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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos

Publique-se na forma da lei
Cacilda de Araújo Silva

Secretária Municipal de Governo

Secretária: Cacilda de Araújo Silva

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV

EXTRATO DE ATA

EXTRATO DE RESCISÃO
Diretora: Marcela Campos Zaidan Fernandes

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SAS

Secretário: Aderbal Neves Calmeto

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO - SEPLAN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – PP 029/2017 – PRC 035/2017. OBJETO: 
Contratação de empresa para serviço de manutenção, substituição de peças e me-
lhoria no elevador Atlas Schindler EEL 043371, localizado no Terminal Rodoviário. 
ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DA SESSÃO: Dia 20/09/2017 as 14:00 
hs.  Informações : licitacao@barbacena.mg.gov.br Barbacena, 31/08/2017.Maria 
Ap. Eugenia. Gerente de Licitação. Pablo H. Candian. Coord.Aq.Contratos.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Ata n.º 005 da sessão Ordinária da 1ª Junta Administrativa de Recursos de In-
frações – JARI/PMB - Prefeitura Municipal de Barbacena. Aos 31º dias do mês de 
Agosto de 2017, às 09horas, nas dependências da SUBSECRETARIA DE TRÂNSITO 
E MOBILIDADE URBANA- SUTRAM, sito na Avenida Dom Pedro II, n º 1480,  Bairro 
São Pedro, Barbacena – MG, reuniu-se em sua 005ª sessão Ordinária a 1ª Junta Ad-
ministrativa de Recursos de Infrações – JARI/PMB. Estando presentes os seguintes 
membros: Wanderley José Miranda, presidente, profissional com conhecimento na 
área de Trânsito, Marcelo de Almeida, representante do Órgão Executivo de Trânsito 
e Transportes, Hugo Eleutério da Silva, representante da comunidade e Elisângela 
Raquel do Nascimento Marteleto, Secretária Executiva. Cumprindo o disposto no 
Regimento Interno coube ao Sr. Presidente apresentar os processos impetrados 
para os quais a Junta realizou as análises, decidindo da seguinte forma abaixo:

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - J A R I / PMB

N.º Processo Nº Re-
curso
Sistema

AIT Placa Data do
J u l g a -
mento

Ses-
são

Tipo de 
sessão

Resulta-
do

1 PMB0070/17 69-5 E100041151 PWV-5384 31/08/17 005 Ordinária INDEFE-
RIDO

2 PMB0038/17 36-5 AG02098381 GKS-7595 31/08/17 005 Ordinária INDEFE-
RIDO

3 PMB0055/17 77-0 AG02096118 GLW-4182 31/08/17 005 Ordinária INDEFE-
RIDO

4 PMB0056/17 45-9 AG02096970 DLA-3085 31/08/17 005 Ordinária INDEFE-
RIDO

5 PMB0052/17 51-8 AG02097927 HNH-1467 31/08/17 005 Ordinária INDEFE-
RIDO

6 PMB0043/17 42-4 AG02096306 HNL-6395 31/08/17 005 Ordinária INDEFE-
RIDO

7 PMB0049/17 50-0 AG02095246 PWD-4946 31/08/17 005 Ordinária INDEFE-
RIDO

8 PMB0060/17 48-3 AG02097734 HJC-5073 31/08/17 005 Ordinária INDEFE-
RIDO

9 PMB0046/17 45-9 AG02098350 GKR-3478 31/08/17 005 Ordinária INDEFE-
RIDO

10 PMB0045/17 47-5 E100026213 HAI-9944 31/08/17 005 Ordinária INDEFE-
RIDO

11 PMB0071/17 76-8 AG02096850 HLQ-1714 31/08/17 005 Ordinária DEFERI-
DO

12 PMB0040/17 38-1 AG02095509 HKE-7671 31/08/17 005 Ordinária INDEFE-
RIDO

13 PMB0053/17 56-9 AG02098764 PUF-4827 31/08/17 005 Ordinária INDEFE-
RIDO

Encerrou-se a sessão lavrando-se a presente ata, que deverá ser publicada no 
Diário Oficial do Município de Barbacena – MG e-DOB, assinada por mim, secretária 
executiva  e pelos membros presentes, Wanderley José Miranda, (presidente), Mar-
celo de Almeida, (membro), Hugo Eleutério da Silva (membro) e Elisângela Raquel 
do Nascimento Marteleto, Secretária Executiva. Das decisões da JARI cabem recur-
sos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, 
ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais - CETRAN/MG, Rua Bernardo 
Guimarães, nº 1.468, Funcionários - BH/MG - CEP 30140-081. O Recurso deverá 
ser protocolado na JARI / Barbacena.

Publique-se na forma da lei
Cacilda de Araújo Silva

Secretária Municipal de Governo

Extrato Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel Nº 157/2014. 
Contratante: Município de Barbacena – CNPJ Nº 17.095.043/0001-09, através da 
Secretaria Municipal de Saúde e Programas Sociais – SESAPS e do Fundo  Municipal 
de Assistência Social/FMAS, inscrito no CNPJ sob o nº 14.864.570/0001-34. Contra-
tado: Euler Benigno Moreira, CPF: 852.336.846-91 e Helder Márcio Moreira, CPF: 
588.187.746-20. Processo Nº 085/2014 – Dispensa de Licitação Nº 010/2014. Obje-
to: Reajustar o valor locatício previsto no item 3.1 da ‘’Cláusula Terceira – Do Valor 
Locatício’’ do instrumento originário, relativo ao imóvel localizado na Av. Governador 
Benedito Valadares, nº 306, Bairro São José, Barbacena/MG, o qual abriga o Projeto 
‘’Mulheres pela Paz’’, vigorando no importe de R$ 3.182,47(três mil cento e oitenta 
e dois reais e quarenta e sete centavos). Data de assinatura: 21/07/2017. Nome 
das partes que assinam: Luís Álvaro Abrantes Campos (Prefeito Municipal), José 
Orleans da Costa (Secretário Municipal de Saúde e Programas Sociais – SESAPS), 
Euler Benigno Moreira e Helder Márcio Moreira (Contratado).

Rescisão do contrato de Direito Público nº 043/2016. Primeiro Rescindente: SAS 
- Serviço de Água e Saneamento. Segundo Rescindente: Maycon Tavares do Nasci-
mento. Fundamento Legal: Lei nº 3.245/95. Objeto: Rescisão bilateral do Contrato 
Administrativo supramencionado, a partir de 29.08.2017.

Publique-se na forma da lei
Cacilda de Araújo Silva

Secretária Municipal de Governo

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
Presidente: Odair José Ferreira

RESUMO DE ATAS
ATA 053/2017 - 004ª Sessão Solene – 14.08.2017 - 2º Período – 1º Ano da Legis-
latura. SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DA MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO EM 
COMEMORAÇÃO AOS 226 DO MUNICÍPIO DE BARBACENA. Aos quatorze dias do 
mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às 19h30, no Auditório da Faculdade 
de Medicina de Barbacena, a Câmara Municipal de Barbacena reuniu-se solenemen-
te para a cerimônia de entrega da Medalha do Mérito Legislativo em comemoração 
aos 226 anos do Município de Barbacena. A sessão foi presidida pelo presidente da 
Câmara Municipal de Barbacena, Odair José Ferreira (REDE). Em seguida, o mestre 
de cerimônia convidou os vereadores a entrarem e ocuparem os seus lugares: 
presidente Odair  Jose Ferreira (REDE), Amarílio Augusto de Andrade (PSC), Ewer-
ton José Horta Júnior (PMDB), Flávio Maluf Caldas (PV), Ilson Guilherme de Sá 
(PRB), José Antônio Nunes Magri (PRB), José Jorge Emídio (PDT), Nilton Cézar de 
Almeida (PSB), Thiago Campos Martins (PT) e Vânia Maria de Castro (PMDB). Dan-
do prosseguimento, o mestre de cerimônia compôs a Mesa de Honra convidando o 

EXTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – PRC 060/2017 – ADESÃO A ATA DE RE-

GISTRO DE PREÇOS 135/2017 - ORIUNDA DO PE 035/2017- Objeto: Aquisição de 
medicamentos e insumos do componente básico da Assistência Farmacêutica. Con-
tratadas: BH FARMA COM. LTDA – CNPJ: 42.799.163/0001-26 – Valor 426.900,52, 
NUNESFARMA DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA – CNPJ: 75.014.164/0001-
00 Valor R$ 12.432,00, ALFALAGOS LTDA – CNPJ: 05.194.502/0001-14 – Valor: 
R$88.951,02 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – CNPJ 
02.520.829/0001-40 – Valor R$27.804,00 – SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDI-
CAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA – CNPJ: 11.896.538/0001-42 Valor 
R$294.435,03 – BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ:18.269.125/0001-
87 Valor R$626.806,08, COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALA-
RES LTDA – CNPJ:36.325.157/0001-34 Valor R$357.681,00, CRISTALIA PRO-
DUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA – CNPJ: 44.734.671/0001-51 – Valor 
R$79.459,20, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA – CNPJ: 21.681.325/0001-57 – Va-
lor R$214.291,79, CRISTAL PHARMA  LTDA – CNPJ: 06.073.848/0001-27 – Valor 
R$40.710,00, FRESENIUS KABI BRASIL LTDA – CNPJ: 49.324.221/0001-04 – Va-
lor R$ 18.630,00 – ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSPITALARES 
– CNPJ: 09.192.829/0001-08 – Valor R$21.600,00, AUROBINDO PHARMA IND. 
FARMACEUTICA LTDA – CNPJ: 04.301.884/0001-75 – Valor R$46,938,00, CIMED 
IND. DE MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ: 02.814.497/0007-00 – Valor R$27.133,20, 
NOVAFARMA IND. FARMACEUTICA LTDA – CNPJ: 06.629.745/0001-09 – Valor R$ 
1.627,50, PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA – CNPJ: 73.856.593/0010-57 – Valor 
R$95.533,58, VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA – CNPJ: 64.533.797/0001-
75 – Valor R$1.134,48. Valor total da despesa R$2.382.067,40. Barbacena 
31/08/2017. Luís Álvaro Abrantes Campos – Prefeito Municipal.
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dor José Jorge Emídio (PDT) - Capitão Maycon Elias 
Alfim (Grau Grande Mérito), Jornalista Kátia Cilene 
Ferreira da Silva (Grau Mérito Especial); agraciados 
pelo vereador Nilton Cézar de Almeida (PSB) - Dom 
José Eudes Campos Nascimento (Grau Mérito Espe-
cial), Professora Maria Goretti Campos Nascimento 
Lopes (Grau Mérito); agraciados pelo vereador Thiago 
Campos Martins (PT) - Deputada Federal Maria Marga-
rida Martins Salomão (Grau Grande Mérito), Promoto-
ra Elissa Maria (Grau Mérito Especial); agraciados pela 
vereadora Vânia Maria de Castro (PMDB) - Comandan-
te do Batalhão Tenente Coronel Ângelo Augusto de 
Pádua e Silva (Grau Grande Mérito), Secretário Muni-
cipal de Educação, Desporto e Cultura, Luiz Carlos 
Rocha de Paula (Grau Mérito Especial), Vice-Diretor do 
SAS, Bruno Moreira Mota (Grau Mérito). Como a Ex- 
Ministra Maria Osmarina Marina Silva Vaz de Lima não 
pode estar presente, enviou um vídeo agradecendo ao 
presidente da Câmara Odair Ferreira pela homenagem 
e parabenizando Barbacena pelos seus 226 anos. 
Também foi exibido um vídeo em uma inédita aproxi-
mação com a Câmara Municipal da  cidade portuguesa 
de Elvas, na fronteira entre Portugal e Espanha. Logo 
em seguida, o orador oficial da noite, Edson Carlo 
Brandão Silva, fez uma explanação sobre a história de 
Barbacena. Segue o discurso proferido por ele. “Certa 
vez o poeta satírico barbacenense, José Joaquim Cor-
reia de Almeida escreveu: uma rua na alegre Barbace-
na / chama-se Pau de Barbas / e a origem desse 
nome/ é secular, gigante e excelso tronco/ de uma 
árvore crínita/ que tem pendente a barba  veneranda/ 
qual ancião maduro curvado/ ao peso dos anos que 
passaram/ resiste ao tempo tão firme e quedo/ como 
se fora duro rochedo/ mas quando sopra a brisa ame-
na/ move-se a barba/  a barba acena... Durante muito 
tempo este poema, com o título “Trocadilho”,  circulou 
entre escolares e professores alcançando grande po-
pularidade, fazendo com que muitos pensassem que 
esta era a origem do nome dado ao Arraial da Igreja 
Nova, quando em 14 de agosto de 1791, portanto há 
226 anos, passou a chamar-se  Vila e depois, Cidade 
de Barbacena. Evidente que nosso nome vem de um 
lugar mais distante do que a prosaica Rua do Pau de 
Barbas, espirituosamente citada pelo Padre Mestre, no 
final do século XIX... Na verdade, Barbacena, deriva 
de um título nobiliárquico português que foi instituído 
desde 1671, inspirado naquelas paragens do Alentejo, 
e que foi ao longo de 180 anos, concedido a sete fidal-
gos da Família Furtado de Mendonça, sendo um deles 
o Vigésimo Quarto Governador Geral do Brasil  e o 
outro Capitão General de Minas Gerais,  este em espe-
cial, o Senhor Luis Antônio Furtado de Castro do Rio 
de Mendonça e Faro, o Sexto Visconde de Barbacena, 
a quem devemos o gentílico de barbacenenses... Res-
salte-se que não foi em um contexto festivo e favorá-
vel que este fato se deu, pois em 14 de agosto de 
1791, estávamos em pleno terror da Devassa que in-
vestigava o envolvimento de altas figuras da burguesia 
e mesmo do governo colonial das Minas Gerais, na 
chamada Inconfidência Mineira.Nada menos do que 
cinco envolvidos moravam ou tinham vastas proprie-
dades na região hoje conhecida como Barbacena, sem 
falar no mais notório dos denunciantes, Joaquim Silvé-
rio dos Reis, que escreveu aqui possivelmente nas 
proximidades do atual Pontilhão, sua famosa carta 
traidora...Assim, ao aceitar  seu nome dado a uma lo-
calidade brasileira - algo raro mesmo na Colônia - o 
Visconde de Barbacena pareceu querer impor sua au-
toridade em um momento de insurgência e crises pro-
fundas, na política e na economia da principal provín-
cia do Brasil daqueles tempos. Vale lembrar, que 
Portugal sobrecarregava de impostos e cobranças 
compulsórias as colônias toda vez que não arrecadava 
o suficiente para manter sua administração pública, 
coalhada de cargos e títulos. E neste ambiente, a In-
confidência Mineira não passou de uma sucessão de 
processos contra figuras proeminentes suspeitas de se 
insurgir e acumular dívidas contra o governo e de algo 
próximo às atuais  delações premiadas, o que não im-
pediu muitas prisões, deportações e  mesmo uma con-
denação à pena capital. Para além de um título de 
nobreza, do tal Visconde, cuja a face sequer conhece-

mos, pois até hoje no Brasil ou em Portugal não se 
encontrou um quadro ou desenho desse personagem, 
muita gente pergunta o significado etimológico da pa-
lavra “Barbacena”. Dada a antiguidade do local de ori-
gem e as influências celtas e árabes que antecedem 
até a fundação e consolidação do Estado Português, 
pesquisadores afirmam que a ancestral pronúncia era 
“Barvacena”, derivada de planta barvosa, ou suas va-
riantes: barveitos, barvedos e barvais, o que tornaria 
a brincadeira do Padre Mestre sobre o Pau de Barbas 
algo perto da realidade, pelo menos no plano de sono-
ridade da palavra... No entanto, um documento com 
751 anos de idade cita Barbacena pela primeira vez 
em Elvas, e nos atesta como é antigo o lugar e seu 
nome peculiar. Outros estudos dizem que ainda mais 
cedo, no Império Romano  dominante daquele territó-
rio,  hoje parte de Portugal e Espanha, havia uma al-
deia de celtas, aos quais os romanos chamavam de 
bárbaros, em claro desprezo a todo povo que não fos-
se parte do grande Império dos césares. Para elucidar 
definitivamente o que significaria Barbacena, o histo-
riador português Aires Varela escreveu: “...depois que 
os celtas fundaram elvas e a gente se multiplicou, 
descobrindo novas terras para apascentarem os gados 
de que recebiam com os laticínios o sustento (...) en-
traram pelos intrincados bosques, onde acharam fres-
ca e abundante água e fabricaram junto a ela algumas 
choças e ramadas, onde se ampararam das inclemên-
cias do tempo. Nessa forma, os acharam os romanos, 
quando conquistaram Elvas, e lhe puseram por nome 
barbari scena, que é o mesmo que cabana ou ramada 
do bárbaro” (...) Prossegue  o historiador: “(...)depois 
que os nossos lusitanos ganharam Elvas aos mouros, 
chegando aquela parte e contentando-se da fertilida-
de da terra e bondade da fonte, levantaram uma igre-
ja, que dedicaram à Virgem da Graça e em conserva-
ção do nome que os romanos tinham dado aquele 
sitio, lhe chamaram Barbacena! ” Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores, longe que querer que esta men-
sagem seja uma enfadonha aula de datas e fatos pre-
téritos, desejamos evidenciar o caráter cívico e emble-
mático do dia 14 de agosto, efeméride maior de 
Barbacena, discorrendo sobre a origem do nosso 
nome, pois poucos são os que sabem com algum de-
talhe de onde vem e o que significa “Barbacena”. A 
Ordem do Mérito Legislativo, distinção que tive a hon-
ra de receber em 1998, pelas mãos de seu idealizador, 
o Ilustre Vereador Amarílio Augusto de Andrade, os-
tenta em cada uma das faces a Coluna da Liberdade e 
a Casa de Câmara de Barbacena, denominada Palácio 
da Revolução Liberal.  No metal estão gravados locais 
basilares da nossa história. No gesto da honraria con-
cedida, está a homenagem dos nobres vereadores e 
vereadoras às personalidades e instituições, que cons-
troem histórias pessoais e profissionais de mérito em 
beneficio da sociedade, nas mais diversas áreas de 
atuação.  Nos ocupamos de relembrar as origens re-
motas do nome de nosso município, para conferir ain-
da mais valor e compreensão da importância de se 
ostentar no peito a Ordem do Mérito Legislativo de 
Barbacena. Por estar no trajeto histórico da Estrada 
Real,  a meio caminho das riquezas do coração de 
Minas Gerais e o do oceano Atlântico por onde escoa-
ram o ouro e os diamantes das Gerais, sempre estive-
mos abertos para o mundo. Ao longo do tempo assis-
timos o desenrolar da história e recebemos visitantes 
de todos os quadrantes.  Formamos autonomia identi-
tária, a partir de imigrantes portugueses, alemães, 
italianos e de muitos outros povos. Na literatura de 
viagens do Século XIX, observadores europeus como 
Richard Francis Burton, Langsdorff, Johann Mortiz Ru-
gendas,  Saint- Hillaire, Maximillian Neuwied, James 
Fox Bunbury, Johann Emmanuel Pohl, Ernst Hasencle-
ver, são apenas alguns nomes da lista enorme de cro-
nistas que descreveram Barbacena em suas peculiari-
dades geográficas e etnográficas para o mundo. 
Nossas raízes lusas vão além da toponímia. No entan-
to, aqui, lugares como Ilhéus (alusivo aos imigrantes 
da Ilha da Madeira), Campolide, distrito nobre de Lis-
boa e o  rio Elvas (parte da bacia hidrográfica do Rio 
das Mortes) não são apenas coincidências senão, ecos 
de sonoridade nostálgica, aludindo a um passado dis-

Presidente da Câmara Municipal Odair José Ferreira 
(REDE); Prefeito Municipal de Barbacena, Luis Álvaro 
Abrantes Campos; Brigadeiro do Ar, José Aguinaldo de 
Moura Comandante, da Epcar; Deputada Federal (PT), 
Maria Margarida Salomão; Deputado Estadual Arlen de 
Paulo Santiago Filho; Deputado Estadual Leandro An-
drade Genaro Oliveira; Coronel Jesus Milagres, Co-
mandante da 13ª Região da Polícia Militar; Bazileu 
Margarido, Secretário da Executiva Nacional da REDE 
Sustentabilidade, que na ocasião representou  a Ex-
Ministra e Senadora Marina Silva (REDE Sustentabili-
dade); Paulo Roberto Lamac Junior, Vice Prefeito Se 
Belo Horizonte; Delegado Dr. Carlos Capistrano, Chefe 
do 13º Departamento de Polícia Civil;  Dom José Eu-
des Campos Nascimento, Bispo das Diocese de Leo-
poldina; Major Nilson Finamor da Silva, Comandante 
do Corpo de Bombeiros de Barbacena. Com a palavra, 
o Senhor Presidente Odair Ferreira faltou a todos: 
“Neste dia especial, em que Barbacena completa seus 
226 anos de Emancipação Político-Administrativa, é 
com muito orgulho e satisfação que, na qualidade de 
Presidente do Poder Legislativo Municipal, falando em 
nome de meus companheiros vereadores, e estando 
rodeado de tantas personalidades, dos mais diversos 
segmentos da sociedade, quero registrar os nossos 
mais efusivos parabéns a todos os homenageados 
nesta noite Solene que aqui estarão sendo galardoa-
dos com a mais Alta Condecoração pelo povo de Bar-
bacena. Agora, todos em para a execução do Hino 
Nacional Brasileiro e do Hino Oficial de Barbacena, ao 
som da Banda de Música do 9º Batalhão da Polícia 
Militar. O presidente Odair Ferreira (REDE) solicitou ao 
vereador Ewerton Horta que fizesse a leitura de um 
versículo bíblico: ‘O Senhor é meu Pastor e nada me 
faltarás” (Salmo 23,1). Retornando com a palavra, o 
Mestre de Cerimônia deu início à entrega da medalhas 
pela seguinte ordem: primeiramente foi a autoridade 
máxima da cidade, 0 Prefeito Municipal, Luiz Álvaro 
Abrantes Campos, agraciado pelo vereador Nilton 
Cézar de Almeida. Dando sequência, os agraciados 
por presidente da Câmara Municipal, Odair Ferreira 
(REDE) - Ex- Ministra Maria Osmarina Marina Silva Vaz 
de Lima (Grau Grande Mérito), que na ocasião foi re-
presentada por Bazileu Margarido, Secretário da Exe-
cutiva Nacional da REDE Sustentabilidade; Radialista 
Awdynhawyr Weyder de Resende (Grau Mérito Espe-
cial), Professor e Jornalista Geraldo Henriques Alves 
de Faria (Grau Mérito); agraciados pelo Vereador Ama-
rílio Augusto de Andrade (PSC) - Deputado Estadual 
Arlen de Paulo Santiago Filho (Grau Grande Mérito), 
Delegado de Polícia Civil Saulo do Prado Rodrigues 
(Grau Mérito Especial), NetRosas Telecon (Grau Méri-
to) entregue ao proprietário Carlos Maurício Barros 
Filho; agraciados do vereador Carlos Augusto Soares 
do Nascimento (PMDB) que foi representando pelo 
presidente da Câmara Municipal, Odair Ferreira - Bri-
gadeiro do Ar José Aguinaldo de Moura (Grau Grande 
Mérito), Padre Luiz Cláudio Vieira (Grau Mérito Espe-
cial) que na ocasião foi representado pela Secretária 
Municipal de Saúde de Tabuleiro, Lucimar de Freitas 
Vieira, voluntária da ANAPECC, Terezinha Aparecida 
Marques Guedes (Grau Mérito); agraciados pelo vere-
ador Ewerton José Duarte Horta Júnior (PMDB) - De-
putado Estadual Leandro Andrade Genaro Oliveira 
(Grau Grande Mérito), Sub-Tenente Robson José de 
Assis Vidigal (Grau Mérito Especial), desportista Mar-
cos Francisco Siqueira (Grau Mérito); agraciados pelo 
vereador Flávio Maluf Caldas (PV) – Vice-Prefeita An-
gela Maria Kilson (Grau Grande Mérito), Secretário 
Municipal de Desenvolvimento Rural, Dimas da Silva 
Teixeira (Grau Mérito Especial), servidor público Wan-
derson Albuquerque (Grau Mérito); agraciados pelo 
vereador Ilson Guilherme de Sá (PRB)  - Prefeito Vi-
cente de Paulo Silva (Grau Grande Mérito), Tenente 
Coronel Valmir do Nascimento Ferreira (Grau Mérito 
Especial), Presidente do Sindicato Rural de Barbacena, 
Renato Laguardia de Oliveira (Grau Mérito); agracia-
dos pelo vereador José Antônio Nunes Magri (PRB) - 
Vice-Prefeito de BH, Paulo Roberto Lamac Junior 
(Grau Grande Mérito), Radialista Hamilton Cristovão 
da Fonseca (Grau Mérito Especial), Desportista Emídio 
José Rodrigues (Grau Mérito); agraciados pelo verea-
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tante que nos unia a Portugal... É pelo poder de reto-
mar aos corações e mentes sentimentos que o tempo 
por vezes faz esmaecer é que temos na evocação his-
tórica a possibilidade de relembrar tudo isso. Para que 
não haja presente sem a compreensão do passado e 
que o futuro não seja caminho incerto percorrido a 
esmo pelo viajante que ignora de onde veio. Parabéns 
a todos os homenageados e homenageadas. Parabéns 
ao Poder Legislativo Municipal. Viva Barbacena!” 
Quem também utilizou da palavra foi o bispo Dom 
José Eudes, que agradeceu pela homenagem ao vere-
ador Nilton Cézar e a Barbacena, que é sua terra natal. 
Quem subiu a tribjna para deixar sua mensagem foi 
Bazileu Margarido, Secretário da Executiva Nacional da 
REDE Sustentabilidade que falou que o Odair Ferreira, 
presidente da Câmara ‘construindo conosco a REDE 
Sustentabilidade desde o início da coleta de assinatu-
ras, batalhando nas ruas e imagino que ele debe ter 
abordado muito de vocês procurando este apoio para 
a criação da rede. Acho que hoje a REDE traz uma boa 
contribuição para Barbacena através do Odair Ferreira, 
e também através do vice-prefeito de Belo Horizonte, 
Paulo Lamac, e  trago aqui a mensagem da Mariana 
Silva, através da sua busca de justiça, tem alcançado 
não só para Barbacena mas também para a sociedade 
brasileira, em um momento tão difícil, tão complexo, 
onde muitos nós estamos estarrecidos com os fatos 
que são revelados. Realmente uma posição e uma pa-
lavra que é através da ação da sociedade é que vamos 
conseguir superar este momento complexo da política 
brasileira. O que acho importante nesta homenagem é 
que muitos aqui presentes, representantes da socie-

dade vem procurando trazer, colocar antes de mais 
nada, interesse público em primeiro lugar. E olhando 
para o interesse público, principalmente olhando para 
aqueles mais necessitados, que o Dom José Eudes 
trouxe para nós através de suas palavras. Deixo aqui o 
agradecimento da Mariana Silva, em nome desta ho-
menagem, e muitas felicidades para Barbacena. Bar-
bacena, repito, que tem muitas história e muita histó-
ria pela frente’. Também utilizou da palavra o prefeito 
de Barbacena Luiz Álvaro. Iniciou agradecendo a ho-
menagem recebida pela Câmara e estendeu esta me-
dalha a todos os barbacenenses. Faltou que ficou mui-
to feliz também porque tinha dois integrantes de sua 
equipe que também foram homenageados e que isso 
mostra que sua equipe desempenha com mérito o seu 
trabalho. Registrou também a importante parceria en-
tre os poderes Executivo, Legislativos e Judiciário. Dis-
se ainda que não encontra dificuldades para adminis-
trar a cidade e que hoje o poder executivo navega em 
águas tranquilas, em função das parcerias entre os 
poderes. As pessoas que encontro só tecem elogio ao 
nosso trabalho. Disse que deseja um mandato que a 
parceria seja grande e que a se cidade torne cada vez 
maior. Apesar dos vários problemas que o município 
vem passando, nós estamos fazendo um bom traba-
lho. Disse que as portas da prefeitura estão abertas 
para receber sugestões e que está trabalhando com o 
máximo de total transparência. Falou que em cada lu-
gar que chega é bem recebido e que fica muito feliz 
em fazer parte da história. Com certeza vou sentir sau-
dade deste momento e porque valeu a pena disputar 
uma eleição e ser prefeito de Barbacena. Barbacena é 

uma cidade história, mas muito moderna. Encerrou 
dizendo parabéns a Barbacena. O presidente da Câ-
mara falou do Programa Conheça o Poder legislativo e 
que na terça-feira, 15, a Câmara Municipal estaria re-
cebendo alunos da Escola Preparatória de Cadetes do 
Ar - EPCAR.   Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente encerrou a presente sessão às 21h43. Eu, 
Márcio Cleber da Silva Costas, redator de atas em 
exercício, lavrei a presente Ata que após lida e aprova-
da será devidamente assinada pelos Srs. Presidente e 
Secretário. Presidente: Vereador Odair José Ferreira 
(REDE). Secretário: Nilton Cézar de Almeida (PSB).

ATA 054/2017 - 046ª Sessão Ordinária - 15.08.2017 
- 2º. Período - 1º. Ano da Legislatura. Presidente em 
Exercício: Vereador José Jorge Emídio (PDT). Secre-
tário: Vereador Nilton Cézar de Almeida (PSB). Vere-
adores Presentes: Conforme registro em livro próprio. 
PRIMEIRA PARTE - EXPEDIENTE - HORÁRIO: 19h31 
O Sr. Presidente, às 19h31, solicitou ao Sr. Secretá-
rio efetuasse a verificação Quorum para a possível 
abertura da Sessão Ordinária. E, em não preenchendo 
o número requerido pelo Quorum Regimental, o Se-
nhor Presidente deixou de abrir a reunião por falta 
de Quorum. Eu, Márcio Cleber da Silva Costa, Redator 
de Atas em Exercício, lavrei a presente ata que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pelo 
Senhor Secretário. Presidente em Exercício: Vereador 
José Jorge Emídio (PDT). Secretário: Nilton Cézar de 
Almeida (PSB).
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