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PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE 
BARBACENA

Presidente: Odair José Ferreira

RESUMO DE ATAS

Secretário: Aderbal Neves Calmeto

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA - PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 028/2017 – PROCESSO Nº 032/2017 
– OBJETO:  REGISTRO DE PREÇOS para futura e 
eventual aquisição de gêneros alimenticios não pere-
cíveis para atender às creches municipais, através da 
Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura, 
adjudicados às licitantes vencedoras, os itens,  pelos 
valores unitários, conforme se segue:  AMAZÔNIA 
DISTRIBUIDORA LTDA., CNPJ 66.476.052/0001-47; 
item 05 R$ 8,75 - NETO DISTRIBUIÇÃO EIRELI , CNPJ  
05.844.952/0001-05; itens 02 R$ 7,10 -  03 R$ 2,60 -  
04 R$ 9,05 - 08 R$6,69 - 10 R$ 2,75 -  11 R$ 2,34-  13 
R$1,00 -  14 R$ 2,50 -  15 R$ 1,13 -  18 R$ 0,54  - ALI-
MENTOS ROGEL EIRELI EPP , CNPJ 27.001.898/0001-
79 , itens 07 R$ 1,38 -  09 R$ 1,56 -  16 R$ 2,84 
- 17 R$ 0,64 - COMERCIAL DANTHAW LTDA , CNPJ 
18.302.956. 0001-03,  item 12 R$ 2,66- ITAMIX IN-
DUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 19.206.551/0001-
34,  item 01 R$ 8,35  HOMOLOGAÇÃO:  28/08/2017 
-Barbacena, 01/09/2017. Luis Alvaro Abrantes Campos 
– Prefeito Municipal.

Extrato Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Pres-
tação de Serviço Nº 059/2016. Contratante: Município 
de Barbacena – CNPJ Nº 17.095.043/0001-09, neste 
ato representado pelo Secretário  Municipal de Plane-
jamento e Gestão – SEPLAN, conforme Decreto Muni-
cipal nº 8.117/2017, através da Secretaria Municipal 
de Saúde e Programas Sociais – SESAPS e do Fundo 
Municipal de Saúde Pública/FMS, inscrito no CNPJ sob 
o nº 14.675.553/0001-59. Contratado: O.S Constru-
tora e Infraestrutura Ltda, empresa inscrita no CNPJ 
sob o n.º 22.393.241/0001-80.  Processo Licitatório 
Nº 007/2016 – Tomada de Preços Nº 004/2016. Ob-
jeto: Prorrogar o prazo constante da Cláusula Sétima 
– Do Prazo de Vigência, do instrumento originário, por 
mais 06 (seis) meses. Data de assinatura: 12/04/2017. 
Nome das partes que assinam: Aderbal Neves Calmeto 
(Secretário Municipal de Planejamento e Gestão – SE-
PLAN), José Orleans da Costa (Secretário Municipal de 
Saúde e Programas Sociais – SESAPS) e Thiago Felipe 
Barbosa de Sá (Empresa).

ATA 055  /2017 - 047ª Sessão Ordinária - 17.08.2017 
- 2º Período - 1º Ano da Legislatura. Presidente: Vere-
ador Odair José Ferreira (REDE). Secretário: Vereador 
Nilton Cézar de Almeida (PSB). Vereadores Presentes: 
Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA PARTE 
– EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19:19 “ Deus amou ao 
mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, 
para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a 
vida eterna.” (I Pedro, 22) I - Leitura e Discussão das 
Atas: Ata 052 - APROVADA POR UNANIMIDADE. Ata 
053 - APROVADA POR UNANIMIDADE. Ata 054 - 
APROVADA POR UNANIMIDADE. II – Leitura da Cor-
respondência e Comunicações: - Convite do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - convidando os 
vereadores para participar da Comissão Municipal de 
Geografia e Estatística no dia 18 de agosto às 15h, no 
salão da Associação Comercial, 2º andar, edifício do 
Comércio. - Convite do Presidente da Assembleia Le-
gislativa do Estado de Minas Gerais - inauguração do 
auditório José de Alencar Gomes da Silva - dia 28 de 
agosto, às 15h30, na Rua Rodrigo Caldas, 30, Santo 
Agostinho, Belo Horizonte. - Convite Lojas Edmil - con-
vidando a todos os vereadores e funcionários para a 
inauguração da rede loja no dia 21 de agosto, a partir 
das 9h. - Balancete do mês de julho - cópia para todos 
os vereadores. - Relatório de propostas da 1ª Confe-
rência Municipal de Vigilância em Saúde de Barbace-
na. PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA - Proj. Lei 
nº 094/17 - Dispõe de monitoramento e fornecimento 
de informações sobre o Sistema de Limpeza de Logra-
douros e Terrenos/Lotes públicos e privados, em for-
mato digital para publicação em e-mail digitais no 
município de Barbacena - Aut. Vereadora Vânia Cas-
tro. - Proj. Lei n 093/17 - Dispõe a obrigatoriedade de 
informação ao Legislativo sobre as alterações nas tari-
fas do serviço de transporte público de passageiros do 
unicípio de Barbacena - Aut. Ver. Carlos Augusto Soa-
res do Nascimento. SEGUNDA PARTE - ORDEM DO 
DIA - HORÁRIO:19h44 Discussão e Votação de Proje-
tos Com a palavra pela ordem vereadora Vânia Castro 
(PMDB): “Vim aqui hoje para fazer uma declaração ao 
vivo, porque tive uns dias de grande satisfação. Ape-
sar de problemas que foram apontados durante esta 
semana fiquei satisfeito com o que conseguir detectar 
e com as coisas que aconteceram mediante a procura 
que eu fiz para resolver os problemas apresentados. 
Falo isso porque nas redes sociais teve uma discussão 
muito grande com relação ao descuido com o Terminal 
Rodoviário de Barbacena quanto à segurança, limpe-
za, taxas e banheiros. Foi uma reclamação enorme e 
com isso provocou uma discussão ainda maior quanto 
foram apresentados vários outros problemas com di-
versas pessoas. Sabendo que no dia seguinte iria as-
sumir a nova diretora do Terminal Rodoviário e fiz 
questão de ir lá e marquei com a nova diretora, a Eu-
nice, e estive no Terminal Rodoviário para poder olhar 
com ela de perto o problema do Terminal. Falei que ela 
que é uma trabalho de muita luta. Falo isso porque já 
acompanhei o trabalho desta moça em vários outros 
lugares e já vi muitas coisas positivas dela. Falo isso 
porque conheço a fundo o Terminal Rodoviário, por-
que em diversos governos passado, sendo presidente 
da Cenatur eu também respondia pelo Terminal. Sei 
que ali tem jeito porque o Terminal tem renda própria 
e arrecada por mês cerca de R$ 60 mil e tendo uma 
folha de pagamento mínimo, porque a maioria de seus 
funcionários recebem salário mínimo. Com uma boa 
administração, com certeza, vai conseguir colocar a 
casa em ordem. Tive a oportunidade também esta se-
mana de encontrar um tempinho na agenda da nossa 
secretária de Obras, a senhora Geovana e ela foi comi-
go no Distrito do Faria, onde tem um grande apreço, 
para podermos resolver alguns problemas da estrada, 
da escola, e um problema antigo da quadra poliespor-
tivo que é utilizada por toda a comunidade. E percebi 
que é uma mulher que corre atrás, não tem medo de 
problemas, e também esta de parabéns. E continuan-
do, ontem tive o prazer de ir até a Escola Estadual Bias 
Fortes participar do projeto Progea, da Polícia Ambien-
tal, onde as crianças estão trabalhando a conscientiza-
ção ambiental e o correto descarte do lixo. E tudo isso 
com a diretora, a professora e a vice-diretora que es-
tão fazendo um belíssimo trabalho com as crianças. E 
para finalizar as mulheres desta semana, falo também 
que vou participar dia 26, no sábado, da segunda gin-
cana Literária da Escola Municipal Padre Sinfrônio de 
Castro,  que está colhendo livros e também alimentos 
não perecíveis para que possam ser doados às institui-
ções carentes. E a escola comandada também por 
mulheres de alto nível. Minha semana rende muito e 
tive ótimas perspectivas de que realmente tem mulhe-
res trabalhando, que querem fazer a diferença. Para-
béns a vocês todas”. Com a palavra pela ordem verea-
dor José Jorge Emídio (PDT): “São duas notas de 
pesares sendo a primeira para o senhor Sebastião 

José Miranda que foi sepultado hoje, esposo da gran-
de liderança do bairro Santa Cecília; e também o Re-
querimento nº 196/17 solicitando voto de pesar para 
o senhor José Rosa, pai da Dora que foi secretária de 
Gabinete, que começou como secretária no Gabinete 
do vereador Amarílio quando era   vice-prefeito. Se-
nhor Presidente Odair Ferreira (REDE): “Deixo aqui 
também um voto de pesar aos familiares do José Rosa 
e também aos familiares do senhor Sebastião José Mi-
randa, a todos os seus filhos, de modo especial ao 
jornalista Marcelo Miranda”. Com a palavra pela ordem 
vereador Edson Rezende (PT): “Quero solicitar em ca-
ráter de urgência o arquivamento da Comissão criada 
pela Portaria nº 188/2017 para estudar uma imple-
mentação do Plano Plurianual Participativo. Queria 
que submetesse ao plenário Senhor Presidente, para 
que pudéssemos constituir uma outra Comissão um 
pouco mais ampliada, que a vereadora Vânia vai apre-
sentar. Neste momento o Senhor Presidente Odair 
Ferreira deferiu a solicitação do vereador Edson Re-
zende e pediu para fazer o arquivamento. Com a pala-
vra pela ordem vereadora Vânia Castro (PMDB): “Ve-
nho apresentar o requerimento nº 099 /17. A 
vereadora que presente subescreve na forma regi-
mental ouvi do plenário vem requerer de Vossa Exce-
lência a criação da Comissão Especial para a elabora-
ção do Plano Plurianual Participativo. Neste momento 
o Senhor Presidente colocou em votação o Requeri-
mento nº 099/17 da Vereadora Vânia Castro. - Reque-
rimento nº 099/17 - Vereadora Vânia Castro - APRO-
VADO POR UNANIMNIDADE. Então o Senhor 
Presidente Odair Ferreira nomeou a Comissão do PPA 
Participativo que ficou assim composta: vereador Ed-
son Rezende (PT), vereadora Joana Bias Fortes (PDT), 
vereador Thiago Martins (PT), vereador Flávio Maluf. 
Com a palavra pela ordem vereador Thiago Martins 
(PT): “Senhora ficaram sabendo de uma acidente que 
aconteceu recentemente de um senhor que teve a 
perna decepada em um problemas com ônibus da Em-
presa Barraca. Pedimos que averigúe isso com muito 
cuidado. Coloco para vocês, que hoje protocolei nesta 
Casa um Projeto de Lei para que dentro do transporte 
público só possa se fazer partida quando o idoso ou o 
deficiente estiver devidamente assentado. Digo isso, 
porque como usuário de ônibus, já vi muitas vezes 
idosos se acidentarem dentro dos ônibus. Não são to-
dos os motoristas, não estou generalizando. E ainda 
sobre a questão do transporte público estudamos o 
contrato realizado com a prefeitura. O serviço de 
transporte deve ser adequado buscando a excelência 
em cumprimento dos objetivos destes. Deve haver um 
serviço igualitário a todos os usuários de ônibus, deve 
estar em bom estado observando a idade média máxi-
ma da frota operacional de 5 anos. O serviço de trans-
porte público é obrigado a prestar um serviço com 
qualidade, comodidade, eficiência, segurança, frequ-
ência e pontualidade. Bom senhores, de segurança 
não vou questionar, porque senão não iria nem preci-
sar estar colocando esta lei; com relação à pontualida-
de, quem utiliza ônibus, só Deus sabe que o ônibus vai 
estar devidamente no horário e no ponto certo. E isso 
quando não matam o horário, o que acontecesse com 
muita frequênica. Quando solicitei à empresa que me 
passasse os horários dos ônibus, ela disse que a Su-
trans que vai saber. Deve haver segurança nos pontos 
de embarque e desembarque incluindo o auxílio às 
pessoas com deficiência física, idosas e gestantes. A 
Lei 4.293 artigo 10º, inciso 7º, alínea A e B. A tarifa 
deves ser ajustada de acordo com a necessidade e o 
poder aquisitivo dos usuários podendo haver alteração 
de acordo com a realidade do município, buscando 
sempre o valor mais barato a ser cobrado, princípio da 
modicidade. Palavra como líder Senhor Presidente – 
Sobre a questão da tarifa acho que isso é até um nor-
teador para o prefeito se vai ou não aumentar a tarifa 
de ônibus. Dos itens que vi no contrato, muitas coisas 
não são cumpridas. Poderá haver extinção de caduci-
dade quando o serviço que estiver sendo prestado 
seja deficiente ou de forma inadequada tal qual está 
previsto no parágrafo nº 18º do contrato entre as par-
tes. A Lei nº 4324 em seu artigo 6º, inciso 8º.  protege 
e defende o usuário do serviço de transporte público 
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exigindo da concessionária adoção de medidas de se-
gurança aos usuários. A concessionária é responsável 
por qualquer dano ao cliente. Bom, a minha recomen-
dação que na próxima vez que um ônibus atrasar co-
migo demais, ou ele simplesmente não aparecer, vou 
chamar o Procon, acionar à Polícia Militar e vou fazer 
o boletim de ocorrência. E recomendo a todo o cida-
dão barbacenense a fazer o mesmo, porque no contra-
to está dizendo que você tem um bom serviço. Como 
infelizmente isso não passa pela Câmara e trata do 
senhor prefeito Luiz Álvaro, peço a ele que tenha um 
pouco de bom senso e recuse o aumento de passa-
gem. Se for seguir o que está no contrato, esta empre-
sa não estaria mais prestando serviço na cidade”. O 
Senhor Presidente comunicou também que na Comis-
são do PPA está também com o nome do vereador 
Milton Roman. Com a palavra pela vereador José New-
ton (PSL): “Inicialmente subo à tribuna para parabeni-
zar à comunidade de Torres de São Sebastião pela 
brilhante festa da padroeira. Estive lá na segunda-fei-
ra, conversei com as pessoas tomei conhecimento de 
algumas demandas e prestigiei o evento que foi todo 
feito pela comunidade. O patrocínio do município foi 
exíguo pela falta de recursos, mas a festa foi feito com 
brilhantismo para o esforço da comunidade. A respeito 
da Rodoviária, que a vereadora falou na tribuna; rece-
bei através do facbook uma matéria de reclamação da 
senhora Cecília de Paula reclamando a respeito da fal-
ta de segurança, principalmente no período da noite 
no Terminal Rodoviário. Já encaminhei para a prefeitu-
ra a solicitação de colocação de um posto de vigia no 
Terminal Rodoviário à noite. As empresas que são 
instaladas pagam locação e usuário paga taxa de utili-
zação, então a prefeitura vai ter que tomar providência 
e colocar segurança, ou seja, proporcionar as pessoas 
o mínimo necessário. Subo à tribuna para principal-
mente prestar contas daquilo que estamos buscando. 
Fui ontem a Belo Horizonte e já estive lá duas vezes 
negociando a vinda, a distribuição de viaturas policiais 
para Barbacena, aí para a Polícia Civil. Fui delegado de 
Polícia e conheço as necessidade. Em Barbacena, as 
duas viaturas presentes na cidade haviam mais de dez 
anos e funcionam precariamente. Encaminhados o pe-
dido ao deputado Fred Costa que fez gestão junto ao 
chefe de polícia e ontem tivemos a comprovação. Já 
chegou em Barbacena uma viatura e duas outras no-
vas estão vindo. É também conveniente avisar tam-
bém os concurseiros do direito que a Polícia Civil vai 
abrir concurso para Delegado de Polícia e em Barbace-
na também tem uma deficiência de Delegado de Polí-
cia e essa deficiência foi discutida com o Chefe de 
Polícia e ele relatou que terá o concurso. Recebi tam-
bém um requerimento da Guarda Municipal com res-
peito das referidas viaturas porque a Guarda Municipal 
hoje tem o poder de polícia e também faz o transporte 
de pessoas que são detidas. Também já enviamos pe-
dido ao Governo Estadual e ao Governo Municipal para 
destinar duas viaturas com compartimento de trans-
porte de presos para a Guarda Municipal. Quando à 
Lei de Concessão de serviço público e aqui falo Thiago 
para aperfeiçoar a atividade legislativa. Tem uma lei 
de concessão do registro público que é a Lei 8.987 que 
tem todos os deveres da empresa concessionária, ela 
tem que cumprir, tem que existir modicidade. Palavra 
como líder Senhor Presidente - Tem que existir modi-
cidade nas tarifas. O serviço público tem que ser al-
cançado em todo o território do município,  e agente 
vislumbra a deficiência de horários e de localidades, 
pois tem localidades que são ao redor do centro e que 
não são alcançadas com o transporte público, inclusive 
na Vila dos Imigrantes e Lavrinha. Se existem poucos 
passageiros no momento que é feita a licitação o soli-
citante tem que avaliar isso tudo para efetivamente 
dar o seu lance e se sair vencedor é obrigação dele 
buscar atender a todo o município. Tem sim que fisca-
lizar e é dever de cada parlamentar, servidor público 
fazer a denúncia e notificar a empresa assim como é o 
setor de Concessão da Prefeitura. Já sentamos com a 
empresa que detém a concessão do Serviço Público e 
já fizemos várias ponderações, entretanto, promessas 
existem de sanar as irregularidades, inclusive com a 
fixação do horário que o ônibus vai passar em deter-

minado ponto. Que o povo de Barbacena saiba que 
está sendo cobrado por todos nós vereadores”. Com a 
palavra para explicação pessoal vereador Thiago Mar-
tins (PT): “Obrigado vereador. Realmente é uma ver-
gonha as questões dos ônibus em Barbacena. O Nova 
Cidade não tem acesso a ônibus por causa dos proble-
mas das ruas. A empresa a pouco tempo tentou se 
justificar colocando a culpa na prefeitura. Queremos é 
saber à verdade. Não tenho medo de estar questio-
nando sobre este assunto. Se for preciso vamos levar 
ao ministério público, porque não pode continuar esta 
situação precária que esta o transporte público de Bar-
bacena”. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGI-
ME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA - Proj. Lei nº 
078/17 - Regulamenta a concessão dos benefícios 
eventuais de que trata o art. 22 da Lei Federal no. 
8.742, de 1993, com as modificações introduzidas pela 
Lei Federal no. 12.435, de 2011e dá outras providên-
cias - Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 23.08.17 - 
APROVADO POR UNANIMIDADE. PRIMEIRA DISCUS-
SÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA - Proj. Lei 
nº 075/17 - Dispõe sobre a organização do Sistema 
Municipal de Defesa do Consumidor - SMDC, institui o 
Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumi-
dor - CONDECON, O Fundo Municipal de Proteção e 
Defesa do Consumidor - FMDC e dá outras providên-
cias - Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 27.08.17. 
Com a palavra para discutir vereador José Newton 
(PSL): “Este Projeto de Lei insere o município o muni-
cípio de Barbacena no Sistema de Defesa do Consumi-
dor. Já passou pela Câmara anteriormente, mas por 
barreiras existentes à época entre a Câmara e o Exe-
cutivo foi retirado de pauta. É um projeto elaborado a 
nível nacional pelos representantes dos estados, mu-
nicípios e o Ministério Público Federal e Estadual. A 
relevância para o município de Barbacena é de grande 
importância. Suplico a cada um dos vereadores que 
aprovem o projeto, que é sem bandeira, é do povo de 
Barbacena. Para inserir o município, para carrear re-
cursos para Barbacena e ofertar ao consumidor o 
acesso tanto à rede municipal, estadual ou federal de 
defesa do consumidor. É um projeto a nível nacional e 
que consta em todos os municípios e Barbacena não 
pode ficar para trás”. - Proj. Lei nº 075/17 - VISTA 
CONSEDIDA DOA VEREADOR MILTON ROMAN. PRI-
MEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI - 
Proj. Lei nº 036/17 - Cria mecanismo de incentivo à 
adoção de creches e escolas municipais pelas empre-
sas na cidade de Barbacena e dá outras providências 
- Aut. Vereadora Vânia Maria de Castro. APROVADO 
POR UNANIMIDADE. Com a palavra para justificativa 
do voto vereador Milton Roman (PHS): “Já foi falado 
anteriormente aqui, não é que sou contra as creches, 
contra as escolas. É a questão do parecer que é con-
trário ao meu parecer contrário tanto a este projeto 
quanto do próximo. Com a palavra pela ordem verea-
dor Edson Rezende (PT): “Quero levante este momen-
to para levantar uma questão que neste momento 
está sendo discutido na Assembleia Legislativa que é a 
questão da privatização de algumas usinas da Cemig. 
Quatro usinas que o presidente Temer colocou para 
privatização. Em abril de 2017 é publicou uma portaria 
definindo venda das usinas Miranda, Jaguara e São 
Simão. Qual o motivo? Cobrir o rombo do tesouro de 
R$ 11  bilhões de reais. As hidrelétricas de Minas Ge-
rais, a sua construção, manutenção e a operação des-
sas usinas foram pagas pelo povo mineiro através de 
suas contas de luz. O governo federal vem num mo-
mento de renovar a concessão privatizando estas em-
presas, essas usinas. Para nós, senhores vereadores, 
a manutenção dessa concessão pelas centrais elétri-
cas de Minas Gerais, um patrimônio do povo mineiro. 
Uma referência nacional de boa empresa é fundamen-
tal. É fundamental porque, primeiro, porque vai priva-
tizar algo que hoje é do povo mineiro. Não é da Cemig, 
porque quem pagou todo aquele acervo e operação é 
o povo mineiro. Segundo ponto, na medida que se 
vende as usinas a Cemig e o estado passa a perder a 
sua capacidade de gerenciar a geração de energia em 
50%. E o Governo do Estado perde também o domínio 
de 50% do espelho d´água, ou seja, não será mais do 
poder público, do Estado. O que se quer é privatizar as 

usinas, a água e a energia do Estado. Palavra como 
líder da minoria Senhor Presidente – Vamos lembrar 
do Demae que nós privatizamos, que lutamos para 
não passar para a Copasa. Porque o Demae sendo o 
povo de Barbacena interessava mantê-lo, porque os 
serviços públicos municipais facilita do cidadão fazer 
suas reclamações. Tivemos esta luta e somos vitorio-
sos porque apenas um terço foi passado para a Copa-
sa. Pois bem, vai acontece a mesma coisa com a Ce-
mig. De tudo que a Cemig arrecada com as tarifas ela 
tem que fazer a manutenção das usinas e ela tem que 
repassar aos investidores. Sem alguém compra por R$ 
11 milhões para tampar o rombo do Governo Federal, 
estas empresas, primeiramente como ela vai pagar os 
R$ 11 milhões, na conta? Nas nossas contas, de uma 
energia cara, de um povo que está desempregado. 
Não sei se vocês observaram, um período antes de 
2002, quando o Lula entrou para presidente, a quanti-
dade de gente que nos abordavam para pagar conta 
de luz era impressionando. Com o aumento do empre-
go, percebemos que diminuiu. Agora começou a voltar 
novamente, as pessoas estão desempregados ou su-
bempregados com salários defasados. Temos que nos 
posicionar com clareza diante desta situação, porque 
vai ser uma catástrofe a venda dessas quatro usinas. 
E mais ainda, temos o problema da segurança. Vamos 
lembrar o problema de Mariana, da Samargo, o que 
aconteceu. Era uma empresa privada. Quando nós te-
mos o poder público, uma empresa estatal vem geri-
da, considera a melhor empresa do Brasil, é repassado 
ao setor privado. Nós começamos a ter dúvidas de 
como será a manutenção e a segurança dessas barra-
gens. Quais são os riscos do povo que estará pós bar-
ragem diante de uma situação dessa. Com isso o go-
verno Temer está fazendo a renúncia de R$ 100 
bilhões e nós vamos ter que cobrir R$ 10 bilhões pa-
gando novamente estas quatro usinas. Terça-feira 
agora, o Suprimo Tribunal Federal vai julgar o que o 
Governo do Estado entrou contra a venda de uma de-
las, Jaguara. Esperamos o que o Supremo Tribunal 
Federal dentro da condição de  razão da necessidade 
de manter aquilo que é patrimônio do povo mineiro e 
decida favorável à liminar que o Governo do Estado de 
Minas Gerais interpôs. Conclamo aos vereadores, pois 
vou preparar um memorial para que nós dessa Casa 
nos coloquemos contrários à venda dessas quatros 
usinas para o setor privado”. Neste momento o verea-
dor Edson Rezende concedeu uma parte ao vereador 
José Jorge Emídio. Com a palavra vereador José Jorge 
Emídio (PDT): “Todos lembram das  barganhas acon-
tecidas a cerca de um mês quando o presidente Michel 
Temer teve que comprar os deputados para que ele se 
mantivesse no cargo. Hoje ele esta falando em déficit 
de R$ 36 bilhões e isso já é reflexo das vendas, daque-
le dinheiro que ele deu para os deputados e está arre-
bentando o país. E agora ele  vai vir com as privatiza-
ções. Eles gostam de vender o Brasil. Não sabe 
trabalhar encima do recurso que tem para ajudar o 
país. Só fica sacrificando o trabalhador. O povo precisa 
acompanhar de perto o que está acontecendo no ce-
nário político. Também sou contra as privatizações e 
vamos lutar para evitá-las”. Retornando com a palavra 
o vereador Edson Rezende (PT): “Existe hoje uma 
frente parlamentar em defesa do setor elétrico em Mi-
nas Gerais, com participação de todos os partidos. E 
na Câmara Federal, informação que tenho que 90% 
dos deputados federais são contra a privatização. En-
tão a Câmara marca quando apresenta um memorial 
contrário a esta privatização e isso que vamos encami-
nhar na próxima terça-feira” Com a palavra pela or-
dem vereador Ilson de Sá (PRB): “Ouvi o presidente 
Temer falar que o Brasil está bem, que o custo de vida 
abaixou. Algumas coisas realmente está com o preço 
mais baixo, mas eles aumentam em outras coisas os 
preços como o combustível, o pedágio e o Brasil é 
transportado em caminhões. O sufoco fica só na pes-
soa que trabalha. Não vemos mais a fiscalização em 
postos de gasolina. O consumidor às vezes esta pa-
gando o preço da gasolina que está com uma margem 
altíssima de álcool. Vemos muita fiscalização é encima 
do homem do campo. As pessoas estão nesta dificul-
dade do país se ajeitando como pode. Aí o governo vai 
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para a mídia e fala que está tudo bem. São muitos pais 
de família desempregados. O país acabou. Antes teve 
as olimpíadas a Copa do Mundo, construiu-se tudo e 
agora o país ficou nesta dificuldade. Palavra como líder 
Senhor Presidente - Tem um deputado do Partido dos 
Trabalhadores que pede para o fundo partidário R$ 3 
bilhões e 600 milhões para a política. Só pede o que é 
lista fechada, é o deputado Vicente do PT, pedindo que 
os doadores sejam oculto. Não sei nem contar este 
dinheiro que eles querem para financiar suas próprias 
campanhas do ano que vem. Tinha governo que ven-
dia sonhos, e agora é a realidade dos fatos. O tempo 
é o melhor remédio, quando se faz a análise das coisas 
do que está acontecendo no país e o país vivendo uma 
crise profunda. Deveriam fazer os contes conte tem, 
como acabar com as farras. Nós estamos pedindo aqui 
um tubulão para arrumar uma área onde o povo tra-
balha todos os dias e nada acontece. Estamos na polí-
tica e estamos vendo muitas coisas erradas”. Neste 
momento o Senhor Presidente interrompeu o vereador 
para comunicar que estava encerrado o prazo para 
discussão e votação de projetos. TERCEIRA PARTE – 
ENCERRAMENTO - HORÁRIO 20h44 Continua com a 
palavra o vereador Ilson de Sá: “Circulo na minha área 
e venho muita gente plantando, muitos que voltaram 
para a área rural porque não tem emprego. E vão ven-
cer para quem? O emprego que faz o rodízio da co-
mercialização. Estamos na luta, mas é uma luta muito 
desigual, desumana”. I - Oradores inscritos: Não hou-
ve. II – Comunicações: Senhor Presidente valou da 
Sessão Solene na sexta-feira, 18, no Salão do Máster 
Plaza Hotel, cumprindo uma Lei Municipal do dia do 
Maçon. Não havendo oradores inscritos e nada mais 
havendo a tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a 
presente sessão às 20h49. 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: Vere-
ador Odair José Ferreira (REDE). Secretário: Vereador 
Nilton Cézar de Almeida (PSB). 

ATA 056/2017 - 005ª Sessão Solene – 18.08.2017 - 2º 
Período – 1º Ano da Legislatura. SESSÃO SOLENE DE 
COMEMORAÇÃO DO DIA DO MAÇON Aos dezoito dias 
do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às 
19h30, no Salão Nobre do Master  Plaza Hotel, a Câ-
mara Municipal de Barbacena reuniu-se solenemente 
para a cerimônia de Comemoração do Dia do Maçom, 
Barbacena, atendendo ao dispositivo da Lei Municipal 
nº 4434/2012 de autoria do vereador Amarílio Andra-
de, modificada pela Lei Municipal nº 4595, de autoria 
do vereador Luiz Gonzaga de Oliveira.  A sessão foi 
presidida pelo presidente da Câmara Municipal de Bar-
bacena, Odair José Ferreira (REDE). Em seguida, o 
mestre de cerimônia convidou para fazer parte da 
mesa o Presidente Odair José Ferreira (REDE), o vere-
ador Nilton César de Almeida (PSB) e Orador Oficial da 
noite; José Eduardo da Silva, da Loja Maçônica Rege-
neração Barbacenense e Presidente do Conselho Ve-
neráveis das Vertentes; Geraldo Ribeiro da Fonseca, 
Grão-mestre da Grande Oriente de Minas Gerais; 
Wellington Capristrano, representando a Polícia Civil 
de Minas Gerais; Álvaro Ferreira de Oliveira, represen-
tando o Deputado Bonifácio Andrada; João Bosco Si-
queira da Silva, Diretor da Apae; e João Roberto Vaz 
de Melo, Venerável Mestre da Augusti e Respeitável 
Loja Maçônica Fraternit Et Justitia. Registrou também 
as seguintes presenças: Rafael Carvalho Augusto de 
Andrade, que representou o vereador Amarílio Andra-
de; William Campos Nicolau, Loja Maçônica Luz das 
Vertentes; Jair Lopes da Costa Filho, Loja Maçônica 
Portal da Mantiqueira; Baltazar Aparecido dos Santos, 
Loja Maçônica Epaminondas Souza Costa; Luiz Henri-
que Alves Donato, Loja Maçônica Estrela Serena; Altair 
José Nascimento, Loja Maçônica Estrela de Barroso. 
Neste momento o mestre de cerimônia passou a pala-
vra para o presidente da Câmara Odair Ferreira (REDE) 
– “É com muita honra que recebemos para esta home-
nagem do povo de Barbacena aos 24 anos de funda-
ção da Augusta e Respeitável Loja Maçônica Fraternit 
Et Justitia”. O presidente da Câmara  solicitou ao vere-
ador Nilton Cézar para fazer a leitura do versículo blí-

bico: A minha alma espera somente em Deus; dele 
vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha salva-
ção; é a minha defesa, não serei grandemente abala-
do. Depois foi executado o Hino Nacional Brasileiro e o 
Hino Oficial de Barbacena pela Banda de Música do 
Nono Batalhão da Polícia Militar. Uma placa alusiva ao 
evento foi entregue ao venerável Mestre João Roberto 
Vaz de Melo, da Loja Maçônica Fraternit Et Justitia. Ele 
recebeu a placa as mãos do Presidente da Câmara 
Odair Ferreira (REDE) e Nilton César (PSB). O Senhor 
Presidente Odair Ferreira convidou para ocupar a tri-
buna o vereador Nilton Cézar de Almeida, orador ofi-
cial do evento. Segue discurso proclamado pelo ora-
dor: “Saudemos a todos neste dia solene com um 
pensar da escritora Marguerite Yourcenar: O verdadei-
ro lugar de nascimento é aquele em que lançamos 
pela primeira vez um olhar inteligente sobre nós mes-
mos. Hoje, comemoramos o dia daqueles homens que 
sempre foram alma e coração nos grandes eventos 
que alteraram o rumo da humanidade. Homens que 
sempre agiram com garra e fé, de maneira pacífica, 
junto com o povo nas manifestações legitimadas pelo 
estado democrático de direito. Homens comprometi-
dos com o bem, com a índole positiva, a fé e a luta por 
uma sociedade idônea, responsável e verdadeira. São 
os maçons, os pedreiros da antiga França, hoje espa-
lhados mundo afora O que leva estes abnegados ho-
mens livres a ter esta causa tão nobre como o aperfei-
çoamento humano para a melhoria da sociedade? 
Para responder tal indagação, talvez fosse necessário 
reler vários livros, decifrar a história e conhecer a fun-
do a arte de viver em perfeita consonância edificando 
por séculos os pilares da sociedade. Ao homenagear 
os maçons pela data comemorativa, pedimos que o 
eco de suas vozes ecoe altona defesa dos valores, 
dando aos jovens exemplos de decência, ética e trans-
parência, para que todos nós possamos seguir os vos-
sos passos em cada quadrante do Brasil, semeando as 
práticas da honestidade e da moral, virtudes que nor-
teiam a conduta de todo bom maçom. Meus cumpri-
mentos aos maçons e que, através da tríade, liberda-
de, igualdade e fraternidade, possam pavimentar 
nossa jornada e nos guiar como uma bussola nos 
tempos em que vivemos. “Assim, brilhe vossa luz dian-
te dos homens, para que vejam as boas obras e glori-
fiquem vosso pai que está no céus”. Mateus 5. Diz o 
Livro dos Hebreus que “Cada casa tem seu arquiteto; 
mas o arquiteto de tudo é Deus”. E não há como negar 
essa premissa. No Brasil, o dia 20 de agosto é dedica-
do aos maçons em face ao papel desempenhado pela 
maçonaria na independência do Brasil. E o que repre-
senta para o maçom esta data? Na nossa concepção, 
o dia do maçom deveria ser todos os dias de nosso 
calendário, porque vemos sempre todos eles envolvi-
dos em atividades diuturnas, a todo tempo. A finalida-
de da maçonaria e os princípios da sua  instituição são 
perenes e sempre revividos de tal forma que os ma-
çons estão submersos numa realidade maçônica em 
tempo integral.É diante dessa modernidade que eles 
vivenciam e mantêm as tradições que a entidade con-
sidera vitais. A moral, o respeito em si por mais que 
haja modernidade e seus princípios básicos sempre 
são mantidos, apesar das transformações inerentes à 
humanidade. É vibrante saber que os maçons sempre 
oferecem o mecanismo e a ferramenta para que cada 
um possa se autoaprimorar e buscar incessantemente 
o crescimento pessoal, na busca do bem comum. Já 
dizia Jean Mourgues que “Ninguém pode ser reconhe-
cido como Maçom enquanto continuar servo das suas 
paixões, escravo das suas crenças e cego pelos bens 
deste mundo”. O maçom prega a tolerância, pratica a 
caridade sem distinção de raças, crenças ou opiniões e 
luta contra a hipocrisia e fanatismos. Essa é a tônica. 
Para o grande Rui Barbosa, a degeneração de um 
povo, de uma nação ou raça, começa pelo desvirtua-
mento da própria conduta. Façamos das palavras dele 
as nossas. Que elas nos sirvam de timoneiro. Concluo 
minhas palavras nessa data tão solene sacramentando 
o grande princípio preconizado pela filosofia maçônica. 
Meus amigos: façam sempre um bom uso da vida, 
pois o que nos espera no futuro é a morte. Vivamos 
sempre bem. Vivamos com vigor, crença e fé, porque 

infelizmente ficamos velhos cedo demais e sábios tar-
de demais. Esperamos que nesta data gloriosa, onde 
homenageamos a históriamaçônica com vigor e res-
peito, tenhamos firmeza e virtude suficientes para 
manter o que  consideramos o mais invejável de todos 
os títulos: o caráter de um homem honesto, bandeira 
maior de um maçom de ouro. Muito obrigado a todos 
e mais uma vez uma salva de honra a todos os maçons 
mundo afora. Vocês são exemplos, são baluartes do 
bem, são representantes de justiça, do saber e exem-
plos de retidão de vida”. Depois subiu à tribuna o ve-
nerável Mestre João Roberto Vaz de Melo, da Loja 
Maçônica Fraternit Et Justitia que discursou em nome 
da Loja: ‘É com muito alegria que participamos desta 
Sessão Solene. Acreditamos que muitos parentes e 
amigos que não sabem o que é a maçonaria e que em 
algum momento cogitaram saber o que é a nossa ins-
tituição e o que fazemos em nossas Lojas. A resposta 
mais simples que podemos declarar é que a Maçonaria 
é um sistema peculiar de moralidades velada em ale-
gorias e ilustradas por símbolos. Somos talvez, a mais 
antiga e maior organização fraterna do mundo. Com o 
passar dos anos, a maçonaria se mistura à utilidade 
pública e passa ser reconhecida e atuantes em mais 
relações sociais e participando diretamente de gran-
des e gloriosos feitos. Em nosso país teve participação 
decisiva em três maiores feitos de nossa história: a 
Independência, a Abolição da Escravatura e a Procla-
mação da República foram protagonizadas pelos ma-
çons. Recentemente, campanha surgida na maçonaria 
barbacenense teve projeção nacional. A maçonaria 
sempre proclamou a existência de um princípio cria-
dor, a qual denomina de criador do universo. Como 
dizia meu saudoso pai, Ronaldo Vaz de Melo, que foi 
funcionário desta Câmara, e membro da Loja Regene-
ração Barbacenense, a filosofia da maçonaria é prati-
camente perfeita, o problema que ela é composta por 
homens e onde tem o dedo do homem falhas podem 
surgir. Homens das mais variadas classes se reunião 
em perfeita harmonia como verdadeiros irmãos, que 
em vôos de muita simbologia procurando melhorar ao 
mundo e a si mesmo. Voltando à comunidade local 
destaco o grupo de pessoas que carregaram e carre-
gam até hoje o ímpeto de transmitir o sublime e anti-
gos conhecimentos e tradições maçônicos. Ao longo 
desses 24 anos, com os antigos e os novos obreiros a  
Fraternit Et Justitia fez tudo que pode para tornar os 
homens melhores. A Loja deu a devida importância à 
sociedade agindo ativamente seja unida ou através de 
irmãos que carregam consigo os nosso preceitos na 
vida pública de nosso município, estado e país. Agra-
decemos à Câmara Municipal de Barbacena pela ho-
menagem”. Senhor Presidente: “Deixo aqui a nossa 
gratidão e o nosso reconhecimento. Hoje vivemos no 
fundo desenfreado pela tecnologia, pelo consumismo 
pelo materialismo. O tuiutismo vindo da globalização 
substituindo aquele furdismo, aquela mão de obra 
qualificada, e muitas das vezes o nosso Brasil não se 
preparou politicamente, profissionalmente para que 
pudéssemos absorver esta questão do capitalismo 
americanizado, o que veio a culminar com 14 milhões 
de desempregados em nosso país. Vivemos em um 
tempo da inversão de valores, da moral, da ética, e é 
justamente aí que entra o verdadeiro papel da maço-
naria, do maçon. É como se fosse o jornalista, o jorna-
lismo, investigativo que quer mostrar para a popula-
ção, para a sociedade, para o segmento a quem de 
direito aquilo que se quer esconder. Haja vista acom-
panharmos por tantos e tantos tempos, para ser ter 
uma idéia, 300 anos da maçonaria especulativa. E aí 
que entra o verdadeiro papel do ser humano, do ver-
dadeiro homem, a grandiosidade macro, e não a mi-
cro, a hereditariedade a pobreza de espírito. Porque a 
moral, a ética, a honestidade, são hereditárias. Assim 
como a pobreza também é hereditária. Tem um pen-
samento que diz – o segredo da felicidade é o amor ao 
próximo – e quando você ama a si mesmo e aí volto a 
destacar aquilo que é forte dentro da maçonaria que 
cada casa tem o seu arquiteto. Mas o arquiteto de 
tudo é Deus. Deus em sua infinita bondade, indepen-
dente da sua religiosidade. Vivemos muito tempo o 
ecumenismo. Aí destaco aquilo que muito bem o Ve-



nerável Mestre João Roberto Vaz de Melo disse – ama-
ra a Deus, a Família e a Humanidade. Quando um 
maçom coloca sua cabeça no travesseiro ele dorme 
em paz, porque aquilo que Deus mais quer ele faz que 
é lutar por justiça social, por um país melhor, mais 
desenvolvido; lutam contra a corrupção. Quantos e 
quantos corruptos não estamos vendo. Quantos e 
quantos movimentos, campanhas, que a maçonaria 
aqui de Barbacena e do Brasil em tomando fileiras à 
frente, muitas das vezes daqueles que deveriam estar 
verdadeiramente nos representando. Seja no congres-
so nacional, na câmara dos deputados, no senado da 
República. É a verdadeira inversão de valores deixar 
de legislar em defesa da vida, e aquilo que o maçom 
verdadeiro luta pela vida, pela qualidade de vida, pelo 
crescimento, pelo desenvolvimento das crianças, dos 
jovens e das famílias. E muitas das vezes, nesta inver-
são de valores, nós observamos que muitos dos nos-

sos representantes, evidentemente temos raras exce-
ções que nos representa da forma que deveriam. E aí 
entra o verdadeiro papel do maçom dar vez, da voz, a 
maçonaria capta os comportamentos da sociedade. 
Assim como o jornalismo capta os comportamentos 
sociais os fatos de cada dia. Mas o mais importante de 
tudo, e aí volto para o verdadeiro papel do maçom, 
captar e não filtrar, absorver, pois o grande ser huma-
no é aquele que sabe distinguir o caminho do bem e 
do mal. Aí eu volto ao maçom, pois ele segue o cami-
nho da transparência, da honestidade, da lisura, da 
moral, da ética, do bom exemplo que muitas das vezes 
não temos. Vocês já pararam para pensar quantos ci-
dadãos tiveram o privilégio de assentar-se em uma 
cadeira de universidade. Essa minoria não tem conse-
guido levar a maioria, naquilo que é maior importante, 
saber e ter entendimento de que a comunicação,  a 
mídia, ela tem ludibriado, ela entra com o remédio que 

são as novelas, as miniséries, e entra com o problema, 
no caso o jornalismo. Essa comunicação que sistema-
ticamente e sinergicamente comum o que você assis-
tem em uma emissora, você vai assistir na outra, por-
que assim como nós estamos para o ar, a comunicação 
e o jornalismo estão para o capitalismo. E isso é grave. 
E nós precisamos, acima de tudo, nos unirmos, assim 
como a maçonaria, lutar e nunca perder a esperança 
de um Brasil mais digno, sustentável, com justiça so-
cial e com desenvolvimento para todos. Parabéns a 
todos os maçons”. Nada mais havendo a tratar, o Se-
nhor Presidente encerrou a presente sessão às 20h32. 
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).
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