prestados a Barba-
cena. - Da vereadora Joanna Bias Fortes: - Indicação 
nº 596/2018 – Solicita operação tapa buracos na Ave-
nida Bandeirantes, Novo Horizonte; - Indicação nº 
555/2018 – Solicita pavimentação asfáltica na Rua 
José Lino Furtado, Santa Efigênia; - Indicação nº 
593/2018 – Solicita operação tapa buracos na Rua An-
tônio Alves de Oliveira, Água Santa; - Indicação nº 
594/2018 – Solicita operação tapa buracos na Rua 
Sargento Tomé dos Santos, São Pedro; - Indicação nº 
595/2018 – Solicita operação tapa buracos na Avenida 
Brasil, Novo Horizonte. - Da Mesa da Câmara: - Indi-
cação nº 615/2018 – Solicita ao Sr. Prefeito que enca-
minhe a esta Casa, mensagem acompanhada de pro-
jeto de lei doando uma área de terreno pertencente ao 
município na Rua Nove, nº 02, bairro Quintas da Man-
tiqueira, para a Associação dos Policiais e Bombeiros 
de Barbacena e região, conforme ofício em anexo en-
caminhado a esta Presidência. - De todos os vereado-
res: - Indicação nº 606/2018 – Encaminha reivindica-
ções apresentadas pelos alunos do Colégio São 
Francisco de Assis. PROJETO PROTOCOLADO NA CASA 
- Veto Total Proj. Lei nº 127/17 – Institui, no âmbito do 
Município de Barbacena, a Política Municipal de Práti-
cas Integrativas e Complementares (PIC) no Sistema 
Único de Saúde e dá outras providências. – Aut. Exe-
cutivo. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁ-
RIO:19h15 Discussão e Votação de Projetos O verea-
dor Carlos Du fez uso da palavra pela ordem. O 
vereador Ilson Guilherme fez uso da palavra pela or-
dem. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME 
DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA Proj. Lei nº 065/18 – 
Cria a Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade 
Urbana e dá outras providências. – Aut. Executivo. – 
PRAZO VENCIDO EM 06.10.18. Com a palavra para 
discutir o vereador Milton Roman Com a palavra para 
discutir o vereador Milton Roman fez pronunciamento 

que segue na íntegra: “Adiantar aqui, Sr. Presidente, 
nós vamos pedir vista no projeto, pois amanhã, “está 
convidado todos os vereadores, ás 14h30 terá uma 
reunião na Secretaria de Governo, na Prefeitura. Os 
vereadores que tiverem interesse para nós discutirmos 
a lei, para ver se há alguma coisa que esteja equivo-
cada e que podemos consertar, pra gente poder pas-
sar essa lei. Haja vista, que se faz necessário que essa 
lei seja aprovada o mais rápido possível, este ano, 
para que ela posa entrar no orçamento do município o 
ano que vem. E que possa ter o Fundo Municipal e o 
Conselho Municipal, para que o Fundo Municipal com 
o Conselho Municipal de Trânsito possam gerir os re-
cursos que estão entrando na Sub-Secretaria hoje. Eu 
sei que tem, em torno de quatrocentos mil reais de 
multas e esse dinheiro está sendo usado, não vou di-
zer, erradamente, mas está sendo usado no bolo, no 
todo. E nós temos que ter o Fundo e o Conselho para 
isso. Então, já adiantando que nós vamos pedir vista, 
amanhã estão convidados todos os vereadores, pedi-
ria, inclusive, à Parê, por favor, os vereadores que não 
estão presente, até ligar e avisar que amanhã, às 
14h30, estaremos no Gabinete da Secretaria de Go-
verno da Prefeitura. Obrigado!” O vereador Ewerton 
Horta fez uso da palavra para discutir o projeto. Nova-
mente com a palavra para discutir o vereador Milton 
Roman disse: “Sr. Presidente, eu mesmo fui multado 
uma vez e não concordei, fiz o recurso e tudo bem. 
Agora, o motorista não pode segurar nada, não pode 
estar não é só com o celular não! Ele não pode ter 
nada na mão. E isso não é só aqui em Barbacena, não! 
Tem algumas multas, já que vem que se você estiver 
com as duas mãos fora do volante, você já está sendo 
multado. Então, sou contrário ao excesso de multa 
sim, mas o agente de trânsito está fazendo o papel 
dele e isso não é só Barbacena, é em qualquer local. 
Eu fui multado em Belo Horizonte, eu fui multado em 
outros lugares. Agora, a criação da Secretaria, ela vai 
ajudar, ilustre Presidente, inclusive nessa situação. 
Porque hoje a gente vai recorrer a quem? Você vai 
reclamar a quem? Agora, quando tiver um Conselho, 
tiver um Fundo, tiver sendo gerido por um Secretário, 
como acontece no Conselho Municipal de Saúde, como 
acontece no FUNDEB, você tem pra onde recorrer, aí 
você vai lá no Conselho Municipal e faz a sua reclama-
ção. E o conselho vai ver se o agente de trânsito está 
sendo inábil, se ele está sendo correto ou não. Hoje, 
fica até difícil pra gente fazer reclamação. Então, uma 
coisa é a indústria de multa, outra coisa é a Secretaria. 
Que eu entendo que ela vai melhorar a condição do 
trânsito de Barbacena, pelo menos nós teremos aonde 
recorrer e aonde realmente, inclusive teremos mem-
bro da sociedade civil que vai estar lá dentro do Con-
selho. Então, é fundamental a criação dessa Secreta-
ria, independente de multa ou não. As multas vão 
continuar, com a Secretaria ou não. Então, um pouco 
de cuidado com a questão de simplesmente não vão 
votar ou olha como que vota só por causa de multa... 
Aí nós temos que regulamentar essas multar e olhar 
realmente o que os agentes de trânsito estão fazendo. 
Mas a questão do celular, me desculpa, o motorista 
que está com o celular na mão, ele não tem que estar 
com o celular na mão. Obrigado!” O Sr. Presidente dis-
se que a multa ressaltou que de fato não pode estar 
com a mão em nada, mas todos sabem como é o trân-
sito da nossa cidade. Quando o carro está parado e o 
celular toca, a pessoa pega para desligar e por essa 
razão é multado, não entende ser justo. E por isso é 
que existem os advogados, para fazer as defesas. E 
perguntou se o vereador Milton Roman acha correto a 
pessoa ser multada só porque foi desligar o celular 
enquanto o carro estava parado no trânsito. O Sr. Pre-
sidente ressaltou que quando o carro está parado e o 
celular toca, a pessoa pega para desligar e por essa 
razão é multado, não entende ser justo. E por isso é 
que existem os advogados, para fazer as defesas. E 
perguntou se o vereador Milton Roman acha correto a 
pessoa ser multada só porque foi desligar o celular 
enquanto o carro estava parado no trânsito. Nova-
mente com a palavra o vereador Milton Roman disse: 
“Eu acho certo sim. Tererê, eu vou te dar um exemplo 
prático... O carro parado, não, você está na via. Ele 
não está encostado não, você está na via. Não existe 
parado, você está na via. Você não pode pegar o celu-

lar. Isso é legislação. Aqui, eu tenho dois escritórios de 
advocacia onde nós trabalhamos e fazemos os recur-
sos de multa. Então, espera aí, agora vamos dizer que 
eu posso pegar o telefone, posso falar porque o carro 
está parado. Ele não está parado fora da rodagem, 
não. Ele não está no estacionamento, não. Então, isso 
aí é passível de multa sim. É legislação, é só pegar a 
lei.” O Sr. Presidente disse respeitar, mas gostaria de 
dizer ser contrário a certos tipos de multas e deu o 
exemplo da loja que acabou fechando em razão de 
tantas multas que os clientes recebiam ao parar em 
frente. Agora, o vereador Milton está dizendo que é a 
favor e que tem que ser criada a Secretaria, tudo está 
sendo gravado e visto.  Disse ainda que em certas si-
tuações tem que haver as multas e o povo está assis-
tindo o vereador falando isso, depois vai querer falar 
que não falou, mas está gravado, assim como tudo o 
que eu falei aqui. Eu não sou a favor das multas e 
quero deixar isso bem claro. Eu não sou a favor de 
oitenta por cento das multas com as quais os barbace-
nenses são penalizados aqui. É o meu ponto de vista e 
não sou a favor. Com a palavra o vereador Milton Ro-
man: “Aí, Sr. Presidente, mais uma vez está me jogan-
do contra o povo. O que eu falei aqui que celular não 
pode. O motorista na hora que ele está dirigindo ele 
não pode pegar o celular. Eu não estou falando que eu 
sou favorável às multas não. Não ponha palavras na 
minha boca. E por favor eu quero na íntegra essa ata 
e quero uma cópia dessa ata. Eu quero na íntegra. E 
outra coisa, Sr. Presidente, o senhor não pode ficar 
discutindo aí da Mesa discutindo como está fazendo 
não.” Com a palavra para discutir o vereador Flávio 
Maluf disse “que em qualquer jornal que se abra hoje 
vemos uma notícia sobre acidentes no trânsito. E por 
isso, gostaria de fazer uma reflexão, porque o país 
está passando por uma transformação, acredito que 
pra melhor. Temos que acabar, virar a página, deixar 
pra trás os jeitinhos que tinham no passado. Olha, 
existem, com todo respeito, a todas as profissões, e eu 
gostaria que ninguém me interpretasse mal, mas exis-
tem sim bons agentes de trânsito, razoáveis, existem 
bons advogados, existem bons médicos, razoáveis, 
existem bons pastores, existem razoáveis. Eu quero 
dizer que em qualquer profissão existe. Existe o bom 
profissional e o razoável. Mas se por outro lado existe 
um clamor da população e as urnas têm demonstrado 
isso ultimamente, onde nós estamos buscando, não 
digo a perfeição, as que seja cumprido a risca o que 
qualquer segmento cobra. Então, quando se exige a 
multa, o agente de trânsito ele tem que seguir o Códi-
go Nacional de Trânsito é isso que ele tem que seguir. 
Porque se o Código está dizendo aquilo, porque nós 
vamos falar o contrário? Por outro lado, queria dizer, 
será que Barbacena está tendo tanta multa assim ou 
nós não enxergávamos a quantidade quando a multa 
ia para o estado? Naquele momento que o trânsito 
não era municipalizado. Talvez esteja a mais, mas tal-
vez esteja a menos, eu não sei, porque hoje a gente 
enxerga. Hoje sai no e-DOB, o tempo todo a gente 
está vendo. Mas no passado, quando o trânsito não 
era municipalizado, também tinha muita multa, mas 
não havia essa discussão, porque nós ficávamos no 
escuro. Mas por outro lado, a multa sendo municipali-
zada é bom para o município. O dinheiro, ao invés de 
ir para o estado, hoje, salvo engano, vai ficar onde? No 
município! Onde vai poder fazer investimento. Mas 
quero defender aqui, também, que a SUTRAM, pelo 
volume de automóvel, que hoje, não só Barbacena, 
acho que são sessenta e dois mil carros, hoje, registra-
dos em Barbacena, fora os automóveis das cidades 
circunvizinhas que também aqui circulam, tem que ter, 
tem que ter sim, uma Secretaria bem dirigida, como 
qualquer outra, pra poder conduzir, minimizar e por 
outro lado, trazer soluções que é o que a gente tanto 
pede. Porque nós temos que lembrar que o trânsito de 
Barbacena, talvez seja caótico, hoje, como em tantos 
municípios, pelo volume de automóveis também, não 
adianta a gente falar que é o sinal, que aquilo, ou não 
sei o que, porque daqui a pouco a gente pode até vi-
ver um rodízio no futuro... sabe Deus. Mas por outro 
lado, senhores vereadores, vamos aproveitar que a 
população está nessa transformação, pedindo, exigin-
do, como diria Arnaldo César coelho, que a regra é 
clara, que é isso que ela quer. Ou seja, que talvez um 
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ou outro agente tenha até paciência, mas por outro 
lado, a multa, infelizmente, é a melhor maneira da 
educação. Muito obrigado, Sr. Presidente.” Com a pa-
lavra para discutir o vereador Carlos Du: “Só pra poder 
voltar na questão do projeto, a maioria das emendas 
foi de minha autoria. Acho que a gente vai discutir 
amanhã por esse motivo, pelo volume de emenda que 
nós apresentamos, mas só ressaltar o que já falei na 
última sessão. Eu acredito que a gente precisa colocar 
alguns critérios técnicos dentro da Secretaria. A gente 
tem que pensar que a gente não legisla somente pra 
essa gestão. A gente sabe que pode ser uma boa in-
tenção do Prefeito sim, e a gente crê que sim, de fazer 
da Secretaria um bom local pra que o trânsito de Bar-
bacena de fato possa fluir de verdade, mas a gente 
não sabe o que vem pro futuro. Então, a gente precisa 
trabalhar pensando que essa legislatura para as próxi-
mas e para a próxima gestão. Por isso que têm que ser 
técnicos alguns cargos que tem ali na Secretaria. Por 
isso eu coloquei algumas especificações, eu não acho 
que está tão pesado assim dentro da Secretaria. E 
também aquilo que a gente já tinha conversado sobre 
a questão de um Conselho que recebe. Sendo que ne-
nhum outro Conselho no município recebe. Então, por-
que o conselho do trânsito vai receber? Já que a ques-
tão é que os Conselhos sejam paritários, tem 
representante da população ali que não recebe aí tem 
outro representante do Executivo que recebe. Repre-
sentante da Polícia que recebe... Enfim, e por aí vai. As 
emendas foram dessa natureza, colocando especifica-
ção técnica, criando também um cargo de advogado 
para a Secretaria, que não tinha. A Secretaria acabava 
ficando refém da AGM, toda questão ela tinha que 
mandar pra lá, a AGM voltar pra cá. Então, é pra dar 
ainda mais independência que a gente sabe da impor-
tância. Embora, bem temeroso devido a esse processo 
de crise que a gente está vivendo no país e no muni-
cípio. Parece que já foram anunciados alguns cortes 
dentro do município. Isso também já é uma reflexão 
que deve ser feita, criar-se uma Secretaria em período 
de crise, eu acho que isso deve... Sobretudo na edu-
cação que foram os cortes, a gente sabe que é por 
conta do estado, por falta de repasses, aquela coisa 
toda que a gente já está acompanhando a algum tem-
po. Mas a gente está falando de crise e a gente preci-
sa levar isso em consideração também nessa discus-
são, se é de fato o momento. Embora a gente saiba da 
necessidade da criação da Secretaria por causa da 
gestão das multas. Mas só para explicar, as emendas 
foram feitas dessa forma, criando técnicos, porque já 
deu essa questão de indicação política dentro da ad-
ministração pública. Porque eu acho que o país está 
nesse caos justamente em razão das indicações nes-
ses cargos e poucas vezes há uma análise técnica, da 
capacidade técnica, enfim, e é isso que a gente está 
querendo fazer. É dar esse exemplo aqui, a partir do 
município, pro estado, para os outros municípios, no 
momento de criar uma Secretaria, colocar ali a especi-
ficação técnica. Em Barbacena já existe isso também. 
Tem algumas Secretarias também que têm decretos 
que prevêem que o Secretário tenha formação na área 
e por aí vai. A gente está acompanhando isso na dis-
cussão a nível nacional, para Presidente, tantas pesso-
as criticando o Bolsonaro, criticando o Haddad, porque 
eles não conhecem sobre determinadas áreas. Eu 
achei interessante o que eles têm colocado lá e é fato. 
Ele não precisa saber de tudo, a equipe dele precisa 
ter conhecimento. E é isso que a gente está querendo 
montar aqui, contribuir na verdade, com esse projeto 
da SUTRAM. Para que a equipe tenha conhecimento 
técnico, capacidade técnica, pra poder atuar ali. Não 
dizendo que quem está ali hoje não tenha isso, até 
porque não conheço a formação dos profissionais que 
estão ali. A gente está acompanhado a luta do Passo 
pra trabalhar encima da Secretaria com pouco recur-
so. A gente sabe que a luta dos agentes de trânsito 
não é fácil, porque a gente está se esbarrando todos 
os dias no trânsito. Enfim, é só contribuição que a 
gente quer dar, não só pra esse mandato, mas pra ci-
dade aí e pro futuro. Muito obrigado, Sr. Presidente.” 
Com a palavra para discutir o vereador Ilson Guilher-
me: “Eu volto a discutir aqui, Sra. Presidente, senho-
res vereadores, pra dizer Carlos Du, dizendo sobre... 
Eu vou falar assim, na linha das multas. Eu quero dizer 

pra você. Como a gente está discutindo aqui é trânsi-
to, eu vou falar que de Correia de Almeida pra cá a 
gente pega o trânsito também. Deixa eu te falar, só 
fugindo um pouco aqui, vou te falar... Na BR-04, no 
quilômetro 717, antes tem uma placa de 80km, que é 
uma reta, aí presta bem atenção como é o negócio, eu 
to falando o negócio da multa como é que é... O agen-
te federal falando aqui. Ele se camufla, fica lá com um 
binóculo, quem vai para Belo Horizonte, quem vê, 
sabe que eu não estou falando mentira... Ele se camu-
fla, ele fica lá... É uma reta. Ele fica lá pra pegar as 
pessoas que ultrapassam os 80km. Claro que o moto-
rista está errado, tem uma placa indicando. Mas é uma 
reta! Logo a frente, tem a curva, chama curva que 
mata, que dá acidentes, antes da Clínica, e um pou-
quinho antes da Clínica, duas curvas que tem. A polícia 
Federal tem o número exato de acidentes que aconte-
cem ali. A via 040 tem o número exato de acidentes 
que acontecem ali. Nas curvas a 80km também. E é só 
dá uma chuva, pode olhar, o pessoal de Correia sabe, 
pessoal de Pombal, que já foi acidentado nessas últi-
mas semanas, semana passada, de correia teve dia 
que teve quatro cinco acidentes, naquele mesmo lo-
cal.  Porque ninguém toma providência lá? Não “bota” 
um radar? Não “bota” um radar pra diminuir a veloci-
dade ali naquelas curvas? Ou um quebra-molas, pra 
diminuir a velocidade... Um redutor de velocidade, 
porque não é quebra-molas que se fala, fala-se redu-
tor de velocidade. Porque eles... já que põem radar 
para uma coisa põem outro ali. Não! Preferem... as 
pessoas perdem a sua vida, perdem seus bens mate-
riais ali que são seus carros, se acidentam... Tem uma 
vendedora que vendia pra nós lá, ela está paraplégica, 
por conta de um acidente tão grave que foi, mas isso 
tem vários números lá, a polícia tem, todo mundo tem. 
Então, estou te falando, tem dois órgãos, tem a Polícia 
Federal, tem o DNIT e tem até mais, e tem a Via 040 
que é responsável. Eu vou trazer a placa, se você des-
cer o mato lá você vê o tanto de pára-brisa quebrado, 
Amarílio, tantas coisas. Então, ali, é uma chuva, é uma 
coisa... Ninguém resolve, mas o agente pra ficar lá 
multando, diretamente. Eu estou falando a questão da 
multa... Tudo tem as suas coisas... É igual aqui na 
avenida, o radar fica escondido lá no meio das árvo-
res, lá embaixo perto da Caixa Econômica. O cara sabe 
da velocidade, eu sei, mas o que eu quero dizer para 
os senhores é tudo não fica... o que nós temos que 
fazer, gente, é as coisas ter transparência também. As 
coisas ter transparência. Eu digo assim, chegou um 
Amarílio, chegou aqui no centro da cidade, ele precisa 
comprar um remédio, ele está com o filho doente, ele 
desceu ali pra soltar um passageiro... Eu estou falando 
abobrinha aqui? Os barbacenenses sabem que eu não 
estou falando mentira. O que acontece? Multa! O 
agente não pode chegar lá e falar assim: “O meu ami-
go, aqui, você fica três minutos aqui, só, entendeu? Eu 
estou vendo.” Não procura saber porque ele estacio-
nou o seu carro ali, porque ele parou ali o seu caro. 
Sabendo da deficiência da cidade. Ele vive... O agente 
de trânsito ele vive aqui dentro da cidade. Sabendo 
que o trânsito engarrafa, sabendo daquilo ali tudo... às 
vezes desceu pra pegar um alunozinho ali e coisa... 
Caneta encima! Eu não estou falando mentira, porque 
estou falando pra uma cidade que está me vendo falar 
ao vivo. E isto eu não colabora com essa situação. Está 
aqui o meu repúdio. Entendeu? Ou eu estou falando 
isso e é mentira? Eu estou falando abobrinha aqui nes-
sa tribuna? Então a gente tem que ter serenidade até 
no falar. Então o que eu falei é isso, é preciso... o que 
está perdendo a essência do ser humano é que o ou-
tro não se vê no outro, ele não se vê naquele outro 
que está do outro lado da ponta. E isso é muito ruim. 
Pra pensar só em bens materiais, dinheiro. Então, nós 
temos que tentar ser diferente, nós estamos aqui pra 
defender as coisas que estão sendo feitas de maneira 
errada por aqueles que não estão sabendo fazer. Nós 
que estamos em contato com o povo no dia a dia é 
que ouvimos. Você vai falar para o órgão que quer 
captar que ele está errado, se ele vai ouvir? Aqui, “bu-
lhufa” pra nós. Que não deveria, que deveria comuni-
car, que o bom seria uma beleza, o povo está colabo-
rando, andando em dia. Você vê quando o sinal para, 
o negócio flui até mais, não é Pastor? Entendeu? Eu fui 
contra. Eu votei contra a mobilidade que foi pra isso aí, 

porque não houve... Igual aos senhores da Secreta-
ria... tudo bem, o Carlos Du que está fazendo as suas 
emendas aqui, mas tem que fazer e tem que tomar 
cuidado não pode aprovar nada no afogadilho. Não 
pode! Porque como diz você, depois que aprovou é pra 
muito tempo, pra muitos anos. E pra revogar uma lei 
não é fácil. E os senhores, vejam bem, aqueles que 
são agentes público, olhem o que as urnas deu de 
recado para aqueles que ficaram agarrados no gover-
no Temer, que ficaram agarrados nos outros. Olhem 
aqueles que ficaram votando tudo que vinha. O espe-
lho está aí. Não é porque a gente... É porque eles vo-
taram contra a população. Isso não pode! Muito obri-
gado, Presidente! Muito obrigado pela atenção dos 
senhores! Então é o meu pensamento, é o meu racio-
cínio. Desculpa se eu estiver errado, mas eu estou a 
favor que não seja desse jeito.” Com a palavra para 
discutir o vereador José Antônio: “Meu companheiro 
Tererê, o que acontece é o seguinte, o rapaz chegou 
pra eu fazer a defesa dele, com a multa. O que dizia 
na multa? Estacionado sem o cinto de segurança. Se 
está estacionado, não precisa do cinto de segurança. 
Essa multa foi quando o Major Dimas ainda estava lá, 
não foi na sua gestão não. Então, tem muitas coisas 
que acontecem erradas. Eu até gostaria que o senhor 
desse uma voltinha na rua Cruz das Almas, durante a 
semana e principalmente no sábado e no domingo. É 
proibido estacionar na calçada. Então, tem certos tre-
chos ali na Rua Cruz das Almas que não tem jeito de 
passar, principalmente no horário entre dez da manhã 
e uma da tarde. Criança vindo da aula tem que passar 
no meio da rua, porque eles estacionam os carros no 
meio da calçada. E os caras não obedecem, não estão 
no asfalto. Tem certos lugares que não podem estacio-
nar. Então eu gostaria que desse uma olhadinha nisso 
porque o pessoal está reclamando. O pessoal está 
passando na rua, os carros estão estacionado na cal-
çado com coisa que fosse estacionamento. E quanto 
ao projeto, eu sempre disse aqui, eu trabalhei sete 
anos e seis meses na Sub-Secretaria de esportes, eu 
sei que é difícil uma sub-secretaria sobreviver. O Mil-
ton Roman já foi sub-secretário ele sabe disso, o re-
curso é curto. Eu por várias vezes já dei tinta para a 
SUTRAM, pra pintar faixa, pra pintar quebra-molas, o 
próprio Milton Roman já deu também. A gente sabe 
que a dificuldade é grande. Então, isso aí pra cidade 
vai ser uma coisa boa. E com essas emendas aí, algu-
mas eu não sei como vão ficar, se vão sair ou se vão 
continuar, vamos fazer que isso saia do papel. E po-
dem contar com meu voto. Porque como eu já disse o 
que for bom para a cidade, o que for bom para o povo, 
eu vou votar. O que for ruim para o povo eu não voto. 
Então, já deixo aqui o meu recado, podem contar co-
migo. Obrigado Sr. Presidente.” Com a palavra para 
discutir o vereador Amarílio: “Prezada presidenta, ve-
readora Vânia, membros da mesa, prezados compa-
nheiros, público presente, amigos que nos acompa-
nham de suas casas através da Estação Minas. 
Primeiramente eu gostaria de agradecer aos 16.148 
eu foram dados ao Senador Anastásia para o governo 
de Minas. Foi um trabalho duro que vários companhei-
ros desenvolveram nessa Casa em defesa de uma Mi-
nas melhor. E eu registro aqui os agradecimentos em 
nome do Senador Anastasia porque nós estivemos a 
frente de sua campanha com muita honra, com muita 
alegria, porque, Sra. Presidenta, nós temos a esperan-
ça de que com Anastasia, se chegar ao governo, o 
Hospital do Câncer será uma realidade, se não será 
mais uma obra inacabada e ficará na expectativa. E 
porque digo isso, porque lá esteve o Senador por uma 
hora e dez minutos, trocou ideias com os engenheiros, 
viu toda a estrutura da obra, discutiu o organograma 
daquela obra e de tudo o que está sendo feito e avan-
çou mais. E foi além, discutiu como poderia colocar a 
obra em funcionamento, que irá atender Barbacena, 
Congonhas e Lafaiete, em torno de oitocentas mil pes-
soas. Então, eu faço esse registro porque é uma luta 
de vinte anos que estamos vendo ir por água a baixo. 
Agradecer os 422 votos dados ao Deputado Arlei San-
tiago, que foi um dos mais votados, e sem dúvida será 
um dos parceiros que teremos na Assembleia Legisla-
tiva na área da saúde. Mas o que eu quero registrar 
também é cumprimentar os vereadores que estão pre-
ocupados com matéria, porque é uma matéria que 



está tramitando na Casa há mais de dez anos. A ex
-Prefeita Danuza Bias Fortes tentou de todas as ma-
neiras resolver o trânsito de Barbacena. E eu estava 
aqui, vereador, a Câmara era a maioria total da Prefei-
ta, e eu apesar de ser oposição, o era como os senho-
res são hoje, o que era bom para a cidade nós cami-
nhamos juntos. E a Sra. Prefeita enviou para essa 
Casa inúmeros projetos com grandes avanços. E eu sei 
que ela se empenhou e na hora que ela poderia deixar 
esse grande legado, enfrentou as dificuldades buro-
cráticas em Brasília, em Belo Horizonte e todo o esfor-
ço de nossa querida Danuza Bias Fortes foi por água 
abaixo. Então, eu acompanhei isso aqui, a luta da pre-
feita Danuza para implantar. Depois nós acompanha-
mos também a luta do Prefeito Toninho Andrada, que 
foi uma luta obstinada e ele teve que vencer inúmeros 
obstáculos. E hoje, Graças a Deus, o projeto aqui está 
e está de uma maneira muito interessante. Já com a 
avaliação de alguns vereadores. Eu vi aqui as emen-
das do vereador Cadu, não sei se poderei caminhar 
com elas porque eu vou me deter melhor sobre a ma-
téria. Mas é uma contribuição que o vereador está 
dando. Eu vi o vereador e líder, Milton Roman, já mar-
cando um encontro amanhã, inclusive vou tentar des-
marcar um encontro que eu teria amanhã, para poder 
estar presente e discutir a matéria. Nós vimos a preo-
cupação do vereador Maluf, do vereador Tanjão, do 
vereador Presidente dessa Casa, mas só tem uma ma-
neira de nós resolvermos isso, é como disse o verea-
dor Ewerton, é caminhando com o projeto, é votando 
no projeto, é tornado isso uma realidade. E esse é o 
papel da Câmara, aprimorar o projeto, é para isso que 
nós aqui estamos. Evidentemente que muitas coisas 
que nós vamos inserir o Sr. Prefeito, com sua assesso-
ria, pode não concordar, pode apor um veto, mas o 
fato é o seguinte, parabéns ao Prefeito Luiz Álvaro, 
que com todas as dificuldades vividas, manda um pro-
jeto que resolve um dos problemas mais graves que 
existe em Barbacena. Não vou entrar na celeuma das 
multas, só acho o seguinte, eu entende dessa manei-
ra, legislação está aí para ser cumprida. Se a lei existe, 
cabe àquele que vai executar a lei cumprir, ele não tem 
outra alternativa. Juiz de Fora não tem nem guarda 

municipal mais. É a câmera que multa. E multou não 
tem alternativa, você não tem como recorrer, tendo 
em vista que ali está gravado, sua defesa está ali re-
gistrada. Então, são colocações, Sra. Presidenta que 
eu fiz questão de fazê-las apenas para contribuir, esta-
remos lá amanhã vereador Milton Roman, conversan-
do, discutindo sobre o assunto, porque assim como os 
demais companheiros, nós queremos dar a Barbacena 
uma legislação que possa prevalecer para o futuro. 
Porque como bem disse o vereador Tererê, depois da 
lei aprovada, sancionada e publicada é muito difícil a 
gente mexer e mudar. Presidenta muito obrigado!” 
Com a palavra para discutir o vereador Nilton César: 
“Já passou o tempo de Barbacena ter uma Secretaria 
de Trânsito. Então, eu já dei uma olhada no projeto e 
está bem enxuto. Teve a questão dos cargos que vai 
ter a adequação, a gente já conversou a respeito dis-
so, a gente vai avaliar as emendas. A Secretaria está 
fazendo uma falta muito grande para o município, até 
para poder ter o Conselho para que o cidadão possa 
ter acesso, fazer suas reclamações, além da junta de 
recursos que irá avaliar as multas. A questão das mul-
tas a gente tem que trabalhar muito a questão da edu-
cação no trânsito, a minha preocupação no projeto é a 
gente trabalhar a questão no trânsito educativa, agora 
a punição, em algum momento ela vai acontecer, por-
que o que acontece, quando você fica a margem da 
lei, em algum momento o agente vai ter que tomar 
uma atitude, porque se ele não toma, o que acontece? 
Ele não está fazendo cumprir a lei e a missão dele é 
fazer cumprir a lei. Então, assim, nós como cidadão, 
temos que colaborar de todas as formas para que a lei 
seja cumprida. Agora, em alguns casos a gente obser-
va que em alguns casos pode haver bom senso. Como 
o vereador Carlos Du falou, que anda pela cidade, que 
encontra com os agentes, nós também andamos e 
percebemos que há esse bom senso, principalmente 
na porta das escolas, nos horários de entrada e saída, 
mas em determinados casos não tem jeito, a lei tem 
que ser cumprida, tem que ser aplicada mesmo. En-
tão, o que acontece, a Secretaria vai vir pra somar, pra 
resolver as questões que estão aí dos semáforos e que 
são colocadas pra nós, no dia a dia. E como foi coloca-

do pelo vereador Tanjão, a questão da fiscalização, a 
gente vê pela cidade muita coisa errada mesmo, e isso 
faz parte às vezes até mesmo de um hábito, mas hoje 
a gente vê que a SUTRAM, a Sub-Secretaria não tem 
capacidade de efetivos, de equipamentos pra fiscali-
zar, são poucos agentes, a estrutura não permite, são 
poucos veículos. A gente sabe, como foi colocado pelo 
vereador Tanjão, várias vezes ajudamos, a Secretaria 
terá a capacidade de receber e gerir os recursos e 
prestar um serviço de qualidade. E eu tenho certeza 
absoluta, pelo menos é o que a gente busca, a mudan-
ça, o Brasil está mudando, percebemos nas urnas, o 
eleitor votou com uma consciência muito grande. E eu 
tenho certeza que essa Secretaria virá para educar, 
pra organizar e a última ação da Secretaria será a pu-
nição, porque não é o objetivo. Porque o objetivo é 
organizar, educar e não a punição, como qualquer 
agente púbico.Só que às vezes a lei tem que ser apli-
cada. E quando a lei é aplicada ela penaliza. E a gente 
vai estar aqui pra colaborar pra que a Secretaria possa 
ser criado após a aprovação do projeto, mas de ma-
neira alguma para penalizar o cidadão, isso tem que 
ficar claro para o cidadão. A Secretaria não penaliza 
ninguém, ela está sendo criada para prestar um servi-
ço de qualidade para a população.” Para discutir pela 
segunda vez o vereador Flávio Maluf: “Senhores vere-
adores, só a título de contribuição, se for do entendi-
mento dos vereadores que ora o projeto seja aprova-
do, essa Secretaria só poderá ser implementada o ano 
que vem. Ela não entra imediatamente nesse período, 
nesse ao de 2018. Muito obrigada, Sra. Presidente.” 
Encerrada a discussão foi solicitada vista pelo verea-
dor Amarílio Andrada. VISTA CONCEDIDA AO VEREA-
DOR AMARÍLIO ANDRADE. Estando o projeto com 
prazo vencido, ante o pedido de vista e cumprindo o 
que determina o Regimento Interno, o Senhor Presi-
dente declarou o encerramento da presente sessão às 
20h35. Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redato-
ra de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente e pela Senhora 
Secretária. Presidente: Vereador Ilson Guilherme de 
Sá. Secretária: Vereadora Joanna Bias Fortes Carneiro.
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