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BARBACENA, QUARTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2020

AVISOS DE LICITAÇÕES
Secretário: Silver Wagner de Souza

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE 
BARBACENA

Presidente: Amarílio Augusto de Andrade

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos

Publique-se na forma da lei
Dimas da Silva Teixeira

Secretário Municipal de Governo em Exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – PE 
024/2020 – PRC 040/2020.   OBJETO: Aquisição de 
bens diversos de consumo através de convênio es-
tadual. ABERTURA: 29/10/2020 – 14:00hs. Informa-
ções: www.bll.org.br. licitacao@barbacena.mg.gv.br. 
Maria A. Eugenia. Diretora de Licitacoes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – PE 
007/2020 – PRC 133/2019.OBJETO: Aquisição de 
kit câmera monitor para ônibus SEDEC. ABERTURA: 
30/10/2020 – 14:00hs. Informações: www.bll.org.br. 
licitacao@barbacena.mg.gv.br. Maria A. Eugenia. Di-
retora de Licitacoes.

RESUMO DE ATAS
RESUMO DA ATA 090/2019 - 008ª Sessão Solene 
25.10.2019 – 2º Período – 3º Ano da Legislatura. ME-
DALHA DA ORDEM DO MÉRITO LEGISLATIVO PARA 
DEPUTADO ESTADUAL NORALDINO LÚCIO DIAS JÚ-
NIOR E PARA O MÉDICO ONCOLOGISTA ELGE WER-
NECK ARAÚJO JÚNIOR E TÍTULO DE CIDADÃO BENE-
MÉRITO AO PASTOR RENATO MARCELO DO 
NASCIMENTO. Aos vinte e cinco dias do mês de outu-
bro do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas, 
sob a Presidência do Vereador Amarílio Augusto de 
Andrade, no Plenário da Câmara Municipal de Barba-
cena, foi realizada a presente Sessão Solene. A Câma-
ra estará galardoando com a medalha do mérito legis-
lativo o Deputado Estadual Noraldino Lúcio Dias Júnior 
e o Dr. Elge Werneck Araújo Júnior, Oncologista, e 
concedendo o título de cidadão benemérito ao Pastor 
renato Marcelo Nascimento, por meio de proposição 
de iniciativa do vereador Amarílio Andrade e aprovada 
por unanimidade dos vereadores. Dando início aos tra-
balhos da sessão, o mestre de cerimônias convidou a 
conduzir os trabalhos e a presidir a mesa de honra o 
vereador Amarílio Augusto de Andrade. Convidou tam-
bém a ocuparem seus lugares no Plenário, os vereado-
res presentes, Flávio Maluf, José Jorge, Milton Roman, 
Odair Ferreira, Nilton César, Ovídio Daniel e José New-
ton. Na sequência o Sr. Presidente convidou as autori-
dades que foram conduzidas pelos vereadores José 
Jorge, Flávio Maluf e Milton Roman até a Mesa dos 
Trabalhos. Foram convidadas a fazer parte da Mesa 
dos Trabalhos o Sra. Angela Kilson, vice prefeita muni-
cipal; o Sr. Hélio Costa, ex-ministro e ex-senador da 
República, acompanhado de sua esposa, sra. Catari-
na; o Dr. Colimar Braga Júnior, Delegado de Polícia, 
nesse ato representando o Dr. Capistrano, Chefe do 
13º departamento de Polícia Civil de Barbacena; Sra. 
Marcilene Dornelas, Secretária Municipal de Saúde; 
Sra. Cacílda Araújo, Chefe de Gabinete do Prefeito Mu-
nicipal, Rafael Andrade, Presidente do Hospital do Nú-
cleo do Câncer. Dando seguimento, o Sr. Presidente 
nomeou uma comissão de vereadores para que con-
duzisse os homenageados, Deputado Noraldino Júnior, 
Elge Werncke e Pastor Renato Marcelo até a mesa dos 
trabalhos. Registrou-se ainda as presenças d o Major 
Charley Vidal, Comandante da 13ª Cia. de Trânsito Ro-

tou o fato dele ser membro da sociedade americana 
de oncologia, o que é o feito muito difícil, o que ele 
sabe bem, pois já morou por mais de trinta anos nos 
Estado Unidos e conhece as dificuldades de ser aceito 
na sociedade médica americana, o que demonstra sua 
referência na medicina aqui no Brasil. Lembrou que 
ele trabalha no Hospital Nove de Julho, o hospital 
onde chegam os aparelhos mais modernos de oncolo-
gia do Brasil, realiza palestra em vários eventos sobre 
o tratamento de câncer por todo o país. Lembrou 
quando se conheceram, em meados de 1986, quando 
seu pai quis fazer uma experiência no campo da polí-
tica e por diversas vezes eles estiveram juntos durante 
a campanha. E também a dificuldade dos momentos 
que o Dr. Elge passou ao perder os pais e ter que as-
sumir a responsabilidade de cuidar das irmãs como 
chefe de família, estudando e trabalhando e vencen-
do. Demonstrando para a comunidade de Barbacena 
que foi possível vencer, e a homenagem que ele rece-
be na noite de hoje é muito apropriada, pois esses 
atos de nobrezas são muito apropriados para que ele 
se lembre que a sua gente, que confia em sua sabedo-
ria, reconhece a sua vitória e faz com que ele seja um 
exemplo de bom cidadão e um homem de bem. Em 
sequência, foi dada a palavra a vice-prefeita Ângela 
Kilson que também falou aos presentes. Cumprimen-
tou as autoridades, os homenageados e o público pre-
sentes e fez o discurso que segue na íntegra da ata 
original. Dando seguimento à sessão o Presidente 
concedeu a palavra ao Deputado Noraldino Júnior 
para fazer seus agradecimentos. Que cumprimentou 
as autoridades, os homenageados e o público presen-
te. Disse ser uma honra receber essa homenagem das 
pessoas pelas quais tem grande apreço. Ressaltou que 
começou sua vida política juntamente com o vereador 
Amarílio e tem muita honra por isso e nunca imaginou 
estar recebendo essa homenagem na cidade de Bar-
bacena, nessa sede histórica, que foi palco de tantas 
histórias para o Brasil. Agradeceu pela homenagem e 
disse que é possível fazer da política um instrumento 
de transformação, trazendo pessoas do bem que po-
dem melhorar. Lembrou que iniciou sua luta trabalhan-
do com o meio ambiente, pela sustentabilidade, o que 
não tem sido fácil em razão dos últimos acontecimen-
tos em Minas Gerais. Lembrou o período em que aju-
dou nos trabalhos dos rompimentos das barragens de 
Mariana e Brumadinho, o que não foi fácil, mas cabe 
aos políticos aprimorar as leis e ações para que fatos 
como esses não voltem a se repetir. E ressaltou que 
todo o trabalho resultou na conclusão de que a barra-
gem estava funcionando sem licenciamento ambiental 
e com o volume além do permitido pela legislação per-
tinente e isso embasou todo o inquérito que serviu 
para a justiça processar os culpados. E a CGE concluiu 
que todas as linhas de raciocínio por ele desenvolvidas 
foram corroboradas na semana passada. Disse que a 
homenagem de hoje lhe traz ainda mais responsabili-
dade, com Barbacena, com Minas Gerais e com as 
pessoas, e destacou que se comprometerá a cumpri
-la. Seja com o meio ambiente, com os animais que o 
fizeram se mais humano, seja com a política. Na sequ-
ência, foi convidado a falar o Pastor Renato que cum-
primentou as autoridades presentes, os homenagea-
dos e o público presentes. Inicialmente recitou o 
Salmo de David: “Que direi eu ao Senhor, por todos os 
benefícios que me tem feito; Erguerei o cálice da sal-
vação e invocarei o nome do Senhor.” Tributou o título 
recebido a Deus e a sua família, bem como a igreja 
que representa, a Assembleia de Deus, pois sem eles 
não estaria aqui. Disse ser grato a Barbacena, onde 
tem feito um trabalho social e sem a qual não estaria 
aqui. Falou a respeito do trabalho com os moradores 
de rua e o quanto isso tem ajudado a melhorado a 
vida da cidade, pois onde o homem não pode atuar, o 
Senhor atua. E concluiu dizendo que a Assembleia de 
Deus está de portas abertas para receber a todos. 
Lembrou que a primeira dama do país é sua irmã de 
fé, serva do Deus altíssimo. E que isso faz com que 
tenham representação do povo de Deus na nação. E o 
país não se perdeu porque na madrugada os joelhos 
do povo de Deus estão dobrados. E onde o talento do 
homem falha o de Deus não falha, citando o exemplo 

doviário, Dr. Ernesto Roman, Procurador da Câmara 
Municipal, Julieser Campos, representando a Secretá-
ria de Governo, Dra. Marcela Campos Zaidan Fernan-
des. Airton Teles, Presidente do Diretório do PSC em 
Antônio Carlos, Dr. Henrique Campelo, Advogado do 
PSC em Antônio Carlos; Pastor José Ribeiro, Paulo 
Santos Assis, vereador em Santa Rita de Ibitipoca. 
Dando seguimento, o Sr. Presidente solicitou que to-
dos ficassem de pé e declarou que em nome de Deus 
e do povo de Barbacena estava aberta a presente ses-
são solene e solicitou ao vereador Ovídio Daniel que 
fizesse a leitura de um versículo bíblico. Romanos 
13:1: “Todo homem esteja sujeito às autoridades su-
periores; porque não há autoridade que não proceda 
de Deus; e as autoridades que existem foram por ele 
instituídas.” O Sr. Presidente pediu que todos perma-
necessem de pé para acompanhar a execução do hino 
nacional pela banda de música do 9º Batalhão de Po-
lícia Militar. O mestre de cerimônias contou a história 
da Medalha do Mérito Legislativo e quando foi institu-
ída e as razões que justificam a presente homenagem 
e passou a cerimônia de entrega. Convidou o Presi-
dente da Câmara a ocupar o dispositivo de destaque e 
pediu que o vereador Flávio Maluf ocupasse a cadeira 
da Presidência. Em seguida, convidou o homenagea-
do, Deputado Noraldino Júnior, a ocupar o dispositivo 
de destaque, onde será galardoado com a insígnia do 
Mérito Legislativo Grande Mérito. Convidou também a 
se dirigir o dispositivo de destaque o Ex-ministro Hélio 
Costa. E solicitou que a Secretaria encaminhasse a 
medalha do Mérito Legislativo no Grau Grande Mérito. 
Na sequência convidou o homenageado, Dr. Elge Wer-
neck, a ocupar dispositivo de destaque e ser galardo-
ado com a medalha do Mérito Legislativo em seu grau 
Mérito Especial, que lhe foi também entregue pelo 
Presidente da Câmara, Amarílio Andrade e pelo ex-
ministro Hélio Costa. Na sequência convidou ainda a 
Sra. Ângela Kilsnon, vice-prefeita municipal a ocupar o 
dispositivo de destaque e também a Sra. Patrícia Risis-
que, esposa do Dr. Elge, para receber uma homena-
gem da Câmara Municipal, que foi entregue pela vice
-prefeita. Em ato contínuo, convidou a se dirigir ao 
dispositivo de destaque o Pastor Renato Marcelo, que 
receberá o título de cidadão benemérito de Barbace-
na. Convidou também a Sra. Rosângela Ferreira, espo-
sa do Presidente da Câmara e a Sra. Sulamita Ferreira, 
esposa do Pastor para receber uma homenagem da 
Câmara Municipal. Agradecendo a todos, pediu que as 
autoridades retornassem a seus lugares para que des-
sem seguimento à cerimônia. O Sr. Presidente foi o 
orador oficial da noite e foi até a Tribuna da Câmara de 
onde se dirigiu ao público e fez discurso que segue na 
íntegra da ata original. Agradecendo ao vereador Flá-
vio Maluf por ocupar a cadeira da Presidência o mestre 
de cerimônias deu seguimento aos atos e concedeu a 
palavra ao ex-Senador Hélio Costa que falou aos ho-
menageados. Cumprimentou a todos as autoridades, 
vereadores e público presente, além dos homenagea-
dos. Ressaltou ter vindo especialmente no dia de hoje 
para acompanhar a homenagem que estava sendo 
prestada ao Dr. Elge, que na noite de hoje é agraciado 
com a Medalha do Mérito Legislativo. E Lembrou-se de 
uma reportagem que fez anos atrás em que recebeu 
um conselho para que fizesse muitos amigos, em es-
pecial amigos mais jovens, para que sempre pudesse 
ter amigos. E o Dr. Elge é um desses jovens e brilhan-
tes amigos, porque todas as vezes que ele esteve em 
seus consultórios, sempre encontrou uma romaria de 
barbacenenses que acreditam em seu trabalho e em 
sua sabedoria clínica. E ressaltou que está sempre de-
fendendo a modernidade e a vida, e as pessoas que 
que também o fazem, como o Dr. Elge. Por isso, quan-
do soube que ele seria homenageado aqui na Câmara 
Municipal, sua primeira reação foi ligar para o Presi-
dente da Câmara para dizer que ele gostaria de falar 
algumas palavras para o Elginho, mas antes mesmo 
que ele pudesse ligar, a irmã do Elginho ligou pedindo 
que ele pudesse falar algumas palavras. E assim, as 
vontades de convergiram, e na sequência o Presidente 
ligou para que ele pudesse vir falar e assim ele se 
sente totalmente empossado para falar nessa noite. 
Falou ainda a respeito do currículo do Dr. Elge e ressal-
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de sua filha que teve o diagnóstico, ao nascer, de que 
não viveria sem um balão de oxigênio, mas hoje aos 
doze anos é cantora. Em seguida, concedeu a palavra 
ao Dr. Elge Werneck para fazer seus agradecimentos. 
Esse, por sua vez, também cumprimentou as autorida-
des, os homenageados e o público presente. Ressal-
tou ser muita bondade a homenagem que hoje recebe 
e está longe de ser merecedor dos elogios recebidos 
na noite de hoje. E tudo o que ele fez e as circunstân-
cias pelas quais passou o levando a chegar onde che-
gou, passam por Barbacena. Quem o conhece sabe 
que ele não se furta de lembrar que o seu canto é 
Barbacena. Lembrou de uma entrevista que deu na 
Globo News tempos atrás e que logo em seguida ele 
recebeu inúmeras ligações, mas justamente por ter 
agradecido a Barbacena, mas justamente por tudo o 
que viveu aqui. Não se ateve a nenhum momento tris-
te ou percalços que tenha vivido aqui, mas sim aos 
momentos alegres de sua infância. E que tudo isso 
serviu para construir sua personalidade, um mundo de 
proteção, de zelo, que foi construído por seus país e 
pelos demais seres humanos que passaram por sua 
vida, inclusive a Maria, sua babá, que até hoje segue 
dividindo a vida com ele. Lembrou o momento em que 
sua irmã saiu para fazer a faculdade e tantos outros 
momentos marcantes de sua vida. Mas acima de tudo 
os momentos que viveu na cidade, pois todos os mo-
mentos de alegria vivenciados em Barbacena foram os 
que mais lhe marcaram e o fizeram superar os mo-
mentos difíceis. Já está fora de Barbacena há quinze 
anos, e sabe que a cidade segue em seus pensamen-
tos e em suas orações. A ausência da cidade é guar-
dada no coração, mas ele não deixa de se lembrar em 
razão dos amigos e da família. E continua sendo uma 
pessoa esperançosa de que tudo será melhor, mesmo 
tendo saído de seu berço tardiamente e apresentado a 
uma vida mais dura lá fora. E talvez nesse meio tempo 
ele tenha aprendido que a esperança precisasse ser o 
seu norte para justificar o cuidar da dor e do sofrimen-
to alheio. E disse ter sido escolhido, por um dom de 
equilíbrio e sublimação, com a chama da esperança de 
sempre ter de volta o lado bom de sua vida segura 
aqui na cidade. E talvez essa certeza de quão ilumina-
do ele tenha sido é que lhe dê essa esperança de con-
tinuar seu caminho. E da mesma forma lhe dê ainda a 
consciência de que não seja merecedor dessa honraria 
que hoje ele recebe. Tem a gratidão de ter a respon-
sabilidade de tratar os pacientes, pois sabe que quan-
do uma pessoa adoece, também adoece sua família e 
todos a seu redor. Por isso, ele continuará a trabalhar 
sempre em prol da ciência e o motivo de estar aqui é 
o reconhecimento do bom trabalho por ele desenvolvi-
do junto a cada paciente, sabe que não é perfeito, 
errará, tomará tombos, mas a vida é escrita por Deus 
e a cada dia ele sabe o que nos espera e foi assim que 
ele escreveu a vida dele. E agradeceu a Barbacena por 
tudo o que fez, fizeram e ainda farão por ele e sua 
família. Finalizando o Sr. Presidente agradeceu a pre-
sença de todos, em especial as autoridades que aqui 
compareceram e nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente declarou encerrada a sessão às 21h02. Eu, 
Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, 
lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assina-
da pelo Senhor Presidente. Vereador Amarílio Augusto 
de Andrade - Presidente da Câmara.

RESUMO DA ATA 107/2019 - 073ª Sessão Ordinária 
– 10.12.19 – 2º Período – 3º Ano da Legislatura. Pre-
sidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Se-
cretário: Vereador José Jorge Emídio. Vereadores Pre-
sentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA 
PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h26 “Como o 
cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira 
a minha alma por ti, ó Deus! A minha alma tem sede 
de Deus, do Deus vivo; quando entrarei e me apresen-
tarei ante a face de Deus?” (Salmo 42:1-2) I - Leitura 
e Discussão das Atas: - Ata 102/2019 – Aprovada por 
unanimidade. II – Leitura da Correspondência e Co-
municações: - Ofício nº 353 - Secretaria de Estado de 
Governo – Diretoria de Convênios, parcerias e doações 
– Informando a celebração de convênio entre a refe-

rida secretaria e o município de Barbacena. III- Apre-
sentação de proposições: - Da vereadora Vânia Cas-
tro: - Indicação nº 651/2019 – Solicita recuperação do 
asfalto, capina e limpeza da Rua Geraldo Duarte, Cen-
tro; - Indicação nº 654/2019 – Solicita recuperação 
asfáltica, capina e limpeza nas Ruas: Tv. Dom M. Roi 
e Antônio Tafuri de Melo no Água Santa; - Indicação 
nº 656/2019 – Solicita recuperação asfáltica, capina e 
limpeza das Ruas: Tem. Alípio Serpa e São Paulo no 
Andaraí - Indicação nº 659/2019 – Solicita recupera-
ção da via com colocação de bloquetes, recuperação 
asfáltica, reconstrução do bueiro, capina e limpeza 
das Ruas: “A”, “E”, Edir da Rocha, João Júlio de Olivei-
ra e Mozart Bueno no bairro Guarani; - Indicação nº 
660/2019 – Solicita recuperação da via com colocação 
de bloquetes, capina e limpeza das Ruas: Ricardo M 
da Silva, Mas Dias Medeiros, São Benedito e Vicente 
de Paula no Vale das Rosas. A vereadora Vânia fez uso 
da palavra pela ordem. - Do vereador José Jorge: - Re-
querimento nº 187/2019 – Requer um voto de pesar 
à família Coelho Otoni pelo falecimento da Sra. Karina 
Aparecida Coelho Otoni; - Indicação nº 773/2019 – 
Solicita operação tapa buracos na Rua Benjamin Cons-
tant, Centro. - Da Mesa da Câmara: - Indicação nº 
780/2019 – Ao Sr. Prefeito para que avalie e crie a Lei 
instituindo o Prêmio de Incentivo à Produtividade Fis-
cal à categoria dos Fiscais de Renda. O vereador José 
Jorge fez uso da palavra pela ordem.  O Sr. Presidente 
disse que acabou de receber um ofício, no dia de hoje, 
em que o vereador Thiago Martins diz se retirar da 
oposição e passa a fazer uma oposição independente. 
E outra notícia que ele deu, e que apresenta em forma 
de memorial se deve ao fato de que a cidade está 
em vias de perder o Hotel Senac Grogotó, que hoje 
emprega mais de 130 pessoas, causando um grande 
golpe para Barbacena. O vereador Milton Roman fez 
uso da palavra. A vereadora Vânia fez uso da palavra 
para explicação pessoal. O vereador Thiago Martins 
fez uso da palavra como líder. O vereador Ilson Gui-
lherme fez uso da palavra pela ordem. - Do vereador 
Edson Rezende: - Indicação nº 690/2019 – Solicita o 
calçamento da Rua padre Cunha no Distrito de Se-
nhora das Dores; - Indicação nº 691/2019 – Solicita 
operação tapa buracos na Avenida Zezinho Bonifácio, 
Nova Cidade; - Indicação nº 692/2019 – Solicita a 
construção de uma boca de lobo na Av. Prefeito Simão 
Tamm Bias Fortes, Grogotó. O vereador Edson Rezen-
de fez uso da palavra pela ordem. - Do vereador José 
Antônio: - Indicação nº 775/2019 – Solicita operação 
tapa buracos na Rua 14 de Agosto no bairro Floresta; 
- Indicação nº 776/2019 – Solicita o calçamento da 
Rua José Francisco Vidal no bairro Floresta; - Indica-
ção nº 777/2019 – Solicita operação tapa buracos na 
Rua Maria Dias de Medeiros no Vale das Rosas. O ve-
reador José Antônio fez uso da palavra pela ordem. - 
Do vereador Thiago Martins: - Indicação nº 774/2019 
– Solicita operação tapa buracos na Rua Iguaçu no 
Caiçaras. Com a palavra pela ordem o vereador Odair 
Ferreira solicitou que fosse nomeado uma comissão 
para ir pessoalmente até Belo Horizonte para levar os 
memorias aos setores competentes. Solicitação defe-
ria pelo Sr. Presidente que nomeou para fazer parte da 
Comissão os vereadores Odair Ferreira, Nilton César e 
José Jorge, deixando espaço para os demais que qui-
sessem acompanha-los. Memoriais solicitando a revi-
são da situação do Hotel Grogotó - APROVADOS PELA 
UNANIMIDADE DOS PRESENTES. SEGUNDA PARTE 
– ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20H24 Discussão e Vo-
tação de Projetos SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
– PROJETO DE LEI Proj. Lei nº. 110/19 – Estima as 
receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal e da 
Seguridade Social do município de Barbacena para o 
exercício de 2020 e dá outras providências – Aut. Exe-
cutivo *Votar emenda de fls. 213 de autoria da Verea-
dora Vânia Maria de Castro. A vereadora Vânia fez uso 
da palavra para discutir. O vereador Milton Roman fez 
uso da palavra para discutir. O vereador Ovídio fez uso 
da palavra para discutir. O vereador Thiago Martins 
fez uso da palavra para discutir. Colocada em votação 
a emenda de fls. 213 a mesma foi REJEITADA COM 
DOIS VOTOS CONTRÁRIOS, CINCO VOTOS FAVORÁ-

VEIS E CINCO ABSTENÇÕES. O vereador Ewerton fez 
uso da palavra para justificativa de voto. O vereador 
Edson Rezende fez uso da palavra para justificativa 
de voto *Votar emenda de fls. 270 de autoria do Ver. 
Carlos Augusto Soares do Nascimento. Encerrada a 
votação da emenda de fls. 270 a mesma foi REJEI-
TADA COM DOIS VOTOS CONTRÁRIOS, CINCO VO-
TOS FAVORÁVEIS E CINCO ABSTENÇÕES. O vereador 
Thiago Martins fez uso da palavra para justificativa de 
voto. Encerrada a votação das emendas foi colocado 
em discussão e votação do projeto de lei nº 110/2019 
já com as emendas e o mesmo foi APROVADO COM 
OITO VOTOS FAVORÁVEIS E QUATRO VOTOS CON-
TRÁRIOS. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGI-
ME DE URGÊNCIA. Proj. Lei nº. 129/19 – Restabelece 
a vigência do caput do art. 30, e altera disposições da 
Lei Municipal nº. 3245, de 13 de dezembro de 1995 
e dá outras providências. – Aut. Executivo - PRAZO 
VENCE EM 29.12.19. APROVADO PELA UNANIMIDA-
DE DOS PRESENTES. Com a palavra pela ordem o 
vereador Milton Roman solicitou que o projeto fosse 
colocado em discussão e votação em redação final. 
Solicitação essa que foi APROVADA POR UNANIMIDA-
DE. Em redação final Proj. nº. 129/19 – Restabelece 
a vigência do caput do art. 30, e altera disposições da 
Lei Municipal nº. 3245, de 13 de dezembro de 1995 e 
dá outras providências. – Aut. Executivo – O vereador 
Odair Ferreira fez uso da palavra para discutir. Encer-
rada a discussão o projeto foi colocado em votação e 
foi APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. 
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE UR-
GÊNCIA URGENTÍSSIMA Proj. Lei nº. 130/19 – Dispõe 
sobre o cancelamento de Dívida Ativa por insubsistên-
cia e inexequibilidade e dá outras providências. – Aut. 
Executivo- PRAZO VENCIDO EM 07.12.19. A vereadora 
Vânia fez uso da palavra para discutir. Encerrada a dis-
cussão o projeto foi colocado em votação e foi APRO-
VADO COM DEZ VOTOS A FAVOR E TRÊS ABSTEN-
ÇÕES. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME 
DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA Proj. Lei nº. 133/19 – 
Cria funções gratificadas no quadro de servidores da 
Administração Direta e dá outras providências. – Aut. 
Executivo- PRAZO VENCE EM 26.12.19. APROVADO 
PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Proj. Lei nº. 
135/19 – Cria funções gratificadas no quadro de ser-
vidores do Serviço de Água e Saneamento - SAS e dá 
outras providências. – Aut. Executivo- PRAZO VENCE 
EM 26.12.19. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS 
PRESENTES. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – RE-
GIME DE URGÊNCIA Proj. Lei nº. 132/19 – Autoriza 
o Poder Executivo a conceder subvenção social à As-
sociação dos Pais e Amigos dos Excepcionais. - APAE 
– Aut. Executivo- PRAZO VENCE EM 29.12.19. O ve-
reador Odair Ferreira fez uso da palavra para discutir. 
O vereador Ovídio fez uso da palavra para discutir. O 
vereador Nilton César fez uso da palavra para discutir. 
O vereador Thiago Martins fez uso da palavra para dis-
cutir. O vereador José Antônio fez uso da palavra para 
discutir. A vereadora Vânia fez uso da palavra para 
discutir. O vereador Edson Rezende fez uso da pala-
vra para discutir. Encerrada a discussão o projeto foi 
colocado em votação e foi APROVADO PELA UNANI-
MIDADE DOS PRESENTES. O vereador Milton Roman 
fez uso da palavra para justificar seu voto. PRIMEIRA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Proj. Dec. Legislativo nº. 009/18 – Aprova 
Ata da 105ª reunião da comissão do Plano Diretor e dá 
outras providências. – Aut. Mesa Diretora da Câmara. 
O vereador Thiago Martins fez uso da palavra para dis-
cutir. O vereador Milton Roman fez uso da palavra para 
discutir. O vereador Thiago Martins fez uso da palavra 
para discutir pela segunda vez. Encerrada a discussão 
foi solicitada vista pelo vereador Nilton César. VISTA 
CONCEDIDA AO VEREADOR NILTON CÉSAR. Proj. 
Dec. Legislativo nº. 0l0/18 – Aprova Ata da 106ª reu-
nião da comissão do Plano Diretor e dá outras provi-
dências. – Aut. Mesa Diretora da Câmara. VISTA CON-
CEDIDA AO VEREADOR NILTON CÉSAR. Proj. Dec. 
Legislativo nº. 003/19 – Aprova Ata da 107ª reunião 
da comissão do Plano Diretor e dá outras providências. 
– Aut. Mesa Diretora da Câmara. A vereadora Vânia 
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fez uso da palavra para discutir. Encerrada a discussão 
foi solicitada vista pelo vereador Nilton César. VISTA 
CONCEDIDA AO VEREADOR NILTON CÉSAR. PRIMEI-
RA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE EMENDA 
CONSTITUCIONAL. Proj. Emenda Constitucional nº. 
003/19 – Altera a redação do art. 166 da Lei Orgânica 
do Município de Barbacena. – Aut. Ver. Ewerton José 
Duarte Hora Júnior e outros. O vereador Ewerton fez 
uso da palavra para discutir. Encerrada a discussão 
o projeto foi colocado em votação e foi APROVADO 
PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Proj. Emenda 
Constitucional nº. 004/19 – Inclui os incisos V, VI, VII, 
VII e IX ao art. 166 da Lei Orgânica do Município de 
Barbacena – Aut. Ver. Ewerton José Duarte Hora Jú-
nior e outros. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS 
PRESENTES. Proj. Emenda Constitucional nº. 009/19 
– Acrescenta parágrafo e suprime o parágrafo único 
do art. 34 da Lei Orgânica Municipal – Aut. Vários Ve-
readores. O vereador Milton Roman fez uso da palavra 
para discutir. O vereador Odair fez uso da palavra pra 
discutir. Encerrada a discussão o projeto foi coloca-
do em votação e foi APROVADO PELA UNANIMIDADE 
DOS PRESENTES. VOTAR PARECER CONTRÁRIO DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO Proj. Lei nº. 016/19 
– Estabelecem diretrizes para a criação de Centros de 
Referências para a Atenção Integral à Saúde de Tra-
vestis, Transexuais e Transgêneros – Aut. Ver. Thiago 
Martins – ANEXO PARECER DO IBAM DE FLS. 07 a 11. 
O vereador Thiago Martins fez uso da palavra para 
discutir. O vereador Ewerton fez uso da palavra para 
discutir. O vereador Thiago fez uso da palavra para 
discutir pela segunda vez. O vereador José Jorge fez 
uso da palavra para discutir. Encerrada a discussão 
parecer foi colocado em votação e foi MANTIDO O PA-
RECER DA COMISSÃO. Proj. Lei nº. 017/19 – Garante 
o direito à utilização dos sanitários localizados nos ór-
gãos públicos, de acordo com a identidade de gênero, 
independentemente do registro civil – Aut. Ver. Thiago 
Martins - ANEXO PARECER DO IBAM DE FLS. 07 a 11. 
MANTIDO O PARECER DA COMISSÃO. Proj. Lei nº. 
018/19 – Dispõe sobre o direito ao uso do nome social 
por Travestis e Transexuais na administração direta do 
município de Barbacena – Aut. Ver. Thiago Martins - 
ANEXO PARECER DO IBAM DE FLS. 07 a 11. O vere-
ador Thiago Martins fez uso da palavra para discutir. 
O vereador Milton Roman fez uso da palavra para dis-
cutir. Encerrada a discussão parecer foi colocado em 
votação e foi MANTIDO O PARECER DA COMISSÃO. 
Proj. Lei nº. 014/19 – Estabelece prioridade para pa-
gamento dos servidores ativos, inativos e pensionis-
tas, na forma que menciona – Aut. Ver. Thiago Martins 
- ANEXO PARECER DO IBAM 11 a 15. O vereador Thia-
go Martins fez uso da palavra para discutir. Encerrada 
a discussão foi solicitada vista pelo vereador Odair 
Ferreira. VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR ODAIR 
FERREIRA. PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
EM BLOCO: 03.12.19 APROVADAS PELA UNANIMIDA-
DE DOS PRESENTES. EM DESTAQUE: - Requerimento 
nº. 032/19 de autoria do Ver. Carlos Augusto Soares 
do Nascimento a pedido do Ver. Milton Roman. RETI-
RADO DA PAUTA POR DETERMINAÇÃO DO SR. PRE-
SIDENTE. - Requerimento nº. 036/19 de autoria do 
Vereadora Vânia Maria de Castro a pedido do Ver. José 
Newton de Faria. RETIRADO DA PAUTA POR DETER-
MINAÇÃO DO SR. PRESIDENTE. - Requerimento nº. 
071/19 de autoria do Vereador Edson Rezende Morais 
a pedido do Ver. José Newton de Faria. RETIRADO DA 
PAUTA POR DETERMINAÇÃO DO SR. PRESIDENTE. - 
Ofício nº. 064/19 – Autoria de vários vereadores a pe-
dido do Ver. Milton Roman. RETIRADO DA PAUTA POR 
DETERMINAÇÃO DO SR. PRESIDENTE. TERCEIRA 
PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS 
– HORÁRIO: 21H23 Não havendo oradores inscritos e 
nada mais havendo a tratar o sr. Presidente declarou 
encerrada a presente sessão às 21h23. E eu, Danielle 
de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a 
presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário. Presiden-
te: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário: 

Vereador José Jorge Emídio.

RESUMO DA ATA 110/2019 - 009ª Sessão Solene 
18.12.2019 – 2º Período – 3º Ano da Legislatura. ME-
DALHA DA ORDEM DO MÉRITO LEGISLATIVO Aos de-
zoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e 
dezenove, às dezenove horas, sob a Presidência do 
Vereador Amarílio Augusto de Andrade, no Plenário da 
Câmara Municipal de Barbacena, foi realizada a pre-
sente Sessão Solene. A Câmara estará galardoando 
com a medalha do Mérito Legislativo os Cel. PM Hud-
son Abner Pinto, Ten. Cel. Sávio Geraldo Corsino Pires, 
por meio de proposição de iniciativa do vereador Ama-
rílio Augusto de Andrade e aprovada por unanimidade 
dos vereadores, bem como realizando a entrega de 
placa alusiva aos 160 anos da Igreja Presbiteriana do 
Brasil, de acordo com o Decreto Legislativo nº 
887/2019, de autoria do vereador Ovídio Daniel de 
Souza e também aprovado pela unanimidade dos ve-
readores. Dando início aos trabalhos da sessão, o 
mestre de cerimônias convidou a conduzir os traba-
lhos e a presidir a mesa de honra o vereador Amarílio 
Augusto de Andrade. Convidou também a ocuparem 
seus lugares no Plenário, os vereadores presentes, 
Milton Roman, Pastor Ovídio Daniel e Nilton César. Na 
sequência o Sr. Presidente convidou a fazer parte da 
Mesa dos Trabalhos o Major Joubert de Almeida Por-
tes, neste ato representando o Brigadeiro do Ar, Co-
mandante da EPCAR, Dr. Carlos Capistrano, chefe do 
Departamento da Polícia Civil de Barbacena; Major 
Gilberto Fonseca da Cunha, Major Clécios de Souza. 
Dando seguimento, o Sr. Presidente nomeou uma co-
missão de vereadores para que conduzisse os home-
nageados à Mesa dos Trabalhos. Dando seguimento, o 
Sr. Presidente solicitou que todos ficassem de pé e 
declarou que em nome de Deus e do povo de Barba-
cena estava aberta a presente sessão solene e solici-
tou ao vereador Ovídio Daniel que fizesse a leitura de 
um versículo bíblico. “Portanto, vós orareis assim: Pai 
nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu 
nome; Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, 
assim na terra como no céu; O pão nosso de cada dia 
nos dá hoje; E perdoa-nos as nossas dívidas, assim 
como nós perdoamos aos nossos devedores; E não 
nos conduzas à tentação; mas livra-nos do mal; por-
que teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. 
Amém. (Mateus 6:9-13)” O Sr. Presidente pediu que 
todos permanecessem de pé para acompanhar a exe-
cução do hino nacional. O mestre de cerimônias expli-
cou as razões que justificam a homenagem e passou a 
cerimônia de entrega. Convidou o Presidente da Câ-
mara a ocupar o dispositivo de destaque e pediu que 
o vereador Nilton César ocupasse a cadeira da Presi-
dência. Convidou ainda o vereador Milton Roman, a 
também ocupar o dispositivo de destaque. E em segui-
da, convidou o homenageado, Hudson Abner Pinto, a 
ocupar o dispositivo de destaque, onde será galardoa-
do com a insígnia do Mérito Legislativo Grau Grande 
Mérito. E solicitou que a Secretaria encaminhasse a 
medalha. Em seguida, convidou a Sra. Subtenente 
Aparecida Almeida de Carvalho, esposa do Cel. Hud-
son, a se posicionar no dispositivo de destaque, bem 
como a Sra. Rosangela, esposa do vereador Amarílio 
Andrade para entregar uma homenagem a esposa do 
comandante da 13ª Região da Polícia Militar. Logo em 
seguida, foi convidado a ocupar o dispositivo de des-
taque o Delegado de Polícia Militar, Dr. Carlos Capistra-
no, convidou também o Tem. Cel. PM Sávio Geraldo 
Corsino Pires, comandante do 9º Batalhão de Polícia 
Militar de Barbacena, que será galardoado com a Me-
dalha do Mérito Legislativo Grau Mérito Especial. E 
solicitou à Secretaria da Casa que encaminhasse a ho-
menagem. Após a entrega das medalhas solicitou aos 
homenageados que retornassem aos seus lugares. E 
na sequência, convidou o vereador Ovídio Daniel a 
ocupar o dispositivo de destaque, na qualidade de au-
tor da homenagem à Igreja Presbiteriana do Brasil. 
Convidou também o Pastor Jeison Vieira de Oliveira da 
Igreja Presbiteriana do Brasil. E solicitou à Secretaria 

da Casa que encaminhasse a placa comemorativa que 
seria entregue. Na sequência, convidou a Sra. Poliana 
Laranjeira Freitas, esposa do Pastor a ocupar o dispo-
sitivo de destaque e receber uma homenagem da Câ-
mara Municipal. Encerradas as homenagens, o Mestre 
de cerimônias solicitou que todos retornassem a seus 
lugares e agradeceu ao vereador Nilton César que 
ocupou a cadeira da Presidência. Dando seguimento à 
solenidade o Sr. Presidente concedeu a palavra ao ve-
reador Ovídio Daniel, orador da noite para se dirigir 
aos presentes. Com a palavra o vereador Ovídio Daniel 
cumprimentou a todas as autoridades da Mesa dos 
Trabalhos e parabenizou o Presidente Amarílio pela 
décima quinta eleição para presidência da Casa. Disse 
que o Presidente o incumbiu da difícil missão de ser o 
orador da noite de hoje, haja vista os mais famosos 
oradores que já passaram por essa Tribuna. Se sente 
honrado em poder se dirigir aos presentes e busca no 
fundo de sua alma e nos ensinamentos adquiridos ao 
longo de sua vida para estar como legislador pela pri-
meira vez, representando o povo na Câmara Munici-
pal. Ressaltou que não havia adjetivos para enaltecer 
a Polícia Militar e lembrou que muitos foram os diver-
sos oradores, das mais variadas categorias, que já 
passaram por essa Tribuna e tiveram a oportunidade 
de homenagear o Sentinela da Mantiqueira, onde fica 
a Polícia Militar de Barbacena. Recentemente, foi can-
tado em verso e prosa o surgimento da 13ª Região da 
Polícia Militar. Primeiramente, afirmou que foi de gran-
de felicidade a indicação do vereador Amarílio dos dois 
comandantes da Polícia Militar em nossa cidade. E as 
quais foram unanimemente aprovadas pelos demais 
vereadores e representantes do povo de Barbacena. 
Rendeu suas homenagens ao Tem. Cel. Hudson Abner, 
que já prestou diversos serviços à comunidade, desde 
que chegou à Barbacena em fevereiro deste ano. E 
citou os diversos cargos que o Ten. Cel. ocupou antes 
de assumir a 13ª região em Barbacena. Na sequência, 
falou a respeito do Cel. Sávio e do quanto era querido 
e respeitado pelo povo de Barbacena, assim como o 
povo se orgulha do 9º Batalhão da Polícia de Minas 
Gerais. Sabe o quão árduo é o trabalho realizado pelos 
comandantes e as dificuldades enfrentadas, mas 
quando se tem a experiência e a voz ativa que lhes são 
peculiares a missão se torna mais fácil. Ressaltou que 
desde que o Cel. assumiu o Batalhão percebeu a von-
tade de fazer a diferença na sociedade e citou também 
os inúmeros cargos anteriormente ocupados pelo Cel. 
Sávio. E estendeu as homenagens de hoje, prestadas 
aos militares, a todos os demais militares da 13ª re-
gião e do 9º Batalhão da Polícia Militar. Na sequência, 
falou a respeito da Igreja Presbiteriana do Brasil, que 
fora fundada em 1862, no dia 12 de agosto, pelo nor-
te-americano, Ashbel Green Simonton. E contou a his-
tória do início da igreja em nosso país, que foi de mui-
ta dificuldade, em razão do momento histórico 
vivenciado no país. E lembrou que seu fundador veio a 
falecer aos trinta e quatro anos vítima de febre amare-
la, mas deixou vasto legado na igreja que fundou em 
apenas 8 anos de igreja. Ressaltou ainda que dentre 
os legados da Igreja Presbiteriana está a Universidade 
Mackenzie. E disse que em 1968, foi enviado para Bar-
bacena o jovem Reverendo Elder de Magalhães Lins 
César, que iniciou o trabalho da igreja Presbiteriana 
aqui na cidade. E contou outras curiosidades relacio-
nadas com a Igreja Presbiteriana, dentre elas a da 
criação da Revista “Ultimato”, que hoje é distribuída 
em vários lugares do mundo, mas que foi criada aqui 
dentro de Barbacena, na rádio Correio da Serra. E fi-
nalizou dizendo o quanto gosta da cidade e acredita 
que quem vem pra cá também adquire o gosto pela 
cidade. Em seguida, foi passada a palavra ao Pastor 
Jeison para deixar seus agradecimentos. Com a pala-
vra o Pastor Jeison agradeceu primeiramente a Deus, 
depois agradeceu aos vereadores pela homenagem 
feita à Igreja Presbiteriana e pelo carinho prestado. 
Disse o quanto a igreja é séria e que presta um grande 
serviço para a comunidade. Convidou a todos para co-
nhecer a igreja e as estruturas, especialmente o espa-
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ço da creche que aguarda para ser inaugurada, por-
que muitas são as crianças daquele bairro e região 
que necessitam de um local para ficar enquanto seus 
pais trabalham. E pediu a todos o apoio para que essa 
creche possa começar a funcionar. Disse ter chegada à 
cidade em janeiro e já se sente parte da cidade e agra-
deceu o carinho recebido pela comunidade. E ora para 
que a cidade cresça cada vez mais, pedindo a Deus 
que abençoe a cada dia mais. Na sequência, foi conce-
dida a palavra ao Cel. Hudson, Comandante da 13º 
Região da Polícia Militar que cumprimentou a todas as 
autoridades que estavam na Mesa dos trabalhos e de-
mais pessoas presentes na sessão dessa noite. Disse 
se sentir tocado pelas pessoas que o acolheram de 
forma tão calorosa na cidade. Como membro da Polí-
cia Militar é uma grande honra receber a homenagem 
nessa noite de hoje. É militar há vinte e nove anos, 
nascido no hospital militar e estudou no colégio militar, 
ou seja, a Polícia Militar é sua segunda pele, mas ja-
mais imaginou estar nesse local recebendo tão gran-
diosa homenagem, por isso, é muito gratificante a 
homenagem e o faz perceber que o seu trabalho está 
sendo reconhecido, haja vista que todos os dias ele e 
os demais colegas de farda se dispõe a servir e prote-
ger a comunidade. Agradeceu ainda a tropa que traba-
lha com ele e trabalha diuturnamente para a manuten-
ção da paz na comunidade. Agradeceu também aos 
vereadores pela homenagem que recebe na noite de 
hoje. E finalizou desejando a todos um Feliz Natal e 
um Ano Nove de realizações e de paz. Assumindo a 
fala, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, 
em especial as autoridades que aqui compareceram e 
nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente de-
clarou encerrada a sessão às 19h58. Eu, Danielle de 
Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a pre-
sente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente. Vereador Amarílio Augusto de An-
drade. Presidente da Câmara.

RESUMO DA ATA 013/2020 - 009ª Sessão Ordinária – 
19.03.20 – 1º Período – 4º Ano da Legislatura. Presi-
dente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secre-
tário “ad hoc”: Vereador Odair José Ferreira. 
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro 
próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 
19h27 “Alegre-se Israel no seu Criador, exulte o povo 
de Sião no seu Rei. Louvem o seu nome com flauta, 
cantem-lhe o seu louvor com adufe e harpa. Porque o 
SENHOR se agrada do seu povo!” (Salmo 149:2) Com 
a palavra o vereador Flávio Maluf solicitou que a reu-
nião fosse suspensa por 5 minutos. Solicitação deferi-
da, reunião suspensa às 19h28. Sessão reaberta às 
19h40. I - Leitura e Discussão das Atas: - Não houve. 
II – Leitura da Correspondência e Comunicações: Ofí-
cio do CEBMAS – Constou na íntegra da ata original. 
Referência: Portabilidade Especial de Carências- RO n° 
2.499, de 2020. O vereador Odair Ferreira fez uso da 
palavra. O vereador Milton Roman fez uso da palavra 
pela ordem.  O vereador Carlos Du fez uso da palavra 
pela ordem e fez a leitura do Requerimento nº 
021/2020 que solicitou constasse na íntegra e ao final 
fosse votado, dada a sua relevância. “Os vereadores 
infra-assinado em suas atribuições legais e nos termos 
regimentais, vem requerer que, após ouvir o plenário, 
encaminhar o presente ao Excelentíssimo Sr. Prefeito, 
em conformidade com o artigo 43 de acordo com nos-
sa lei orgânica, nós estamos sugerindo a suspensão 
temporária das parcelas do imposto predial territorial, 
IPTU, e das tarifas de água e de esgoto, num prazo de 
3 meses a 5 meses em razão da consequência da pan-
demia do novo coronavírus, aqui em Barbacena.” No-
vamente com a palavra o vereador Odair Ferreira disse 
ser importante também que nesse momento se tenha 
sensibilidade. - Ofício nº. 006/2020 – Gabinete do Ve-
reador Edson Rezende Morais indicação para participar 
das comissões de Direitos Sociais e Igualdade Racial. 
- Ofício nº. 064/2020 – Gabinete do Vereador Carlos 
Augusto Soares do Nascimento indicação para partici-
par das comissões de Constituição, Segurança Pública 

e Direitos Sociais. - Ofício nº.018/2020 – Gabinete da 
Vereadora Vânia Maria Castro – justificando ausência 
na reunião ordinária do dia 05.03.2020. - Ofício nº. 
056/2020 – Gabinete do Vereador José Jorge Emídio 
– justificando ausência na reunião solene do dia 
06.03.2020. - Ofício nº. 005/2020 – Gabinete do Vere-
ador Ewerton Horta indicação para participar das co-
missões de Constituição e Redação Final. - Ofício nº. 
006/2020 – Gabinete do Vereador Ewerton Horta indi-
cação para participar da comissão de Legislação Parti-
cipativa. - Ofício nº. 007/2020 – Gabinete do Vereador 
Ewerton Horta indicação para participar da comissão 
de Políticas Públicas para a Juventude. - Ofício nº. 
008/2020 – Gabinete do Vereador Ewerton Horta indi-
cação para participar da comissão de Fiscalização e 
Executoriedade das Leis. - Telegrama Pastor Johnson 
Marçal agradecendo o convite para a solenidade em 
comemoração ao Centenário de José Eugênio Dutra 
Câmara. - Ofício s/nº. 2020 – Gabinete do Vereador 
Thiago Campos Martins – justificando ausência na reu-
nião ordinária do dia 12.03.2020 estará em agenda 
externa. - Ofício nº.068/2020 – Gabinete do Vereador 
José Jorge Emídio – justificando ausência na reunião 
ordinária do dia 12.03.2020 compromisso anterior-
mente agendado. - Correspondência do Conselho Mu-
nicipal de Políticas Públicas sobre Álcool e Drogas no 
município de Barbacena – relatório encaminhado pela 
Décima Terceira Região da Polícia Militar do 9º. Bata-
lhão de Polícia Militar. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO O vere-
ador Milton Roman fez uso da palavra para explicar as 
razões do presente relatório. O vereador Tererê fez 
uso da palavra pela ordem. O vereador José Newton 
fez uso da palavra para discutir. O vereador José Antô-
nio fez uso da palavra para discutir. O vereador Nilton 
Cézar fez uso da palavra para discutir. Encerrada a 
discussão o requerimento foi colocado em votação e 
foi APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.  
- Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito 
– CPI Criada pela Portaria nº. 285/19 – Apuração de 
supostas irregularidades de superfaturamentos em li-
citações na Secretaria Municipal de Saúde e Progra-
mas Sociais – SESAPS, do município de Barbacena/
MG, nos períodos de 2015 a 2017. Nesse momento, o 
Sr. Presidente solicitou que fosse feita a leitura do re-
latório. Com a palavra para discutir o vereador Ilson 
Guilherme disse que irá votar conforme voto do rela-
tor. Encerrada a discussão o relatório foi colocado em 
votação e foi APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS 
PRESENTES. - Relatório Final da Comissão Parlamen-
tar de Inquérito – CPI criada pela Portaria nº. 289/19 
– Visando apurar as supostas irregularidades, confor-
me farta documentação, praticadas em gestões preté-
ritas e atuais, no âmbito do ente municipal barbace-
nense, que merecem ser fiscalizadas e investigadas 
com maior profundidade pela edilidade. O vereador 
Odair Ferreira fez uso da palavra para discutir. O vere-
ador Carlos Du fez uso da palavra para discutir. Encer-
rada a discussão foram solicitadas vistas pelo vereador 
Carlos Du. VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR CARLOS 
DU. - Relatório Final da Comissão Parlamentar de In-
quérito – CPI criada pela Portaria nº. 288/19 – com a 
finalidade de que esta Casa contribua com as investi-
gações envolvendo o Secretário Municipal de Planeja-
mento e Gestão, setor de contratos e outros setores 
da Prefeitura. VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR CAR-
LOS DU. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁ-
RIO: 20H28. Discussão e Votação de Projetos. PRI-
MEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE 
URGÊNCIA URGENTÍSSIMA Poj. Lei nº. 015/20 – Alte-
ra a estrutura orgânica da Secretaria Municipal de 
Educação, Desporto e Cultura – SEDEC, acrescenta 
dispositivos às Leis nº. 4.677, de 13 de outubro de 
2015, 4.997, de 27 de novembro de 2019 e dá outras 
providências – Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 
26.04.2020. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS 
PRESENTES. O vereador José Newton fez uso da pala-
vra para justificativa de voto. O vereador Carlos Du fez 
uso da palavra para justificativa de voto. O vereador 
Odair Ferreira fez uso da palavra para justificativa de 

voto. VETOS - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA Veto 
Parcial Proj. Lei nº. 050/19 – Dispõe sobre a nova es-
trutura organizacional e as atribuições dos cargos co-
missionados da Guarda Civil Municipal e dá outras 
providências. – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 
18.03.2020. O vereador Carlos Du fez uso da palavra 
para discutir. O vereador Milton Roman fez uso da pa-
lavra para discutir. O vereador Odair Ferreira fez uso 
da palavra para discutir. Encerrada a discussão o pro-
jeto foi colocado em votação e foi APROVADO PELA 
UNANIMDIADE DOS PRESENTES. Veto Parcial Proj. Lei 
nº. 049/19 – Cria a Secretaria Municipal de Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento - SEAPA – Aut. Executivo 
- PRAZO VENCIDO EM 18.03.2020. O vereador Ilson 
Guilherme fez uso da palavra para discutir. O vereador 
Flavio Maluf fez uso da palavra para discutir. O verea-
dor Tanjão fez uso da palavra para discutir. O vereador 
Nilton Cézar fez uso da palavra para discutir. O verea-
dor Ilson Guilherme fez uso da palavra para discutir 
pela segunda vez. O vereador Milton Roman fez uso 
da palavra para discutir pela segunda vez. O vereador 
Ilson Guilherme fez uso da palavra para explicação 
pessoal. O vereador Nilton César fez uso da palavra 
para discutir pela segunda vez. Nesse momento, o Sr. 
Presidente concedeu 10 minutos para que a Secretária 
de Saúde do município pudesse dar alguns esclareci-
mentos sobre o novo coronavírus. Com a palavra a 
Secretária de Saúde Marcilene fez pronunciamento 
que segue na íntegra: “Boa noite a todos, primeira-
mente queria deixar aqui claro, não para pronuncia, 
obrigada presidente. Gostaria que os nobres vereado-
res, apoiadores da secretária de saúde nesses últimos 
6 meses, fizesse atentos, a essas poucas palavras que 
vou colocar aqui, devido à exaustão dos últimos dias, 
no enfrentamento ao contona vírus, a única coisa que 
eu solicito a vocês que são formadores de opinião, e 
que tem uma missão muito grande diante da nossa 
sociedade, é entender que realmente estamos em 
uma pandemia internacional, e que ela está cada vez 
mais se aproximando de nós, Barbacena. Talvez nós 
estejamos com um número elevado em uma curva 
epidemiológica, a casa dia por estramos bem centrali-
zados em Belo Horizonte, Juiz de Fora e Rio de Janei-
ro. Talvez essa possa ser uma das manifestações, mas 
gostaria de agradecer também aqui, a população de 
Barbacena, que vem vindo, acreditando, e aceitando 
que esse é o momento de recuar, esta casa legislativa 
que sempre nos apoia enquanto secretária de saúde, 
em todas as tratativas que lá estão. Nós estamos se-
guindo regularmente as notas que são emitidas, a ní-
vel federal e estadual, lembrando que o município 
criou uns fluxos que podem mudar, devido as tratati-
vas que podem ser apresentadas pelo Estado. Nós 
estamos empenhando para fazer com que os hospitais 
já, que tem plano operativo com o município, estejam 
com um recurso para dar conta dos possíveis casos 
que vierem a ser agravados. O meu único apelo é esse 
que cada um possa ter a consciência de ser transfor-
mador de opinião, apoiando essa secretaria e o prefei-
to em todas as tratativas. Nós hoje encerramos o dia 
com 41 casos notificados, em investigação. Destes 41, 
2 foram descartadas pela instituição que é a FUNED no 
Estado. Nós estamos com os demais em observação 
epidemiológica, lembrando que depois estão interna-
dos, um na Santa Casa de Barbacena que é uma crian-
ça, e um transferido para UTI em Juiz de Fora. Nós 
estamos exaustos, mas com plena força e vigor junta-
mente com todos os órgãos deste munícipio. Nós va-
mos vencer é só mais uma batalha. Meu muito obriga-
da.” Encerada a discussão foi solicitada vista pelo 
vereador Ilson Guilherme. VISTA CONCEDIDA AO VE-
READOR ILSON GUILHERME. Estando o projeto com 
prazo vencido, ante o pedido de vista e cumprindo o 
que determina o Regimento Interno, o Senhor Presi-
dente declarou o encerramento da presente sessão às 
21h14. Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redato-
ra de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de 
Andrade. Secretário: Vereador José Jorge Emídio.
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