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BARBACENA, SEGUNDA-FEIRA, 11 DE JANEIRO DE 2021

EXTRATO DE PORTARIAS ASSINADAS PELO
EXMO SR PREFEITO MUNICIPAL

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento

Diretor: Daniel Salgarello

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SAS

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços nº 055/SAS/2020. Contratante: SAS - Serviço de Água 
e Saneamento. Fornecedor:IMBIL SERVICE EIRELI,CNPJ n°03.573.829/0001-71. 
Objeto: Oregistro de preços para futura e eventual aquisição de bomba centrífuga 
a ser utilizada em substituição às existentes na captação de Água Bruta do Rio das 
Mortes pelo Serviço de Abastecimento e Saneamento – SAS. Origem: Pregão Ele-
trônico nº 030/2020 - Processo Licitatório nº 041/2020. Gestor (a):Roberto César 
Campos Resende. Valor estimado: R$ 128.000,00(cento e vinte e oito mil reais). 
Vigência:12 (doze) meses, a contar da assinatura. Data da Assinatura:10 de de-
zembro de 2020.

Ata de Registro de Preços nº 056/SAS/2020. Contratante: SAS - Serviço de Água 
e Saneamento. Fornecedor: MINAS MOTORES ELÉTRICOS LTDA ME, CNPJ n° 
01.203.826/0001-10. Objeto:O registro de preços para futura e eventual aquisi-
ção de moto bombas submersas e bombeadores, a serem utilizados nos poços 
artesianos localizados no Município de Barbacena e distritos atendidos pelo SAS. 
Origem: Pregão Eletrônico nº 029/2020 - Processo Licitatório nº 040/2020. Gestor 
(a):Camilla Costa Pinto Fonseca. Valor estimado:R$ 36.472,00 (trinta e seis mil qua-
trocentos e setenta e dois reais). Vigência: 12 (doze) meses, a contar da assinatura. 
Data da Assinatura: 18 de dezembro de 2020.

Ata de Registro de Preços nº 057/SAS/2020. Contratante: SAS - Serviço de Água e 
Saneamento. Fornecedor: GLOBAL BOMBAS HIDRÁULICA E ELÉTRICA LTDA, CNPJ 
n° 19.091.655/0001-40. Objeto: O registro de preços para futura e eventual aqui-
sição de moto bombas submersas e bombeadores, a serem utilizados nos poços 
artesianos localizados no Município de Barbacena e distritos atendidos pelo SAS. 
Origem: Pregão Eletrônico nº 029/2020 - Processo Licitatório nº 040/2020. Gestor 
(a):Camilla Costa Pinto Fonseca. Valor estimado: R$ 31.950,00 (trinta e um mil 
novecentos e cinquenta reais). Vigência: 12 (doze) meses, a contar da assinatura. 
Data da Assinatura: 18 de dezembro de 2020.

Ata de Registro de Preços nº 058/SAS/2020. Contratante: SAS - Serviço de Água 
e Saneamento. Fornecedor: BH2O BOMBAS E SERVIÇOS COMÉRCIO E REPRESEN-
TAÇÕES LTDA, CNPJ n° 29.513.460/0001-03. Objeto: O registro de preços para 
futura e eventual aquisição de moto bombas submersas e bombeadores, a serem 
utilizados nos poços artesianos localizados no Município de Barbacena e distritos 
atendidos pelo SAS. Origem: Pregão Eletrônico nº 029/2020 - Processo Licitatório 
nº 040/2020. Gestor (a):Camilla Costa Pinto Fonseca. Valor estimado: R$ 15.202,00 
(quinze mil duzentos e dois reais). Vigência: 12 (doze) meses, a contar da assina-

NOTIFICADA:TOTALMED Distribuidora Farmacêutica Ltda-CNPJ: 08.261.488/0001-
12- Av. Bandeirantes , nº 419 –Bairro Chácara-CEP 32670-295 – Betim- MG.Tomada 
de Contas Especial referente as Portarias nº 21.635, de 18 de Março de 2020, com a 
finalidade de apuração dos fatos e responsabilidades das irregularidades apontadas 
na adesão à Ata de Registro de Preços nº 006/2015, oriunda do processo 075/2015 
da Prefeitura de Uberaba.Foi identificado V.Sa como responsável pelo  dano ao 
erário no valor R$ 6.554.230,79 (seis milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil 
e duzentos e trinta reais e setenta e nove centavos).Tendo o prazo máximo de dez 
dias a partir da publicação deste para apresentação de defesa escrita e vista dos 
autos junto a Prefeitura Municipal de Barbacena, na Rua Silva Jardim, 340 – Boa 
Morte-Barbacena-por meio de contato com Frederico Gianni de Assis Zille no telefo-
ne (32)3339-2007, no horário de 13h às 17h.Após o prazo, será emitido o Relatório 
Final do Prestador de Contas, o qual será encaminhado ao Tribunal de Contas do 
Estado. Adriana Maria do Couto Andrade – Presidente da Comissão Tomadas de 
Contas Especial - Portaria nº 21.635.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

DECRETO MUNICIPAL
DECRETO MUNICIPAL Nº 8.813

“Revoga o § 2º do art. 9º do Anexo Único do Decreto nº 8.812, de 08 de janeiro 
de 2021”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com a legislação em vigor, em especial com o disposto no Decreto 
nº 8.659, de 20 de maio de 2020; e na forma do art. 26, inciso I da Constituição 
do Município de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1º Fica revogado o § 2º do art. 9º do Anexo Único – “Regulamento das Medidas 
Restritivas”, do Decreto nº 8.812, de 08 de janeiro de 2021. 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, em 11 de janeiro de 2021;
179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.  

Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com as Leis em vigor, em especial com o disposto na Lei Municipal 
nº 5.002, de 27 de novembro de 2019; e na forma do art. 26, II, da Constituição do 
Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 22.415  - NOMEAR Éricko de Paula Voigt, para exercer o Cargo de 
Provimento em Comissão de Diretora do Fundo Municipal de Assistência Social, na 
Secretaria Municipal de Assistência Social, a partir desta data. Barbacena, 11 de 
janeiro de 2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com as leis em vigor, em especial com o disposto na Lei nº 4.968, 
de 23 de outubro de 2019, e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Mu-
nicípio de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 22.416 - NOMEAR Wesley Adinael Viana, para exercer o Cargo de 
Provimento em Comissão de Chefe do Cadastro Imobiliário, da Chefia de Cadastros, 
da Diretoria de Receita - DIRE, na Secretaria Municipal de Fazenda - SEFAZ, a partir 
desta data. Barbacena, 11 de janeiro de 2021.

PORTARIA Nº 22.417 - NOMEAR Leonardo Bageto Véspoli, para exercer o Cargo de 
Provimento em Comissão de Chefe de Tributação, da Diretoria de Receita – DIRE, 
na Secretaria Municipal de Fazenda - SEFAZ, a partir desta data. Barbacena, 11 de 
janeiro de 2021.

PORTARIA Nº 22.418 - NOMEAR Mônica Mendes de Melo, para exercer o Cargo de 
Provimento em Comissão de Chefe de Fiscalização, da Diretoria de Receita – DIRE, 
na Secretaria Municipal de Fazenda - SEFAZ, a partir desta data. Barbacena, 11 de 
janeiro de 2021.

PORTARIA Nº 22.419 - NOMEAR Diogo Soares Assumpção para o Cargo de Provi-
mento em Comissão de Chefe de Concessões e Posturas, da Chefia de Fiscalização, 
da Diretoria de Receita - DIRE, na Secretaria Municipal de Fazenda - SEFAZ, a partir 
desta data. Barbacena, 11 de janeiro de 2021.

PORTARIA Nº 22.420 - NOMEAR Kátia Lamas de Paiva, para exercer o Cargo de 
Provimento em Comissão de Chefe Executivo de Tesouraria, da Diretoria de Admi-
nistração Financeira - DAF, na Secretaria Municipal de Fazenda - SEFAZ, a partir 
desta data. Barbacena, 11 de janeiro de 2021.

PORTARIA Nº 22.421 - NOMEAR José Luiz Vidal, para exercer o Cargo de Provimen-
to em Comissão de Chefe de Documentação de Tesouraria, na Diretoria de Adminis-
tração Financeira, na Secretaria Municipal de Fazenda - SEFAZ, a partir desta data. 
Barbacena, 11 de janeiro de 2021.

PORTARIA Nº 22.422 - NOMEAR Carlos Frederico de Resende Coelho, para exercer 
o Cargo de Provimento em Comissão de Chefe Executivo de Planejamento Orça-
mentário, na Diretoria de Planejamento Orçamentário, na Secretaria Municipal de 
Fazenda - SEFAZ, a partir desta data. Barbacena, 11 de janeiro de 2021.

PORTARIA Nº 22.423 - NOMEAR Vinícius de Souza Moreira, para exercer o Cargo de 
Provimento em Assessor de Tesouraria, na Diretoria de Administração Financeira, 
na Secretaria Municipal de Fazenda - SEFAZ, a partir desta data. Barbacena, 11 de 
janeiro de 2021.

PORTARIA Nº 22.424 - NOMEAR Níger Jorge Emídio para exercer o Cargo de Pro-
vimento em Comissão de Chefe de Parcelamentos e Cobranças da Dívida Ativa, na 
Chefia da Dívida Ativa, da Diretoria de Receita – DIRE, na Secretaria Municipal de 
Fazenda - SEFAZ, a partir desta data. Barbacena, 11 de janeiro de 2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 

em conformidade com as leis em vigor, em especial com o disposto na Lei Municipal 
nº 5.003, de 27 de novembro de 2019; e na forma do art. 26, II, da Constituição do 
Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 22.425 - NOMEAR Andréa Cristina de Souza e Silva, para exercer o 
Cargo de Provimento em Comissão de Chefe do Centro de Referência em Saúde 
do Trabalhador (CEREST), na Chefia de Vigilância em Saúde, na Diretoria de Vigi-
lância e Ações de Saúde, na Secretaria Municipal de Saúde, com efeito retroativo a 
04.01.20201. Barbacena, 11 de janeiro de 2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com as leis em vigor, em especial com o disposto na Lei Municipal 
nº 5.003, de 27 de novembro de 2019, combinado com a Lei Delegada nº 60, de 
13 de maio de 2013; e na forma do art. 26, II, da Constituição do Município de 
Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 22.426 - NOMEAR Hilda Maluf Caldas Nalon, para exercer o Cargo 
de Provimento em Comissão de Chefe do Distrito Sanitário I, na Diretoria de Vigi-
lância e Ações de Saúde, na Secretaria Municipal de Saúde, com efeito retroativo a 
04.01.20201. Barbacena, 11 de janeiro de 2021.
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BARBACENA, SEGUNDA-FEIRA, 11 DE JANEIRO DE 2021

MUNICÍPIO DE BARBACENA     001/001
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG) Opção: 3643

Sistema de Informações Municipais

P O D E R   L E G I S L A T I V O
R E L A T Ó R I O   D E   G E S T Ã O   F I S C A L

A N E X O   0 2   -   D E M O N S T R A T I V O   D A   D I V I D A   C O N S O L I D A D A   L I Q U I D A
P e r í o d o :   3 °   Q u a d r i m e s t r e   -   2 0 2 0

Descrição Saldo Anterior 1° Quadrimestre 2° Quadrimestre 3° Quadrimestre
Dívida Consolidada 2.353.555,53 2.353.555,53 2.353.555,53 2.353.555,53

  DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 2.353.555,53 2.353.555,53 2.353.555,53 2.353.555,53

    Dívida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00

    Dívida Contratual 2.353.555,53 2.353.555,53 2.353.555,53 2.353.555,53

      Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00

        Internos 0,00 0,00 0,00 0,00

        Externos 0,00 0,00 0,00 0,00

      Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00

      Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00

        Internos 0,00 0,00 0,00 0,00

        Externos 0,00 0,00 0,00 0,00

      Parcelamento e Renegociação de Dívidas 2.353.555,53 2.353.555,53 2.353.555,53 2.353.555,53

        De Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00

        De Contribuições Previdenciárias 2.353.555,53 2.353.555,53 2.353.555,53 2.353.555,53

        De Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00

        Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00

        Com Instituição Não Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00

      Demais Dívidas Contratuais 0,00 0,00 0,00 0,00

    Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos 0,00 0,00 0,00 0,00

    Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00

  DEDUÇÕES (II) 75.714,43 658.710,88 1.358.354,48 65.459,37

    Disponibilidade de Caixa 71.032,71 654.029,16 1.358.354,48 65.459,37

      Disponibilidade de Caixa Bruta 71.032,71 654.029,16 1.358.354,48 65.459,37

      (-) Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 0,00 0,00

    Demais Haveres Financeiros 4.681,72 4.681,72 0,00 0,00

  DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II) 2.277.841,10 1.694.844,65 995.201,05 2.288.096,16

  RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 333.956.947,29 358.976.687,28 409.794.195,34 464.372.677,02

    (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) 0,00 0,00 0,00 0,00

  RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI) = (IV-V) 333.956.947,29 358.976.687,28 409.794.195,34 464.372.677,02

  % da DC sobre RCL (I/VI) 0,70 0,66 0,57 0,51

  % da DCL sobre RCL (III/VI) 0,68 0,47 0,24 0,49

  LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 400.748.336,75 430.772.024,74 491.753.034,41 557.247.212,42

  LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1° do art. 59 da LRF) 360.673.503,07 387.694.822,26 442.577.730,97 501.522.491,18

Outros Valores Não Integrantes da DC 0,00 0,00 0,00 0,00

  Precatórios Anteriores a 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00

  Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluidos na DC) 0,00 0,00 0,00 0,00

  Passivo Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00

  Insuficiência Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00

  Depósitos e Consignações Sem Contrapartida 0,00 0,00 0,00 0,00

  RP Não-Processado 71.032,71 33.679,07 20.036,49 1.270,00

  ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO 0,00 0,00 0,00 0,00

  Dívida Contratual de PPP 0,00 0,00 0,00 0,00

  Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015 0,00 0,00 0,00 0,00

NOTAS EXPLICATIVAS:
Dívidas sem a classificação (por entidade) do 'Tipo de Dívida' no menu 3957 serão agrupadas na linha 'Outras Dívidas'.
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DESPESAS
A Câmara Municipal de Barbacena, em cumprimento ao disposto no art. 17, pará-
grafo  único, da  Constituição  do  Estado  de  Minas Gerais, declara  que  não houve 

RELATÓRIOS
MUNICÍPIO DE BARBACENA     001/001

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG) Opção: 3642
Sistema de Informações Municipais

P O D E R   L E G I S L A T I V O
R E L A T Ó R I O   D E   G E S T Ã O   F I S C A L   -   A N E X O   0 1
D E M O S T R A T I V O   D A   D E S P E S A   C O M   P E S S O A L

P e r í o d o :   3 º   Q u a d r i m e s t r e   -   2 0 2 0

Despesas Executadas - Últimos 12 Meses
(a) (b)

Despesa com Pessoal JAN/2020 FEV/2020 MAR/2020 ABR/2020 MAI/2020 JUN/2020 JUL/2020 AGO/2020 SET/2020 OUT/2020 NOV/2020 DEZ/2020 TOTAL RP Nao Proc
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 582.315,08 591.549,20 641.576,24 593.831,65 589.802,32 588.455,76 591.220,52 590.788,18 579.788,27 586.073,88 595.045,11 1.091.958,62 7.622.404,83 0,00

 Pessoal Ativo 581.799,04 591.029,70 641.056,74 593.312,15 589.282,82 587.936,26 590.701,02 590.268,68 579.268,77 585.554,38 594.525,61 1.091.439,12 7.616.174,29 0,00

   Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 482.978,32 492.598,60 532.223,27 492.465,95 489.292,48 488.102,01 490.571,83 490.045,66 480.646,50 485.881,78 493.287,88 905.967,34 6.324.061,62 0,00

   Obrigações Patronais 98.820,72 98.431,10 108.833,47 100.846,20 99.990,34 99.834,25 100.129,19 100.223,02 98.622,27 99.672,60 101.237,73 185.471,78 1.292.112,67 0,00

   Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Pessoal Inativos e Pensionistas 516,04 519,50 519,50 519,50 519,50 519,50 519,50 519,50 519,50 519,50 519,50 519,50 6.230,54 0,00

   Aposentadorias, Reserva e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   Outros Benefícios Previdenciários 516,04 519,50 519,50 519,50 519,50 519,50 519,50 519,50 519,50 519,50 519,50 519,50 6.230,54 0,00

 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrato Terceirização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA NAO COMPUTADA (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 (-) Indeniz. p/ Demissão e Incent. Demissão Voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 (-) Decorrentes de Decisão Judicial - Sentenças 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 (-) Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 (-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) 582.315,08 591.549,20 641.576,24 593.831,65 589.802,32 588.455,76 591.220,52 590.788,18 579.788,27 586.073,88 595.045,11 1.091.958,62 7.622.404,83 0,00

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal Valor % sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV ) 293.672.676,08

 (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais ( V ) 0,00

 (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas de Bancada ( VI ) 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL ( VII ) = ( IV - V - VI ) 293.672.676,08

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP ( VIII ) = ( IIIa + IIIb ) 7.622.404,83 2,60

LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II, e III, art. 20 da LRF) 17.620.360,56 6,00

LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único, art. 22 da LRF) 16.739.342,54 5,70

LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 15.858.324,51 5,40

NOTAS EXPLICATIVAS
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EXTRATO DE CONTRATOS
Contrato Administrativo nº 055/SAS/2020. Contratante: SAS - Serviço de Água e 
Saneamento. Fornecedor: CENTRÃO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ 
n° 15.179.700/0001-62. Objeto: Aquisição de conjunto motobomba centrífuga 
multiestágio reserva para instalação na Estação Elevatória de água tratada que 
abastece o bairro Deputado José Bonifácio (antigo Ipanema) e Adjacentes. Origem: 
Processo Licitatório nº 044/2020 – Pregão Eletrônico nº 032/2020. Gestor (a): Ro-
berto César Campos Resende. Valor estimado:R$ 13.860,00 (treze mil oitocentos e 
sessenta reais). Vigência: 12 (doze) meses, a contar da assinatura. Data da Assina-
tura: 17 de dezembro de 2020.

Contrato Administrativo nº 057/SAS/2020. Contratante: SAS - Serviço de Água 
e Saneamento. Fornecedor: EDMILSON JOSE DE CARVALHO - ME,CNPJ nº 
86.582.202/0001-04. Objeto: Aquisição de 40 botijões de gás GLP de 13 kg (re-
carga), para atender os setores administrativo (refeitório), efluentes domésticos e 
abastecimento de água do SAS. Origem: Processo Licitatório nº 050/2020 – Dispen-
sa Licitatória n° 008/2020. Gestor (a): Consuelo M. G. M. Marteleto. Valor estima-
do:R$3.100,00 (três mil e cem reais). Vigência: 12 (doze) meses contados a partir 
da data da assinatura. Data da Assinatura: 21 de dezembro de 2020.

Contrato Administrativo nº 058/SAS/2020. Contratante: SAS - Serviço de 
Água e Saneamento. Fornecedor: PÉRICLES LIMA DE OLIVEIRA – ME, CNPJ n° 
34.198.480/0001-69. Objeto: Aquisição de materiais de escritório e informática 
para atender os setores do SAS – Serviço de Água e Saneamento do Município 
de Barbacena. Origem: Processo Licitatório nº 055/2019 – Pregão Eletrônico nº 
038/2019. Gestor (a): Ricardo Luiz da Silva. Valor estimado: R$ 27.980,00 (vinte e 
sete mil novecentos e oitenta reais). Vigência: 12 (doze) meses, a contar de 12 de 
janeiro de 2021. Data da Assinatura: 24 de dezembro de 2020.

Contrato Administrativo nº 059/SAS/2020. Contratante: SAS - Serviço de Água 
e Saneamento. Fornecedor: PSC TERRAPLENAGEM CEOLIN BRITO LTDA, CNPJ 
n°10.323.754/0001-36. Objeto: Acontratação de empresa para locação de escava-
deira hidráulica, incluindo despesas com operadores, encargos sociais, manutenção 
do equipamento, combustíveis e lubrificantes necessários para atender às obras de 
construção da adutora de água e redes de esgoto, inclusive obras de manutenção 
da Diretoria de Água e Saneamento do Serviço de Água e Saneamento – SAS. 
Origem: Processo Licitatório nº 024/2020 – Pregão Eletrônico nº 015/2020. Gestor 
(a): José Diogo Mendes. Valor estimado: R$ 114.453,00 (cento e quatorze mil qua-
trocentos e cinquenta e três reais). Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da 
data da assinatura. Data da Assinatura: 24 de dezembro de 2020.

EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS
1º Termo Aditivo ao Contrato n° 052/SAS/2020. Contratante: Serviço de Água 
e Saneamento – SAS. Contratado (a):CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ nº 
00.360.305/0001-04. Objeto: O acréscimo de item na planilha do subitem 3.1, con-
forme previsão do item no edital. Data da Assinatura: 09 de dezembro de 2020.

4º Termo Aditivo ao Contrato n° 040/SAS/2018. Contratante: Serviço de Água 
e Saneamento – SAS. Contratado (a):MGF INFORMÁTICA LTDA, CNPJ nº 
22.719.918/0001-28. Objeto: O reajuste do valor do contrato 040/SAS/2018, con-
forme determinação da Lei 8.666/93 em seu art. 65, II, “d”, aplicando-se percentual 
de 5,1979%, com base no INPC, conforme parecer da Comissão de Reajuste de 
Preços nº 019/2020, retroativo a 14 de dezembro de 2020. Data da Assinatura: 18 
de dezembro de 2020.

4º Termo Aditivo ao Contrato n° 001/SAS/2017. Contratante: Serviço de Água e Sa-
neamento – SAS. Contratado (a):INSTITUTO BENEFICENTE “PADRE MESTRE COR-
RÊA DE ALMEIDA”, CNPJ nº17.080.920/0001-60. Objeto: A prorrogação de prazo 
do Contrato Administrativo nº 001/SAS/2020, por mais 12 (doze) meses e a revisão 
do valor do aluguel do imóvel descrito na Cláusula 1ª do Contrato Administrativo nº 
001/SAS/2017, nos termos da cláusula 5ª, com base no índice IGP-M, no percentual 
de 24,52% conforme indicado no Parecer nº 20/CARP/2020. Data da Assinatura: 
18 de dezembro de 2020.

1º Termo Aditivo ao Contrato n° 008/SAS/2020. Contratante: Serviço de Água e Sa-
neamento – SAS. Contratado (a):CÉLTICA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 
nº 07.819.984/0001-86. Objeto: A prorrogação de prazo contratual por mais 12 
(doze) meses. Data da Assinatura: 24 de dezembro de 2020.

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

AQUISIÇÕES DIRETAS (ART. 24, II C/C ART. 62, 
AMBOS DA LEI Nº 8.666/93)

 
 

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SAS 
Avenida Governador Benedito Valadares, 181 - Padre Cunha – CEP: 36.202-328 – Barbacena – MG. 

Tel.: (32) 3339-6800 – Fax: (32) 3339-6805  
 

 

 

Mês Nº  Objeto Data  Fornecedor  Valor Total  

DEZEMBRO 

82/2020 Contratação de empresa para 
execução de manutenção preventiva, 
corretiva e calibração com certificado 
rastreável RBC/NIST - (Rede 
Brasileira de Calibração / Instituto 
Nacional de Padrões e Tecnologia), 
nos equipamentos do laboratório de 
Controle de Qualidade. 

 
16/12/2020 

 
Nilceia Oliveira Santos Fosaluza 

 
R$ 9.474,44 

83/2020 Aquisição de diversas peças para 
manutenção das motos que atendem 
os Setores Administrativo e de 
Abastecimento de Água do SAS. 

 
16/12/2020 

 
Ednaldo Santos Abreu - ME 

 
R$ 9.620,00 

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
Presidente: Ewerton José Duarte Horta Júnior

tura. Data da Assinatura: 18 de dezembro de 2020.
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ATA
ATA 001/2021 - 001ª Sessão Ordinária – 01.01.21 – 1º Período – 1º Ano da Legis-
latura. SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS VEREADORES E PREFEITO PARA A LEGIS-
LATURA 2021-2024. Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e 
um, às 16h05, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Barbacena, reuniu-se sole-
nemente para a cerimônia de posse dos vereadores eleitos e do Prefeito e Vice-Pre-
feito para o período de 2021-2024 e também, para a eleição da Mesa Diretora da 
Casa, para o presente ano legislativo. Cumprindo o que determina o artigo 32 da Lei 
Orgânica do Município, os trabalhos foram abertos pelo vereador Flávio Maluf Cal-
das, por ser o Vereador mais antigo ou idoso. Dando seguimento o mestre de ceri-
mônias convidou os vereadores eleitos a tomarem assento em seus respectivos lu-
gares, convidando-os através de chamada nominal. Dando seguimento a cerimônia 
o vereador Flávio Maluf declarou aberta oficialmente a presente sessão. Convidou o 
vereador Ewerton Horta, para proceder à leitura de um versículo bíblico: “E isto 
digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono; porque a nos-
sa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. (Romanos 
13:11)” Em seguida, convidou os vereadores eleitos para a legislatura 2021/2024, 
para se posicionassem perante a Mesa e apresentarem o Diploma da Justiça Eleito-
ral e suas declarações de bens, pela ordem de chamada, e também procederem a 
assinatura do livro oficial de posse. Cumpridas as formalidades legais, o vereador 
Flávio Maluf solicitou que os demais vereadores ficassem de pé, com o braço direito 
estendido e solicitou que fosse feita a leitura do Compromisso de Posse, e, após o 
juramento, pelo vereador Orlando José e os demais vereadores repetiram o termo 
“Assim o Prometo”. Feito o compromisso por todos os vereadores, o Vereador Flávio 
Maluf, na condução dos trabalhos, declarou “empossados os vereadores eleitos para 
a legislatura 2021/2024. Dando sequência o mestre de cerimônias explicou que 
seria feita a eleição da Mesa Diretora desta Casa, cumprindo o que determina a 
legislação vigente e o Regimento Interno. O Sr. Presidente comunicou a todos os 
presentes a forma como se daria o processo de votação, cujo procedimento seria a 
manifestação de cada vereador diretamente da Tribuna informando seu voto em 
cada um dos cargos da Mesa Diretora. A votação seria em ordem alfabética dos 
vereadores da Câmara. E solicitou ao vereador Ewerton Horta que apresentasse a 
sua chapa. Sendo assim, o vereador Ewerton Horta, subiu à Tribuna e apresentou 
os candidatos de sua chapa: Presidente: vereador Ewerton Horta, vice-presidente, 
Thiago Campos Martins, Secretário: Odair José Ferreira, tesoureiro Paulinho do Gás. 
E após a votação nominal de todos os vereadores a chapa acima foi eleita pela 
unanimidade dos quinze vereadores. Conferidos os votos apresentados, o Presiden-
te Flávio Maluf comunicou o resultado da votação para a formação da nova Mesa da 
Câmara, assim sendo: Tesoureiro: Vereador Paulinho do Gás; Secretário: Vereador 
Odair Ferreira; Vice-Presidente: Vereador Thiago Martins; como Presidente da Câ-
mara Municipal: Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior. Logo a seguir, convi-
dou o vereador Ewerton Horta a assumir a cadeira da Presidência. Assumindo a 
Presidência da Casa e dos trabalhos, o vereador Ewerton Horta cumprimentou os 
presentes, e disse ser uma alegria e muita responsabilidade tomar posse dessa 
Mesa Diretora na noite de hoje. E assim reafirma o seu compromisso de valorização 
com a instituição que é o Poder Legislativo e de valorização com o mandato de cada 
um dos vereadores e em conjunto com o Poder Executivo fazer com a cidade possa 
caminhar e prosperar. Tem a consciência de que a cidade merece e juntamente com 
o Poder Executivo essa Câmara poderá proporcionar dias melhores. Cada um dos 
vereadores tem uma parcela da população que representa, mas todos juntos repre-
sentam toda a população de Barbacena. E assim ele gostaria de deixar o seu agra-
decimento e gostaria de fazer com Barbacena voltasse a respeitar a classe política 
e esse respeito à classe política vai demandar da atitude de cada um dos vereadores 
aqui. E aproveitou para agradecer aos seus familiares, a seus eleitores e também a 
todos os vereadores que lhes deram o voto de confiança para gerir os trabalhos da 
Casa. Dando seguimento à solenidade de posse convidou o Prefeito e vice-prefeito 
eleitos para o mandato 2021/2024 a adentrarem o salão nobre. Em seguida solici-
tou que todos ficasse de pé para a execução do Hino Nacional. Solicitou que os 
mesmos apresentassem suas respectivas declarações de bens e assinassem o livro 
de posse. Cumpridas as formalidades legais, o Sr. Presidente, vereador Ewerton 
Horta, recebeu a declaração de bens e diploma eleitoral dos candidatos eleitos e 
solicitou que os mesmos prestassem o Compromisso de Posse, que foi feito pelo 
Vice-Prefeito José Aloísio Dias, primeiramente e depois pelo Prefeito Carlos Augusto 
do Nascimento. Então o Sr. Presidente da Câmara os declarou empossados. Na se-
quência, o Mestre de Cerimônias passou ao momento ecumênico da solenidade em 
que foi convidado a fazer sua bênção o Monsenhor Danival Milagres. Com a palavra 
o Monsenhor Danival para suas palavras de bênçãos que disse que aqueles que os 
acompanham nesse momento trazem no coração a esperança, a esperança  de um 
novo ano que nasce no coração, a esperança de um novo começo, em especial para 
quem é cristão. No natal é o tempo de acolher aquele que vem habitar entre nós, o 
Emanuel. O Papa Paulo VI instituiu o dia primeiro para ser celebrado o dia da paz  e 
o Papa Francisco, em sua mensagem desse ano, nos convida a celebrar a cultura da 
paz, para que haja sempre a paz. Os senhores Prefeito, vice-prefeito e vereadores 
foram eleitos pelo povo para cuidar do povo. A paz tão almejada não é simplesmen-
te uma vida que não tenha dificuldades, que não tenha conflitos, que não tenha 
desafios, mas a paz verdadeira é aquela da plenitude dos bens como termo “Sha-
lom” em hebraico assim expressa perfeitamente. Assim foi confiado a missão de 
garantir a vida digna necessária para o povo viver, a vocês é confiada a nobre mis-
são do cuidado com a coisa pública, do cuidado não só econômico com a nossa ci-

dade mas também com a vida do ser humano, mas o cuidado com a vida dos mais 
vulneráveis, o cuidado com a vida que agora vamos suplicar a Deus e a Nossa Se-
nhora da Piedade. E que o nosso prefeito, que é um homem de fé possa contagiar 
toda sua equipe e que sua fé possa iluminar cada decisão sua em prol do bem co-
mum e que cada vereador ao dar seu voto fixe seu olhar no crucifixo que está aqui, 
não para adorar, mas para lembrar o amor com o qual ele nos amou e que ele saiba 
o amor com qual deve tomar sua decisão. Então, agora, que fiquem de pé para 
receber essa benção, que alcance não só a vida de vocês, mas também de nosso 
povo, pois os eleitores são responsáveis pelo exercício da democracia. E lembrou de 
quando esteve na celebração de aniversário da cidade e que fez um pedido para 
que os vereadores tenham coragem de atualizar o Plano Diretor da cidade e que 
tenham o zelo e o cuidado de votar políticas públicas em favor dos nossos morado-
res de rua e votar também políticas sociais. Zelos de deixar o povo participar da 
Democracia honrando o nome democracia, que tenham o cuidado e zelo de votar 
as leis dos conselhos deixando com que o povo participe dos votos das políticas 
públicas. E finalizou com uma oração. Com a palavra para também fazer sua prece 
e bênção o Bispo da Igreja Quadrangular e ex-vereador Johnson Marçal cumpri-
mentou a todos e primeiramente pediu licença para dirigir ao Presidente da Câmara 
Ewerton Horta para de desejar sorte em seu mandato de presidente e coragem para 
enfrentar os desafios. Recitou o Salmo 104.  Lembrou a época em que foi vereador 
e que teve a satisfação de apresentar o projeto para que as sagradas escrituras 
estivessem sobre a mesa, sendo o primeiro ato dos vereadores nas sessões a leitu-
ra de um versículo. E a partir daí a Casa, notoriamente, mesmo sendo uma Casa de 
debates, nunca foi uma casa de discórdia. Da mesma forma, conseguiram também 
derrubar o voto secreto. E que a partir de agora a cidade possa se tornar cada vez 
mais democrática para todo povo. E que a cidade realmente se faça representar 
pelo Poder Legislativo, que Deus ilumine os Edis, e que juntamente com o Poder 
Executivo, possam fazer dessa terra uma cidade melhor.  Sabe que anteriormente 
bons vereadores passaram por aqui e fizeram uma base.  Lembrou que a paz come-
ça quando termina a guerra com Deus e acredita que o Poder Legislativo está em 
paz com Deus e agora é possível realizar seus feitos pois a única coisa que impede 
a autoridade de se corromper é o temor a Deus. Afinal, o que mata mais que qual-
quer pandemia é uma caneta mal utilizada. Que todos possam aprender com esses 
dois homens, o Senhor Prefeito, que se mostrou um cristão autêntico e venceu 
como Davi uma grande batalha, e também o Presidente desta Casa que eu vi cres-
cer e que também venceu inúmeras batalhas e que a nação barbacenense possa 
ver seus reflexos no novo poder que toma passe hoje e finalizou também com uma 
oração. Com a palavra o vice-prefeito, José Aloísio, cumprimentou a todos e iniciou 
manifestando seu afeto e gratidão por Barbacena. Disse que a cidade e abriu as 
portas para lhe dar oportunidade aos 9 anos de idade quando seus pais tiveram que 
migrar para Barbacena, vindos de Cipotânea por causa de seu irmão com síndrome 
de down, que veio para ser tratado na APAE. Sua família teve a possibilidade de ter 
na vida simples mais digna aqui. E foi aqui também que conseguiu seu primeiro 
emprego.  Posteriormente foi para Belo Horizonte estudar. Os anos de trabalho e 
estudo lhe fizeram direcionar sua vida para quê desde 1981 viesse realizando tra-
balhos com crianças e jovens. Também esteve à frente da classe trabalhadora em 
educação. Ao longo desses anos vivenciou muitas experiências e trabalhou com o 
esporte e pôde fazer com que muitos jovens fossem afastados da violência e das 
drogas. Lembrou que durante a caminhada da campanha pode ouvir da população 
suas carências e dificuldades. Também foram acolhidos com muito carinho pela 
população. Sabe que muitos acolheram suas propostas e que outros acolheram 
outras propostas mas estão dispostos a trabalhar para todos de forma democrática 
e no combate à corrupção. Disse estar ciente que a solução não é simples, mas 
estão comprometidos a criar canais de diálogos com a população para solução 
desses problemas. Darão o melhor de si para implementar de um plano de governo 
que seja sólido na construção de políticas públicas para a população. E no dia em 
que se comemora o Dia Mundial da Paz citou o pensamento do Papa Francisco: 
“Não deixemos de dar tentação e de nos desinteressar uns pelos outros, não nos 
abstenhamos de desviar o olhar, mas nos empenhemos a cada dia por formar uma 
comunidade de irmãos que ajude mutuamente uns aos outros. E lembrou que na 
data de hoje faz 29 anos que seu irmão morreu afogado e apesar de ser um dia 
triste também está muito alegre pela posse. Com a palavra pela ordem de inscrição 
para fazer seu pronunciamento o vereador Orlando José disse que faria um discurso 
rápido e objetivo, tendo sido eleito vereador da Câmara Municipal de Barbacena e 
tomando posse em janeiro de 2021 com as bênçãos dos senhores padre e pastor, 
religiosos convidados aqui presentes com a graça de Nossa Senhora da Piedade, 
abençoado por São José Operário como criador leito essa atenção Agradeceu a seus 
pais, irmãos, parentes e amigos pelos conselhos e ao povo pela confiança. Lembrou 
que ainda criança vergonha é roubar, que a criança deve respeitar os pais, receber 
carinho, amor ter uma casa para morar, prato de comida, educação. respeito com 
os mais velhos e com os professores, ter atenção de pai e mãe. E que a criança que 
não vai para a escola vira vagabundo e dá trabalho para polícia. Cuidar da família e 
de quem trabalha, e quem trabalha aqui quer casa, água encanada e esgoto trata-
do, quem tem escola, educação, trabalho e saúde não tem dificuldades, tem digni-
dade e não precisa estender as mãos pedindo esmola e ajuda do governo. Ao subir 
as escadas dessa Câmara Municipal Barbacena para tomar posse como vereador 
não o tornou diferente do que sempre foi, por todos os cantos da cidade ele é o Zé 
Malão, aqui dentro ele é o Vereador Orlando José Garcia. Tem visto a cara de cada 
barbacenense o que ele carrega no coração, sente no rosto do rico e do pobre e do 
remediado. Sabe o que é sentir frio e dormir na rua sem ter rumo na vida e casa 
para morar, pobre a gente não ter e poder morrer abandonado, bebendo pinga 
escravo das drogas, sente vergonha vendo as pessoas catando lixo para sobreviver, 

despesas com publicidade no 4º trimestre de 2020. Barbacena, 08 de janeiro de 
2021. Ewerton José Duarte Horta Júnior - Presidente da Câmara Municipal.
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filas enormes nos hospitais e prontos-socorros com demora para liberar exames 
urgente. Sente tristeza vendo mãe chorando com filho na cadeia sem jeito de recu-
perar. Barbacena tem rosas para enfeitar nossa casa, nossas ruas, sem buracos, 
sem sujeira espalhada. Nossas calçadas precisam ser cuidadas, as estradas limpas 
e os jardins conservados. Se for preciso pego no trampo, pois foi pedreiro, meia 
colher, pintor e lavrador. Senhor prefeito, meus colegas vereadores, trago comigo 
uma mala cheia de esperança do povo da nossa cidade que quer mudar e fomos 
eleitos para trabalhar pensando no bem de todos. Ter estrada boa, o homem da 
roça não traz o leite, o queijo, o franguinho na feira. Sem festa Barbacena não pode 
ficar. E finalizou agradecendo a todos. Com a palavra para fazer seu pronunciamen-
to o vereador Glauber Milagres cumprimentou o Pastor Johnson o padre Danival e 
todos os colegas vereadores. E reforçou a sua luta e compromisso com o grupo do 
Prefeito Carlos Du. Afirmou que estarão sempre juntos por uma cidade melhor, a 
política acabou e todos que foram adversários, um respeitando o outro, agora têm 
que unir em prol de uma cidade melhor. Está feliz pela vitória do Pastor aqui, hoje, 
para a mesa diretora, pois isso mostra que todos nós estamos unidos com o gover-
no do Prefeito. E ressaltou que os vereadores também contam muito com o Prefei-
to para que possam continuar a representar o público e acredita que o diálogo hoje 
é fundamental para o desenvolvimento da cidade então se coloca aqui à disposição 
para ajudar mais uma vez muito. Agradeceu e desejou um Feliz Ano Novo para toda 
a população de Barbacena, está certo de que em quatro anos estaremos num futu-
ro melhor. Com a palavra para fazer o seu pronunciamento o vereador Paulinho do 
Gás cumprimentou os colegas vereadores e demais autoridades e o povo que assis-
te pela internet. Afirmou ser com imenso respeito que vem a essa Tribuna e ressal-
tou a gratidão pela confiança depositada nele para ocupar uma cadeira na Câmara 
Legislativa. Sabe que é um agente político, a vitória não está somente nas urnas, 
mas sim para a população, por isso, vem observando as carências de nossa cidade 
e dos cidadãos se sente na obrigação de abraçaras causas em prol da qualidade de 
vida, dos mais necessários, lembrando enquanto mobilizador social nunca fez algo 
sozinho, pois sempre esteve acompanhado de pessoas boas e verdadeiras que 
compartilharam com ele o sentimento de causas. E se sente honrado pela família 
que tem pelos amigos que guarda, por todos aqueles que estão e que não estão 
mais entre nós. Mas que também contribuíram muito para que pudesse se tornar o 
ser humano e o cidadão de bem que é hoje e principalmente por ter um Deus que 
o guia. Barbacena a cada ano demonstra a necessidade de mudanças, a nossa 
gente clama por uma cidade renovada, uma cidade que consiga abraçar as próxi-
mas gerações trazendo esperança, mas também trazendo oportunidades. Pediu aos 
colegas desta Casa que deixem de lado as vaidades, o individualismo e as paixões 
partidárias para que consigam trabalhar juntos exclusivamente pelo povo barbace-
nense, atentando para que a cidade não é somente governada pelo Executivo. E 
desejou a todos que 2021 seja um ano de verdadeira renovação e o sentimento de 
compaixão fortaleça a necessidade de caminhar sempre de mãos dadas. Com a 
palavra para fazer o seu pronunciamento o vereador Odair Ferreira cumprimentou 
o Excelentíssimo prefeito de Barbacena, Carlos Du, o Monsenhor Danival, seu gran-
de amigo Bispo e pastor Johnson, vice-prefeito Aloísio Dias, amigo do esporte, em 
nome do nosso povo deu a sua saudação a todos os vereadores reeleitos e também 
aos vereadores que foram eleitos para o primeiro mandato. Cumprimentou seus 
amigos da imprensa que se fazem presentes. Lembrou que em alguns momentos 
da campanha eleitoral sentiu a importância de ter representantes da Câmara Muni-
cipal de Barbacena. E pediu que o jovem que sonha um dia alcançar o seu objetivo 
aqui, não deixe de sonhar e de fazer o seu pedido aos vereadores. Nós temos um 
grande exemplo, o jovem Prefeito que vem da periferia, conhece as origens dele 
porque ministraram e participam de movimentos da Igreja Católica, das pastorais, 
vindo da cristandade. Precisam ser políticos cristãos, cidadão e seres humanos para 
quê aí sim, possam defender os interesses de tantas e tantas pessoas que acredi-
tam e têm esperança em todos os vereadores. Com a palavra para fazer seu pro-
nunciamento o vereador Jose Newton cumprimentou a todos os presentes e disse 
que aprendeu muito ao lado do vereador Flávio Maluf que foi importante nos quatro 
primeiros anos a superar os obstáculos. Mencionou o IDH Municipal de Barbacena 
em que a cidade está na 34ª posição dentre os 853 municípios do estado. Barbace-
na tem uma responsabilidade muito grande para o regional com a educação, for-
mando jovens para Barbacena e para minas e o Brasil. Daqui saem jovens da Força 
Aérea com a eficácia que não se tem em lugar algum do mundo e nós temos que 
valorizar muito esse trabalho tem que ser feito, disso não tem a menor dúvida. 
Ressaltou na sua mensagem o trabalho hercúleo, mas irá trabalhar para fazer de 
Barbacena uma cidade melhor, mas o principal desafio é enfrentar a pandemia. 
Sobre o emprego garantido, o trabalho das pessoas, alguns seguimentos sociais, 
alguns segmentos econômicos, utilizados pela política, colocando em prática no 
centro. Disse querer oportunidades de trabalho para todos os segmentos. E citou 
alguns seguimentos do comércio que ficaram parados durante a pandemia e que 
agora precisam ser alavancados para que a economia seja restabelecida. Com a 
palavra para fazer o seu pronunciamento o vereador Felipe cumprimentou a todos 
os presentes e disse ser com muito prazer que subia pela primeira vez como vere-
ador aqui nessa Tribuna. Quebrando protocolo agradeceu a todos que estiveram ao 
seu lado ao longo da campanha. Afirmou não aguentar mais a politicagem e que 
todos passamos fazer política de verdade numa discussão com respeito, sempre 
respeitando as divergências aqui no Parlamento que faz crescer a cidade. E que 
todos tenham coragem, serenidade e discernimento para apoiar tudo aquilo que for 
bom para nossa cidade, mas também que nós tenhamos autonomia e altivez de ser 
contra aquele projeto que, por ventura, venha para prejudicar a população de Bar-
bacena. Principalmente aquelas pessoas que mais precisam do poder público. Esta-
mos ainda enfrentando uma pandemia e não acabou, que não é uma gripezinha, 

que precisa sim da união de todos para que após à vacina possamos pensar em 
soluções reais para o comércio. E que ao longo desses quatro anos tenhamos esse 
procedimento de trabalhar em prol das pessoas que mais precisam do poder públi-
co, pois a população espera muito cuidado, e uma mudança grande, e renovação. 
Aqui eles têm a responsabilidade ainda maior, porque falta a representatividade de 
uma mulher, a responsabilidade de representar todas as etnias, e todos tenham 
essa responsabilidade para que possam assim fazer um mandato para todos e to-
das. Com a palavra para fazer seu pronunciamento o vereador Thiago Martins disse 
que enquanto estão tomando posse nesse momento, existem pessoas morrendo 
nos hospitais. e não podem esquecer a situação pela qual a cidade passa e que 
caminha por um cenário mais complexo. Necessitará de um direcionamento mais 
sério dessa Câmara, antes mesmo de pensar em qualquer outra coisa. Porque se 
não for assim cometerão um erro grave. Para que possam dar seguimento as de-
mais questões é preciso que melhorem as condições de saúde das pessoas, porque 
sem saúde as pessoas não realizam mais nada. E a primeira coisa a ser feita é 
correr atrás da vacina e de políticas públicas para o pós pandemia, em prol do bem 
da população. E entende que hoje o dia tem esse lado triste e reforça esse seu 
pedido ao Presidente, para que tenham a coragem de superar essa situação e se 
empenhar no combate ao que virá. Com a palavra para o seu pronunciamento o 
vereador Roberto da Farmácia cumprimentou a todos os presentes e disse estar 
pensando em nossa cidade em movimento, no crescimento teve, que foi a renova-
ção, tanto na Câmara, quanto na Prefeitura. Tem muita gente aí fora passando 
fome. Pediu que lembrem de suas bases, que nada mais são que a nossa cidade. 
Hoje o comércio está sendo muito criticado, mas ele trabalha no comércio local há 
30 anos. E essa Câmara veadores está entrando agora ajudar, e acredita que preci-
sam montar um projeto mas a crise maior está acontecendo por causa do desem-
prego e de muita fome. Muitas pessoas disseram que nossos que vereadores não 
tentaram fazer algo diferente, mas fica muito difícil para nossa cidade porque o que 
gera emprego aqui é o comércio e a pandemia tá acabando com o comércio, porque 
não pode abrir e a gente tem que ensinar as pessoas a como proceder. Então tam-
bém tem que ajudar a população a apoiar o comércio e pediu o de todos para ouvir 
a cidade, pois não aguenta mais ver o comércio se sacrificar. E agradeceu a seu 
amigo Eustáquio do Bar. Com a palavra para fazer seu pronunciamento o vereador 
Sandro Heleno cumprimentou a todos e agradeceu a Nossa Senhora pelo dia de 
hoje. Quebrou o Protocolo para pedir um minuto de silêncio em nome das vítimas 
da pandemia, que nesse momento está matando muita gente. E pediu que todos 
ficassem de pé para orar em prol da vacina para que ela venha o mais rápido pos-
sível. E desejou um feliz ano novo para todos. Com a palavra para fazer seu pronun-
ciamento o vereador Nilton César cumprimentou a todos e deixou uma reflexão a 
respeito da política, ela vem para poder fazer o bem, para poder compartilhar. 
Principalmente para aqueles que têm uma maior necessidade, aqueles que não tem 
uma condição. Através da educação, através da saúde, através da economia, da 
segurança, da estrutura e o gestor público ele passa hoje por um momento muito 
difícil devido a pandemia é um momento muito crítico porque são muitas informa-
ções e às vezes essas informações não chegam para a população da maneira cor-
reta. Então nós não podemos ficar sem comida, não podemos ficar sem usar o ál-
cool em gel, não podemos ficar sem educação e principalmente não podemos ficar 
sem a saúde. O gestor público vai ter que conviver com os bichos, e o nosso prefei-
to vai ter que tomar essas decisões difíceis. No primeiro mandato a prefeitura esta-
va dificuldade muito grande para poder fazer um equilíbrio financeiro, quando o fez 
veio o processo eleitoral de Governador que vem com a nova gestão. Assim que 
colocou a casa em ordem novamente, vem agora a prefeitura. Mas pediu a união 
dos vereadores em prol da cidade para a realização de políticas públicas que forta-
leçam ainda mais as pessoas mais carentes. E as pessoas humildes estão contando 
com uma oportunidade de renovação, senso necessário também no Executivo e 
eles terão essa oportunidade durante 4 anos. Com a palavra para fazer o seu pro-
nunciamento o vereador Zezinho Andrada cumprimentou a todos e disse ser com 
muita satisfação e com muita alegria que tomava posse agora como vereador. Já 
tendo assinado o seu compromisso espera poder dar andamento em muitos proje-
tos políticas públicas. Destacou que a diferença existente na Câmara é sempre de 
ideia e nunca de pessoas devendo sempre procurarem, durante a legislatura, reali-
zar atos legislativos que serão necessários para o bom funcionamento da cidade, 
dando suporte também para o trabalho do Prefeito. Desejo ao prefeito muitas ben-
çãos e coragem para fazer um bom trabalho, pois sabe que os desafios são muitos, 
mas os vereadores estarão aqui para ajuda-lo. E agradeceu e se colocou à disposi-
ção de todos. Com a palavra para fazer o seu pronunciamento o vereador Donizete 
cumprimentou a todos e afirmou que o seu pronunciamento seria de improviso. 
Apenas ressaltou que será parte de uma base inteligente e o que for do interesse 
público ele irá aprovar, assim como se fosse oposição. Sendo muito importante que 
possam fazer dar uma chance de fazer uma política diferente, em especial com o 
Prefeito Carlos Du e com os dois terços da Câmara renovada, o que dá a chance 
para que daqui a 4 anos a possam colher os frutos desse trabalho realizado. Apro-
veitou para agradecer o trabalho das bases eleitorais, dos amigos da guarda muni-
cipal e lembrou a ausência de representação feminina na Câmara. Com a palavra 
para fazer o seu pronunciamento o vereador Flávio Maluf cumprimentou a todos e 
manifestou seu desejo de que o possa ter todas as qualidades para frequentar esse 
momento de tanta dificuldade junto a nossa população e de um futuro em constru-
ção. Sabe que ele, como conciliador poderá organizar a casa com as palavras de 
Deus. Percebe que a casa vem se renovando com mais velocidade, que esse é o 
desejo do povo, é o desejo de Deus. Com a palavra para fazer o seu pronunciamen-
to o Prefeito eleito Carlos Augusto cumprimentou a todos os presentes e disse que 
teve a grata oportunidade de aprender com muitos dos vereadores aqui nessa Casa 



nos quatro anos. Foi uma grande escola para ele. Citou o Dr. Amarílio, decano da 
Câmara, que já não está mais aqui, mas que precisava mencionar o quanto apren-
deu com ele. Cumprimentar o seu amigo e irmão Aloísio Dias, vice Prefeito que 
Deus os uniu para construir essa campanha que foi vitoriosa. Cumprimentou todos 
os católicos e disse ser missionário da igreja católica e foi através da missão conver-
sando com o pessoal da Renovação Carismática Católica que nasceu o projeto de 
política em sua vida. E contou como tudo aconteceu. Ressaltando que as pessoas 
não podem lavar as mãos, quando então nasceu um pequeno projeto, com um 
pequeno grupo de apenas cinco pessoas, ele passou a acompanhar as reuniões da 
Câmara. E depois de muitos debates ele acabou sendo escolhido pelos grupos de 
católicos, baseados na doutrina católica. E que foi também a mesma estrutura de 
sua campanha para Prefeito agora, sem grandes promessas, mas com a premissa 
de gente que cuida de gente. Lembrou a oportunidade em que participou do PPA 
Participativo durante o seu mandato de vereador e assim foi percebendo o anseio 
da população, que se tornou o seu projeto de governo e foi apresentado para a 
população. E a sua candidatura tem essa mensagem, acreditar naquilo que não se 
pode ver. Desde o início eles acreditaram na possibilidade de seria possível, foi fé 
em que seria possível. E essa é a mensagem que ele gostaria de deixar para as 
pessoas que estão o ouvindo, que é possível, se você acreditar em um projeto, em 
um sonho e colocar sua energia nele, é possível realiza-lo. Está certo que irão al-
cançar. E eles irão vencer sim as dificuldades dessa pandemia também, porque 
Deus está conosco e aqui nessa Casa tem um grupo comprometido com a cidade. 
Ele conheceu praticamente todos antes das eleições, seja antes, no mandato, seja 
durante a campanha. Então, por isso, ele crê na mudança. E se o povo não acredi-
tasse que seria possível, também não teria votado neles. E as pessoas precisam se 
unir pelo bem comum e pelo crescimento da cidade e para enfrentar as dificuldades, 
porque ninguém é bom sozinho. E agradeceu às manifestações de todos, que não 

é para o governo, mas para a população. E sabe que enquanto estão aqui muitas 
pessoas estão sofrendo e morrendo, mas isso acontece porque a audácia dos maus 
se sobressai em razão da covardia dos bons. Então que isso não aconteça mais. 
Durante a campanha ele andou por toda a cidade e viu muita gente sofrida, mas 
cheia de esperança, que eles não matem a esperança das pessoas, pois é isso que 
ele sempre pediu em suas orações, que ele não mate a esperança dessas pessoas 
que estão crendo nele. Pois a cidade não é dele e nem dos vereadores, é do povo 
e pediu que o povo caminhe em união com todos, porque a campanha acabou, mas 
o processo democrático prossegue e o cidadão tem a missão de ocupar o seu lugar, 
ajudando a construir dias melhores para Barbacena e para os barbacenenses. 
Quando o povo se uni, a mudança é certeira. E que todos possam trazer ideias, 
propostas e compromissos. E reafirmou o seu compromisso de efetiva unidade com 
a Câmara de vereadores. E ressaltou que todos aqui tem uma missão, que é repre-
sentar o povo e que ele não é um rei sentado ao trono, mas continua sendo o 
Carlos Du, todos podem ir até ele da mesma forma de antes, continua sendo um 
cidadão, apenas com uma missão diferente, porque ele não quer que as coisas 
mudem. Aproveitou ainda para pedir que todos fizessem uma oração em corrente 
positiva para a cidade e o povo de Barbacena, pedindo que Deus os ajude a condu-
zir a cidade pensando sempre naqueles que mais necessitam dos governantes sem 
esquecer de sua missão. Agradeceu ao seu partido e a seus apoiadores. E finalizou 
com a Ave Maria. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente agradeceu a todos os 
presentes e servidores da Casa e declarou encerrada a presente sessão às 18h36. 
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 Ewerton José Horta Duarte Júnior. Secretário: Vereador Odair 
José Ferreira.

BARBACENA, SEGUNDA-FEIRA, 11 DE JANEIRO DE 2021

5


		2021-01-11T19:51:13-0300
	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIMENTO:10465541666
	Eu estou aprovando este documento




