BARBACENA, SEXTA-FEIRA, 14 DE JULHO DE 2017
PODER EXECUTIVO

Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO SEPLAN

do artigo 37, IX, da Constituição Federal. Objeto: Prestação de serviços temporários. Função: ELETRICISTA,
Nível A-15. Vigência: 01 (um) ano a contar da vigência. Início da vigência: 03.07.2017.
Publique-se na forma da lei
Fernanda Dias da Silveira
Secretária Municipal de Governo

Secretário: Aderbal Neves Calmeto

AVISO DE ADIAMENTO
SAS - PP 014/2017 – PRC 010/2017. OBJETO: RP para
aquisição de materiais de construção para reforma e
manutenção. FICA ADIADA PARA O DIA 25/07/2017
ÀS 14:00 hs, MANTIDAS TODAS AS CONDIÇÕES DO
EDITAL. Informações 32–3339–2026. licitacao@barbacena.mg.gov.br. - Barbacena 14/JUL/17. Maria Ap.
Eugenia – Gerente de Licitação. Pablo H. Candian –
Coord.Aq.Contratos.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA/SESAPS
– PRC nº 023/2017 - PP nº 018/2017 – OBJETO:
Contratação de empresa especializada em prestação
de serviços de dedetização, desinsetização e desratização, visando atender à SESAPS. ABERTURA : Dia
31/07/2017 às 16:00 horas. Informações 32 3339–
2026, licitacao@barbacena.mg.gov.br. Barbacena,
14/07/2017. Maria Aparecida Eugênia. Gerente de Licitação. Pablo H. Candian. Coordenador de Aquisições
e Contratos.

EXTRATO DE TERMOS
ADITIVOS
Extrato Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Empreitada Nº 059/2014. Contratante: Município de Barbacena
– CNPJ Nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria
Municipal de Educação, Desporto e Cultura - SEDEC.
Contratado: WM Metalurgica e Construções Ltda, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 02.303.541/0001-14.
Processo Licitatório nº 024/2014 – Concorrência Pública nº 003/2014. Objeto: Prorrogar o prazo constante da ‘’Cláusula Dezesseis – Da Vigência’’ – do
instrumento originário, por mais 180 (cento e oitenta
dias) dias. Data de Assinatura: 14/06/2017. Nome das
partes que assinam: Luís Álvaro Abrantes Campos
(Prefeito Municipal), Luiz Carlos Rocha de Paula ( Secretário Municipal de Educação, Desporto e Cultura SEDEC) e Walace José Mângia (Empresa).
Extrato Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Empreitada Nº 060/2014. Contratante: Município de Barbacena
– CNPJ Nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria
Municipal de Educação, Desporto e Cultura - SEDEC.
Contratado: WM Metalurgica e Construções Ltda, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 02.303.541/0001-14.
Processo Licitatório nº 023/2014 – Concorrência Pública nº 002/2014. Objeto: Prorrogar o prazo constante da ‘’Cláusula Dezesseis – Da Vigência’’ – do
instrumento originário, por mais 180 (cento e oitenta
dias) dias. Data de Assinatura: 14/06/2017. Nome das
partes que assinam: Luís Álvaro Abrantes Campos
(Prefeito Municipal), Luiz Carlos Rocha de Paula ( Secretário Municipal de Educação, Desporto e Cultura SEDEC) e Walace José Mângia (Empresa).
Publique-se na forma da lei
Fernanda Dias da Silveira
Secretária Municipal de Governo

SERVIÇO DE ÁGUA E
SANEAMENTO - SAS
Diretora: Marcela Campos Zaidan Fernandes

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Administrativo de Direito Público nº
017/2017. Contratante: SAS – Serviço de Água e Saneamento. Contratado: Denilson Cantarutti Rodrigues.
Fundamento Legal: artigo 9°, item V, §1° da Lei Municipal n° 2.696, Lei Municipal n°3.245/95 e nos termos

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE
BARBACENA
Presidente: Odair José Ferreira

EXTRATO DE PORTARIAS
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes
que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:
PORTARIA Nº. 224/2017 - REVOGAR, TORNANDO TOTALMENTE SEM EFEITO, os termos da Portaria nº.
221/17, de 05.07.17, que nomeou JACQUELINE FONSECA DE PAULA, como Pregoeiro Oficial da Câmara
Municipal, tendo como membro de apoio o servidor
Flávio Marques de Assis.Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, ao décimo
quarto dia do mês de julho de 2017. Vereador Odair
José Ferreira(Rede) – Presidente. Tornou-se pública
por afixação no saguão da Câmara em 14.07.17. Maria
Aparecida Elias de Paula - Secretária Geral.
PORTARIA Nº. 225/2017 - NOMEAR, a partir desta
data, ERNESTO ROMAN, como Pregoeiro Oficial da
Câmara Municipal, tendo como equipe de apoio a
servidora Jacqueline Fonseca de Paula e o servidor
Flávio Marques de Assis. Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, ao décimo
quarto dia do mês de julho de 2017. Vereador Odair
José Ferreira (Rede) – Presidente. Tornou-se pública
por afixação no saguão da Câmara em 14.07.17. Maria
Aparecida Elias de Paula - Secretária Geral.

RESUMO DE ATAS
ATA 017/2017 - 013ª Sessão Ordinária – 23.03.17 – 1º
Período – 1º Ano da Legislatura. Presidente: Vereador
Odair José Ferreira. Secretário: Vereador Nilton Cézar
de Almeida. Vereadores Presentes: Conforme registro
em livro próprio. Sr. Presidente: “Havendo número regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo
de Barbacena, declaro aberta a presente sessão, às
dezenove horas e quatorze minutos. Solicito a ilustre vereadora Joanna Bias Fortes do PDT para que
faça a leitura de um versículo bíblico, por gentileza”.
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h14
Vereadora Joanna Bias Fortes: “Primeira carta aos Coríntios, versículo I, Versículo 18. Porque a palavra da
cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que
somos salvos, é o poder de Deus. Palavra do Senhor
Jesus”. Sr. Presidente: “Louvado seja Senhor Jesus
Cristo, para sempre seja louvado. Primeira Parte, Expediente Sessão Ordinária, número 013, ata número
17. Senhor secretário leitura e discussão da ata”. I Leitura e Discussão das Atas: Vereador (ADOC) José
Jorge Emídio (PDT): “Ata 012/2017- Sessão Solene em
homenagem ao Dia das Mulheres – Aprovada por unanimidade”. II – Leitura da Correspondência e Comunicações: Vereador (ADOC) José Jorge Emídio (PDT):
“Correspondência do dia 23/03, ofício 01/2017, gabinete do vereador Carlos Augusto do Nascimento, o
Dudu. Indicação para vice líder do PMDB”. Carta Convite. Cia Rotunda, convidando os senhores vereadores
para comparecer ao Cefec. No dia 24 de março, às
19 horas quando a referida entidade estará recebendo
o Secretário de Estado de Cultura de Minas Gerais,
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Ângelo Oswaldo de Araújo Santos e a Presidente do
Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos, diversão do Estado de Minas Gerais, senhora Madalena
Rodrigues. Ofício 001/2017, a bancada do PMDB nesta
casa legislativa, por unanimidade indica o vereador
Carlos Augusto Nascimento para vice-liderança do
partido. Assinam: Vânia Castro, Ewerton Duarte Horta Júnior, Carlos Augusto Soares do Nascimento. Sr.
Presidente: “Projetos Protocolados na Casa. Vereador
(ADOC) José Jorge Emídio (PDT): Proj. Resolução no.
005/17 – Modifica e revoga dispositivos no Regimento Interno da Câmara Municipal de Barbacena e dá
outras providências – Ver. Carlos Augusto Soares do
Nascimento. Proj. Lei no. 016/17 – Denomina Travessa
Vicente de Paula Dias – Aut. Executivo. Proj. Lei no.
017/17 – Denomina Rua Nossa Senhora de Guadalupe – Aut. Executivo. Proj. Lei no. 018/17 – Institui no
município de Barbacena a Semana Pró-Vida e o Dia
Municipal. Contra o Aborto – Aut. Ver. Ewerton José
Horta Júnior. Sr. Presidente: Passamos à segunda
parte, ordem do dia, às dezenove horas e vinte e um
minutos Discussão e votação de projetos. Pela ordem
vereador Thiago Martins (PT)”. SEGUNDA PARTE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE PROJETOS Vereador Thiago
Martins (PT): “Senhor Presidente, senhores vereadores, visitantes. Bom hoje eu estou aqui para falar um
pedido de explicação que eu protocolei na Casa, para
o Poder Executivo, porque imaginem vocês, vocês fazem um concurso público para a Prefeitura de Barbacena e depois vocês simplesmente não são chamados,
não são chamados, ai depois vocês descobrem que
há um número de contratados no lugar de vocês. Vocês simplesmente não são chamados ai, extrapola o
tempo e vocês perdem o concurso. Essa é a realidade
de Barbacena hoje né. Então eu tô fazendo o pedido
de esclarecimento do Poder Executivo e também estou pedindo ao Poder Executivo que de fato chamem
essas pessoas, porque fizeram o concurso e tá se enrolando, protelando. Existe uma questão no STF que
diz que só em caso de calamidade pública que não
pode ser chamado, não é isso Ewerton, você que é um
jurista. Então assim, não existe nada que justifique essas pessoas não terem sido chamadas agora e temos
contratações em Janeiro. Então peço explicações ao
Executivo e que essas pessoas sejam chamados, pois
é uma situação muito desagradável. Muito obrigado”.
Vereador José Newton (PT): “Senhor Presidente
aproveitando a questão do concurso público, eu fiz
um requerimento na Casa, solicitando uma comissão para um estudo para provimentos de cargos da
Câmara Municipal. Então reintero o pedido porque é
uma reclamação dos servidores da Casa que estão
sobrecarregados e dos próprios agentes políticos”.
Sr. Presidente: “Só para informar a Vossa Excelência
que a proposição já está pronta para ser discutida
em blocos e assim que nós aprovarmos, estaremos
ai tomando as providências”. Vereador (ADOC) José
Jorge Emídio (PDT): Senhor Presidente chegou aqui
uma correspondência do gabinete do prefeito, que
veio também da deputada Dâmina Pereira que veio R$
100.000,00 reais para que a prefeitura possa destinar
a várias entidades. Chegou aqui através do nosso Pintinho para divulgar. Veto, discussão e votação única,
já com prazo vencido. Veto Total Proj. Lei no. 039/16
– Modifica o art. 6o. Da Lei Municipal no. 3855/2005
e dá outras providências - Aut. Executivo - PRAZO
VENCIDO EM 18.03.17”. Vereador Carlos Du (PMDB):
“Senhor Presidente, boa noite, público, só para fazer
um agradecimento ao deputado federal Eros Biondine
que destinou aqui pro Hospital Imaip, a verba de cem
mil reais para compra de material hospitalar. O pessoal
do hospital nos procurou falando da necessidade que
eles estavam lá para comprar o material. Nós procuramos o deputado e ele prontamente quis ajudar e se
prontificou a trabalhar conosco por outras verbas para
saúde e outras áreas”. Sr. Presidente: “Continua em
discussão o Proj. Lei no. 039/16 – Modifica o art. 6o.
Da Lei Municipal no. 3855/2005. Vou encerrar a discussão. Vistas concedidas ao vereador Milton Roman
do PHS. Como o projeto está com o prazo vencido,
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declaro encerrada a presente sessão” Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a
presente sessão às 20h05 e eu, Helen Caroline de Oliveira, Redatora de Atas em exercício, lavrei a presente
ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e pelo Senhor Secretário. Presidente: Vereador Odair José Ferreira. Secretário: Vereador Nilton
Cézar de Almeida.
ATA 039/2017 - 035ª Sessão Extraordinária 13.06.2017 - 1º. Período - 1º. Ano da Legislatura. “Deixando, pois, toda malícia, e todo engano, e
fingimentos, e invejas, e todas as murmurações”,
(IPedro,1) Presidente: Vereador Odair José Ferreira.
Secretário: Vereador Nilton César de Almeida. Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h24
I - Leitura e Discussão da Ata: ATA 33/2017 - APROVADA POR UNANIMIDADE Ao receber a notícia do
falecimento de José Kilson, pai da vice-prefeita de
Barbacena, Angela Kilson, o Senhor Presidente interrompeu a sessão às 19h25, para um acordo entre as
liderança para com relação à suspensão da sessão
ordinária devido ao falecimento. O Senhor Presidente reabriu a sessão às 19h39. Com a palavra o líder
do governo Amarílio Andrade (PSC) - Nós acabamos
de sermos informados sobre o falecimento do senhor
José Kilson, um dos moradores mais antigos do Bairro
Santo Antônio. Uma figura das mais queridas. Pai da
nossa vice-prefeita e ex-vereadora nesta Casa. Gostaria de destacar que tivemos a alegria de recebê-lo
aqui por ocasião da posse da Angela Kilson. Ele bastante abatido se empenhou em vir a esta Casa para
viver com sua filha aquele momento tão marcante.
Entendo que esta Casa, não pode, em um momento
de tristeza, de luta, de dor, deixar de reconhecer que
a vice-prefeita é uma autoridade constituída e ela está
perdendo a coisa mais importante e sagrada em sua
vida que é seu pai. Nós o conhecemos muito de perto, porque nascemos e crescemos no Santo Antônio.
Como conhecemos o seu avô, sua mãe. Eu requeiro a
Vossa Excelência que submetesse à decisão soberana
dos senhores vereadores e senhoras vereadoras, e a
reunião encerrada, em respeito a este momento triste
que Barbacena vive. E que a família de nossa vice-prefeita está vivendo. Então fica aí o meu requerimento.
Cumprindo as exigência regimentais da Câmara, o Senhor Presidente submeteu ao plenário, como tem feito sempre na atual legislatura. Colocou em discussão
o Requerimento de solicitação do vereador Amarílio
Andrade, solicitando o encerramento da reunião por
ocasião do falecimento de José kilson, pai da vice-prefeita Angela Kilson. REQUERIMENTO APROVADO POR
UNANIMIDADE. O Senhor Presidente então encerrou a
presente sessão às 19h45. Eu, Márcio Cleber da Silva
Costa, Redatora de Atas em Exercício, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e pela Senhor Secretário. Presidente: Vereador Odair José Ferreira. Secretária: Vereadora Nilton
César de Almeida.
ATA 040/2017 - 36ª Sessão Ordinária - 20.06.2017 1º Período - 1º Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Odair José Ferreira. Secretário: Vereador Nilton
Cézar de Almeida. Vereadores Presentes: Conforme
registro em livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19:21 “O qual está à de Deus,
tendo subido ao céu; havendo-se-lhe sujeitado os
anjos, as autoridades, e as potências.” (I Pedro, 22). I
- Leitura e Discussão das Atas: - Ata 034/2017 - APROVADA POR UNANIMIDADE. - Ata 035/2017 - APROVADA POR UNANIMIDADE. II – Leitura da Correspondência e Comunicações: - Ofício nº 040/17 - Secretaria
Municipal de Saúde Pública – resposta ao ofício nº
074/17 - Sec - informando a dívida com a empresa
Geolab Indústria Farmacêutica S/A no extrato de credor em anexo. - Ofício nº 5006/17 - Segunda Companhia Independente do Corpo de Bombeiros de Barbacena - convidando para a Semana Nacional de
Prevenção de 26 de junho a 2 de julho com vários

eventos de cunho externo e interno. - Ofício n°
5006/17 - Segunda Companhia Independente do Corpo de Bombeiros solicitando dos vereadores a doação
de medalhas para condecoração aos atletas participantes da 14ª Corrida Rústica do Bombeiros, no dia 2
de julho (domingo) - Dia Nacional dos Bombeiros. - CT
1007/17 - Gabinete do deputado federal Reginaldo Lopes - solicitando através de moção em apoio a aprovação PLP 362/2017 que propõe regulamentação sobre
a compensação devida pela União dos Estados e Municípios - cópia do projeto em anexo. - Ofício nº
1311/17 - Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos
Estratégicos - Marco Fireman - resposta ao ofício nº
050/17, endereçado ao Presidente da República - referente à Farmácia Popular. III- Apresentação de proposições: - Do vereador Amárilio Andrade (PSC): - Requerimento nº 070/2017 - Requer que será consignado
um foto de congratulações à fisioterapeuta Francylara
Cristiane Matsura, pelos relevantes serviços prestados
como profissional de fisioteraria/pilates e como assessora parlamentar de gabinete. Com a palavra pela ordem vereador Amarílio Andrade (PSC) – “Comunicar
aos senhores vereadores e partilhar com todos a minha alegria, pois hoje recebei um convite muito honroso para participar no próximo dia 23 da posse do futuro presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o
desembargador José Edgard Pena Amorim Pereira. E
ainda mais participar de um conquitel que será realizado. Isso deixa-me muito feliz porque são frutos das
velhas amizades. Este jovem desembargador que hoje
passa a ser cortejado por todas as classes políticas de
Minas Gerais. Muitos gostariam de estar recebendo
este convite e participar deste momento histórico na
vida do Edgard e também da minha, porque são poucos dos interior das Minas Gerais que são lembrados
por estes momentos. Agora quero destinar-me à Vossa Excelência, Senhor Presidente. Não se preserva a
memória de um povo sem o registro de sua história. A
história não se rasga, se preserva. Mas Vossa Excelência se pergunta, mas porque vereador por esta colocação. Porque quero fazer um apelo à Vossa Excelência.
Fruto de muita luta e trabalho conseguimos restaurar
estes livros contando a história de Barbacena deste
1892. Um de 1982 até 1914. O outro de 1896 a 1922.
E um terceiro 1914 até 1930. E um outro, que está em
seu gabinete, Senhor Presidente, encima de um biombo. Em nome da história que Vossa Excelência passa a
pertencer que determinasse à sua acessória que mandasse fazer um móvel para que pudesse preservar
este livro que consta toda a história de Barbacena.
Dentro do seu trabalho de trazer os jovens para dentro
desta casa, um marco de sua passagem por esta Casa.
Que Vossa Excelência mostrasse também a estes jovens a história de Barbacena, como eram registrados
os primeiros fatos, os primeiros acontecimentos. O
senhor deve ter guardado algumas placas que também registram a nossa história. Assim Vossa Excelência vai complementar um trabalho que vem sendo
construído ao longo dos anos. O mais difícil foi feito
em um momento que não se tinha recursos”. - Da vereadora Vânia Castro (PMDB): - Indicação nº 343/2017
- Solicita patrolamento, calçamento e asfaltamento,
capina e limpeza da rua 104, Greenville. - Indicação
nº344/2017 - Solicita patrolamento, calçamento e asfaltamento, capina e limpeza da Rua 108, Greenville;
- Indicação nº 345/17 - Solicita patrolamento, calçamento e asfaltamento, capina e limpeza da Rua 118,
Greenville; - Indicação nº 346/17 - Solicita patrolamento, calçamento e asfaltamento, capina e limpeza
da Rua 122, Greenville; - Indicação nº 365/17 - Solicita capina, limpeza, operação tapa buracos, patrolamento e asfaltamento da Rua Madre de Deus de Minas, Nova Cidade; - Indicação nº 364/17 - Solicita
capina, limpeza, operação tapa buracos da Rua Leopoldina, Nova Cidade; - Indicação nº 363/17 - Solicita
capina, limpeza, operação tapa buracos da Rua Juiz de
Fora, Nova Cidade; - Indicação nº 353/17 - Solicita
recuperação asfáltica, capina e limpeza da Rua Barroso, Nova Cidade; - Indicação nº 342/17 - Solicita recuperação asfáltica e recuperação do bueiro, capina e
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limpeza da Rua Cipotânea, Nova Cidade. Com a palavra a Vereadora Vânia Castro - “Aproveitando o tempo
que ainda tenho, para deixar uma mensagem. Certa
vez, quando Gandi estudava Direito na Universidade
de Londres, ele tinha um professor que tinha uma birra com ele. O professor não dava conta do brilho de
Gandi. Um dia Gandi foi almoçar e se sentou próximo
ao professor. E o professor disse, senhor Gandi, o senhor sabia que porcos e pássaros não comem juntos?
Gandi disse ao professor: desculpa professor, já estou
voando. Com isso o professor ficou muito irado, porque o brilho de Gandi era uma coisa que fascinava e
fascinou o mundo. O professor muito bravo, um dia
passou pelo corredor e se encontrou com Gandi e disse: Gandi, se o senhor estiver andando na rua e achar
uma mala enorme de sabedoria e outra mala enorme
com muito dinheiro. Qual das malas o senhor pegaria?
Gandi parou, pensou e disse que pegaria a de dinheiro. E o professor disse para ele se eu fosse você, pegaria a de sabedoria. Gandi então disse, cada um pega
aquilo que não tem professor. Mas uma vez o professor saiu muito irado e aplicou uma prova. A hora que
ele foi ler a prova de Gandi que foi vendo aquelas
respostas brilhantes, aquele posicionamento sensato,
coerente. Como não deu conta, escreveu na prova
‘idiota’ e entregou a prova para Gandi e olhou a prova,
levantou chegou até o professor e disse: o Senhor esqueceu de assinar a prova, deu só a minha nota. Vamos semear o bem, o amor, a compreensão. Moral da
história, trate com firmeza quem te trata com desprezo. Porque gentileza não é sinônimo de capacho. Estou deixando esta mensagem para que esta Casa possa refletir sobre algumas ações que vem tomando.
Para e pensa, cada um esta aqui por mérito. Quem
nos colocou aqui foi o povo, o voto da população. Aqui
não tem capacho, idiota. Todas as pessoas aqui têm
capacidade verdadeira, porque aqui temos que trabalhar para não sermos colocados à vista da população
como hipócritas ou egoístas. Tem muito espaço para
todos trabalharem, porque Barbacena precisa de muito trabalho. Vamos procurar agir com os parceiros aqui
dentro com a mesa honestidade com que você gostaria que as pessoas fizesse com você”. - Do vereador
Thiago Martins (PT): - Indicação nº689/17 - Solicita
recapeamento asfáltico nas ruas e logradouros do
Bairro Margaridas; - Indicação nº 696/17 - Solicita reparo no bueiro existente na Avenida Governador Bias
Fortes, Pontilhão. Com a palavra o vereador Thiago
Martins (PT) - “Aproveitar o tempo que me resta para
fazer alguns agradecimentos, pois ontem foi o dia o
meio ambiente na Câmara, agradecer os vereadores
que estiveram presentes como a Vânia Castro, Ewerton Horta, Edson Resende e o senhor presidente.
Agradecer a professora Gisele Assis que fez uma palestra; o Delton do Instituto Curupira, o Jaime, do Brasil Verde; o professor Wanderlei Júnior, do Instituto
Federal; a assessoria que esteve presente; aos funcionários da Casa, em especial a Helen, que esteve conosco em atuação. Hoje a promotora de meio ambiente voltou de féria. E aquela bagunça que se chama
Campo Belo, quem sabe agora começa a resolver. O
vereador Carlos Du quem vem batalhando nesta questão. Eles foram lá recentemente junto com o funcionário do SAS e disse que está tudo certo. O mínimo que
a legislação pede é 30 metros de distante da nascente.
Já tem uma nascente que os asfalto passa no meio
dele e dois postes do lado. Espero que a prefeitura
tenha um mínimo de bom senso de rever as situações
ligadas às questões ambientais da cidade. Voltando a
falar de alguns caos, falto de algumas linhas de ônibus
que foram cortadas: dois carros do Valentim Prenassi,
dois da Exposição, dois de Correia de Almeida, dois do
João Paulo e um do Nova Cidade. Falo isso como usuário, pois utilizo ônibus todos os dias. Tem dia que
você fica esperando e o ônibus não passa. Isso se chama desrespeito ao consumidor. Já comecei a estudar o
contrato que rege a linha Barraca e quero dizer que
R$3,10 está muito caro e é um péssimo serviço prestados. Não estou falando dos funcionários, porque
eles são fantásticos”. - Do vereador Edson Resende
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(PT): - Indicação nº 644/17 - Solicita notificação do
proprietário de um terreno localizado na Rua Floriano
Peixoto, para que o mesmo providencie a limpeza do
terreno e a recuperação da calçada; - Indicação nº
643/17 - Solicita a correção da placa de sinalização na
esquina da ruas Pedro Puiati e Padre Manoel Rodrigues, Bairro do Carmo; - Indicação nº 642/17 - Solicita a reconstrução de abrigo de ônibus na Rua Demétrio Ribeiro, em frente à Associação Mary Jane Wilson;
- Indicação nº 641/17 - Solicita instalação de semáforos na Praça Presidente Eurico Gaspar Dutra, Grogotó;
- Indicação nº 640/17 - Solicita cobertura de uma vala
existente em frente à rampa para deficientes na Avenida Pereira Teixeira, em frente ao Sesi; - Indicação nº
639/17 - Solicita pintura da faixas de pedestres do
Largo Marechal Deodoro; - Indicação nº 638 - Solicita
limpeza do terreno e a reconstrução da calçada na Rua
Belisário Pena nº 371, Centro; - Indicação nº 637/17
- Solicita pintura da sinalização horizontal nas esquinas das ruas Treze de Maio e Belisário Pena e também
placa para não estacionar nas esquinas. Com a palavra
pela ordem o vereador Edson Resende (PT): “Recebi
quando chega a aqui na Câmara uma moção de repúdio com o seguinte texto: ‘Nós, participantes da XI
Conferência Municipal de Assistência, apresentamos a
moção de repúdio ao Projeto de Lei nº 058/2017, em
trâmite na Câmara Municipal de Barbacena, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Assistência Social
- CMAS, que foi apresentada, sem qualquer tipo de
consulta ao Conselho Municipal de Assistência Social,
o que põe em risco avanços e gera retrocessos ao andamento das ações de política social no município’.
Assinam esta moção de repúdio cinquenta e sete representantes que estiveram na reunião. Também quero reafirmar em termos de ofício que aquele dia o
subsecretário da SUTRANS não respondeu, eu encaminhei em forma de ofício. Então quero dar publicidade a esta questão que coloquei naquela Audiência. O
vereador que presente sub escreve vem solicitar as
informações abaixo discriminadas, uma vez que foram
feitas na reunião da Câmara Municipal no dia seis de
junho e devido à falta de tempo hábil, não foram respondidas. 1º - Existe algum convênio com a Polícia
Militar visando a fiscalização do trânsito; 2º - Com a
municipalização a fiscalização passou para a SUTRANS. Como são feitas as rondas dos agentes de
trânsito. Qual o horário, e porque não são feitas 24
horas por dia; 5º - Diante do fato da existência do
transporte clandestino na cidade, como a SUTRANS
faz a fiscalização e como consegue fazer com 12 agentes de trânsito. 6ª Qual a sua opinião sobre a junta de
recursos JARI ser formada somente por funcionários
contratados uma vez que compromete a imparcialidade no julgamento. Porque não estão na junta de recursos JARI os funcionários que passaram em concursos, efetivos, que precisam ser capacitados,
qualificados permanentemente. Qual a destinação dos
valores arrecadados com as multas?; 8º Como é feita
a fiscalização dos táxis na cidade. Qual a justificativa
para a morosidade da regulamentação dos moto táxis
e moto frentistas; 10ª - Como está sendo feita o
acompanhamento do contrato de concessão do transporte público. E uma outra questão, se existe uma
possibilidade da Guarda Municipal auxiliar os agentes
públicos na fiscalização do trânsito. Hoje o trânsito é
um dos maiores problemas de saúde pública. E porque
o cargo do gerente operacional ainda não foi ocupado
e se foi, que nos informe”. - Do vereador Nilton César
(PSB): - Indicação nº305/17 - Solicita implantação de
medidas de manutenção e nivelamento das calçadas
do centro da cidade, vem como a criação de comissão
e equipe para a efetivação da mesma; - Indicação nº
306/2017- Solicita operação tapa buracos na localidade da Granja das Margaridas; - Indicação nº 308/17 Solicita operação tapa buracos nas Ruas Ceará, Praça
Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, Edwards Ribeiro
e Monsenhor Nogueira Duarte, Boa Vista. O Senhor
Presidente destacou a 11ª Conferência de Assistência
Social que aconteceu hoje no Automóvel Clube.Teve a
oportunidade de representar o Poder Legislativo. Mui-

to organizada a Conferência. Parabenizou os organizadores. Trago aqui um pedido dos participantes sobre
os valores que são repassados para a assistência social. Hoje no orçamento é de 1% e há um anseio deles
que passe para 5%. A secretária de Governo Fernanda
estava presente, e levou o encaminhamento ao Prefeito. Deixou ao líder do governo, vereador Amarílio, que
ele esta indicação destes prestadores de serviços que
participaram. E também para que o secretário seja o
gestor do fundo da assistência social, para respeitar o
que rege a lei. PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA
- Proj. Lei no. 072/17 - Dispõe sobre a isenção do pagamento no estacionamento rotativo “Zona Sul” no
município de Barbacena aos idosos e deficientes e dá
outras providências - Aut. Ver. Flávio Maluf. - Proj. Lei
no. 073/17 - Dispõe sobre o adicional de periculosidade para o agente de trânsito e dá outras providências
- Aut. Executivo. - Veto Total Proj. Lei no. 042/17 - Inclui o Inciso XII, ao art. 2o. da Lei Municipal 4.728/2015
e dá outras providencias - Aut. Executivo. - Proj. Lei
no. 074/17 - Institui a disciplina “Educação para o
Trânsito” na grade curricular das escolas integrantes
da rede pública municipal e dá outras providências Aut. Ver. Edson Rezende Morais SEGUNDA PARTE ORDEM DO DIA - HORÁRIO: 20h15 Discussão e Votação de Projetos SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
- REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA - Proj. Lei
no. 056/17 - Altera dispositivo da Lei Delegada no.
057, de 2013, atinentes aos Conselhos de Administração e Fiscal do Sistema Municipal de Previdência e
Assistência ao Servidor - SIMPAS - Aut. Executivo PRAZO VENCIDO EM 28.05.17 – ULTIMADA A VOTAÇÃO. Com a palavra pela ordem vereador José Newton
(PSL): “Reconhecer o trabalho bem feio e parabenizar
o vereador Milton Roman pela brilhante festa que foi
realizada na Colônia Rodrigo Silva, pelo sucesso, pela
qualidade, pela eficiência de tudo que foi feito. Que
continue trazendo para Barbacena talentos para enaltecer cada vez mais Barbacena. Hoje venho á tribuna
para tratar especialmente da questão do meio ambiente urbano. E com relação a este meio ambiente
urbano as coisas se passaram mais ou menos assim:
há mais de um mês o vereador Milton Roman encaminhou-e um dos moradores da Colônia Rodrigo Silva,
do Vale dos Imigrante, que é uma região onde reside
descendentes de colonos italianos que são agricultores da economia familiar e estavam com problemas
que efetivamente atingiam também os moradores da
Lavrinha. E o loteamento denominado Vila Toscana
cometeu uma série de crimes ambientais, de violação
ao direito das pessoas. Fui procurado na sexta-feira,
pela comunidade disseram que teria uma reunião e se
eu poderia comparecer. Então foi à reunião e compareceu Célio Mazoni, que foi prefeito em Barbacena. Foi
constatado que havia uma invasão da antiga estrada
real com a construção de um muro no meio da Estrada
Real. Fiz contato com o prefeito, o Leandro que estava
substituindo o Secretário e ali deram todo suporte que
o Executivo tinha que dar. Na segunda-feira, procurei
o empresário responsável por isso em Barbacena,
Maurício Dani, que me assegurou que as obras seriam
interrompidas. E na sexta-feira, após o feriado, os moradores me acionam e dizem que as obras tinham sido
retomadas. Se for no local, crime ambiental é por atacado. Fiz gestão no Ministério Público, a promotora titular estava de férias e voltou hoje. Já estive na promotoria, ela já providenciou notificação do poder
Executivo para prestar informações. Ontem, não estive na Câmara no evento do meio ambiente porque
estava na Prefeitura onde protocolei e fui atendido no
pedido para suspender o alvará de todos os loteamentos e de todos os condomínios fechados, porque estão
todos irregulares. Quando se mexe com a cidade, com
a estrutura, com o desenho de mobilidade urbana não
podemos não podemos compactuar. Ainda mais daqueles que são os esteio da população de Barbacena,
ou seja, os trabalhadores rurais em economia familiar,
e mais ainda, descendentes de italianos. A Estrada
Real não é patrimônio historio de Barbacena, mas do
Brasil. O desenvolvimento sustentável está na consti3

tuição. A cidade tem que expandir sim, mas dentro da
legalidade. Tem um loteamento próximo à Colônia Rodrigo Silva, que não se sabe para onde vai o esgoto.
Ontem, depois de requerer ao prefeito, foi editado um
decreto municipal, publicado ainda ontem, suspendendo, ou seja, qualquer empreendimento vai ter que
demonstrar a regularidade. Palavra agora como líder
Senhor Presidente. Vais ser feito a revisão de todos os
processos administrativos que autorizaram o comércio
dos terrenos. Outra coisa que tenho que chamar atenção é minha ausência na sessão de da última quintafeira, pois estive em Belo Horizonte, no Departamento
de Infraestrutura de Estrada e Rodagem onde requeri
melhorias, a conservação das estradas estaduais que
dão acesso a Barbacena. Aqui temos que agradecer
também, pois há houve o pronto atendimento à estrada que liga a Ibertioga, pois já foi feita uma operação
tapa-buracos. Eu fui num quinta-feira e na outra semana começou o serviço. Então a boa vontade do Governo do Estado com Barbacena, remos que ressaltar.
Uma situação que temos que chamar atenção e causa
tristeza e não posso deixar de falar, porque tenho o
Ewerton como companheiro e o Edson Resende como
companheiro de universidade federais. Graduei pela
Universidade Federal de Belo Horizonte. E aí vem um
cidadão, vai para a Rádio, e fala que as universidades
federais é um ninho de esquerdopatas. Quero perguntar para este moço onde fica uma universidade federal. Se ele já entrou na porta de uma universidade federal, se já sentou em um banco. Por incrível que
pareça, este moço foi candidato a vereador. E mais,
depois que saiu uma estatística que Barbacena é uma
cidade com um índice pequeno de violência, porque as
autoridades policias que aqui estão são comprometidos e vários deles foram meus alunos. Este mesmo
moço, na mesma entrevista, fala que bandido bom é
bandido morto. Lembro que o Secretário de Direitos
Humanos, folho de um ex- deputado federal, inclusive
militar de Minas Gerais, quando falou isso, foi exonerado. E este moço, ocupa um cargo na prefeitura. Sugiro que este servidor público seja convocado para vir
aqui e por quem ele está falando. Se é pela administração púbica, pelo povo de Barbacena. Quem ele está
representando, porque eu sou produto de uma Universidade Federal. Ewerton e Edson Resende é produto
federal, e o cara desfazer disso. E ainda, no final de
sua fala, pregar um discurso de ódio. Entendo que a
Casa deveria chamar este moço para dar uma explicação, porque este moço é servidor público e trabalha na
prefeitura, na Comunicação Social. O nome do moço é
Cláudio Paiva. A gente não pode admitir o discurso de
ótimo. O Brasil tem jeito e entrei na política porque
acredito. Cada companheiro aqui tem dado uma contribuição importante”. Com a palavra pela ordem vereador Amarílio Andrade (PSC): “Ao cumprimentá-lo vereador José Newton, colocar duas coisas que tenho o
prazer de dizer que meu filho que é médico é formado
pela Universidade Federal de Juiz de Fora e está ocupando cargos relevantes por ter passados por aqueles
bancos escolares. Um outro assunto é com a preocupação que o senhor está tendo com Barbacena. Gostaria de lhe fazer uma solicitação até para nós não
deixemos o nosso presidente em situação delicada. O
requerimento que Vossa Excelência está fazendo, e
mais do que justo, deverá ser formalizado. Veja bem,
senhor presidente, se o senhor não cumprir o regimento e a própria Lei Orgânica, fica parecendo que
Vossa Excelência está tomando partido. Sabemos que
a missão do Presidente é conduzir os trabalhos. Que
este requerimento fosse formalizado e sub mentido ao
plenário e evidentemente que vamos acompanhar o
ilustre vereador. Uma colocação que fazemos apenas
para colaborar com a Casa”. Com a palavra como líder
o vereador Edson Resende (PT): “Eu fui citado indiretamente na fala do Cláudio Paiva. Veja bem, uma rádio
educativa, uma concessão do Governo Federal, pode
abrir os microfones para alguém espalhar o ódio, para
os xingamentos continuados. Pode abrir para os achincalhamentos de pessoas, de um partido a qual eu pertenço com muito orgulho, que é o Partido dos Traba-

BARBACENA, SEXTA-FEIRA, 14 DE JULHO DE 2017
lhadores. Pode agredia a figura de vereadores, como
do Thiago Martins e a mim, graciosamente? Porque
alguém pode fazer isso de qualquer maneira e a hora
que quiser? O subsecretário de Comunicação da Prefeitura de Barbacena. Não é a primeira vez. Outro dia
começou o xingamento, mas foi brando. Mas houve é
ultrapassou os limites. Inclusive como subsecretário
de Comunicação da Prefeitura de Barbacena. A universidade brasileira tem sido nos últimos 100 anos grandes formadoras de mentes, de cérebros, que vêm
contribuindo para o desenvolvimento deste país. E a
multiplicação dessas universidades vem trazendo uma
nova lógica para a questão da pesquisa, do conhecimento, para investimento no país, para mudar a vida
dos brasileiros. Como pode alguém usar das universidades para achincalhar milhares e milhares de professores e de alunos que lá se formaram. Mas ele é o
subsecretário de Comunicação da Prefeitura Municipal
de Barbacena. Ao mesmo tempo ele faz uma alusão
que existe alguém em Barbacena que foi deputado em
um mandato e é aposentado. Este é um fato que vem
se repetindo nas eleições de Barbacena, que é o Edson Resende. Primeiro que eu fiz um mandato e meio
como deputado. Quero dizer em alto e bom tom. Eu
renunciei à aposentadoria de deputado estadual. Talvez tenha sido e se não foi o único, mas um dos poucos que fez isso. Se tenho que trabalhar todos os dias
é porque não tenho um salário que me sustenta”. Neste momento o presidente fez uma correção na citação
do vereador dizendo que a pessoa que fez o discurso
na rádio não é o subsecretário de Comunicação da
Prefeitura, mas sim o Gerente de Comunicação. Retornando com a palavra o vereador: “Mas mesmo assim,
é um cargo comissionado da Prefeitura Municipal de
Barbacena que vai para a rádio falar o que bem quer.
Então José Newton, seu requerimento vamos assinar,
vamos aprovar aqui, porque não é assim que se trata.
Sou uma pessoa séria em todos os sentidos. Só estou
como vereador porque quero ajudar a cidade. Não utiliza outras armas para as inverdades. O que me traça
o caminho é a busca da verdade, da coerência, da
busca por melhores condições para o nosso povo. Finalizando, esta casa aprovou um memorial encaminhado ao Ministério da Saúde, por causa do fechamento da Farmácia Popular. Eu recebi um ofício do
Ministério da Saúde dizendo que a Farmácia Popular
do Brasil vai fechar. Apenas umas 40 cidades no país
vão continuar com a Farmácia. É uma situação muito
triste. A Farmácia Popular oferece 142 itens de medicamentos. Mais de duas mil pessoas passam por aquela Farmácia. A decisão de congelar os investimentos
na saúde e educação, podemos nos preparar, pois virá
mais coisas e quem paga os pobres e a classe média
que dependem dela quase que exclusivamente”. Com
a palavra pela ordem o vereador Carlos Du (PMDB):
“Agradecer o prefeito por este decreto que publicado
ontem, que resolve uma série de problemas que estamos enfrentando como a questão do Campo Belo, que
já levamos a Polícia Ambiental, os órgãos responsáveis
e nenhuma providência foi tomada, sabemos que por
uma série de impasses. Esperamos que as empresas
que estão cuidando dos loteamentos possam cumprir
o que a legislação está falando. Um esclarecimento
com relação a uma nota que saiu no jornal Expresso
da semana passada, quando ao arrombamento em
meu gabinete. A nota que saiu não foi de nossa autoria. E a forma com que o jornal redigiu a notícia ficou
parecendo que a pessoa que devolveu o notbook foi
que o roubou e não foi. Deixaram na porta da casa
desta pessoa e ela nos devolveu de bom grado. Destaco também a visita que fiz ao Núcleo do Câncer, um
espaço muito bacana, que será de grande importância
para várias pessoas. Falar também da 11ª Conferência
de Assistência Social que estivemos participando, e no
final forma elaboradas propostas que serão colocadas
para nós vereadores, para que se possa tornar lei e
efetivamente acontecer. Sobre este projeto 058, foi
colocado uma grande preocupação do Conselho quanto a este projeto para que ele não seja aprovado por
esta Casa, por tornará inviável à ação do Conselho.

Gostaria que discutíssemos um pouco mais sobre este
projeto. Em relação aos moto táxis, já está acontecendo as discussões para a regulamentação do moto táxis
aqui em Barbacena. Os moto taxistas já montaram
uma comissão que está discutindo conosco para elaboração de um projeto e ele se torne a regulamentação dos moto taxistas”. Com a palavra pela ordem o
vereador Milton Roman (PHS): “A primeira questão
que falo, é com relação ao Terceiro Encontro de Violeiros que aconteceu na Colônia Rodrigo Silva. Realmente foi um evento muito bacana, recebemos muitos
elogios. Não posso deixar de agradecer à União Comunitária de Barbacena – UCB, o Grêmio Recreativo Rodrigo Silva, a Casa d´Itália de Barbacena, a Associação de Moradores do Bairro Roman. São quatro
entidades unidas junto ao Vandeir Antunes que é o
produtor cultural e o idealizador deste evento. E a
questão da segurança que foi fundamental. À Polícia
Militar, Coronel Pádua, Tenente Losch e o Capitão
Gláuber. E à Polícia Rodoviária Estadual pelo brilhante
trabalho; a Guarda Municipal, na pessoa do Itamar; a
MIB que é um parceiro de muitos anos; à Sutrans,
meu amigo e parente José Ângelo, que deram pleno
apoio; o setor de Concessão, o Natalino que libera as
festas; à Secretária de Obras, Geovana, que está sempre junto; o SAS, com o Bruno, que manda o copão
de água; a SESAPS,com a Keila, no enviando a ambulância; a Prefeitura Municipal, na pessoa do nosso prefeito Luiz Álvaro. Nosso patrocinadores: City 10, Sindicato Rural, Elvécio Puiatti, do deputado Bonifácio
Andrada que há oito anos não deixa de nos ajudar financeiramente; e a presenças dos vereadores. Palavra
agora como líder Senhor Presidente. O nosso presidente da Câmara que esteve lá conosco. O vereadores
de Santa do Garambéu que também esteve presente.
É dimensão de pessoas que faz o evento. Muito obrigado a todos que nos apoiaram o Encontro de Violeiros. Trago também duas notícias boas. Com relação à
ponte dos bodecos , na Colônia Rodrigo Silva, estive
conversando com o Marquinhos da Paz Eterna e ele
disse que tem a intenção de fazer um cemitério logo
após a ponte e já tem um projeto para duplicar a ponte e inclusive a rua que liga a MG 338, que ele vai
pavimentar. E que nos próximos meses deve estar
sendo executado. E a ponte da Lavrinha, já estamos
liberando a madeira, ela vai ser refeita como é hoje, o
meio ambiente já está liberando. Acredito que até
agosto já estejamos com esta ponte recuperada. Duas
questões que não posso deixar de falar, uma que o
vereador Thiago já falou que é com relação aos ônibus, que é um problema gravíssimo de anos. Nem
respondem nossos ofícios. Estou com um problema na
Colônia de mais de três anos e fui conversar pessoalmente e nada resolvido. Os distritos estão ficando prejudicados. Realmente temos que fazer algo nesta casa
para pelo menos termos uma resposta. Com relação à
rádio, fiquei abismado de ver que abriram os canais da
rádio para ofender os vereadores. Passaram em meu
whatssap que meu nome também foi citado e de forma não boa. É funcionário comissionado da prefeitura,
é a voz do prefeito”. Neste momento o vereador Milton
Roman concedeu uma parte ao vereador Carlos Du:
“Na verdade é a mesma pessoa que o vereador José
Newton colocou. A mesma pessoa que ontem citou o
nome do senhor, o meu nome, do pastor sobre a questão do trânsito. Vem aqui nesta Casa destrata os vereadores, vai na rádio e destrata os vereadores. Precisamos levar isso também ao senhor prefeito, que
acredito que ele não sabe, porque senão teria tomado
providência. Nós somos representantes do povo e
quando alguém vê aqui o vai na rádio e destrata um
vereador, é a população que ela está destratando. Sr.
Presidente: “Eu, como presidente desta Casa, estarei
encaminhando amanhã aos diretores de jornalismo
um pedido de direito de resposta do Poder Legislativo
com a fala de todos os vereadores que foram citados”.
Retornando com a palavra o vereador Milton Roman:
“E nós aqui dentro não estamos destratando a nenhum funcionário. O prefeito precisa orientar o seus
servidores que tenham respeito. Porque o que esta4

mos entendendo que o executivo que sobrepor à Câmara. Esta questão de Câmara abaixar a cabeça, falo
mais uma vez, não adianta me pressionar”. Com a
palavra pela ordem o vereador José Jorge Emídio
(PDT): “Ouvi atentamente o discurso de nossos companheiros e companheiras. Estive, Milton Roman, no
Encontro. Estou prestes a apresentar um projeto aqui,
da Polícia Municipal, que é a Guarda passar a ser Polícia Municipal. Parabenizar os organizadores do Encontro de Violeiros e também da Festa de Santo Antônio,
que atraiu milhares de pessoas. Encontrei com o padre
Alvim Valério na Festa de Santo Antônio e disse que
vai lutar arduamente para que Correia de Almeida passe a ser cidade. No Dia do Meio Ambiente, parabéns
vereador Thiago Martins, pelo evento, e habilidade
com a serpente, pois demonstrou coragem em manusear a serpente. Palavra agora como líder, Senhor Presidente. Informar que caiu a reforma trabalhista. E
nossa luta continua para que não tenhamos a reforma
da previdência. Registrar também o meu voto de pesar ao PC que foi diretor do CAIC pelo falecimento de
sua filha. E também a esposa do senhor Fábio, do Vilela, que também faleceu ontem. Há três meses faleceu o senhor Fábio, que é um dos fundadores daquela
comunidade. E também o pai de nossa vice-prefeita
Angela Kilson. Vou apresentar um projeto de lei, para
que nossas festas, principalmente do Parque de Exposição iniciem e terminem mais cedo, para facilitar o
acesso das pessoas. No dia 30, esta Casa vai estar
homenageando, posso chamar a primeira dama Dona
Cidinha, esposa do Zé Bodeco, ela que foi e continua
sendo uma grande líder. Falou isso, porque foi através
dele que entrei na vida pública. Peço ao Senhor Presidente que autorizasse a nossa BQ TV para estar transmitindo ao vivo esta sessão de homenagem. Com relação à fala do rapaz na rádio 93, sugiro que ele faça
uma retratação do que ele falou”. Sr. Presidente:
Aproveito a oportunidade para parabenizá-lo vereador
Thiago Martins pela iniciativa, pois foi um movimento
marcante na história da Câmara Municipal de Barbacena, em que uma tarde e uma noite para um trabalho
de conscientização sobre a importância do meio ambiente. Tivemos aqui personalidades, profundos conhecedores fazendo suas explanações. Atitudes como
de Vossa Excelência engrandece o nosso parlamento
do Poder Legislativo. Particularmente fiquei muito feliz
em ver a participação da comunidade. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – HORÁRIO 21h15 Com a palavra pela ordem o vereador Thiago Martins (PT): “Destaco que todos os animais trazidos para esta Casa
ontem para demonstração são legalizados pelo IBAMA, que vieram de criatórios autorizados. Sou técnico
de meio ambiente e para estar lidando com aquela
serpente tem que estudar bastante. Tem que fazer
muito curso de manejo de fauna silvestre. Vim mesmo
para falar deste coleguinha aí da rádio, que já é velho
conhecido desta Casa. Há muito tempo atrás ficou me
ameaçando nas redes sociais. Homofobia nada mais é
do quer um homossexual reprimido. Fico preocupado
porque este rapaz está dento da prefeitura. A gente
abre o jornal Correio da Serra e esta pessoas estercando o jornal, assim como está estercando o programa
de rádio. Demos que dar uma olhada, porque ele era
funcionário na antiga gestão, ver a folha de ponto.
Acho interessante dar uma olhada nisso, para ver se
está trabalhando. O mais grave de tudo isso é um sujeito, chegar em uma rádio e estimular o discurso de
ódio, de que as pessoas podem sair e fazer justiça com
as próprias mãos. E a mesma pessoa que chega e
acha que tem moral de falar de algum vereador. A
mesma pessoa que afrontou os professores durante a
greve dos professores. Alertar o prefeito, que a minha
acessória andou rastreando os IPs de alguns e-mail
estranhos e descobrimos que está vindo da Silva Jardim. Não digo que está vindo da prefeitura. Mas está
vindo da Silva Jardim. E vamos acionar a justiça para
que tome alguns procedimentos. Concordo com o vereador José Newton que tem que trazer esta pessoa
para dar alguns esclarecimentos”. Com a palavra pela
ordem vereador Ewerton Horta (PMDB): “Senhor pre-
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sidente boa noite. Boa noite todos os vereadores. Público presente. Pessoal da internet. Que Deus abençoe
vocês em nome de Jesus. Primeira coisa que vou colocar aqui, vou ser rápido nas minhas apresentações e
nos meus pedidos. Pedir a prorrogação do prazo da
Comissão Especial que Analisa o Regimento Interno,
porque estamos sim em fase final, mas com certeza
não vai dar tempo de realizar a apresentação deste
regimento interno em prazo dentro destes 60 dias.
Participei de uma capacitação em Belo Horizonte com
relação a regimento interno e creio que nós, a Comissão possa trazer aí alguma contribuição significativa.
Queria falar da Semana do Meio Ambiente, o dia que
foi ontem e participei no finalzinho aqui. Creio que eu
possa ter contribuído viu vereador Thiago, com alguma coisa. E agente citou principalmente a questão do
Plano Diretor. O Plano Diretor precisa ser organizador,
reorganizado, apresentado novamente pela prefeitura.
A Câmara Municipal precisa realmente fazer esta pressão. Vou retirar aqui a palavra pressão. Essa, uma comunicação, uma parceria para ajudar a prefeitura a
reorganizar este plano diretor que vai contribui não só
apenas com o meu ambiente, mas com todas as áreas
da cidade, a toda a área urbanística. Participei também hoje da 11ª Conferência Municipal de Assistência
Social. Faço aqui, para o vereador Amarílio, como líder
do governo, esta indicação, apresentação, que eu conversei um pouco com a Keila e sugeri que fosse ela.
Nós vemos ai a necessidade da assistência social, uma
área muito grande, muito complexa e que a meu ver,
acredito que poderia aproveitar esta reforma administrativa e eles pudessem pensar sim, numa secretaria
separada para a assistência social. Não falando contrário ao trabalho brilhante do Orleans, mas creio eu
que ele é muito ocupado na parte da saúde. Não estou
criticando a área que ele atua na assistência social,
mas eu vi que além do um por cento que foi falado ali,
presidente, observou uma atenção maior e específica
para a área da assistência social. Faço esta apresentação, esta ideia, viu vereador, porque poderia se pensar
aí na reforma da administração pública. Esta reforma
administrativa que está vindo em partes para a gente
pensar na questão da assistência social. Até brinquei
com a Keila que é muito competente quem sala ela
pudesse pegar esta incumbência. Outra questão que
queria apresentar também, eu não fiz requerimento
porque eu conversei com a Secretária Geovana, da
Rua Bahia, pois temos uma cratera lá que parece que
não está sendo solucionada e tem que ser solucionada
antes que as chuvas cheguem, porque é muito importante, porque ali está um caos iminente. Queria apresentar esta proposição para o prefeito, porque a Secretária já se apresentou, já está ciente da situação,
mas nós queríamos, nós pedimos aqui para que o senhor prefeito pudesse se ater a esta questão e apresentasse possíveis soluções rápidas. Apresentei também nesta casa requerimento de voto de pesar pelo
falecimento do senhor José Kilson, para a família Kilson. Eu apresentei agora, hoje, e vai estar sendo encaminhado para a família Kilson. Deixo aqui também
as minhas palavras como pastor, que a palavra de
Deus disse que Jesus prepara a morada para aqueles
que crêem em seu nome, que crêem nesta vida que é
passageira. Ainda bem que cremos nisso, porque 90,
100 anos é muito pouco para nós aproveitarmos e
Deus tem preparados para nós uma vida eterna e de
descanso. Nós cremos disso, que o senhor José Kilson
descanse em paz com o nosso Senhor Jesus. Senhor
presidente, esta é a minha fala, não vou falar com relação a questão da parte da rádio, como já falaram
muito. Não sei se vai ser bom ou ruim a presença deste cidadão aqui, porque uma vez está querendo um
público, querendo aparecer em cima dos nobres vereadores. Não concordo muito com isso, não sou de justificar, não discordando da questão dos vereadores,
mas eu não sou muito de debater o que apresenta
contra mim e na minha consciência tenho quatro advogados, que é Jesus, o tempo, a consciência e o silêncio. Então eu não sou muito de debater, a não ser
que seja muito impetuoso, muito grave mesmo. Sou

desta conduta do pastor Jhonson. Mas devemos ver
isso. O vereador tem até limite na sua imunidade parlamentar, que dirá ainda mais com relação ao servidor
comissionado, senhor presidente”. Senhor Presidente .
Deferida a solicitação de Vossa Excelência. Já recebi
também e já despachei da comissão do concurso público da Câmara Municipal de Barbacena. Com a palavra pela ordem o vereador Ilson de Sá (PRB): “Quero
parabenizar de primeira mão, porque já fiz muita festa, junto com minha companheira Vânia que já participou, ajudou. O Milton Ronan pela grandeza da festa e
o desempenho. Porque quem está a frente não dorme.
Até o evento acontecer não é fácil. Falar também de
Correia de Almeida, da Festa do Pinhão, estamos em
uma grande luta para promover a festa. E tem sempre
pessoas querendo atrapalhar. Estamos querendo fazer
a festa no campo, um espaço que aconteceu o evento
alguns anos, onde ajudamos a arrumar e agora alguns
não permitindo. Quando fiz a outra festa conseguimos
iluminação para o campo e outras coisa. As festas trazem melhorias. Tem pessoas que pensam que aquilo é
deles. Nós estamos de passagem. Vamos ter uma reunião lá domingo, e as pessoas precisam ouvir. Também
estou numa luta da ponte de Torres, pedindo ao prefeito. Estou fazendo de tudo, mas esta ficando difícil.
Estamos quase chamando as autoridades competentes para eles darem o laudo deles, porque estamos
pedindo e nada acontece. E também já pedimos mais
um ônibus para Correia de Almeida. Aumentou o número de pessoas que andam de ônibus. As obras os
postinhos também estão paradas, estou pedindo para
ver o que está aconteceu, porque estamos preocupados. Pedimos também uma providência sobre um barranco que esta caindo, e corre o risco de cair encima
das Casa. Já conversamos com o Bruno do SAS para
ver uma solução. Precisamos que a prefeitura assine o
convênio para as patrol, o mais rápido possível, para
retirar os cascalhos e melhorar as estradas”. Com a
palavra pela ordem vereador Flávio Maluf (PV): “Gostaria de ser atendido no requerimento verbal que faço
agora, pois gostaria que na próxima reunião se possível Vossa Excelência me apresentasse por escrito
quantos projetos de lei foram aprovados nesta legislatura em primeira, segunda e redação final. A partir do
momento que Vossa Excelência apresentar, se possível
na quinta-feira, darei minhas explicações”. Sr. Presidente: Deferia a solicitação de Vossa Excelência. Não
havendo oradores inscritos e nada mais havendo a
tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a presente
sessão às 21h43. Eu, Márcio Cleber da Silva Costa,
Redator de Atas em exercício, lavrei a presente ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário. Presidente: Vereador
Odair José Ferreira. Secretário: Vereador Nilton César
de Almeida.
ATA 044/2017 - 003ª Sessão Solene - 30.06.2017 - 1º
Período – 1º Ano da Legislatura. SESSÃO SOLENE DE
HOMENAGEM À MARIA APARECIDA LEAL DE ANDRADA Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil
e dezessete, às 19h, na Câmara Municipal de Barbacena, reuniu-se solenemente para a cerimônia de condecoração à senhora Maria Aparecida Leal de Andrada
(Dona Cidinha Andrada), viúva do saudoso deputado
José Bonifácio Tamm de Andrada, o Zé Bodeco, com a
Medalha do Mérito Legislativo, por indicação do vereador José Jorge Emídio (PDT) aprovado pelo plenário
soberano desta Casa. A sessão foi presidida pelo presidente da Câmara Municipal de Barbacena, Odair
José Ferreira (REDE). Dando seguimento, o mestre de
cerimônias convidou os vereadores para ocuparem
seus lugares: Amarílio Augusto de Andrade (PSC),
José Jorge Emídio (PDT), Flávio Maluf Caldas (PV), Ilson Guilherme de Sá (PRB), José Antônio Nunes Magri
(PRB) E Nilton Cézar de Almeida (PSB). Em seguida
o mestre de cerimônia compôs a Mesa de Honra convidando José Bonifácio Tamm de Andrada, Deputado
Federal; Angela Maira Kilson, Vice-prefeita de Barbacena; Dr. Doorgal Gustavo Borges de Andrada, Desembargador; Martim Andrada, ex-prefeito de Barba5

cena e sobrinho da homenageada; Doorgal Andrada,
Vereador em Belo Horizonte; Fábio Borges de Andrada, Diretor da Faculdade de Medicina de Barbacena;
José da Silva Filho, Diretor Geral da Universidade Presidente Antônio Carlos – UNIPAC; José Francisco Milagres Primo, Secretário Municipal de Finanças de Barbacena; Lafayette Andrada, Deputado Estadual.
Registrou ainda a presença das autoridades Maria
Leite Castro, representando a Academia Barbacenense
de Letras; Mário Raimundo de Melo, ex-vice prefeito
de Barbacena; Luis Carlos Rocha de Paula, Secretário
Municipal de Educação; Tarcísio Washington, ex-prefeito de Barbacena; Tadeu José Gomes, ex-vereador;
João Bosco de Abreu, ex-vereador; Cristovam Abranches, ex-vereador; Luiz Lúcio de Almeida, ex-vereador; Jorge Arnaldo Nascimento, Diretor do Museu Municipal de Barbacena; Fernando Maluf, ex-vereador;
Auxiliadora Maluf, representando a OAB feminina;
Reinaldo Fortes; Beto Santos, ex-vereador; Sandro
Heleno, ex-vereador; Reinando Freitas, Subsecretário
Municipal de Comunicação; Flávio Dani Franco, presidente da Associação Comercial e Industrial de Barbacena - Acib; Cláudio Paiva, presidente do PSD; Marcelo Miranda, editor do Jornal Folha de Barbacena.
Atendendo a uma determinação do senhor presidente
o mestre de cerimônia convocou os vereadores Nilton
César, José Antônio Magri e Ilson de Sá para encaminhar até o plenário da Casa a homenageada da noite,
Maria Aparecida Leal de Andrada. Assumido a presidência da sessão, Odair Ferreira convidou o vereador
Amarílio Andrade (PSC) para a realização da leitura de
um versículo bíblico de acordo com o Regimento Interno da Casa. Amarílio Andrade: “Deus abençoa a família de quem é fiel a Ele. Crescer em uma família que
ama e serve a Deus é um grande privilégio. Os pais
devem ensinar os filhos sobre Deus e os filhos devem
honrar os pais. Todos devem ajudar os membros mais
fracos e vulneráveis da família. A família é o lugar ideal para refletir o amor de Deus”. Dando continuidade,
o Senhor Presidente convidou a todos para cantar o
Hino Nacional Brasileiro e o Hino Oficial do Município
de Barbacena. Assumindo novamente a palavra, o
mestre de cerimônia convidou o presidente da Câmara
Municipal, Odair Ferreira para ocupar o dispositivo de
destaque; e solicitou o vereador Nilton César, Secretário de Mesa Diretora a ocupar a cadeira da Presidência. Também convidou o vereador José Jorge Emídio,
autor da homenagem, para ocupar lugar de destaque.
Convidou em seguida a homenageada, Maria Aparecida Leal de Andrada, a ocupar o lugar de destaque para
receber a homenagem do povo de Barbacena, através
da Câmara Municipal, que recebeu a Medalha Ordem
do Mérito Legislativo de Barbacena que tem por finalidade galardoar as pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que pelos serviços e méritos excepcionais prestados ao município, Estado ou Nação,
tenham se tornado merecedoras do especial reconhecimento da Câmara Municipal de Barbacena. Neste
momento solicitou que o presidente retornasse a assumi a cadeira da Presidência. O Senhor Presidente
assumiu os trabalhos e convidou o orador oficial da
noite, vereador José Jorge Emídio (PDT), para seu discurso na tribuna. Com a palavra José Jorge Emídio:
Atrás de um grande homem, há sempre uma grande
mulher. É impossível começar essa singela homenagem, sem fazer referência a este ditado popular, que
se aplica com imenso significado à senhora Maria Aparecida Leal de Andrada, nossa querida dona Cidinha,
que ao longo de seus quase 80 anos, dedicou sua vida
a abraçar e acolher Barbacena. Se houvesse a possibilidade de tonar pessoas em patrimônios da humanidade, sem dúvida a senhora seria uma delas. Hoje, ao
olharmos um pouco adiante para o Solar dos Andradas, vemos sua imagem ao lado do saudoso deputado
José Bonifácio, o Zé Bodeco. Durante anos, vimos
essa esposa zelosa, ao lado de seu marido, apoiando
-o, cuidando da casa e de todos, enquanto este saia às
ruas para fazer a valorosa política. Mãe de Barbacena.
Orou, lutou e zelou por seus 8 sobrinhos mais próximos, alguns aqui presentes. Sabemos então e admira-
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mos o carinho de todos pela senhora, em especial o
nosso Martim, que lacrimeja e brilha os olhos ao falar
de ti. Seu legado de amor por esta cidade, faz de ti
mulher especial, conhecida, amada e respeitada. Essa
Casa Legislativa, se iluminou para esta homenagem,
pois todos os parlamentares sabem da Vossa, indiscutível dedicação. Seu nome foi então saudado por vários edis. Mas, também não posso deixar de falar um
pouco de sua história. E porque tal homenagem se faz
justa. Dona Cidinha passou sua infância aqui, foi aluna
da Escola Estadual Adelaide Bias Fortes e da Escola
Estadual Professor Soares Ferreira. Teve efetiva participação, como voluntária, na instalação da Apae, onde
até hoje é lembrada por seus inúmeros serviços prestados. Ah, meus amigos! É quase impossível descrever
tudo o que esta dama representa para nós. Que está
homenagem, sirva para que as gerações futuras se
lembrem de Dona Cidinha, como deve ser lembrada,
uma mulher positiva, de garra, acolhedora. Por fim,
quero falar da importância desta Medalha – Grau Mérito, concedida àqueles de destaque em nossa sociedade. Há anos, procuramos homenagear pessoas que
tenham, de fato, contribuído para nosso engrandecimento e vida. Senhora Maria Aparecida Leal de Andada sua presença aqui, mostra mais uma vez o quanto
és merecedora dessa honraria, que ainda é pouco para
dignificar tamanha grandeza e zelo por Barbacena.
Nos rendemos a seus encantamentos. Pedimos ao
nosso Pai Celestial, vida em abundância, para que todos, em especial as mulheres, se inspirarem em tantas
qualidades. Com emoção, encerro meu simples discurso, dizendo que algumas pessoas deveriam ser eternas!” Encerando do vereador José Jorge Emídio, o
Senhor Presidente chamou para fazer uso da palavra a
homenageada da noite, Maria Aparecida Leal de Andrada. Com a palavra a homenageada: “Não fiquem
assustados, porque não vou fazer discurso enorme,
para vocês não ficarem com sono e não prestarem
atenção. Agradeço a todos vocês que vieram. Os rostos conhecidos, amados, queridos que me acompanharam a vida inteira. Na luta, na vitória. E quando a
gente perdia estava todo mundo junto. Estou vendo o
rosto de cada um de vocês, é uma alegria que passa
para mim, que gostam de mim, que me aceitam como
sou. Agradecer ao vereador José Jorge Emídio e a
seus companheiros, porque ele lançou meu nome e
todos votaram a favor. Eu fui aceito de bom grado pela
Casa. De maneira que sinto esta necessidade enorme
de agradecer a todos que fizeram esta homenagem e
me tornando uma mulher muito feliz. Muito obrigado
a todos vocês. E chamo o Martim, meu sobrinho querido, para fazer uma homenagem a vocês”. Neste momento o Senhor passou a palavra para o ex-prefeito
de Barbacena, Martim Andrada. “Por delegação gentilíssima e honrosa da homenageada, foi-nos dada em
seu nome a oportunidade para expressar sua gratidão
pela Honraria que aqui hoje recebe, concedida pelo
Poder Legislativo Municipal. Ao ouvirmos as palavras
do ilustre vereador José Jorge Emídio, registramos a
gratidão ao gesto nobre da Câmara Municipal e aos
termos eloquentes que aqui desta tribuna proferiu o
orador a respeito da D. Cidinha. E inspirado na fala do
amigo Vereador, podemos também render publicamente a gratidão por tudo o que a D. Cidinha representa nas suas diversas dimensões: manifestas na família, na sociedade, no campo social, na política,
enfim, na sua indispensável presença nas nossas vidas
e na vida da comunidade barbacenense. Recebi esta
gratificante convocação, não apenas emocionado por
representá-la e também à minha família, mas envaidecido também por ter novamente a oportunidade de
voltar à tribuna desta Casa, neste velho Palácio da
Revolução Liberal de tantos movimentos políticos e
mobilizações, onde exerci o valoroso mandato de vereador até 2004, do qual tenho boas e alegres recordações, para logo em seguida ocupar o prestigioso
cargo de Prefeito Municipal de nossa terra em 2005,
do qual também guardo memorável lembrança. Vemos ainda, Sr. Presidente, nesta solenidade, uma demonstração de apreço à memória do ex-deputado

José Bonifácio Tamm de Andrada, o saudoso Zé Bodeco, falecido esposo da homenageada, que indiscutivelmente participou de forma ativa da história de Barbacena e de momentos importantes da história do
Estado de Minas Gerais. Com certeza esta noite é para
a homenageada um momento impar de satisfação.
Nesta grata ocasião, certamente relembra todos os
momentos vividos que aqui foram relatados pelo anterior orador. Soa também, Sr. Presidente, como que...
um presente, pois a homenageada fará daqui a 3 dias
seu octagésimo aniversário, no dia 3 de julho. Relembrando ainda que seu falecido esposo teria aniversariado há 4 dias, em 26 de junho passado, quando faria
82 anos de idade. Como aqui já dito, Cidinha foi casada com o saudoso ex-deputado José Bonifácio, o popular Zé Bodeco, por quase 48 anos. Casamento este
realizado em 17 de julho de 1960, na Igreja de Bom
Jesus do Matosinhos, em Congonhas do Campo. É ela
filha do militar do Exército Brasileiro Ignácio Estillac
Leal, primo do Gen. Estillac Leal, ministro da Guerra
do governo Constitucional de Getúlio Vargas, e da professora Hilda Silva Estillac Leal, ex-servidora do antigo
Hospital Colônia, ambos com origens em Araguari e
Bauru e Passa Quatro, respectivamente. Embora nascida em Itajubá, no sul de Minas, e tendo antes passado por Divinópolis e Carandaí, chegou a Barbacena
com apenas 2 anos de idade, em 1939, e na ocasião
se instala com seus familiares nas imediações do Bairro do Campo e Bairro São Geraldo. É a segunda filha
de três. Seus irmãos: Mario Wilson Estillac Leal, já falecido e Vera Isa da Silva Leal que a acompanha neste
momento. Dos seus diversos tios, aqui em Barbacena
permaneceu Mário Thomé da Silva, ex-funcionário da
antiga Sericícola e ex-diretor da antiga Escola Agrotécnica Federal, casado que foi com Letícia Rossetti da
Silva, antigos moradores do Bairro do Campo. Mulher
simples, que sempre predominou em seus atos a generosidade, manteve em toda a sua vida um ideal cristão. De seu pai herdou o jeito afável e carinhoso e de
sua mãe herdou o trato fino com as pessoas e a grande disposição de luta. Ex-aluna do então Grupo Escolar Adelaide Bias Fortes e da EE Prof. Soares Ferreira e
antes de atuar, com o seu jeito simples e perfil discreto, no cerne do movimento político barbacenense por
décadas como coadjuvante junto à família de seu marido a partir de 1960, Cidinha trilhou o caminho de
dedicação ao serviço social e educacional. Prestou
serviços no Ministério da Educação e Cultura, lotada
no Fundo Nacional de Ensino Médio, no Rio de Janeiro,
então Capital Federal, aonde era a responsável por
organizar e liberar bolsas de estudos do governo Federal. Mais tarde, de volta a Barbacena e já casada, participa, como voluntária, dos primeiros momentos da
instalação da antiga ABAE de Barbacena, hoje APAE, e
da construção da sede atual que fora transferida do
bairro São José, cujos recursos foram alocados pelo
deputado Bonifácio Andrada. Com o seu casamento
com o saudoso Zé Bodeco passa a integrar a família
Andrada e a viver nos meios políticos e públicos por
dezenas de anos, alternando-se a vida social entre a
Capital Belo Horizonte, o Solar dos Andradas em Barbacena e a tradicional Fazenda do Belém em Antonio
Carlos. Ao lado do marido, de seu sogro Dr. Zezinho,
de sua sogra D. Vera, e sempre solidária acompanhando e apoiando seu cunhado o dep. Bonifácio Andrada
nas diversas lutas políticas que empreenderam, participa então de diversos momentos da vida social barbacenense e mineira. D. Vera Tamm de Andrada e D.
Cidinha, sempre duas presenças marcantes na sacada
do Sobrado dos Andradas nos episódios da Semana
Santa. Junto com d. Vera, e mesmo depois de sua
passagem, foi ela uma constante no Solar dos Andradas com sua suave presença e grande coração, atenta
a tudo e a todos indistintamente. Participa, presencia
e acompanha as atividades comunitárias de seu marido, que sempre teve como característica o contato
pessoal e direto, o corpa-a-corpo, com os cidadãos e
lideranças políticas e sociais. Desportista que era seu
esposo, D. Cidinha viveu dias memoráveis com as glórias conquistadas pelo Villa do Carmo. Conheceu e vi6

venciou também a árdua e dura vida dos cidadoas do
campo, pois acompanhava seu marido nos meios rurais, este um entusiasta que era das atividades agropecuárias, um ruralista por natureza. Vivemos hoje,
senhoras e senhores, momentos de fragilidades e incertezas no cenário nacional. A vida pública é um
exercício aberto e constante de desprendimento.
Aquele que se dedica a este mundo deve saber divisar
sempre que o sacrifício da individualidade e dos propósitos pessoais é inerente a fazer da coisa pública o
seu trabalho cotidiano. Assim, quando uma Casa Legislativa, além de sua missão primeira, que é legislar e
fiscalizar, se dedica também a evocar os valores morais e humanos de nossa comunidade na noite de
hoje, exaltando a figura de Cidinha Andrada, nada
mais faz do que nos sinalizar que estes são os referenciais a serem seguidos. É com emoção, Sr. Presidente,
que ela recebe este grau de honraria, ocasião de alegria e contentamento, um marco na sua existência,
pois poucos recebem em vida homenagens como esta.
A conquista desta honraria, Sr. Presidente, não representa apenas o esforço de um indivíduo, mas da mobilização de forças de todos aqueles que no decorrer
da vida participaram para as realizações e o enfrentamento das dificuldades. Evidente que este reconhecimento tem ligação extrema e forte não somente com
a jornada que a homenageada trilhou ao lado de seu
falecido esposo, mas também com a dos familiares
deste, quais sejam, o seu sogro Dr. Zezinho Bonifácio,
sua sogra D. Vera, seus cunhados Bonifácio Andrada e
Luiza Maria, seus sobrinhos (vários) e seus sobrinhos
netos (vários também), que tiveram colaboração direta para que ela pudesse estar aqui hoje recebendo
esta grande honraria. Finalizo, Sr. Presidente, estas
palavras de agradecimento em nome da homenageada e de minha Família lembrando Cícero, o grande
orador romano: Nenhum dever é mais importante do
que a gratidão. Este gesto, de homenagem do povo de
Barbacena por seus legítimos representantes à Cidinha Andrada, ficará, com certeza, registrado de forma
indelével em algo muito maior do que a moldura de
um quadro; ficará registrado, como nos fala Antístenes, de Atenas, na memória do coração, onde se devem recolher as sinceras manifestações de carinho, a
acolhida e o reconhecimento que a homenageada aqui
hoje recebe desta Casa. Por certo, que a Câmara Municipal por meio de Vossas Excelências senhores vereadores , Sr. Presidente, está prestando homenagem a
uma senhora, a uma grande figura desta cidade, que
muito ama, e que junto de seu falecido marido e da
Família Andrada sempre lutou e luta pelo desenvolvimento de nosso povo e de nossa cidade. Agradecidos,
senhoras e senhores, despedimos todos nós, homenageada e familiares, com muito carinho e com um grande e afetuoso abraço. Boa noite”. De volta com a palavra, o Senhor Presidente registrou também a presença
do professor Edson Brandão, que é historiador. Fez
também uma saudação a todos os profissionais da imprensa. Em nome do Poder Legislativo e da Mesa Diretora da Câmara Municipal prestou uma simples, mas
grandiosa homenagem à ex-primeira dama do município de Barbacena, Ondina Andrada; e convidou o Edson Brandão, o presidente da Associação Comercial e
Industrial de Barbacena, Flávio Dani Franco e a Ana
Corina para entregar as flores a ela. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente determinou o encerramento da presente sessão às 20h54. Eu, Márcio Cleber da
Silva Costas, redator de atas em exercício, lavrei a
presente Ata que após lida e aprovada será devidamente assinada pelos Srs. Presidente e Secretário.
Presidente: Vereador Odair José Ferreira. Secretário:
Vereador Nilton César de Almeida.

DESPESAS
A Câmara Municipal de Barbacena, em cumprimento
ao disposto no art. 17, parágrafo único, da Constituição do Estado de Minas Gerais, declara que
não houve despesas com publicidade no 2º trimestre
de 2017. Barbacena, 12 de julho de 2017. Odair José
Ferreira - Presidente da Câmara Municipal.
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