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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

Secretário: Luiz Carlos Rocha de Paula

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO,DESPORTO E

CULTURA - SEDEC

EXTRATO DE RESOLUÇÃO

Secretário: Aderbal Neves Calmeto

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

Diretor: Bruno Moreira Mota

SERVIÇO DE ÁGUA E
SANEAMENTO - SAS

EXTRATO DE PORTARIA
ASSINADA PELO EXMO SR 

PREFEITO MUNICIPAL
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, em especial com o art. 2º da Lei Muni-
cipal nº 3.928 de 18 de abril de 2006, da Constituição 
do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 20.147 - DESIGNAR Erica de Castro 
Bolcato para compor o Conselho Municipal de Direitos 
da Pessoa com Deficiência – COMDE, como membro 
Titular da área governamental, representante da Se-
cretaria Municipal de Fazenda – SEFAZ, em substitui-
ção a Amanda Augusta Campos, a partir desta data. 
Barbacena, 12 de fevereiro de 2019.

Resolução nº 003 /2019
O Secretário Municipal de Educação,  Desporto  e Cul-
tura de Barbacena, no uso de suas atribuições, ten-
do em  vista  os  dispositivos  legais  e  as  normas  
regulamentares em vigor, RESOLVE: 1 –  DESIGNAR 
I. MARIA EUGENIA CASTRO SILVA OLIVEIRA; II- 
ANA PAULA BRUNELLI GOMES ; III- CLAUDIA BRA-
GA FRANCISCO CAPRISTRANO ; IV- CINTIA COSTA 
TAUVANES ; V- EMILIANE TOSTE FLISCH PEREIRA; 
VI- ERICA CRISTINA MARTIN DO PRADO; VII- FLA-
VIA VIRGINIA MIRANDA e VIII - JULIANA AUGUSTA 
STEFANI  DE MOURA E SILVA para, sob a presidência 
da primeira, compor Comissão Especial para organizar 
e realizar confraternização em celebração ao dia do 
professor, junto à Secretaria Municipal de Educação, 
Desporto e Cultura. 2 –   DISPOR que a presente Por-
taria entra em vigor a partir desta data. Barbacena, 
28 de março de 2019. Luiz Carlos Rocha de Paula - 
Secretário Municipal de Educação, Desporto e Cultura.

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

SAS – PRC Nº 003/2019 – PP nº 002/2019 - Objeto: 
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de 
uniformes para atender aos servidores do SAS. Vence-
dores dos itens pelos valores unitários descritos: CA-
MILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI - ME., inscrita no 
CNPJ sob o nº 11.250.876/0001-02, item 03 no valor 
de R$68,00; ZÊNITE COMERCIAL LTDA - ME., inscri-
ta no CNPJ sob o nº 24.687.735/0001-01, item 01 no 
valor de R$39,00; item 02 no valor de R$33,80; item 
04 no valor de R$81,90; item 05 no valor de R$35,40; 
item 06 no valor de R$13,30 e item 07 no valor de 
R$5,58. HOMOLOGAÇÃO: 27/03/2019. Bruno Moreira 
Mota – Diretor Geral do SAS.

PROCESSO SELETIVO
RETIFICAÇÃO Nº. 01

ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICIPIO DE 

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

EXTRATO DE PORTARIAS
O DIRETOR GERAL DO SAS, no exercício de suas atri-
buições legais em conformidade com o disposto na 
LEI DELEGADA Nº. 33 de 21 de fevereiro de 2013 e 
DECRETO MUNICIPAL 7.849 de 01 de setembro de 
2015, RESOLVE:

PORTARIA Nº.   048/2019 - 1 – SUBSTITUIR os 
membros Thamires das Mercês Alves e Érika Werne-
ck Pfaltzgraff Ferreira Rosa, integrantes da Comissão 
Es¬pecial responsável por dar andamento à análise de 
documentações, convocações e demais atos inerentes 
ao Processo Seletivo Simplificado do Serviço de Água 
e Saneamento - SAS, por Maria Alice Silva Araújo Mi-
lagres e Flávio Lúcio de Paula Gonzaga. 2 - DISPOR 
que a Comissão deverá, ao final, elaborar parecer 
circunstanciado recomendando sua homologação ou 
não. 3 - DISPOR que a presente Portaria entre em vi-
gor na data de sua publicação, revogando disposições 
em contrário. Barbacena, 28 de Março de 2019. Bruno 
Moreira Mota - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº 049/2019 - Art. 1º NOMEAR Comissão 
Especial para proceder a revisão do Processo Adminis-
trativo Disciplinar nº 041/CPIA/2015, no prazo de 30 
(trinta) dias. Art. 2º DESIGNAR os servidores Pablo 
Herthel Candian, mat. 321, que a presidirá, Antônio 
Dimas Portela Campos, mat. 104, e Elisângela Tavares 
Dias Tonussi, mat. 318, para comporem a referida Co-
missão. Art. 3º DISPOR que a presente Portaria entre 
em vigor na data de sua publicação. Barbacena, 28 
de Março de 2019. Bruno Moreira Mota - DIRETOR 
GERAL DO SAS.

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

BARBACENA EDITAL Nº 001/2019
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 001/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA
RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 001/2019 DE 

PROCESSO SELETIVO
O PREFEITO MUNICIPAL DE BARBACENA E O SECRE-
TÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso de suas 
atribuições legais, tornam público que será realizado 
Processo Seletivo de excepcional interesse público 
destinado ao provimento de vagas temporárias para 
prestação de serviços no município de Barbacena, 
contratados de acordo com a Lei Municipal nº 4.822 
de 25 de julho de 2017, que se regerá pelas normas 
estabelecidas no Edital 001/2019 e demais legislações 
vigentes, COMUNICA a seguinte alteração no referido 
edital:
...
2. DOS CARGOS

Superv i -
sor Esco-
lar leia-se 
T é c n i c o 
em Edu-
cação

04 (qua-
tro) + CR

40 horas G r a d u a ç ã o 
em Pedago-
gia com espe-
cialização em 
S u p e r v i s o r 
Escolar leia-
se Graduação 
em Pedago-
gia

R$  
4.189,84

Prefeitura Municipal de Barbacena, ao 28 de março de 2019;
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE 

Presidente: Amarílio Augusto de Andrade

RESUMO DE ATAS
RESUMO DA ATA 048/2018 - 003ª Sessão Solene – 
24.08.2018 – 2º Período – 2º Ano da Legislatura. SES-
SÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AOS 25 ANOS DO 
CENTRO EDUCACIONAL APRENDIZ DE BARBACENA. 
Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de 
dois mil e dezoito, às 19h30, no Salão Ouro do Master 
Plaza Hotel reuniu-se solenemente para a cerimônia 
de Comemoração aos 25 anos do Centro Educacional 
Aprendiz de Barbacena, atendendo ao dispositivo do 
Decreto Legislativo  nº 872/2018 de autoria do verea-
dor Odair José Ferreira, aprovado por unanimidade 
dos vereadores. O mestre de cerimônias convidou 
para fazer parte da mesa dos trabalhos da noite o 
Exmo., Sr. Presidente da Casa, vereador Ilson Guilher-
me de Sá, convidou também a ocuparem os vereado-
res presentes a ocuparem seus lugares em Plenário, 
vereador Amarílio Andrade, vereador José Newton de 
Faria, vereador Nilton César de Almeida e o vereador 
Odair José Ferreira, orador oficial da noite. Com a pa-
lavra o Sr. Presidente disse: “Senhoras e senhores boa 
noite! sejam todos muito bem vindos. É um prazer 
recebê-los em nossa sessão solene. Convido os verea-
dores Amarílio e Nilton César para conduzir até a mesa 
dos trabalhos a Homenageada, Sra. Cristiane. Dando 
seguimento, o Mestre de cerimônias convidou para 
fazer parte da mesa de honra, as seguintes autorida-
des: Angela Kilson, vice-prefeita e representante do 
Prefeito municipal, Luiz Álvaro Abranches, o Capitão 
Especialista de Aeronáutica, José Francisco Modesto, 
na oportunidade representando o Comandante Cel. 
Aviador, Mauro Bellinte, a delegada de Polícia Civil, 
Dra. Flávia Murta, Delegada Especializada da Mulher, 
neste ato representando a Academia de Polícia Civil, O 
Sr. José da Silva Filho, Diretor da UNIPAC, represen-
tando o Dr. Andradinha, o Sr. Sebastião Conrado Vilela, 
Presidente e Representante da CDL, o Sr. Samuel de 
Tarso Paiva Bernardes, Gerente Operacional e Repre-
sentante da Guarda Municipal. Registrou-se ainda a 
presença do ex-vereador, João Batista Rosa. De volta 
com a palavra ao Senhor Presidente, vereador Ilson 
Guilherme de Sá. para a abertura oficial da sessão. 
Solicito que fiquemos de pé por gentileza. Sob a pro-
teção de Deus e, em nome do povo de Barbacena, 
declaro aberta a presente sessão solene. Convido o 
vereador José Newton de Faria para a leitura de um 
versículo bíblico: “Então ouvi a voz do Senhor, concla-
mando: “Quem enviarei? Quem irá por nós?” E eu res-
pondi: Eis-me aqui. Envia-me!” (Isaías 6:8).  Solicito a 
todos permanecerem de pé para que possamos ouvir 
o hino nacional, executado pela Banda de Música do 
9º Batalhão de Polícia Militar.  Em seguida, o Mestre de 
Cerimônias convidou o Sr. Presidente da Câmara, vere-
ador Ilson Guilherme de Sá a se posicionar no disposi-
tivo de destaque e convidou o vereador Amarílio An-
drade a assumir a Presidência da Câmara. Convido a 
homenageada, Sra. Cristiane, Presidente do Centro 
Educacional Aprendiz, a ocupar o dispositivo de desta-
que, assim como o vereador Odair José Ferreira, autor 
do projeto de Decreto Legislativo, a se posicionar no 
dispositivo de destaque. Solicito à Secretaria da Casa 
encaminhar um buquê de flores para a Sra. Cristiane 
que será entregue pela vice-prefeita, Angela Kilson. 
Dando seguimento, o mestre de cerimônias convidou 
os alunos, Pedro, Beatriz, Juliana, Ana Lara, acompa-
nhados da Diretora Pedagógica do Centro Educacional 
Aprendiz, Daniela Lamas, para prestarem também 
uma homenagem. Com a palavra a Sra. Daniela Lamas 
disse que na última semana os funcionários do Apren-
diz foram chamados a dizer de que forma contribuíram 
para esses 25 anos da instituição, mas ela entende 
que quem contribuiu na verdade para a sua vida foi o 
Aprendiz, pois vive com caso de amor com a escola há 
17 anos. Na sequência, cada um dos alunos pode falar 
também daquilo que mais gosta na escola e o quanto 
a instituição contribui para o seu crescimento e desen-
volvimento. Em seguida, convidamos a fazer uso da 
palavra o Diretor do curso de Direito, o Dr. Rafael Nas-
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ses vinte e cinco anos, e muitas pessoas a perdoaram. 
E ela sabe reconhecer que a cidade tem muito valor, 
porque o que conquistou veio daqui. Espera poder re-
tribuir o que a cidade lhe deu. Quando ela tinha vinte 
e poucos anos ela abriu a faculdade e ao seu lado ti-
nha sua família e recebeu o abraço do seu pai muito 
orgulhoso, que hoje não está aqui, mas sempre lhe 
disse para não desistir. E agradece de ter sua família 
ao seu lado, porque mesmo não gostarem de aparecer 
estão sempre presente. É muito grata a todos os seus 
funcionários e professores. Outro momento marcante, 
foi quando achava que tudo estava terminado, na 
inauguração do prédio próprio, ela recebeu o último 
abraço do seu irmão, que a levantou do chão e disse: 
“Você conseguiu!” E foi a última vez que estivemos 
juntos. E recentemente, ao ser questionada se ela não 
tinha medo de perder tudo ela respondeu que tudo 
não se resumia ao prédio, mas sim às pessoas que 
estavam dentro dele e à oportunidade que ela dá a 
cada um de fazer algo por Barbacena, porque foi a 
cidade que acreditou nos seus projetos. E aproveitou 
para anunciar na noite de hoje que ela é muito grata 
pelo tempo que teve com seu pai e seu irmão. O tem-
po que tem com sua família e tudo que já conquistou. 
Por isso, ela tinha a oportunidade de anunciar o proje-
to do EJA à distância, que não se resume apenas á 
educação à distância, mas sim à uma forma de ensinar 
às pessoa observando cada particularidade. Assim, 
como o Aprendiz hoje, recebe as crianças com neces-
sidades especiais, esse projeto também tem o intuito 
de olhar para o ser o ser humano e buscar melhorias 
na qualidade de vida de cada um. E cada trabalho que 
ela realiza só tem a agradecer e citou a todos com 
quem trabalha e que defendem o Centro Educacional 
Aprendiz como sua família. E agora, com o projeto do 
EJA ela pretende melhorar a vida dessas pessoas que 
por algum motivo não puderam estudar ou tiveram 
que parar de estudar e nem sempre encontrar um lu-
gar para recomeçar. E lançará também o projeto de 
reclassificação do Fundamental 2 para os alunos do 
EJA 100% gratuito. Muito obrigada a todos que sem 
vocês o Aprendiz não teria chegado a esses 25 anos. 
E a partir do ano que vem ela poderá seguir realizando 
ações sociais que retornarão para a cidade. E finalizou 
agradecendo à sua família, especialmente sua mãe 
que disse ser a melhor mãe do mundo. E por último 
lembrou as palavras de seu avô que lhe disse: “En-
quanto viver, seja uma eterna Aprendiz”. Dando segui-
mento, foi prestada uma homenagem também à mãe, 
à irmã e à filha da Sra. Cristiane e pediu que a Secre-
taria da Casa encaminhasse a homenagem. Na sequ-
ência houve uma apresentação da Escola de Música 
Flausino Vale do Centro Educacional Aprendiz. Na se-
quência foi lida uma poesia feita pela poetisa, Apareci-
da do Vale, também em homenagem ao Aprendiz. E a 
Sra. Cristiane aproveitou também para agradecer ao 
Pedreiro que trabalha com ela, Felipe, que sempre faz 
tudo com muito carinho e empenho. E também apro-
veitou para homenagear o vereador Odair que sempre 
a conheceu e foi o autor dessa homenagem. Finalizan-
do, passou-se a palavra para o Sr. Presidente fazer 
suas considerações finais, que parabenizou também o 
vereador Odair pela justa homenagem. E lembrou a 
importância da Cristiane e seu trabalho para a cidade. 
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agrade-
ceu a todos e à Banda de Música do 9º Batalhão da 
Polícia Militar e decretou o encerramento da presente 
sessão. Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, redato-
ra de Atas, lavrei a presente ata que após lida e apro-
vada será devidamente assinada pelos Sr. Presidente. 
Presidente: Vereador Ilson Guilherme de Sá.

RESUMO DA ATA 071/2018 - 065ª Sessão Ordinária 
– 08.11.18 – 2º Período – 2º Ano da Legislatura. Pre-
sidente: Vereador Ilson Guilherme de Sá. Secretário: 
Vereadora Joanna Bias Fortes Carneiro. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30. “E 
estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de 
um demônio imundo, e exclamou em alta voz, Dizen-
do: Ah! que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vies-
te a destruir-nos? Bem sei quem és: Santo de Deus.” 

(Lucas 4:33,34) I - Leitura e Discussão das Atas: - Ata 
064/2018 – Aprovada por unanimidade. O vereador 
Amarílio fez uso da palavra pela ordem. II – Leitu-
ra da Correspondência e Comunicações: - Ofício nº. 
062/18 – Gabinete da Vereadora Vânia Maria de Cas-
tro – justificando ausência na reunião do dia 08, pois 
estará em Belo Horizonte acompanhando ente querido 
em consulta média ao retorno apresentarei o devido 
atestado. - Telegrama dos Correios – Região de ven-
das dos correios de Barbacena Simone Caldeira Bra-
ga – convidando os vereadores para o lançamento da 
Campanha Papai Noel dos Correios, dia 09, às 09h30 
na Agência Central dos Correios, Rua José Bonifácio, 
23, Centro. - Tribuna Livre – Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência - COMDE – Para 
esclarecimentos quanto à realidade da pessoa com 
deficiência em nosso município -  de acordo com a 
Resolução nº. 320 de 11.05.2009. Com a palavra para 
fazer uso da Tribuna Livre o Sr. Fernando Bezerra fez o 
pronunciamento que segue na íntegra da ata original. 
O vereador Ewerton Horta fez uso da palavra pela or-
dem. O vereador Carlos Du fez uso da palavra pela 
ordem. O vereador Edson Rezende fez uso da palavra 
pela ordem. O vereador Nilton César fez uso da pala-
vra pela ordem. PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA 
- Proj. Lei nº. 107/18 – Proíbe no município de Barba-
cena o corte e supressão de árvores nativas e arbus-
tivas e dá outras providências. – Aut. Thiago Campos 
Martins. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁ-
RIO: 20h20 Discussão e Votação de Projetos  REDA-
ÇÃO FINAL – PROJETO DE LEI Proj. Lei nº. 039/17 – 
Dispõe sobre o uso de borracha triturada proveniente 
de pneus inservíveis como ligante asfáltico para fins de 
pavimentação das vias públicas no âmbito do municí-
pio de Barbacena e dá outras providências. - Aut. Ve-
readora Vânia Maria de Castro. PROJETO RETIRADO 
DA PAUTA POR DETERMINAÇÃO DO SR. PRESIDENTE. 
Proj. Lei nº. 059/18 – Dispõe sobre a realização de 
análise das águas dos reservatórios das escolas e cre-
ches municipais e dá outras providências. – Aut. Ve-
readora Vânia Maria de Castro. PROJETO RETIRADO 
DA PAUTA POR DETERMINAÇÃO DO SR. PRESIDENTE. 
Proj. Lei nº. 040/17 – Dispõe sobre a inclusão da tipa-
gem sanguínea e do fator RH nas carteiras estudantis 
das redes pública municipais de ensino na cidade de 
Barbacena – Aut. Vereadora Vânia Maria de Castro. 
PROJETO RETIRADO DA PAUTA POR DETERMINAÇÃO 
DO SR. PRESIDENTE. Proj. Lei nº. 058/18 - Dispõe 
sobre autorização do Poder Executivo disciplinar o 
transporte de animais domésticos no Serviço Municipal 
de Transporte Coletivo de Passageiros no Município de 
Barbacena. - Aut. Vereadora Vânia Maria de Castro. 
PROJETO RETIRADO DA PAUTA POR DETERMINAÇÃO 
DO SR. PRESIDENTE. Proj. Lei nº. 072/18 - Dispõe 
sobre divulgação mensal pelo Órgão de Proteção e 
Defesa do Consumidor - PROCON Municipal de lista 
dos 10 (dez) estabelecimentos com maior número de 
reclamações do mês anterior. – Aut. Ver. Flávio Maluf 
Caldas. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRE-
SENTES. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJE-
TO DE LEI Proj. Lei nº. 085/18 – Institui o Programa 
Municipal de Apoio e Fortalecimento da Agricultura 
Familiar e dos Trabalhadores Rurais de Barbacena – 
PROMAFA e dá outras providências. – Aut. Executivo. 
Com a palavra para discutir o vereador Ewerton disse 
que o presente projeto foi solicitado a ele pelo Presi-
dente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Encer-
rada a discussão o projeto foi colocado em votação e 
foi APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. 
Proj. Lei nº. 132/17 – Dispõe sobre a proibição do 
corte dos serviços de fornecimento de energia elétri-
ca e água no município de Barbacena. - Ver. Flávio 
Maluf Caldas. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS 
PRESENTES. Proj. Lei nº. 093/18 – Institui o Progra-
ma Municipal de Desenvolvimento da Produção Arte-
sanal e Orgânica associada ao Turismo – Pró-Artesão 
- Aut. Ver. Carlos Augusto Soares do Nascimento. O 
vereador Carlos Du fez uso da palavra para discutir 
o projeto e pediu o apoio dos pares para a aprova-
ção. Encerrada a discussão o projeto foi colocado em 
votação e foi APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS 
PRESENTES. Proj. Lei nº. 094/18 – Altera a redação 

cimento, que disse nada reflete melhor o amor e o 
carinho do que as palavras das crianças. Mas ele teria 
escrito algumas palavras para prestar sua homena-
gem, porque como dito pela Daniela, não há uma re-
lação de trabalho apenas, mas também uma relação 
de família e amizade entre todos que lá estão. E quem 
move tudo isso é a Cristiane. Agradeceu a todos os 
presentes, especialmente o corpo docente e discente, 
funcionários do Aprendiz presentes na noite de hoje. 
Lembrou que hoje o Centro Educacional recebe essa 
homenagem em razão dos seus 25 anos e pra ele re-
presenta o quanto é possível se conquistar um sonho, 
ainda que todos duvidem ou conspirem contra. Porque 
a fé e a coragem fazem os sonhos possíveis. Há nove 
anos ele foi convidado a fazer parte do Aprendiz e 
procura honrar esse convite, especialmente por seu 
irmão, que hoje não pode mais estar aqui. E o que o 
move, é a pessoa da Cristiane, que sempre acreditou 
no impossível, superou todos os obstáculos e se torna 
mais forte. E consequentemente, se tornou também 
sua melhor amiga e parceira, estando a seu lado e o 
fazendo crescer como pessoa. Lembrou que história 
do Aprendiz começou em meados de 93, ainda quan-
do a Cristiane era professora particular e resolveu criar 
um curso preparatório pré-vestibular. E daí caminhou 
até chegar ao cursos de bacharel em Turismo e Direi-
to. Ampliaram as atividades em cursos técnicos e de-
pois para a educação dos jovens e crianças, sendo que 
hoje o Centro Educacional Aprendiz oferece educação 
infantil, ensino fundamental, ensino médio, regular, 
EJA, EJA à distância, técnico à distância, educação 
profissional, superior em Direito, contando com apro-
ximadamente, 3.000 alunos e gerando muitos empre-
gos para a cidade e região. Os desafios foram muitos, 
inúmeras foram as pessoas que desacreditaram o tra-
balho, mas a Cristiane sempre se reergueu, porque 
sempre disse que seu maior patrimônio são as pesso-
as que trabalham pra ela e seus alunos, com a con-
fiança que os pais desses alunos lhe depositam. Por 
isso, receber essa homenagem é saber o quanto a 
empresa é valorizada pela cidade e o quanto o traba-
lho está sendo reconhecido. E parabenizou a Cristiane 
por ser uma fonte de inspiração para todos. Dando 
seguimento, convidou a fazer uso da palavra o verea-
dor José Newton que disse não se dirigir às pessoas na 
noite de hoje como vereador, mas sim como membro 
da família Aprendiz, como professor. Agradeceu a to-
dos que lá estudam e também à Cristiane por fomen-
tar em Barbacena a saúde social, porque quando se 
emprega as pessoas, é possível dar a elas saúde so-
cial. Disse ter orgulho de estar ali, porque o Centro 
Educacional Aprendiz ensina seus alunos e aproveita 
sua mão de obra, porque não ficam devendo nada a 
ninguém no mundo, pois possuem qualificação sufi-
ciente para o mercado e para explanar em qualquer 
universidade do país. E o grupo lá formado tem exce-
lência, visando sempre o conhecimento. E como sua 
mãe sempre lhe disse, estude porque o estudo não 
ocupa espaço, e a Cristiane proporciona isso dentro de 
Barbacena, o aperfeiçoamento do ser humano, o aper-
feiçoamento das relações entre as pessoas. E o Apren-
diz é assim. Parabéns Cristiane, parabéns a todos, 
porque ele é mais um dos aprendizes coordenados por 
ela. Em seguida, o vereador Odair Ferreira, autor do 
projeto e orador da noite, ocupou a Tribuna para fazer 
seu discurso que segue na íntegra da ata original. Em 
seguida, foi apresentado um vídeo institucional do 
Centro Educacional Aprendiz e ao final passou-se a 
palavra para a Sra. Cristiane Mara Nascimento fazer 
suas considerações em nome do Centro Educacional 
Aprendiz. Com a palavra ela disse que ao longo desses 
vinte cinco anos nunca foi tão difícil falar em público, 
porque hoje a emoção tomou conta. Alguns fatos a 
marcaram e irá falar a respeito disso, ela tinha um avó 
que criou um dinheiro com seu nome e seu rosto e 
circulava pela cidade de Madre Deus de Minas, e ele 
lhe disse, quando tinha sete anos, que se ela tivesse 
humildade e soubesse perdoar as pessoas o mais rápi-
do possível ela teria sucesso. E quando começou ja-
mais imaginou chegar onde chegou. Durante as crises 
que viveu pode encontrar pessoas de bom coração 
pela cidade, porque ela sabe que errou ao longo des-
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do art. 4º. da Lei nº. 3.790, de 17 de novembro de 
2003. – Aut. Executivo. APROVADO PELA UNANIMI-
DADE DOS PRESENTES. Proj. Lei nº. 070/18 - Dispõe 
sobre a proibição de cobrança de taxa de religação 
água em caso de corte de fornecimento por falta de 
pagamento e dá outras providências. - Aut. Vereadora 
Joanna Bias Fortes Carneiro. APROVADO PELA UNA-
NIMIDADE DOS PRESENTES. PRIMEIRA DISCUSSÃO 
E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI Proj. Lei nº. 034/18 - 
Altera o art. 112, da Lei nº. 3245, de 13 de dezembro 
de 1995, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 
Públicos Civis do Município de Barbacena, das autar-
quias, inclusive as em regime especial e das fundações 
públicas municipais e dá outras providências. – Aut. 
Executivo. VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR EWER-
TON HORTA. Proj. Lei nº. 121/17 – Autoriza o Poder 
Executivo a instituir incentivo fiscal para a construção 
de edificação vertical, destinada ao estabelecimento 
de veículos na cidade de Barbacena e dá outras pro-
vidências. – Aut. Ver. Flávio Maluf Caldas. APROVADO 
PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Proj. Lei nº. 
028/17 – Regulamenta a colocação de placas informa-
tivas em todas as obras públicas realizadas no muni-
cípio de Barbacena. - Aut. Vereadora Vânia Maria de 
Castro. PROJETO RETIRADO DA PAUTA POR DETER-
MINAÇÃO DO SR. PRESIDENTE. Proj. Lei nº. 030/18 
– Acrescente parágrafos à Lei Municipal nº. 4.651 de 
21 de maio de 2015. - Aut. Ver. Edson Rezende Mo-
rais. VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR EWERTON 
HORTA. Proj. Lei nº. 083/18 – Institui a Campanha de 
Promoção e Planejamento Familiar Natural. – Aut. Ver. 
Carlos Augusto Soares do Nascimento. VISTA CONCE-
DIDA AO VEREADOR EWERTON HORTA. Proj. Lei nº. 
040/18 – Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulga-
ção da lista de ruas, em ordem prioritária, onde serão 
executados serviços de pavimentação e calçamento 
no município. – Aut. Ver. Edson Rezende Morais. O ve-
reador Milton Roman fez uso da palavra para discutir o 
projeto. O vereador Edson Rezende fez uso da palavra 
para discutir o projeto. O vereador Ewerton fez uso 
da palavra para discutir o projeto. O vereador Flávio 
Maluf fez uso da palavra para discutir o projeto. O 
vereador José Newton fez uso da palavra para discutir 
o projeto. O vereador Carlos Du fez uso da palavra 
para discutir o projeto. O vereador Ewerton Horta fez 
uso da palavra para discutir o projeto pela segunda 
vez. Encerrada a discussão foi solicitada vista pelo ve-
reador Carlos Du. VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR 
CARLOS DU. Proj. Lei nº. 090/18 – Altera a redação 
do art. 2º. da Lei nº. 3.742, de 11 de abril de 2003. 
– Aut. Executivo. VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR 
EDSON REZENDE. VOTAR PARECER CONTRÁRIO DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO Proj. Lei nº. 089/18 – 
Altera a redação do art. 14 da Lei Municipal nº. 4.533 
de 2013 e dá outras providências. – Aut. Ver. Thiago 
Campos Martins. *Votar Requerimento nº. 158/18 de 
autoria do Ver. Nilton César de Almeida de fls. 12. O 
vereador Thiago Martins fez uso da palavra para dis-
cutir o projeto.  Encerrada a discussão o requerimento 
foi colocado em votação e foi APROVADO PELA UNA-
NIMIDADE DOS PRESENTES. Em razão da aprovação 
do requerimento o projeto será enviado ao Executivo 
para o cumprimento do que está sendo solicitado no 
requerimento. O vereador Thiago Martins fez uso da 
palavra para justificativa do voto. O vereador Nilton 
César fez uso da palavra para justificativa do voto. O 
vereador Carlos Du fez uso da palavra pela ordem. 
O vereador José Newton fez uso da palavra pela or-
dem. O vereador Milton Roman fez uso da palavra pela 
ordem. O Sr. Presidente disse ainda que levaram um 
engenheiro até a localidade de Torres para fazer as 
aferições necessárias para o projeto, para que tudo 
fosse encaminhado para Belo Horizonte da maneira 
mais correta possível. Então agora estão aguardan-
do a vinda dos tubulões, não mais de papéis. E disse 
ainda que se os vereadores vissem a quantidade de 
frutas que está saindo da região Torres saberiam o 
quão importante é a ida dos tubulões para a locali-
dade. PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. EM 
BLOCO: 06.11.18 APROVADAS PELA UNANIMIDADE 
DOS PRESENTES. O vereador Odair Ferreira fez uso 
da palavra pela ordem. O vereador Edson Rezende fez 

uso da palavra pela ordem.  TERCEIRA PARTE – EN-
CERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 
21h05 Não havendo oradores inscritos e nada mais 
havendo a tratar o Sr. Presidente determinou que fos-
se feita a chamada e estavam presentes os vereadores 
Amarílio Andrade, Carlos Du, Edson Rezende, Flávio 
Maluf, Ilson Guilherme, Joanna Bias Fortes, José An-
tônio, José Newton, Milton Roman, Nilton César, Odair 
Ferreira e Thiago Martins e declarou encerrada a pre-
sente sessão às 21h10 e eu, Danielle de Paula Almeida 
Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente 
e pela Senhora Secretária. Presidente: Vereador Ilson 
Guilherme de Sá. Secretária: Vereadora Joanna Bias 
Fortes Carneiro.

RESUMO DA ATA 072/2018 - 005ª Sessão Solene – 
09.11.2018 – 2º Período – 2º Ano da Legislatura. 
SESSÃO SOLENE PARA ENTREGA DO TÍTULO DE CI-
DADÃO BENEMÉRITO DE BARBACENA AO SENHOR 
IRANI SALES DE ALMEIDA. Aos nove dias do mês de 
novembro do ano de dois mil e dezoito, às 19h30, no 
Plenário da Câmara Municipal, reuniu-se solenemen-
te para a cerimônia de entrega do Título de Cidadão 
Benemérito de Barbacena ao Senhor Irani Sales de 
Almeida. Com muita honra, recebemos a todos, nes-
ta noite solene, na qual a Câmara Municipal presta 
essa homenagem atendendo ao Decreto Legislativo nº 
874/2018, aprovada por unanimidade do Plenário, por 
indicação do vereador Amarílio Augusto de Andrade. O 
mestre de cerimônias convidou a presidir os trabalhos 
da noite o Exmo., Sr. Presidente da Casa, vereador Il-
son Guilherme de Sá, que adentrou o salão. E também 
convidou os vereadores presentes à sessão, José An-
tônio, Milton Roman, Nilton César, Odair Ferreira. Na 
sequência, passou a compor a Mesa de autoridades, 
sendo convidados a compô-las os Capitão Emerson 
Barreto, representante do Cel. Aviador Bellintani, Co-
mandante da EPCAR, o 1º Tem. Militar Rafael Roberto 
de Carvalho Andrade, representante do Comandante 
do 9º Batalhão da Polícia Militar, o Sr. Marcelo Cabral, 
representante do Partido Novo, o Secretário de Co-
municação Reinaldo Freitas Oliveira, representando 
o Prefeito Municipal, o filho do Homenageado, José 
Ribeiro de Almeida e o Sr. Flávio Borges, represen-
tando a Sra. Vice-Prefeita. Em seguida, solicitou aos 
vereadores Odair Ferreira e José Antônio para condu-
zirem o homenageado e sua esposa até o plenário. E 
logo depois passou a palavra ao Sr. Presidente para a 
abertura oficial disse: “Senhoras e senhores boa noite! 
sejam todos muito bem vindos. É um prazer recebê
-los em nossa sessão solene, oportunidade em que 
estaremos concedendo o título de cidadão benemérito 
de Barbacena ao Sr. Irani Sales de Almeida. Solicito 
que fiquemos de pé por gentileza. Sob a proteção 
de Deus e, em nome do povo de Barbacena, declaro 
aberta a presente sessão solene. Convido o vereador 
Odair Ferreira para a leitura de um versículo bíblico: 
“E sucedeu que, acabando Jeremias de falar a todo 
o povo todas as palavras do SENHOR seu Deus, com 
as quais o SENHOR seu Deus lho havia enviado, para 
que lhes dissesse todas estas palavras, Então falaram 
Azarias, filho de Hosaías, e Joanã, filho de Careá, e 
todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: Tu 
dizes mentiras; o Senhor nosso Deus não te enviou 
a dizer: Não entreis no Egito, para ali habitar; (Jere-
mias 43:1,2).” Solicito a todos permanecerem de pé 
para que possamos ouvir o hino nacional e também o 
hino de Barbacena. Em seguida, o Mestre de Cerimô-
nias fez a leitura do Decreto Legislativo nº 874/2018 
e convidou o Sr. Presidente da Câmara, vereador Ilson 
Guilherme de Sá a se posicionar no dispositivo de des-
taque e convidou o vereador Odair Ferreira a ocupar 
a cadeira da Presidência. Convido também o verea-
dor Amarílio Andrade, autor da Homenagem a ocupar 
lugar no dispositivo de destaque. Logo em seguida, 
convidou o homenageado, Irani Sales de Almeida a 
também se posicionar no dispositivo de destaque para 
receber a placa comemorativa. E solicitou à Secreta-
ria da Casa encaminhar a placa alusiva. Convidou-se 
também a Sra. Maria do Carmo de Almeida, esposa do 
homenageado, para receber da Sra. Rosangela, espo-

sa do vereador Amarílio, um buquê de rosas. Dando 
seguimento à solenidade, passou-se a palavra ao ora-
dor da noite, o vereador Amarílio Augusto de Andrade 
que faria sua homenagem ao Sr. Irani Sales de Almei-
da. Com a palavra o vereador Amarílio Andrade fez 
discurso que segue na íntegra da ata original. Dando 
seguimento, o Mestre de cerimônias fez a leitura das 
correspondências recebidas para a noite de hoje. E em 
seguida, passou a palavra ao Presidente da Câmara 
para fazer suas considerações finais. Com a palavra 
o vereador Ilson Guilherme agradeceu aos presentes, 
falou o quanto a pessoa do homenageado demonstra 
a fibra de uma pessoa que com seu trabalho desta-
ca. Lembrou seu tempo de criança que freqüentava a 
primeira loja do Sales e os tempos eram muito dife-
rentes, tudo era mais simples, vivenciadas com mais 
simplicidade. E disse que a família do homenageado é 
um exemplo, porque ensina aos jovens como a união 
é capaz de fazer o progresso de todos. E disse ser um 
admirador da sua história. E encerra a noite de hoje 
satisfeito por ter tido a oportunidade de presidir essa 
sessão solene. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presi-
dente decretou o encerramento da presente sessão às 
20h25. Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, redatora 
de Atas, lavrei a presente ata que após lida e aprovada 
será devidamente assinada pelos Sr. Presidente. Presi-
dente: Vereador Ilson Guilherme de Sá.

RESUMO DA ATA 073/2018 - 066ª Sessão Ordinária 
– 13.11.2018 - 2º. Período - 2º. Ano da Legislatura. 
Presidente: Vereador Ilson Guilherme de Sá. Secre-
tária: Vereadora Joanna Bias Fortes Carneiro. Verea-
dores Presentes: Conforme registro em livro próprio. 
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h30. 
“Assim diz o SENHOR: Eis que levantarei um vento 
destruidor contra a Babilônia e contra os que habi-
tam no coração dos que se levantam contra mim.” 
(Jeremias 51-1) I - Leitura da Ata: Atas 066/2018 e 
Ata de Audiência Pública sobre Educação no Campo 
– Aprovadas por unanimidade. Nesse momento o Sr. 
Presidente suspendeu a reunião por cinco minutos a 
pedido do vereador Amarílio. Reunião suspensa às 
19h37. E reaberta às 19h49. II – Leitura de Corres-
pondências e Comunicações: - Não houve. III - Apre-
sentação de Proposições: - Da vereadora Joanna Bias 
Fortes: - Indicação nº 600/2018 – Solicita extensão da 
rede elétrica com a colocação de dois postes na Rua 
São José com a Rua Santana, bairro Santo Antônio; 
- Indicação nº 601/2018 – Solicita a repintura da fai-
xa de pedestres em frente ao Armazém União, Tomaz 
Gonzaga, Boa Morte. Nesse momento, o Sr. Presidente 
solicitou a verificação de quorum e estavam presentes 
no Plenário da Câmara os vereadores Amarílio Andra-
de, Ilson Guilherme, José Antônio, José Jorge, Milton 
Roman, Nilton César, Odair Ferreira. E, em não preen-
chendo o número requerido pelo Quorum Regimental, 
o Senhor Presidente determinou o encerramento da 
reunião por falta de Quorum, às 19h55. E eu, Danielle 
de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a 
presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente e pela Senhora Secretária. Presi-
dente: Vereador Ilson Guilherme de Sá. Secretária: 
Vereadora Joanna Bias Fortes Carneiro.

RESUMO DA ATA 074/2018 - 007ª Sessão Solene – 
15.11.2018 – 2º Período – 2º Ano da Legislatura. SES-
SÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO 
HONORÁRIO DE BARBACENA AO EMPRESÁRIO CLÁU-
DIO CAPANEMA LOPES GOUVÊA. Aos quinze dias do 
mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às 
10h40, no Barbacena Shopping, reuniu-se solenemen-
te para a cerimônia de Entrega do Título de Cidadão 
Honorário de Barbacena ao Empresário Cláudio Capa-
nema Lopes Gouvêa. A Câmara Municipal presta essa 
homenagem atendendo ao Decreto Legislativo nº 
875/2018, aprovada por unanimidade do Plenário, por 
indicação do vereador Odair José Ferreira. O mestre 
de cerimônias convidou a presidir os trabalhos o 
Exmo., Sr. Presidente da Casa, vereador Ilson Guilher-
me de Sá. E também convidou para compor Mesa de 
Autoridades o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Luiz Álvaro 
Abrantes Campos, o Cel. Aviador Mauro Belintane, Co-



mandante da EPCAR, representando o Comando do 9º 
Batalhão da Polícia Militar de Barbacena, o Ten. Rafael 
Andrade, representando os Prefeitos de toda a região, 
Sr. José Francisco Rodrigues, Prefeito de Ibertioga, a 
Sra. Angel Kilson, vice-prefeita de Barbacena, a Srta. 
Gláucia Parreiras, Coordenadora da Obra dos Sho-
pping, o Cap. de Infantaria Rafael Pimenta Bandeira 
da EPCAR. Registrou-se ainda a presença dos verea-
dores Odair Ferreira, orador oficial da noite e também 
autor da proposição que ensejou a presente homena-
gem. Dos vereadores José Jorge, Milton Roman, Nilton 
César e Amarílio Andrade. Na sequência convidou o 
homenageado, Cláudio Capanema Lopes Gouvêa para 
adentrar ao recinto. Registrou também a presença das 
pessoas que receberão as moções de congratulações, 
Euclides Loures Rodrigues, Ari Clemente Mateus, Edu-
ardo Francisco do Carmo, Delman Gomes Messias, 
Delian Gomes Messias, Lívia de Carvalho Moreira, Alis-
son Nepomuceno de Oliveira, todas apresentadas pelo 
vereador Odair Ferreira e devidamente aprovadas pela 
Câmara Municipal de Barbacena. Registrou a presença 
da Sra. Maria Alice, mãe do homenageado, e de seu 
irmão Rodrigo, bem como demais familiares. Registrou 
também a presença do Dr. José Orleans da Costa, Se-
cretário Municipal de Saúde, Felipe Alvim, Consultor 
Empresarial da Associação Comercial de Barbacena, 
Eduardo de Lelis Prenasse, representando a Loja Ma-
çônica Cavaleiros da Inconfidência, Sr. Alauir Rezende, 
representando a Rádio Globo Barbacena, bem como 
demais amigos da imprensa. Dando seguimento à ses-
são, passou-se a palavra ao Sr. Presidente para aber-
tura oficial da sessão solene. Com a palavra, o Sr. Pre-
sidente disse: “Senhoras e senhores bom dia a todos! 
Nesse dia especial, em que Barbacena recebe este 
grande empreendimento, e nos instante em que a Câ-
mara Municipal concede o título de Cidadão Honorário 
ao empresário Cláudio Capanema, quero, em nome 
dos demais vereadores, apresentar os nossos cumpri-
mentos aos homenageados e desejar as boas vindas 
aos presentes. Agora, todos de pé, por gentileza, sob 
a proteção de Deus e, em nome do povo de Barbace-
na, declaro aberta a presente sessão solene. Convido 
o vereador Nilton César de Almeida para a leitura de 
um versículo bíblico: “Em ti, Senhor, confio; nunca me 
deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina 
para mim os teus ouvidos, livra-me depressa; sê a mi-
nha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. 
Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza; as-
sim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. 
(Salmos 31:1-3.”) Solicito a todos permanecerem de 
pé para que possamos ouvir o hino nacional. Em se-
guida, o Mestre de Cerimônias convidou o Sr. Presi-
dente da Câmara, vereador Ilson Guilherme de Sá a se 
posicionar no dispositivo de destaque e convidou o 
vereador José Jorge a ocupar a cadeira da Presidência. 

Convidou o vereador Odair José Ferreira, autor da pro-
posição que ensejou a homenagem a se dirigir ao  dis-
positivo de destaque, bem como p Sr. Prefeito Munici-
pal, Luiz Álvaro. Convidou ainda o vereador Odair José 
Ferreira, a se posicionar no dispositivo de destaque e 
o homenageado da manhã, Cláudio Capanema que 
receberá o título de cidadão honorário de Barbacena. 
E solicitou à secretaria da Casa que encaminhasse o 
diploma referente ao título de cidadão honorário que 
será entregue ao Sr. Cláudio Capanema. Na sequência, 
o Poder Legislativo passou a prestar as homenagens 
de moção honrosa aos Srs. Euclides Loures Rodrigues, 
Ari Clemente Mateus, Eduardo Francisco do Carmo, 
pelos relevantes serviços prestados ao Barcelona Es-
porte Clube. Aos Srs. Delman Gomes Messias, Delian 
Gomes Messias e Lívia de Carvalho Moreira, pelos re-
levantes serviços prestados ao município de Barbace-
na na área empresarial. E ao Sr.  Alisson Nepomuceno 
de Oliveira, pelos relevantes serviços prestados ao 
município junto ao IEF-Centro/Sul. Convidou ainda a 
Srta. Gláucia Parreiras para receber um buquê de flo-
res pelo seu trabalho realizado na obra do Shopping 
Barbacena. Em seguida, passou-se a palavra ao ora-
dor da noite, o vereador Odair José Ferreira que faria 
sua homenagem e cujo discurso que segue na íntegra 
da ata original. Dando seguimento à solenidade, foi 
convidado a fazer seu pronunciamento o homenagea-
do, Sr. Cláudio Capanema, que cumprimentou a todos 
e agradeceu a homenagem que lhe foi concedida na 
manhã de hoje. Disse que foram muitos aos de traba-
lho e hoje o empreendimento é a concretização de 
muito trabalho. Lembrou que o projeto do shopping 
surgiu do convite do ex-prefeito Tonhinho Andrada 
que pediu que fosse feito um estudo na cidade sobre 
a possibilidade da implantação do shopping e na opor-
tunidade conheceu o Felipe Alvim que estava na Se-
cretaria de Obras. Lembrou que a escolha do local 
para a instalação do shopping foi para que pudessem 
privilegiar outros trinta e seis municípios dos quais 
Barbacena é pólo e desta forma fomentar ainda mais 
o comércio da cidade. E ressaltou o sucesso da Loja do 
Hipermercado Mineirão, sendo que o próprio shopping 
tem a expectativa de geração de mil e quinhentos em-
pregos, mas já iniciando com quatrocentos empregos. 
Agradeceu o fato da cidade tê-lo abraçado como filho 
e lembrou que praticamente morou em Barbacena 
nesse ano de 2018 e desejou que a cidade aproveite o 
shopping que foi feito para todos. Na sequência, o Sr. 
Presidente convidou o Sr. Prefeito para fazer o uso da 
palavra. Com a palavra, o Sr. Prefeito, cumprimentou a 
todos, em especial o Sr. Presidente da Câmara e para-
benizou a Câmara de Vereadores pela entrega dessa 
merecida homenagem. Afirmou que Barbacena preci-
sava de fato retribuir a todo esforço realizado pelo 
Cláudio Capanema, pois não é fácil realizar uma obra 

como essa, pois muitos sãos problemas que surgem 
ao longo do projeto e requer muita serenidade para 
resolvê-los. Entende que esse shopping seja um sonho 
do Cláudio, pois foi um empreendimento que lhe cus-
tou mais de oitenta milhões de reais. E a ocupação do 
shopping, que já é de setenta por cento, conta com a 
presença expressiva do comerciante barbacenense. 
Aproveitou também para falar da obra que não se re-
sume tão somente ao acabamento e aos materiais que 
foram aqui colocados. Se todos se lembrarem, em 
2012/2013 não tinha nada no terreno e a ocupação 
poderia ter sido desordenada, pois o terreno ficou pa-
rado por anos. Mas agora com o empreendimento mu-
dou o aspecto da região, porque irá valorizar muito 
tudo que está ao redor, principalmente por estar à 
beira da rodovia, chamando atenção para a cidade. E 
lembrou a todos que a Prefeitura entra no empreendi-
mento, sendo parceira, desburocratizando as coisas, 
para que a obra não fique anos parada sem sair do 
papel, para que tudo saia dentro da legalidade e da 
transparência necessária, mas que seja um empreen-
dimento que atenda aos interesses da sociedade como 
um todo. Aproveitou para mencionar alguns proble-
mas enfrentados pelo município e pediu que a impren-
sa da cidade passe a divulgar mais as notícias boas e 
não o que Barbacena tem de ruim, porque não estão 
divulgando as coisas ruins para atrapalhar o Prefeito, 
mas estão ridicularizando a cidade e afastando as pes-
soas daqui. E desafiou aqueles que estão criticando a 
assumirem a Secretaria de Obras para resolver o pro-
blema da cidade sem recursos, porque o governo do 
estado está devendo o município e dessa forma não 
tem como resolver os problemas. E desculpou-se por 
ter se alongado e entrado em outro contesto, mas não 
poderia deixar de falar em razão do contexto. Prosse-
guindo, o Sr. Presidente registrou a presença do Sr. 
José da Silva Filho, Diretor da UNIPAC e amigo do ve-
reador Odair Ferreira e agradeceu a oportunidade por 
estar aqui nesse momento. Lembrou que aprendeu 
com seu pai que ao fazer uma oração deveria orar por 
seu patrão, pois é ele quem lhe dava o emprego e a 
oportunidade para ganhar o pão de cada dia. E disse 
que todos devem orar por esse empreendimento que 
hoje está sendo inaugurado e que trará muitos bene-
fícios para o município. E agradeceu ao empresário 
Cláudio Capanema e também a todos os empresários 
da cidade que tanto contribuem para o crescimento do 
município. Agradeceu também aos servidores da Câ-
mara que tanto contribuíram para a realização dessa 
solenidade e decretou o encerramento da presente 
sessão às 11h50. Eu, Danielle de Paula Almeida Duar-
te, redatora de Atas, lavrei a presente ata que após 
lida e aprovada será devidamente assinada pelo Sr. 
Presidente. Presidente: Vereador Ilson Guilherme de 
Sá.
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