BARBACENA, QUINTA-FEIRA, 03 DE MARÇO DE 2022
pública por afixação no saguão da Câmara em 22.02.22. Luciano Resende Mello Diretor Geral.

PODER EXECUTIVO

Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento

PORTARIA Nº. 079/2022
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
NOMEAR, a partir desta data, WENDEL TOMAZ CANDIAN, como Pregoeiro Oficial da
Câmara Municipal, tendo como equipe de apoio a servidora Jacqueline Fonseca de
Paula, Sílvio André de Paula, Douglas Cristiano da Silva Martins e Maria Aparecida
Elias de Paula. Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/
MG, ao vigésimo quarto dia do mês de fevereiro de 2022. Vereador Nilton Cézar
de Almeida - Presidente. Tornou-se pública por afixação no saguão da Câmara em
24.02.22. Luciano Resende Mello - Diretor Geral.

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 disposto na Lei Municipal
nº 4.925, 14 de janeiro de 2019, e na Lei Municipal nº 4.998, de 27 de novembro
de 2019; e na forma do art. 26, II, da Constituição do Município de Barbacena;
RESOLVE:
PORTARIA Nº 23.185 - NOMEAR Fábio Carlos de Araújo, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Executivo, na Diretoria de Operações de Trânsito e Mobilidade Urbana, na Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana, a partir desta data.
Barbacena, 03 de março de 2022.

ATA
ATA 002/2022 - 002ª. Sessão Ordinária – 17.02.2022 – 1º. Período – 2º. Ano da
Legislatura. Presidente: Vereador Filipe Luis dos Santos. Secretário: Vereador Diego
Otaviano de Oliveira “ad-hoc”. Vereadores Presentes: Conforme registro em livro
próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h35 “Busca seu próprio
desejo aquele que se separa; ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria” (Provérbio 18:1) I – Leitura e Discussão de Atas: - Não houve. II – Leitura das Correspondências e Comunicações: - Comunicação externa nº. 099/22 da COPASA - Comunicando a troca de Gerente da Copasa/MG em Ubá - Eng. Marlos Wanderly
Gomes Portugal; - Of. nº. 004/22 – Ouvidoria Geral do Município de Barbacena –
encaminhando relatório trimestral ref. de outubro a dezembro de 2021; - Of. nº.
001/22 – Da SMF - encaminhando cópia do Relatório de avaliação do SIAFIC; - Of.
nº. 005/22 – Do Gab. do Ver. Filipe Luis dos Santos – indicando seu nome para a
Liderança do Partido dos Trabalhadores – PT; - Of. nº. 013/22 – Da PMB – Gab. do
Prefeito, comunicando a indicação do Ver. Ewerton José Duarte Horta Júnior para a
Liderança de Governo e o Ver. José Newton de Faria para Vice-Líder do Governo; Of. s/nº. Coordenadora Geral do CAC – encaminhando Relatório das Atividades do
CAC, referente ao mês de janeiro. PROJETO PROTOCOLADO NA CASA - Proj. Lei nº.
012/22 – Dispensa do Alvará de Licença para Localização e Funcionamento as pessoas jurídicas, bem como os profissionais autônomos e liberais registrados em domicílio fiscal, estabelece o normativo a ser adotado para classificação de risco das
atividades econômicas e dá outras providências - Aut. Executivo. SEGUNDA PARTE
– ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h45 Discussão e Votação de Projetos O Presidente em exercício, Ver. Filipe Luis, solicitou a verificação de quórum. Foram constatadas as presenças dos vereadores Diego Otaviano de Oliveira, Filipe Luis dos Santos,
José Donizete de Medeiros, José Bonifácio Couto de Andrada, José Newton de Faria,
Roberto José de Andrade, Orlando José Garcia, Thiago Campos Martins e Paulo José
da Silva. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA Proj. Lei nº. 163/21 - Dispõe sobre a Política Municipal de Turismo, reorganiza
o Conselho Municipal de Turismo – COMTUR e o Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR, e dá outras providências – Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 22.02.2022 Para
discutir o projeto o Ver. Thiago Martins afirmou ser necessária a criação de fundos
municipais “conselhos”, para que o dinheiro seja empregado em pastas como Turismo, Meio Ambiente, dentre outras. Solicitou ao Sr. Prefeito que mande outras pautas para a apreciação e votação na Casa. Encerrada a discussão, foi CONCEDIDA
VISTA AO VEREADOR ORLANDO GARCIA. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO –
PROJETO DE LEI Proj. Lei nº. 141/21 – Institui a Campanha Agosto Lilás no município de Barbacena – Aut. Ver. Sandro Heleno da Silva Carvalho. RETIRADO DE
PAUTA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO AUTOR. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
– PROJETO DE LEI Proj. Lei nº. 155/21 – Torna Obrigatório a afixação de cartaz com
mensagem educativa nos locais que menciona– Ver. Odair José Ferreira. RETIRADO
DE PAUTA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO AUTOR PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL Proj. Emenda Constitucional nº.
007/21 – Altera o art.153 da Lei Orgânica do município de Barbacena e dá outras
providências – Aut. Vários Vereadores. Para discutir o projeto, ocupou a Tribuna o
Ver. José Bonifácio. Lembrou o teor do mesmo, citando alguns pontos como a possibilidade do vereador poder fazer emendas e torná-las de cumprimento obrigatório
e aperfeiçoar a Lei Orgânica já existente no município. Encerrada a discussão foi
CONCEDIDA VISTA AO VEREADOR JOSÉ BONIFÁCIO. O Sr. Presidente comunicou
a presença, em Plenário, do Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Barbacena, Almir de Paula. Informou, ainda, que os projetos anunciados
pelo Sr. Prefeito, até a presente data, não estavam protocolizados na Câmara.
TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 19h54
Com a palavra, como Orador Inscrito, o Vereador Orlando Garcia discorreu sobre as
inúmeras reclamações de moradores e produtores da Zona Rural com a péssima
condição das estradas. Criticou a Secretaria de Obras da Prefeitura que não está
atendendo a demanda da Zona Rural, notadamente das regiões de Senhora das
Dores, Argola, Sete Fogão e Zé Luis. Ainda da Tribuna, afirmou ser necessário estudar a possibilidade de se convocar os coordenadores dos trabalhos para prestarem
informações ao Legislativo. Citando o Distrito de Senhora das Dores, afirmou que
existe a necessidade urgente de se enviar um dentista para atender a população.
Criticou a enorme quantidade de buracos na Rua Cruz das Almas, alertando para a
necessidade de urgente operação tapa-buracos e sinalização do local. O referido
edil comentou sobre a necessidade de se concluir a obra do telhado da Câmara. Na
oportunidade, parabenizou a Guarda Civil Municipal que está marcando presença na
entrada da Escola Adelaide Bias Fortes. Também como Orador Inscrito, o Vereador

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO - SEPLAN
Secretária: Tatiana Filardi de Campos

EXTRATO DE DISTRATO
EXTRATO DE TERMO DE DISTRATO AO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Nº
006/2021. Partes: Município de Barbacena – CNPJ 17.095.043/0001-09 através
da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura – SEDEC e Associação Comunitária e de Produtores Rurais de santo Antônio do Campestre – CNPJ
00.380.603/0001-66. Objeto:O presente termo tem por objeto a rescisão amigável
do Termo de Autorização de uso nº 006/2021 (fl.27/28), que cuida da autorização
de uso da Escola Municipal “Queridinha Bias fortes”, sediado no Povoado Campestre, Distrito de Senhora das Dores, no município de Barbacena/MG. CEP: 36.207000, ajustado em 03.09.2021, cujo extrato de publicação data 22.09.2021, nos
termos do art. 79, II, § 1º da Lei nº 8.666/93. Data de assinatura: 10 de fevereiro
de 2022. Assinam: Pelo Município de Barbacena, Carlos Augusto Soares do Nascimento, Prefeito Municipal, Mara Cristina Piccinin de Souza, secretária municipal de
Educação, Desporto e Cultura e José de Sá Turquetti, representante da Associação
Comunitária e de Produtores Rurais de Santo Antônio do Campestre.
Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SAS
Diretor: Daniel Salgarello

EXTRATO DE RESCISÃO
Rescisão do contrato de Direito Público nº 043/2020. Primeiro Rescindente: SAS
- Serviço de Água e Saneamento. Segundo Rescindente: NATALIA VALÉRIA DE
ABREU GUIMARÃES. Fundamento Legal: Lei nº 3.245/95. Objeto: Rescisão amigável, a partir de 03/03/2022. Data da Assinatura: 24 de fevereiro de 2022.
Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
Presidente: Nilton Cézar de Almeida

EXTRATO DE PORTARIAS
PORTARIA Nº. 078/22
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, VereadorNilton Cézar de
Almeida, no exercício de suas atribuições legais e com base no que dispõe o art. 56,
parágrafo 4º, inciso II, da Constituição Municipal de Barbacena, RESOLVE:
NOMEAR, os Vereadores Luiz Carlos do Nascimento – Presidente;Sandro Heleno da
Silva Carvalho – Relator e Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior – Secretário
para constituírem Comissão de Assuntos da Lei Orgânica do Município de Barbacena, objetivando dar parecer ao projeto de Emenda Constitucional nº. 006/21, que
“Altera a redação do art. 34 da Lei Orgânica do Município de Barbacena”. Gabinete
do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, ao trigésimo dia do
mês de maio de 2019. Vereador Nilton Cézar de Almeida - Presidente. Tornou-se
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Diego Otaviano criticou o comportamento de seus pares que, de forma deselegante, não permanecem em Plenário enquanto o vereador faz uso da palavra. Citou a
reunião passada, na qual era Orador Inscrito e não pôde se pronunciar pela falta de
quorum. Por outro lado, disse o vereador que a população precisa também acompanhar as sessões da Câmara Municipal para entender e conhecer o trabalho dos
edis. Lamentou o falecimento do Sargento PM Bernardo, rendeu sua homenagem
ao mesmo e apresentou condolências aos familiares. Agradeceu ao Prefeito Carlos
Du o encascalhamento das estradas do Serrão, Campestre e Costas. Ombreou-se
ao Vereador Orlando Garcia sobre a questão da Rua Cruz das Almas, alegou que o
serviço será concluído ao final do período chuvoso. Como Orador Inscrito, ocupou a
Tribuna o Vereador Donizete Medeiros. Citou a necessidade de criação de unidade
do CRAS para atender os Bairros Grogotó, João Paulo, Santa Maria e adjacências.
Afirmou que o local já está definido e, em breve, a criação será implementada. Dirigindo-se ao Vereador Zé Malão, afirmou que as obras de recuperação do telhado
da Câmara Municipal foram interrompidas para avaliação das planilhas de custo e,
para isso, será montada uma comissão. Disse ainda, referindo-se ao Vereador Zé
Malão, que o trabalho da Guarda Municipal, em frente às escolas, já vem sendo
feito há vários anos. Com relação às críticas recebidas por parte da imprensa, afirmou que os gabinetes dos vereadores trabalham ininterruptamente. Solicitou a todos, paciência com relação aos buracos nas vias da cidade. Salientou que, terminando o período chuvoso, as operações retornarão. Na qualidade de Orador
Inscrito, o Vereador Thiago Martins disse que os vereadores precisam realmente
fiscalizar, legislar e ter em mente que determinados projetos só devem ser protocolizados com demandas que, de fato, atendam a população. Pediu maior critério da
Comissão da Constituição e Justiça. Ponderou que não cabe ao vereador julgar
qualidade técnica em determinados assuntos, para isso existem as consultorias.
Citando a Ponte da Rua Bahia, disse que o problema se arrasta de gestões passadas
e que não é possível realizar tudo que a cidade precisa em tão pouco tempo, como
o atual. Destacou conseguir um bom diálogo com o atual prefeito, o que era impossível no governo passado. Afirmou que os projetos de recomposição salarial e vale
-alimentação são pertinentes. Com a palavra, como Orador Inscrito, o Vereador
Paulinho do Gás mencionou a dificuldade dos produtores rurais, principalmente em
épocas chuvosas, pois seus veículos atolam no meio da estrada, perdendo produtos
e ocasionando prejuízos. Disse que a Secretaria de Obras está fazendo o máximo
possível para colocar escórias, estão sendo enviados, por dia, quatro ou mais caminhões, porém ainda assim, não está sendo possível atender a todos aos mesmo
tempo. Respondendo ao Ver. Zé Malão sobre o Posto de Saúde de Senhoras das
Dores, afirmou que a empresa que ganhou a licitação estipulou o prazo para o fim
das obras até março de 2022. Parabenizou aos envolvidos pela realização da obra
que estava parada há seis anos. Agradeceu e parabenizou pelo trabalho realizado
pelo Sr. Almir de Paula, Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Bar-

bacena. Agradeceu a Secretaria de Assistência Social, através do colaborador Daniel, pela construção do novo CRAS, e parabeniza o mesmo pelo seu belíssimo trabalho. Reforçou que os vereadores não trabalham somente terças e quintas e sim,
todos os dias. Com a palavra, como Líder, o Vereador José Bonifácio. Reiterou a situação das zonas rurais. Citou que é importante as estradas estarem em boas
condições, o que facilita o deslocamento diário e, principalmente, para quem é
produtor rural e precisa escoar suas mercadorias. Disse que Barbacena tem um
enorme potencial agrícola e agropecuário, gerando receita para o município. Mencionou que a Prefeitura tem que ter planejamento e se antecipar aos problemas
prevendo ações antes do período chuvoso, fazendo com que minimize a situação
que prejudiquem a população. Relatou a situação das pontes que cederam na região dos Costas,” Zé Luiz” e Palmital, sendo que uma dessas pontes foi reparada a
menos de dois meses. Disse que, passado o período chuvoso que providências sejam tomadas, bem como, passar máquinas nas estradas, reparar as pontes danificadas e trocar as “bocas de lobos”. EM APARTE, o Vereador Zé Malão agradeceu a
empresa Vale pelo envio de caminhões de cascalho e escória para a Zona Rural.
Concordou com o orador quando citou a necessidade de se fazer planejamento,
antecedendo ao período das chuvas. Como Líder, com a palavra, o Ver. Paulinho do
Gás disse concordar com o Vereador Zé Malão quantos às críticas desnecessárias.
Afirmou que a Prefeitura de Barbacena, na falta de escória, comprou na cidade de
Barroso, cascalho de pedreira que, infelizmente, não é muito eficiente no barro, de
forma paliativa atendeu a quem precisava. Existe a previsão da Prefeitura Municipal
para a área rural que se chamará patrulha rural. Em APARTE, o Vereador Diego
Otaviano agradeceu à “Vale” pela doação de cascalho e escória ao município. Mencionou a dificuldade dos funcionários da Prefeitura para sair da empresa, tendo que
esperar até três horas pela emissão de nota fiscal que não tem valor comercial,
sendo que os caminhões que lá adentram são cadastrados previamente. Sugeriu
conversar com alguém da Empresa Vale, que gentilmente cede essa escória. Retomando a palavra, o Vereador Paulinho do Gás concordou com a palavra do edil
Diego, lembrando da paralisação que ocorreu na troca das duas empresas, ficando
momentaneamente desassistida as comunidades rurais. Com a palavra, o Sr. Presidente comunicou ao Plenário e aos telespectadores que na próxima segunda feira,
dia 21, às 10h no salão nobre da EPCAR, haverá uma homenagem ao Brigadeiro do
Ar, Daniel Cavalcante, que será condecorado como Cidadão Honorário, o convite
será reforçado para os edis por e-mail. Não havendo mais oradores inscritos e nada
mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão às
21h05. Nada mais havendo a tratar eu, Gabriela Aparecida Silva Paradela dos Reis,
Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário. Presidente: Vereador Filipe Luis dos
Santos. Secretário: Vereador Diego Otaviano de Oliveira “ad-hoc”.
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