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EXTRATO DE PORTARIA

218 - EXONERAR, a pedido, em caráter irrevogável e 
irretratável, PHOLIANA ALMEIDA FERREIRA do cargo 

A Diretora-Geral do Serviço de Água e Saneamento 
(SAS), no uso das atribuições do seu cargo, nos ter-
mos do art. 17, XIII, da Lei Municipal nº 4.382, de 
24/10/2011, e considerando as indicações que lhe fo-
ram feitas, RESOLVE:

PORTARIA Nº. 132/2017 – Art. 1º. Instituir, no âmbito 
do Serviço de Água e Saneamento (SAS), Comissão 
destinada para proceder à avaliação de depreciação 
de bens móveis e inservíveis a serem leiloados. Art. 
2º. Designar os servidores abaixo relacionados para 
comporem a referida Comissão: I- Caetano do Espíri-
to santo, matrícula 155, que a presidirá; II- Ricardo 
Luiz da Silva matrícula, 1030, III- Elisangela Tavares 
Dias Tonussi, matricula 318; IV- Sérgio Adriano Ferrei-
ra Rodrigues, matrícula 793; V- Milton Alves Moreira, 
matrícula 191. Art. 3º. A presente comissão poderá 
convocar um técnico de cada setor para auxilio e 
acompanhamento dos trabalhos sempre que julgar 
necessário. Art. 4º. A comissão terá o prazo máximo 
de 60 (sessenta) dias a partir desta data para apre-
sentar o relatório completo a Diretoria Administrativa 
e Financeira do levantamento realizado. Art. 5º. Esta 
Portaria entra em vigor nesta data e revoga as dispo-
sições contrárias. Barbacena 29 de junho  de 2017. 
Marcela Zaidan Campos Fernandes - DIRETORA GE-
RAL DO SAS.

EXTRATO DE PORTARIA

RESUMO DE ATAS

meida. Vereadores Presentes: Johnson Oliveira Mar-
çal, Marilene Franco e Vânia Castro. PRIMEIRA PARTE 
– EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h30 O Sr. Presidente, às 
19h30, solicitou ao Sr. Secretário efetuasse a verifica-
ção Quorum para a possível abertura da Sessão Or-
dinária. E, em não preenchendo o número requerido 
pelo Quorum Regimental, 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. Presiden-
te em: Vereadora Vânia Maria de Castro. Secretária 
“ad hoc”: Vereadora Marilene Franco de Almeida.

RESUMO DA ATA 003/2017 - 002ª Sessão Ordiná-
ria – 05.01.17 – 1º Período – 1º Ano da Legislatura. 
Presidente: Vereador Odair José Ferreira. Secretário: 
Vereador Nilton Cesar do Nascimento. Vereadores Pre-
sentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA 
PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h20 “A minha 
alma espera somente em Deus; dele vem a minha sal-
vação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação; 
é a minha defesa; não serei grandemente abalado.” 
(Salmos 62:1,2) I - Leitura e Discussão das Atas: - Ata 
001/2017. O vereador Amarílio fez uso da palavra pela 
ordem. O vereador José Newton fez uso da palavra 
pela ordem. O Sr. Presidente esclareceu que é preciso 
que essa ata é necessária para o andamento das ques-
tões administrativas do município e que para fazer as 
alterações solicitadas pelos vereadores iria atrasar o 
andamento de tais soluções, como encaminhamento 
de documentos para bancos e repasses de verbas. No-
vamente o vereador Amarílio fez uso da palavra pela 
ordem e retirou o seu pedido de colocação da palavra 
na íntegra. Com a palavra pela ordem o vereador José 
Newton também retirou o seu pedido de palavra na 
íntegra. Solicitações deferias pelo Sr. Presidente que 
determinou fosse repassada uma cópia para todos os 
vereadores. E ressaltou que sempre que os vereado-
res quiserem que suas falas constem na íntegra da ata 
que façam a solicitação de imediato, no momento da 
discussão e da reunião. Encerrada a discussão a ata 
foi colocada em votação e foi APROVADA POR UNANI-
MIDADE. II – Leitura da Correspondência e Comunica-
ções - Não houve. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA 
– HORÁRIO: 19h45 Discussão e Votação de Projetos 
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE  
LEI Proj. Lei nº. 092/16 – Estima as receitas e fixa as 
despesas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 
do Município de Barbacena para o exercício de 2017 e 
dá outras providências. – Aut. Executivo. O vereador 
Thiago Martins fez uso da palavra pela ordem. O ve-
reador Edson Rezende fez uso da palavra pela ordem. 
Com a palavra para discutir a vereadora Vânia fez pro-
nunciamento que segue na na íntegra da ata original. 
Com a palavra pela ordem o vereador Nilton Cézar 
fez pronunciamento na íntegra da ata original. O Sr. 
Presidente explicou que o vereador Nilton estava soli-
citando a retirada das emendas de sua autoria apenas. 
E deferiu o seu pedido. Com a palavra para discutir o 
vereador Milton Roman fez pronunciamento que se-
gue na íntegra da ata original. Com a palavra para dis-
cussão o vereador Amarílio solicitou, da mesma forma 
que o vereador Nilton Cézar, que o Presidente deter-
minasse o arquivamento das emendas feitas por ele. 
E entende que essa é uma forma de dar a sua contri-
buição para o andamento dos trabalhos e que futura-
mente tais emendas poderão se tornar indicações du-
rante o ano legislativo. Solicitação deferida. Encerrada 
a discussão o projeto foi colocado em votação e foi 
APROVADO POR UNANIMIDADE. Com a palavra para 
justificar seu voto o vereador Amarílio fez pronuncia-
mento na íntegra da ata original. O Sr. Presidente de-
feriu a solicitação do vereador Amarílio e aproveitou 
para nomear o vereador José Newton para substituir o 
vereador Ronaldo Braga na Comissão. O vereador Ed-
son Rezende fez uso da palavra para justificar seu voto 
O vereador Amarílio fez uso da palavra no direito de 
resposta. Com a palavra pela ordem o vereador José 
Newton fez pronunciamento que segue na íntegra da 
ata original. O Sr. Presidente deferiu o pedido do vere-
ador José Newton. E prestou alguns esclarecimentos. 
O vereador Amarílio fez uso da palavra pela ordem. 
O vereador Ilson Guilherme fez uso da palavra pela 
ordem. Proj. Lei nº. 091/16 – Dispõe sobre a revisão 
do Plano Plurianual do quadriênio 2014-2017, para 
adequação à Lei Orçamentária Anual do exercício de 

RESUMO DA ATA 053/2016 - 005ª Sessão Extraordiná-
ria – 26.08.2016 – 2º. Período – 3º. Ano da Legislatura. 
Presidente: Vereador Flávio Barbosa da Silva. Secretá-
rio Ad Hoc : Vereador Flávio Maluf. Vereadores Pre-
sentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA 
PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO:19h26 “Deus falou 
no Seu santuário eu me regozijarei; repartirei Siquém, 
e mediarei o vale do Sucote.” I – Leitura e Discussão 
das Atas: -  Atas 027 e 028/2016 – APROVADAS POR 
UNANIMIDADE. II – Leitura de Correspondência e Co-
municações: - Não houve. SEGUNDA PARTE – ORDEM 
DO DIA – HORÁRIO :19H29 Discussão e Votação de 
Projetos REDAÇÃO FINAL – PROJETO LEI Proj. Lei nº. 
030/16 – Determina a fixação de placa informando o 
número telefônico do Conselho Tutelar nos estabele-
cimentos de ensino público e privado do município de 
Barbacena e dá outras providências – Aut. Vereadora 
Vânia Castro. APROVADA POR UNANIMIDADE. Proj. 
Lei nº. 121/15 – Reconhece como de utilidade pública 
a Associação Oriente Futebol Clube e dá outras pro-
vidências – Aut. Ver. Tadeu José Gomes. APROVADO 
POR UNANIMIDADE. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTA-
ÇÃO - PROJETO LEI Proj. Lei nº. 043/16 - Altera a 
redação do art. 2º, parágrafos 1º e 2º e do art. 4º. 
da Lei Municipal n.º 4.561, que “Disciplina o uso de 
som automotivo em veículos particulares no Municí-
pio – Aut. Ver. Luiz Gonzaga de Oliveira.RETIRADO DE 
PAUTA.  PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJE-
TO DECRETO LEGISLATIVO Proj. Dec. Leg. nº. 006/16 
– Aprova o Parecer do tribunal de Contas do Estado 
de Minas Gerais e dá outras providências – Aut. Mesa 
da Câmara. VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR AMA-
RILIO ANDRADE.  PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VO-
TAÇÃO EM BLOCO: 24.08.16 : APROVADAS POR UNA-
NIMIDADE. Nada mais havendo a tratar, às 19 h50 , 
o Senhor Presidente determinou o encerramento da 
presente sessão. Eu, Rogério Luiz Pereira Barbosa da 
Silva, Redator de Atas em exercício lavrei a presente 
Ata que, após lida e aprovada, será devidamente as-
sinada pelos Srs. Presidente e Secretária. Presidente: 
Vereador Flávio Barbosa da Silva. Secretário Ad Hoc: 
Vereador Flávio Maluf.

RESUMO DA ATA 064/2016 - 054ª Sessão Ordinária 
– 27.09.2016 - 2º. Período - 4º. Ano da Legislatura. 
Presidente em exercício: Vereador Márcio Zeferino 
Ferreira. Secretária: Vereadora Grácia Maria Araújo 
Gomes. Vereadores Presentes: Conforme registro em 
livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HO-
RÁRIO: 19h30 “Para tudo tem o tempo determinado; 
há um tempo certo para cada propósito debaixo do 
céu;” (Eclesiastes 3:1) II – Leitura da Correspondência 
e Comunicações: - Ofício nº 862/2016 – Polícia Militar 
de Minas Gerais – Informa que as palestras agendadas 
para o dia 29/09/16 foram transferidas para o teatro 
da Escola Estadual Professor Soares Ferreira; - Convo-
cação do Conselho Municipal de Saúde para reunião 
Ordinária a ser realizada no dia 03/10/2016 às 18:30 
em 1ª chamada e às 19 horas em 2ª chamada, no 
auditório do prédio da Praça Conde de Prados (antiga 
AGIR), s/n , Centro. Nesse momento o Sr. Presiden-
te solicitou que fosse feita a verificação de quorum e 
estavam presentes os vereadores Amarílio Andrade, 
Carlos Roberto, Flavio Maluf, Grácia Araújo, Johnson 
Marçal, José Jorge, Márcio Zeferino e Vânia Castro. E, 
em não preenchendo o número requerido pelo Quo-
rum Regimental para deliberação, o Senhor Presidente 
determinou o encerramento da reunião. 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 em exercício: Vereador Márcio Zeferino Ferreira. 
Secretária: Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes.

RESUMO DA ATA 065/2016 - 055ª Sessão Ordinária 
– 29.09.2016 - 2º. Período - 4º. Ano da Legislatura. 
Presidente em: Vereadora Vânia Maria de Castro. Se-
cretária “ad hoc”: Vereadora Marilene Franco de Al-

MARIO CÉSAR TAVARES LADEIRA, DIRETOR DO SIS-
TEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 
AO SERVIDOR – SIMPAS, NOMEADO ATRAVÉS DO 
DECRETO Nº 02 DE JANEIRO DE 2017 E EM CON-
FORMIDADE COM A SEÇÃO III ARTIGO 7º DA LEI DE-
LEGADA Nº 57 DE 13 DE MAIO DE 2013, EM PLENO 
EXERCÍCIO DE SEU CARGO E NO USO DE SUAS ATRI-
BUIÇÕES, RESOLVE:

PORTARIA 016/2014 - Conceder Pensão de acordo 
com o art 229, inciso I, alínea A, da Lei Municipal nº 
3.245/95 e art.40, § 7º, inciso I, da Constituição Fe-
deral modificado pela Emenda Constitucional nº 41 
de 2003, à  beneficiária Irene Augusta de Campos 
Furtado, viúva do servidor Jair Raymundo Furtado, a 
partir de 06/12/2014, data do óbito, conforme parecer 
nº 896/2014 de 17/12/2014 exarado pela Consultoria 
Geral do Município. Barbacena, 20 de dezembro de 
2014. MÁRIO CÉSAR TAVARES LADEIRA - DIRETOR 
DO SIMPAS. (Republicado por incorreção).

efetivo de Agente Administrativo, matrícula nº. 727, 
Anexo I do Quadro de Servidores Efetivos da Câmara, 
de acordo com a Lei Municipal nº. 4169/09, devida-
mente modificada pela Lei 4467/13 em 30 de junho 
- VEREADOR ODAIR JOSÉ FERREIRA (Rede) – PRE-
SIDENTE.



2

BARBACENA, SEGUNDA-FEIRA, 03 DE JULHO DE 2017
2017. – Aut. Executivo. O vereador Flávio Maluf fez 
uso da palavra pela ordem. Encerrada a discussão o 
projeto foi colocado em votação e foram VISTAS CON-
CEDIDAS À VEREADORA VÂNIA CASTRO. A vereadora 
Vânia fez uso da palavra pela ordem. VETO - DISCUS-
SÃO E VOTAÇÃO ÚNICA Veto Total Proj. Lei nº. 030/16 
– Determina a fixação de placa informando o número 
telefônico do Conselho Tutelar nos estabelecimentos 
de ensino público e privado do município de Barbace-
na e dá outras providências – Aut. Executivo - PRAZO 
VENCIDO EM 27.10.16. A vereadora Vânia fez uso da 
palavra para discutir o projeto. O vereador Amarílio 
fez uso da palavra para discutir o projeto. Encerra-
da a discussão o veto foi colocado em votação e foi 
REJEITADO POR UNANIMIDADE. Veto Total Proj. Lei 
nº. 043/16 – Altera a redação do art. 2º, parágrafos 
1º e 2º e do art. 4º. da Lei Municipal n.º 4.561/2014, 
que “Disciplina o uso de som automotivo em veículos 
particulares no Município. – Aut. Executivo. - PRAZO 
VENCIDO EM 10.11.16. A vereadora Vânia fez uso da 
palavra para discutir o projeto. Encerrada a discus-
são o veto foi colocado em votação e foi APROVADO 
POR UNANIMIDADE. Veto Total Proj. Lei nº. 055/16 
– Dispõe sobre a obrigação de fixação da frase “Des-
respeitar, Negligenciar ou Prejudicar Idoso É Crime”, 
nos ônibus, repartições públicas municipais, postos de 
saúde, hospitais e bancos. – Aut. Executivo. - PRAZO 
VENCIDO EM 10.11.16. O vereador Edson Rezende 
fez uso da palavra para discutir o projeto. O verea-
dor Thiago Martins fez uso da palavra para discutir o 
projeto. Nesse momento o Sr. Presidente interrompeu 
o pronunciamento do vereador Thiago para informar 
que estava encerrado o prazo para discussão e vota-
ção dos projetos. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMEN-
TO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 20H45 O 
vereador Flávio Maluf fez uso da palavra pela ordem. 
O Sr. Presidente informou aos vereadores que entrou 
em contato com a EPCAR e o 9º Batalhão da Polícia 
Militar e está agendando uma visita para a próxima 
semana, desta forma estaria convidando todos os ve-
readores para acompanhar a mesa diretora durante 
essa visita. A vereadora Vânia fez uso da palavra pela 
ordem. O vereador José Jorge fez uso da palavra. O Sr. 
Presidente disse que percebeu que a vereadora Vânia 
ficou muito emocionada quando mencionou a questão 
das pessoas com deficiência física. E por isso ele gos-
taria de ressaltar que todas as pessoas são iguais, mas 
infelizmente, o preconceito existe da parte daqueles 
que colocam isso como um problema para o outro. 
Com a palavra pela ordem o vereador Carlos Du so-
licitou que os vereadores não deixassem as questões 
partidárias se sobrepusessem ao bem maior que é a 
população.E não deixassem as questões de bancada 
ou partidária se sobreporem ao bem maior que é a po-
pulação. Com a palavra pela ordem o vereador Flávio 
Maluf solicitou a verificação do momento certo para 
se fazer a chamada nominal dos vereadores. Que, em 
seu entendimento, deve ser até o período da discus-
são e votação dos projetos, caso não exista quórum 
para votação. E não na terceira parte. O Sr. Presidente 
disse que irá fazer a verificação, contudo, na sessão de 
hoje haverá a chamada agora. Não havendo oradores 
inscritos o Sr. Presidente determinou que fosse realiza-
da a chamada dos vereadores e estavam presentes os 
vereadores Amarílio, Carlos Augusto, Edson Rezende, 
Ewerton, Flávio Maluf, Ilson Guilherme, Joana, José 
Antônio, José Newton, Milton Romam, Nilton César, 
Odair Ferreira, Thiago e Vânia, nada mais havendo a 
tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a presente 
sessão às 21h02 e eu, Danielle de Paula Almeida Duar-
te, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pelo 
Senhor Secretário. Presidente: Vereador Odair Ferrei-
ra. Secretário: Vereador Nilton César de Almeida.

RESUMO DA ATA 005/2017 - 003ª Sessão Ordiná-
ria – 10.01.17 – 1º Período – 1º Ano da Legislatura. 
Presidente: Vereador Odair José Ferreira. Secretário: 
Vereador Nilton Cézar do Nascimento. Vereadores Pre-
sentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA 
PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h20 “Vinde, 
cantemos ao SENHOR; jubilemos à rocha da nossa 
salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com lou-
vores, e celebremo-lo com salmos.” (Salmos 95:1,2) 
I - Leitura e Discussão das Atas: - Ata 086, 087 e 
088/2016 – Aprovadas por unanimidade. II – Leitu-
ra da Correspondência e Comunicações: - Convite da 

Mesa da Câmara para que os demais vereadores pos-
sam participar das visitas na EPCAR, no 9º Batalhão 
de Polícia Militar, nos dias 11 e 12 do corrente mês. 
Com a palavra pela ordem o vereador Amarílio fez pro-
nunciamento que segue na íbntegra da ata original. 
O Sr. Presidente solicitou ao vereador Amarílio que 
protocolasse o seu requerimento na Casa com todos 
os dados, para que fosse encaminhado à Procuradoria 
da Casa. O vereador Thiago Martins fez uso da pa-
lavra pela ordem. O Sr. Presidente deferiu o pedido 
do vereador Thiago e pediu a secretaria da casa que 
providencie a cópia. III- Apresentação de proposições: 
- Da vereadora Vânia Castro: - Indicação nº 001/2017 
– Solicita instalação de sinalização de alerta e quebra 
molas na José da Silva Fortes, Funcionários, próximo 
ao 9º Batalhão; - Indicação nº 002/2017 – Solicita 
que seja verificado o tempo de travessia disponibiliza-
do nos semáforos instalados recentemente para que 
este tempo seja suficiente trazendo segurança aos 
pedestres. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HO-
RÁRIO: 19h39 Discussão e Votação de Projetos SE-
GUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE  LEI 
Proj. Lei nº. 091/16 – Dispõe sobre a revisão do Plano 
Plurianual do Quadriênio 2014-2017, para adequação 
à Lei Orçamentária Anual do exercício de 2017. – Aut. 
Executivo. APROVADO POR UNANIMIDADE. SEGUNDA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE  LEI Proj. Lei 
nº. 089/16 – Denomina Rua Sebastião Tomaz Vieira. 
– Aut. Executivo. APROVADO POR UNANIMIDADE. 
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE  
LEI Proj. Lei nº. 087/16 – Dispõe sobre a instituição 
do mês de Setembro como “Setembro Amarelo” pre-
venção ao suicídio e valorização da vida, incluindo a 
semana que contem o dia 10 de setembro no calen-
dário oficial de eventos do município de Barbacena e 
dá outras providências. - Aut. Ver. Johnson Marçal. 
APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 088/16 
– Reconhece como de utilidade pública a Associação 
Cultural e Esportiva de Capoeira Senzala BQ e dá ou-
tras providências. – Aut. Mesa da Câmara. VISTAS 
CONCEDIDAS AO VEREADOR FLÁVIO MALUF. Proj. Lei 
nº. 140/14 – Institui a Semana Municipal de Acessibi-
lidade no município de Barbacena. – Aut. Ver. Johnson 
Oliveira Marçal. APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. 
Lei nº. 079/16 – Dispõe sobre a introdução de tex-
to explicativo nos carnês de IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano) sobre o direito de isenção total ou 
parcial, nos casos previstos em Lei nº. 4734/15 e dá 
outras providências. – Aut. Ver. Luiz Gonzaga de Oli-
veira. APROVADO POR UNANIMIDADE. Com a palavra 
pela ordem o vereador Amarílio solicitou que o projeto 
fosse colocado em discussão e votação em redação 
final. Solicitação essa que foi APROVADA POR UNANI-
MIDADE. Em redação final Proj. nº. 079/16 – Dispõe 
sobre a introdução de texto explicativo nos carnês de 
IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) sobre o 
direito de isenção total ou parcial, nos casos previstos 
em Lei nº. 4734/15 e dá outras providências. – Aut. 
Ver. Luiz Gonzaga de Oliveira. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE. Proj. Lei nº. 039/16 – Modifica o art. 6º. 
da Lei Municipal nº. 3.855/2005 e dá outras providên-
cias. – Aut. Mesa da Câmara. O vereador José Newton 
fez uso da palavra para discutir. Encerrada a discussão 
o projeto foi colocado votação e foi APROVADO POR 
UNANIMIDADE. Com a palavra pela ordem o vereador 
Flávio Maluf 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. 039/16 – Modifica o art. 6º. da Lei Mu-
nicipal nº. 3.855/2005 e dá outras providências. – Aut. 
Mesa da Câmara. APROVADO POR UNANIMIDADE. 
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE  
LEI Proj. Lei nº. 154/14 – Obriga os supermercados e 
hipermercados do município de Barbacena a dispor de 
passagem adequadas, em seus caixas de pagamento 
para obesos, gestantes e usuários de cadeiras de ro-
das. – Aut. Ver. Flávio Maluf Caldas. VISTAS CONCE-
DIDAS AO VEREADOR ILSON GUILHERME. Proj. Lei 
nº. 179/13 – Dispõe sobre a divulgação dos custos 
referentes à publicidade de atos, programas, obras, 
serviços e campanhas da administração pública dire-
ta, indireta e da Câmara Municipal do Município de 
Barbacena. – Aut. Ver. Johnson Marçal. VISTAS CON-
CEDIDAS AO VEREADOR JOSÉ JORGE. Proj. Lei nº. 
223/13 – Assegura às pessoas portadoras de defici-
ência física ou motora ou com mobilidade reduzida o 
direito de embarque e desembarque entre as paradas 

obrigatórias (pontos de ônibus) no Município de Bar-
bacena e dá outras providências. – Aut. Ver. Johnson 
Marçal. APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 
040/15 – Estabelece a obrigatoriedade de dedetização 
e desratização nos estabelecimentos que fabriquem e/
ou comercializem alimentos no Município de Barbace-
na e dá outras providências”.e dá outras providências. 
– Aut. Ver. Carlos Alberto Sá Grise. VISTAS CONCE-
DIDAS AO VEREADOR ILSON GUILHERME. PRIMEIRA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE  RESOLUÇÃO 
Proj. Resolução nº. 003/16 – Altera o art. 6º. da Re-
solução nº. 349, de 17 de setembro de 2014. – Aut. 
Mesa da Câmara. O vereador José Newton fez uso da 
palavra para discutir o projeto. O Sr. Presidente dis-
se que iria submeter a solicitação do vereador José 
Newton ao Plenário e os vereadores que estiverem 
de agosto que permaneçam como estão. PRIMEIRA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DECRETO LEGIS-
LATIVO Proj. Dec. Leg. nº. 002/16 – Aprova Ata 101ª 
reunião da Comissão do Plano Diretor e dá outras pro-
vidências.– Aut. Mesa da Câmara. VISTAS CONCEDI-
DAS AO VEREADOR THIAGO MARTINS. Proj. Dec. Leg. 
nº. 009/16 – Aprova Ata 102ª reunião da Comissão do 
Plano Diretor e dá outras providências. – Aut. Mesa 
da Câmara. VISTAS CONCEDIDAS À VEREADORA JO-
ANA BIAS FORTES. Proj. Dec. Leg. nº. 007/16 – Co-
memora os 15 (quinze) anos do Curso Pré-Vestibular 
“Escolha Certa” - CPEC, com sessão solene promovida 
pelo Poder Legislativo e dá outras providencias – Aut. 
Mesa d Câmara. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR 
AMARÍLIO ANDRADE. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTA-
ÇÃO – PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL Proj. 
Emenda Constitucional nº. 001/16 – Inclui o inciso V 
ao art. 153 à Lei Orgânica Municipal e dá outras provi-
dências. – Aut. Vários Vereadores. Encerrada a leitura 
o projeto foi colocado em discussão e votação e foi 
APROVADO POR UANIMIDADE. Proj. Emenda Consti-
tucional nº. 002/16 – Acrescenta parágrafo único ao 
art. 147 da Constituição do Município de Barbacena. 
– Aut. Vários Vereadores. Com a palavra pela ordem o 
vereador Milton Romam solicitou que o projeto fosse 
lido. Solicitação deferi pelo Sr. Presidente. Encerrada 
a leitura o projeto foi colocado em discussão e vota-
ção e foi APROVADO POR UNANIMIDADE. O vereador 
Edson Rezende fez uso da palavra pela ordem. Com a 
palavra como líder do governo o vereador Amarílio fez 
pronunciamento que segue na íntegra da ata original.  
Com a palavra pela ordem o vereador José Jorge fez 
pronunciamento que segue na íntegra da ata original. 
O Sr. Presidente deferiu a solicitação do vereador 
Amarílio e determinou que constasse a sua fala na ín-
tegra, bem como a fala do vereador José Jorge. O ve-
reador Thiago Martins fez uso da palavra pela ordem.  
O vereador Edson fez uso da palavra pela ordem. O 
vereador Ilson Guilherme fez uso da palavra pela or-
dem. Nesse momento o Sr. Presidente interrompeu o 
vereador para comunicar a casa que estava encerrado 
o período de discussão e votação de projetos. E pas-
sou para a terceira parte da reunião. TERCEIRA PARTE 
– ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁ-
RIO: 20H39 O Sr. Presidente explicou que o Secretário 
de Planejamento, Sr. Aderbal Calmeto, ligou para ele 
para informar que devido a um problema no sistema 
da Prefeitura o projeto do orçamento não retornou pra 
Câmara hoje, mas amanhã, ao meio dia ele estará na 
Casa para que possam dar seguimento na votação. E 
aproveitou para reforçar o convite da visita que será 
realizada amanhã à EPCAR e na quinta-feira, dia 12 no 
9º Batalhão da Polícia Militar. Falou também que em 
relação a questão de ordem levantada pelo vereador 
Flávio Maluf, sobre a chamada dos vereadores, o Regi-
mento Interno, em seu artigo 77, § 1º determina que 
a mesma seja feita ao final da reunião. Não havendo 
oradores inscritos o Sr. Presidente determinou que 
fosse realizada a chamada dos vereadores e estavam 
presentes os vereadores Amarílio, Carlos Augusto, Ed-
son Rezende, Ewerton, Flávio Maluf, Ilson Guilherme, 
Joana, José Antônio, José Jorge, José Newton, Milton 
Romam, Nilton César, Odair Ferreira, Thiago e Vânia, 
nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente declarou 
encerrada a presente sessão às 20h45 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. Presiden-
te: Vereador Odair José Ferreira. Secretário: Vereador 
Nilton César de Almeida.
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