Lei Delegada n° 54, de 13 de maio de 2013

BARBACENA, QUARTA-FEIRA, 03 DE AGOSTO DE 2022
Fev. 2019 a Fev. 2022, passando o valor inicial de R$ 5,97 (cinco reais e noventa e
sete centavos) para a cifra de R$ 7,09 (sete reais e nove centavos); alterar a forma
de pagamento constante no Item 4.2 da “Cláusula Quarta – Do Preço e Pagamento”
e, por fim, atualizar a rubrica orçamentária da “Cláusula Quinta - Da Dotação Orçamentária”. Data de assinatura: 21/07/2022. Nome das partes que assinam: Carlos
Augusto Soares do Nascimento (Prefeito Municipal), Maria Cristina Piccinin de Souza
(Secretária Municipal de Educação, Desporto e Cultura - SEDEC) e Djalma de Assis
Nogueira (Contratada).

PODER EXECUTIVO

Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento

DECRETO MUNICIPAL
DECRETO MUNICIPAL Nº 9.193
“Dispõe sobre o lançamento do ISSQN fixo e anual dos profissionais autônomos e
liberais, da TLLF e da Taxa de ocupação de áreas em vias e logradouros públicos,
lançada anualmente, fixa prazo para pagamento, e dá outras providências”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo
e em conformidade com as leis em vigor, em especial a Lei nº 3.246, de 1995 –
Código Tributário do Município; e na forma do inciso I do art. 26 da Constituição do
Município de Barbacena;
DECRETA:
Art. 1º O lançamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN
dos profissionais autônomos e liberais, de lançamento fixo anual, da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento – TLLF e da Taxa de ocupação de áreas em
vias e logradouros públicos, lançada anualmente, serão processados pela Secretaria
Municipal de Fazenda, observadas as bases de cálculos contidas na Lei Municipal nº
3.246, de 1995 – Código Tributário do Munícipio.
Art. 2º Os tributos de que trata este Decreto poderão ser pagos em cota única ou
em até 03 (três) parcelas mensais, iguais e sucessivas, compreendendo:
I – Cota Única: vencimento em 12 (doze) de setembro de 2022;
II – primeira parcela: vencimento em 12 (doze) de setembro de 2022;
III – segunda parcela: vencimento em 10 (dez) de outubro de 2022;
IV – terceira parcela: vencimento em 10 (dez) de novembro de 2022.
Parágrafo único. Não haverá parcela cujo valor seja inferior a R$20,00.
Art. 3º Eventuais pedidos de revisão cadastral dos lançamentos tributários do ISSQN, dos profissionais autônomos e liberais, de lançamento fixo anual, da TLLF
e da Taxa de ocupação de áreas em vias e logradouros poderão ser interpostos
através de requerimentos subscritos pelo contribuinte titular do lançamento ou seu
representante legal, e deverão ser requeridos até a data de vencimento da primeira
parcela.
Art. 4º As notificações/guias de arrecadação do ISSQN fixo anual, da TLLF e da Taxa
de ocupação de áreas em vias e logradouros públicos serão remetidas aos contribuintes para os endereços constantes do Cadastro Econômico do Município, através
de postagem junto aos Correios, estando também disponibilizadas no portal oficial
da Prefeitura Municipal de Barbacena, no endereço eletrônico: https://e-gov.betha.
com.br/cdweb/03114-257/contribuinte/rel_guiadiversas.faces, a partir da data de
publicação deste Decreto.
Parágrafo único. A data de postagem das notificações dos tributos de que trata
este Decreto, acrescida de 05 (cinco) dias úteis, será considerada a data efetiva da
notificação para todos os fins legais.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E
MOBILIDADE URBANA - SETRAM
Secretário: Paulo Pereira do Carmo

NOTIFICAÇÃO
PUBLICAÇÃO DE DEFESAS DA AUTUAÇÃO Nº 006/2022
Faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Comissão Especial para
analisar e deliberar as defesas das autuações apresentadas à Secretaria Municipal
de Trânsito e Mobilidade Urbana - SETRAM, deliberou as defesas abaixo especificadas, com as decisões:
Julgamento

Nº Defesa

Nº AIT

Placa

Resultado

02/08/2022

00000000000049960

AG04603201

HBJ1277

Não Acolhido

02/08/2022

00000000000050880

AG04603611

HBA9818

Não Acolhido

02/08/2022

00000000000051036

AG04602419

GLE8441

Não Acolhido

02/08/2022

24111020220000555

AG04603452

OMF2062

Não Acolhido

02/08/2022

24111020220000560

AG04602662

PVF1659

Não Acolhido

02/08/2022

24111020220000562

AG04601292

HJL4080

Não Acolhido

02/08/2022

24111020220000566

E100265573

KVA6A23

Não Acolhido

02/08/2022

24111020220000582

AG04602895

PWC0338

Não Acolhido

02/08/2022

24111020220000586

AG04604014

PYL9270

Não Acolhido

02/08/2022

24111020220000597

AG04604217

PZM4864

Não Acolhido

02/08/2022

24111020220000598

E100268444

GSZ6957

Não Acolhido

02/08/2022

24111020220000599

E100267597

RFP7A60

Acolhido

02/08/2022

24111020220000600

E100267795

OQR1331

Não Acolhido

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 03 de agosto de 2022;
180º ano da Revolução Liberal, 92º da Revolução de 30.
Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal

02/08/2022

24111020220000620

AG04604881

RNO3E25

Não Acolhido

02/08/2022

24111020220000622

AG04602938

MVU0F55

Não Acolhido

02/08/2022

24111020220000623

AG04603623

OPJ5G02

Não Acolhido

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

02/08/2022

24111020220000624

AG04603624

OPJ5G02

Não Acolhido

02/08/2022

24111020220000628

AG04604009

HFV6275

Não Acolhido

02/08/2022

24111020220000630

AG04604012

PUC0821

Não Acolhido

02/08/2022

24111020220000632

E100268114

RNE8F99

Não Acolhido

02/08/2022

24111020220000633

E100268422

GKR6199

Não Acolhido

02/08/2022

24111020220000634

AG04603449

HBJ0654

Não Acolhido

02/08/2022

24111020220000642

E100263934

QOA8D06

Não Acolhido

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO – PE 064/2022 – PRC 111/2022. OBJETO: Aquisição de veículos novos ônibus. Abertura: 17/08/2022 – Horário: 09:00. Informações: licitacao@barbacena.
mg.gov.br. Marcos Vinícius do Carmo – Diretor de Licitações.

02/08/2022

24111020220000646

E100268752

HNN2764

Não Acolhido

02/08/2022

24111020220000651

AG04602278

QUZ4956

Não Acolhido

02/08/2022

24111020220000657

AG04608752

OXH2055

Não Acolhido

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA - AVISO DE LICITAÇÃO – PE 070/2022 –
PRC 123/2022. OBJETO: Aquisição de materiais permanentes para suprir demandas
da SEDEC. Abertura: 17/08/2022 – Horário: 10:00h. Informações: licitacao@barbacena.mg.gov.br – Marcos Vinícius do Carmo – Diretor de Licitações.

02/08/2022

24111020220000658

AG04605966

QMR2678

Não Acolhido

02/08/2022

24111020220000659

AG04606363

GKR7193

Acolhido

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

AVISOS DE LICITAÇÕES

Comissão Especial de Análise de Defesas de Autuações
Barbacena, 2 de Agosto de 2022
Paulo Pereira do Carmo

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

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

Extrato Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Veículos e Prestação de Serviços nº 062/2020. Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº
17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura - SEDEC. Contratada: DJALMA DE ASSIS NOGUEIRA - EPP, empresa inscrita
no CNPJ sob o nº 06.857.545/0001-03. Processo Licitatório nº 054/2017 - Pregão
Presencial nº 050/2017. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência, ficando prorrogado
por 05 (cinco) meses, contando a partir do dia 06.08.2022 com data resultante
06.01.2023; Reajustar o valor p/Km rodado conforme previsão contida da “Cláusula
Sexta – Do Reajuste”, pelo índice IPC BR-M 1,1881007, considerando o período de

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SAS
Diretor: Daniel Salgarello

EXTRATO DE PORTARIA
O DIRETOR GERAL do Serviço de Água e Saneamento (SAS), no uso das atribuições
1
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do seu cargo, nos termos do art. 3, da Lei Municipal nº 4.975, de 20/11/2019, e
considerando as indicações que lhe foram feitas, RESOLVE :

ção dos foros criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos cinco anos,
das Justiças Federal e Estadual, e folhas de antecedentes emitidas, no máximo, há
seis meses, pela Polícia dos Estados onde tenha residido nos últimos cinco anos; As
Certidões supracitadas poderão ser adquiridas nos seguintes locais: 19.1 - Certidão
da Justiça Federal Via Internet no Endereço: http://www.jfmg.jus.br (Se for de
Barbacena, gentileza selecionar a opção: Subseção Judiciária - São João Del Rei)
19.2 – Certidão da Justiça Estadual Via internet no Endereço: http://www.tjmg.
jus.br Rua Belisário Pena, 456 – Centro – Fórum Mendes Pimentel – Barbacena/
MG - Telefone: 3339-5000 19.3 - Certidão da Polícia Civil - Via Internet no Endereço:
https://wwws.pc.mg. gov.br
ANEXO II
CANDIDATOS CONVOCADOS
CANDIDATA AO CARGO DE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

PORTARIA Nº. 073/2022 - Art. 1º. Instituir Comissão Especial para supervisionar
e acompanhar a realização do Processo Seletivo nº 02/2022 do Serviço de Agua
e Saneamento – SAS. Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para
comporem a referida Comissão:I - Josiane de Carvalho Barbosa, matrícula 272, que
a presidirá; II - Eliane Maria Rios, matrícula 293;III - Pedro Henrique de Carvalho
Moura, matrícula 1782;IV - Thaís Aparecida Guedes, matrícula 1786;V - Maria Alice
Silva Araújo Milagres, matrícula 294.Suplentes:I - Priscila Aparecida Loschi de Mello
Moura, matrícula 1828;II - Sérgio Adriano Ferreira Rodrigues, matrícula 793. Art.3º.
Dispor que a Comissão deverá coordenar todo o Processo Seletivo nº 02/2022 e
ao final, elaborar parecer circunstanciado recomendando a homologação ou não.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor nesta data e revoga as disposições contrárias.
Barbacena, 03 de agosto de 2022. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.
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PROCESSO SELETIVO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
002/2018-SERVIÇO DE AGUA E SANEAMENTO - SAS
O DIRETOR GERAL DO SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO, no uso de suas atribuições legais, tornam público que, cumprindo as etapas previstas no Processo
Seletivo destinado ao provimento de vagas temporárias para prestação de serviços
no Serviço de Água e Saneamento, de acordo com a Lei Municipal nº 4.822 de 25
de julho de 2017, regidos pelas normas estabelecidas no Edital 002/2018 e demais
legislações vigentes, determina:
1. Fica convocado os candidatos aprovados na 1ª etapa e listados no ANEXO II para
que, no prazo de 04 de agosto a 15 de setembro de 2022 apresentem na Divisão de
Recursos Humanos do SAS, situada na Av. Governador Benedito Valadares, bairro
Padre Cunha, os seguintes itens:
a) Comprovação de experiência por meio de registro de contrato de trabalho na
CTPS ou declaração de Pessoa Jurídica de Direito Público, ou de Pessoa Jurídica de
Direito Privado relativa à empresa do ramo pertinente à atividade, na qual deverão constar CNPJ e firma reconhecida, conforme exigido no edital para os cargos
pertinentes;
b) Documentação listada no ANEXO I.
2. A não apresentação ou o não cumprimento do estabelecido na letra a do Item 1,
bem como a ausência de qualquer dos documentos exigidos no ANEXO I do presente Edital implicará na desclassificação do candidato no respectivo processo seletivo.
3. Os documentos deverão ser apresentados somente pelo candidato ou por procurador devidamente nomeado para este fim.
4. O horário de recebimento dos documentos será de 12:00 às 17:00.
5. Após análise dos documentos, os candidatos serão convocados para assinar o
contrato e iniciarem suas atividades, devendo, portanto, os mesmos acompanharem as publicações referentes ao Processo Seletivo no site oficial da Prefeitura
Municipal de Barbacena (www.barbacena.mg.gov.br).

NOME

CPF

DATA NASC.

NOTA

NAYARA CRISTINA REIS SALVADOR

***.***.*86-73

04/01/1990

14

CANDIDATO AO CARGO DE MOTORISTA

19

NOME

CPF

DATA NASC.

NOTA

PAULO SÃ©RGIO TEIXEIRA

***.***.*36-94

27/02/1978

8

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

ATAS
ATA 036/2022
030ª. Sessão Ordinária – 07/06/2022 – 1º. Período – 2º. Ano da Legislatura

Presidente: Vereador Nilton Cézar de Almeida
Secretário: Vereador Filipe Luís dos Santos
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h37
”Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até à minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se
não pode estar em pé; entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva.”
(Salmos 69:1)
I – Leitura e Discussão de Atas:

Daniel Salgarello

Diretor Geral do SAS

- Não houve

ANEXO I
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO
Os documentos marcados com * estão disponibilizados para preenchimento e
impressão no endereço http://barbacena.mg.gov.br/2/concurso/docs/Formul%C3%A1rio%20-%20Processo%20Seletivo%20-%20Preench%C3%ADvel.pdf
1) 2 (duas) fotos 3X4 recente, colorida com fundo claro.
2) Original e cópia da Carteira de Identidade;
3) Original e cópia do Registro Civil (se casado);
4) Original e cópia do Título Eleitoral e certidão eleitoral Endereço: http://www.tse.
jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao -eleitoral
5) Original e cópia do CPF;
6) Original e cópia do Certificado de Reservista (se do sexo masculino);
7) Cópia e original do Nº de inscrição no PIS/PASEP (se já inscrito);
8) Cópia da 1ª e 2ª folha da Carteira de Trabalho (se tiver);
9) Comprovante de residência (Xerox).
10) Cópia e original do diploma registrado no MEC do curso exigido, para comprovação da escolaridade exigida pelo respectivo cargo ou função;
11) Declaração de encargo de família para fins de Imposto de Renda*;
12) Declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo público (poderá ser
apresentado na assinatura do contrato);
13) Ficha cadastral do Servidor*;
14) Declaração de bens e valores (cópia da última declaração de Imposto de Renda), ou, caso não possua bens ou valores, declaração de inexistência de bens e
valores*;
15) Declaração de atendimento ao disposto na Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal*;
16) Declaração de idoneidade para o exercício das atribuições do cargo de provimento em comissão*
17) Exame Médico Pré-admissional (agendar no IMAS – Instituto Municipal de Assistência ao Servidor, que fica na Rua Treze de Maio, nº344, Bairro Boa Morte).
18) Abertura de conta bancária no Banco Itaú (Xerox do cartão ou comprovante do
contrato bancário. Obs.: Pegar carta para abertura de conta no setor de entrega
de documentos – RH);
19) Certidões de bons antecedentes comprovados por meio dos setores de distribui-

II – Leitura das Correspondências e Comunicações:

- Convite - A Prefeitura Municipal de Barbacena através da Guarda Civil Municipal tem a honra de
convidar V.S. ª para a solenidade de entrega das armas calibre 38 doados pela Polícia Civil de Minas Gerais
a GCM de Barbacena. Data 20 de junho de 2022 ás 11h da manhã no centro Operacional Expedicionário
Álvaro Jabur sede da GCM, R. Egberto Halais França sem número bairro Valentim Prenassi, contamos com
sua presença.
III – Apresentação de proposições:
Do Vereador Sandro Heleno:
- Req. nº. 042/2022 - Solicitando à Casa, aprovação do plenário para Moção de Aplausos a ser enviado a
Sra. Milene Fernandes dos Santos Resende;
- Req. nº. 043/2022 - Solicitando à Casa, aprovação do plenário para Moção de Aplausos a ser enviado ao
Sr. Antônio Ricardo dos Santos Resende;
- Req. nº. 044/2022 - Solicitando à Casa, aprovação do plenário para Moção de Aplausos a ser enviado a
Sra. Raquel Tré da Conceição;
- Ind. nº. 219/2022 - Solicitando à PMB, conclusão da pavimentação asfáltica, operação tapa buracos,
capina, roçagem e troca das lâmpadas e outras manutenções necessárias em toda a extensão dos
seguintes logradouros: R. Antônio Tafuri de Melo, Hermínia Delacio Teixeira, Francisco Andrade, Corina
Pinheiro da Trindade, Dr. Cruz Machado no bairro São Pedro;
- Ind. nº. 220/2022 - Solicitando à PMB, extensão da rede elétrica próximo á igreja Santa Teresinha no
Cabeça Branca;
- Ind. nº. 221/2022 - Solicitando à PMB, criação de um Parque Ecológico nas imediações da cachoeira do
Salgado;
- Ind. nº. 222/2022 - Solicitando à PMB, Projeto de Lei denominando logradouro indicado no mapa
constante no anexo, localizado no Residencial Campo Belo, denominação de R. Cléber Pinheiro Trindade.
Do Vereador Donizete Medeiros:
- Req. nº. 039/2022 - Solicitando à Casa, aprovação do plenário para Moção de Aplausos a ser enviado ao
Sr. Wellington Genuíno Capistrano;
- Req. nº. 040/2022 - Solicitando à Casa, aprovação do plenário para Moção de Aplausos a ser enviado ao
Sr. Reinaldo Felício Lima;
- Req. nº. 041/2022 - Solicitando à Casa, aprovação do plenário para Moção de Aplausos a ser enviado ao
Sr. Joaquim Francisco Neto e Silva;
Do Vereador Zé Malão:
- Ind. nº. 234/2022 - Solicitando à PMB, manutenção do esgoto na R. Abaeté em frente ao nº. 226 bairro
Caiçaras;
- Ind. nº. 235/2022 - Solicitando à PMB, que seja recolhido os descartes de mobílias, sofás, colchões, resto
de moveis velhos e outros espalhados por todo o município;
- Ind. nº. 236/2022 - Solicitando à PMB, limpeza com recolhimento de entulhos e lixo que se encontram
nas beiras das calçadas nas ruas em frente aos lotes baldios no bairro Caiçaras;
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Do Vereador Paulinho do Gás:
- Ind. nº. 242/2022 - Solicitando à PMB, pavimentação no entorno da pracinha do sabonete, Praça Nossa
Senhora da Assunção, localizada entre as R. Francisco Sales, Coronel Antônio Teixeira, Cônego Mario
Quintão e Dr. Cláudio ambas no bairro Boa Morte;
- Ind. nº. 243/2022 - Solicitando à PMB, Projeto de Lei para a alteração do nome da pracinha do sabonete
para Praça Nossa Senhora da Assunção localizada entre as R. Francisco Sales, Coronel Antônio Teixeira,
Cônego Mario Quintão e Dr. Cláudio ambas no bairro Boa Morte;
- Ind. nº. 244/2022 - Solicitando à PMB, substituição de 6 manilhas de 40cm no curso de água que corta a
estrada da Comunidade dos Ilídios, localizada na Vargem Grande Distrito de Senhora das Dores;
- Ind. nº. 245/2022 - Solicitando à PMB, patrolamento e cascalhamento de Estrada Rural sendo seu trecho
saindo do bairro João Paulo II passando por São Miguel Arcanjo em sentido ao Hotel Fazenda Morada do

Com a Palavra pela Ordem, Ver. Zé Malão, mencionou que foi concluída a limpeza de um espaço na
Comunidade dos Costas com maquina particular em parceria com o Ver. Zé Malão e a Comunidade.
Discorreu que começaram a jogar lixo na área de lazer na Linha do Oeste próximo a sericícola, faltando
manutenção no local. Mencionou que não adianta o Ver. subir ao plenário e citar nomes de Deputados
que votaram sim ou não e se sequer ir a Audiências fora do Município representar a cidade.

Sr. Wellington Genuíno Capistrano;
- Req. nº. 040/2022 - Solicitando à Casa, aprovação do plenário para Moção de Aplausos a ser enviado ao
Sr. Reinaldo Felício Lima;
- Req. nº. 041/2022 - Solicitando à Casa, aprovação do plenário para Moção de Aplausos a ser enviado ao
Sr. Joaquim Francisco Neto e Silva;

Com a Palavra pela Ordem, Ver. Thiago Martins, mencionou que Correia de Almeida pertence a
Barbacena, e infelizmente é dividida pelo pedágio. Reiterou que o Deputado Federal Lafayette Andrada
disse que iria resolver a situação do pedágio e não cumpriu com o prometido, estando a população de
Correia de Almeida pagando por até a presente data o pedágio.

Do Vereador Zé Malão:
- Ind. nº. 234/2022 - Solicitando à PMB, manutenção do esgoto na R. Abaeté em frente ao nº. 226 bairro
Caiçaras;
- Ind. nº. 235/2022 - Solicitando à PMB, que seja recolhido os descartes de mobílias, sofás, colchões, resto
de moveis velhos e outros espalhados por todo o município;
- Ind. nº. 236/2022 - Solicitando à PMB, limpeza com recolhimento de entulhos e lixo que se encontram
nas beiras das calçadas nas ruas em frente aos lotes baldios no bairro Caiçaras;
Do Vereador Paulinho do Gás:
Lei Delegada n° 54, de
- Ind. nº. 242/2022 - Solicitando à PMB, pavimentação no entorno da pracinha do sabonete, Praça Nossa
Senhora da Assunção, localizada entre as R. Francisco Sales, Coronel Antônio Teixeira, Cônego Mario
Quintão e Dr. Cláudio ambas no bairro Boa Morte;
- Ind. nº. 243/2022 - Solicitando à PMB, Projeto de Lei para a alteração do nome da pracinha do sabonete
para Praça Nossa Senhora da Assunção localizada entre as R. Francisco Sales, Coronel Antônio Teixeira,
Cônego Mario Quintão e Dr. Cláudio ambas no bairro Boa Morte;
- Ind. nº. 244/2022 - Solicitando à PMB, substituição de 6 manilhas de 40cm no curso de água que corta a
estrada da Comunidade dos Ilídios, localizada na Vargem Grande Distrito de Senhora das Dores;
- Ind. nº. 245/2022 - Solicitando à PMB, patrolamento e cascalhamento de Estrada Rural sendo seu trecho
saindo do bairro João Paulo II passando por São Miguel Arcanjo em sentido ao Hotel Fazenda Morada do
Imperador finalizando na BR-265 em frente ao posto garanhão;
- Ind. nº. 246/2022 - Solicitando à PMB, instalação de um redutor de velocidade na R. Caminho Novo em
frente ao nº. 227 no bairro Caminho Novo.

13 de maio de

Com a Palavra pela Ordem, Ver. Zezinho Andrada, discordou das colocações feitas pelo Ver. Thiago
Martins. Discorreu sobre a situação do pedágio em Correia de Almeida, mencionou que junto aos edis
Professor Filipe e Zé Malão foi as Audiências Públicas no ano passado cumprindo seu papel de defender o
interesse do município. Reiterou que o Deputado Federal Lafayette Andrada e Deputado Estadual Coronel
2013
Henrique compareceram na Audiência Pública na cidade de Belo horizonte ao contrario do Ver. Thiago
Martins que sequer compareceu. Disse que o pedágio é uma concessão do Governo Federal e depende de
tramites do Governo Federal, sendo acompanhados por eles no site da Agência Nacional de Transportes
Terrestres - ANTT aonde consta que está em fase de elaboração de edital. Reiterou que todos tem que se
empenhar em conjunto com a expectativa e esperança que de no final do ano quando o edital sair,
tenham o resultado positivo fruto do esforço de todos para que o pedágio seja realocado em outra
localidade resolvendo o problema do município.

BARBACENA, QUARTA-FEIRA, 03 DE AGOSTO DE 2022

Como a Palavra como Líder, Ver. Thiago Martins, mencionou que tem orgulho de ter participado da vida
politica antes mesmo do seu mandato, lutando contra o fechamento da policlínica, contra o fechamento
de Escolas que foram transferidas, lutando contra a Lei Delegada e inclusive contra a colocação do pedágio

entre duas cidades. Reiterou que participou de varias Audiências Públicas no Ministério Público Federal,
disse que duvida que irá acontecer, visto em suas experiências anteriores. Mencionou que o povo está
cansado de promessas não cumpridas. Disse que participou das Audiência Públicas antes de ser Ver.
quando a população de Correia de Almeida deslocava-se de ônibus até a cidade de São João del Rei.

Do Vereador Glauber Milagres:
- Ind. nº. 237/2022 - Solicitando à PMB, patrolamento e cascalhamento de toda a extensão da Estrada da
Comunidade do Campestre e Sete Fogões;
- Ind. nº. 238/2022 - Solicitando à PMB, patrolamento e cascalhamento de toda a extensão da Estrada que
dá acesso a Comunidade do Campestre I;
- Ind. nº. 239/2022 - Solicitando à PMB, instalação de placa de proibido o tráfego de veículos pesados nas
R. José Manuel, Joaquina Maria das Mercês ambas no bairro do Carmo;
- Ind. nº. 240/2022 - Solicitando à PMB, instalação de radar fixo na R. Sabino José Ferreira na proximidade
da oficina modelo;
- Ind. nº. 241/2022 - Solicitando à PMB, instalação de sinalização horizontal e vertical na R. Eng. Antônio J.
A. de Souza esquina com a R. Dr. Varandas ambas no bairro Caiçaras.

TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 20h59
Com a Palavra pela Ordem, Ver. Flávio Maluf, mencionou que a produção da Casa tem sido fantástica, pois
os edis comparecem ao seus gabinetes, andam pelas ruas aonde a população pergunta qual tem sido a
contribuição dos Vereadores com o desenvolvimento do município, disse que talvez ela tenha sido um
pouco aquém das expectativas dos eleitores. Reiterou que antes de falar quem irá resolver deve-se
lembrar de quem criou o problema, disse que quem criou o problema do pedágio foi o Governo Dilma
pois a Estrada é Federal. Discorreu que muitos estão buscando a solução para que resolva a situação
inclusive o Deputado Federal Lafayette Andrada. Solicitou aos edis que tentem chegar um pouco mais
cedo para que se discuta previamente alguns Projetos para que possam dar andamento na pauta e trazer
desenvolvimento ao município.

O Ver. Donizete Medeiros, fez um Requerimento Verbal e solicitou ao Sr. Presidente que colocasse os
Requerimentos de nº. 039/2022, 040/2022 e 041/2022 em votação.

Com a Palavra para Direito de Resposta Ver. Thiago Martins, mencionou que cada Ver. tem que colocar a
mão na consciência com relação a obstrução de pauta. Parabenizou ao Sr. Prefeito Carlos Du que
conseguiu superar o poder do dinheiro, da influência politica e acima de tudo vencer família oligárquicas
que tentam voltar ao poder.

O Sr. Presidente deferiu a solicitação e colocou os Requerimentos de nº. 039/2022, 040/2022 e 041/2022
do Ver. Donizete Medeiros em votação. - Encerrada a discussão, os Requerimentos foram APROVADOS
POR UNANIMIDADE.

SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h59
Discussão e Votação de Projetos

Com a Palavra como Orador, Ver. Professor Filipe, reiterou que no ultimo domingo foi comemorado o Dia
do Meio Ambiente, porém não há o que se comemorar visto o Projeto de mineração da Serra do Curral,
mineração e garimpo ilegal em terras Indígenas, com aval dos Governos Estadual e Federal que incentiva
essa prática degradante que traz lucros para poucos e destruição para muitos. Discorreu sobre o sumiço
dos Indigenistas Bruno Araújo Pereira e o jornalista Dom Phillips do Jornal The Guardian na região
Amazônica. Agradeceu a Comissão de Estudos Municipais que atendeu ao pedido para que seja realizado
uma Audiência Pública no dia 13/06 ás 17h no anexo II do Instituto Federal para discutir a conservação e a
segurança da Linha do Oeste. Lamentou que o mau cheiro lançado por uma empresa da cidade,
lembrando que a legislação ambiental e a fiscalização são falhas e é claro e evidente que as medidas
tomadas pela empresa para minimizar o mau cheiro não estão sendo suficientes. Observou que é
importante que a empresa se conscientize e se responsabilize pois traz mal estar a toda a população.

VETOS - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA
- Veto Total Proj. Lei nº. 086/21 - Dispõe sobre autorização para distribuição de absorventes higiênicos nas
unidades de saúde para mulheres de baixa renda, em situação de vulnerabilidade e/ou risco social – Aut.
Executivo - PRAZO VENCIDO EM 17.03.2022 - Encerrada a discussão, o Veto foi MANTIDO POR 7 VOTOS
FAVORÁVEIS, 6 VOTOS CONTRÁRIOS E 1 ABSTENÇÃO.
Com a Palavra para Discutir, Ver. Thiago Martins, mencionou que não se trata de uma negação em ajudar
as pessoas que necessitam e sim pela questão de ser inviável pelo ponto de vista jurídico.

Com a Palavra como Orador, Ver. Zé Malão, reiterou a situação do lixo na Linha do Oeste. Mencionou que
já protocolou varias indicações para resolver o problema no túnel do trem que está em péssimas
condições. Discorreu que há R$ 58.000.000,00 disponível no caixa da Prefeitura para asfaltar as ruas no município.

Com a Palavra para Justificar, Ver. Thiago Martins, reiterou que conforme foi combinado e se tratando de
vicio de iniciativa, os edis irão atrás do Anteprojeto com Executivo dado a relevância dessa situação.

Reiterou que a população do bairro Caiçaras recebe o IPTU, mas não recebe a documentação da casa,
impossibilitando ate que se coloque luz, visto que a Cemig não o faz sem a documentação exigida.

- Veto Total Proj. Lei nº. 112/21 - Acrescenta o parágrafo 4º. Ao art. 22 e o inciso XI ao art. 30, ambos da
Lei Municipal nº. 3.240/1995 que dispõe sobre o parcelamento do solo – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO
EM 16.04.2022 – PARECER DA COMISSÃO ESPECIAL PELA DERRUBADA DO VETO

Com a Palavra como Orador, Ver. Donizete Medeiros, reiterou que vem a tribuna com muita alegria
comunicar a todos que a partir do dia 25 á 29 de junho será realizada a primeira semana da Agricultura
familiar, projeto trazido por ele e abraçado pelo Secretário de Agricultura do município. Discorreu a
respeito do Anteprojeto para que a Guarda Municipal atue no Meio Ambiente, observando a Lei 3.022 Art.
5º inciso XII que prevê que a Guarda Municipal pode atuar no Meio Ambiente do município, mantendo a
fonte dentro do município usando o material humano da Guarda Municipal. Agradeceu ao Sr. Prefeito por
ter recebido a Mesa Diretora da Câmara na prefeitura, sendo essa visita muito produtiva, dando como
exemplo o cartão combustível implementado e economizando quase R$ 1.000.000,00 para os cofres

Com a Palavra para Discutir, Ver. Thiago Martins, mencionou que parece que há um acordo para que seja
derrubado o voto.
Com a Palavra para Discutir, Ver. Professor Filipe, discorreu que são duas situações, já existe o parecer da
comissão pela derrubada do veto e existe uma questão legal pois o veto foi enviado fora do prazo.
Com a Palavra para Discutir, Ver. Zezinho Andrada, mencionou que entende que haja um entendimento
em comum acordo entre as lideranças quanto a derrubada do veto tendo em vista que foi enviado fora do
prazo, contudo do ponto de vista legal e regimental uma vez que o Executivo tem um prazo de 15 dias para
vetar ou sancionar aprovar o Projeto e ele não faça isso dentro do prazo, automaticamente o Projeto já
está aprovado, é o que se chama de Sanção Tácita. Discorreu que não há sentido em derrubar um veto
que não existe, manifestou sua discordância do ponto de vista do procedimento regimental adotado.
Solicitou ao Sr. Presidente que o veto seja retirado e encaminhado para o jurídico para um parecer com
orientação adequada.

públicos do município.
Com a Palavra como Orador Inscrito, Ver. Zezinho Andrada, discorreu que no passado houveram tentativas
em Audiências Públicas e esforços para retirar o pedágio e não foi possível. Mencionou que não concorda
com a postura derrotista e irá continuar batalhando e insistindo para que se retire o pedágio. Reiterou que
ontem foi realizada uma oficina do Parlamento Jovem, com cerca de 30 alunos de 9 Escolas Públicas e
Privadas do município, sendo debatidos saúde mental, politicas públicas conduzidas pelos acadêmicos do
curso de Psicologia da Unipac.
Em aparte Ver. Professor Filipe, deixou registrado que esteve com alunos da Escola Sesi, aonde é professor,
e eles disseram está muito empolgados com a oficina feita ontem.

O Ver. Pastor Ewerton, se manifestou em acordo ao Requerimento Verbal feito pelo edil Zezinho Andrada,
afim de que se possa ter um parecer jurídico.

O Sr. Presidente parabenizou o Ver. Professor Filipe e ao Ver. Zezinho Andrada pelo trabalho desenvolvido
no Parlamento Jovem, e aos alunos participantes do programa pelo empenho. Discorreu sobre a visita da
Mesa Diretora a prefeitura, sendo uma conversa harmônica e muito proveitosa, aonde foram levadas as
demandas relativas ao Poder Legislativo nas questões administrativas para que possam evoluir, fortalecer
e cumprir o seu papel.

O Sr. Presidente deferiu a solicitação e colocou em votação o Requerimento Verbal do Ver. Zezinho
Andrada para que o veto seja retirado de pauta e encaminhado para o setor jurídico. - Encerrada a
discussão, o Requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE.
O Sr. Presidente solicitou a Secretária da Casa que retirasse o Veto Total Proj. Lei nº. 112/21 de pauta e
encaminhe ao setor jurídico para que possa emitir parecer.

Não havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou
encerrada a presente sessão às 21h27. 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.

Com a Palavra pela Ordem, Ver. Thiago Martins, discorreu sobre o Governo do Presidente Jair Bolsonaro,
disse que ele gosta tanto de família que iria tomar o único bem que as família tem que é sua moradia.
Mencionou todos os nomes dos Deputados de Minas Gerais que votaram a favor de tal atrocidade, que
permitirá a penhora do imóvel da família.

Presidente: Vereador Nilton Cézar de Almeida

Com a Palavra pela Ordem, Ver. Glauber Milagres, reiterou aos moradores das R. Presidente Raul Soares e
Mario Luciano da Silva que as obras foram marcadas a partir do dia 6 de junho. Agradeceu ao Deputado
Federal Dr. Frederico pelo apoio. Agradeceu ao Secretário de Obras Sr. Giovanni e parabenizou a equipe
pela atenção, assim como Tatiana, Emiliane, Gilberto, Leandro e todos que ajudaram. Discorreu a respeito
da campanha feita por ele e pelo Ver. Sandro Heleno de forma simples e honesta, afirmou que ganharam a
ação judicial movida pelo Ministério Público e pelo partido MDB e sequer foi noticiado nas rádios que
tanto os atacaram, sendo comprovado inclusive de forma judicial sua inocência e a do edil Sandro Heleno.
Parabenizou ao Dr. Hendryws Rosberg Pedroza Cimino seu advogado e também ao escritório Cimino e
Faria pelo trabalho brilhante.
Em aparte Ver. Sandro Heleno, disse que está muito feliz, por ter ganhado nas urnas e também na justiça.
Discorreu a respeito da sua tristeza com o MDB pois já foi afiliado ao partido. Pediu respeito ao falar do
seu Deus na tribuna pois sempre respeitou os colegas seja qual for sua fala ou a respeito de quem.
Com a Palavra o Ver. Glauber disse que foram 12 anos trabalhando para chegar aonde chegou.
Em aparte, Ver. Thiago Martins discorreu que é um desfavor a politica que tal pessoa concorresse como
candidato a Prefeito. Disse que a Câmara vem sofrendo varias tentativas de golpes brando de pessoas que
perderam as eleições e não aceitam o resultado.

Secretário: Vereador Filipe Luís dos Santos
ATA 038/2022

032ª. Sessão Ordinária – 14.06.2022 – 1º. Período – 2º. Ano da Legislatura
Presidente: Vereador Nilton Cézar de Almeida
Secretário: Vereador Filipe Luís dos Santos
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30

Com a Palavra pela Ordem Ver. Sandro Heleno, parabenizou ao seu advogado Dr. Hendryws Rosberg
Pedroza Cimino pelo trabalho brilhante. Discorreu que está feliz pela vitoria no tribunal. Agradeceu a
Tiago Mota que também participou do processo, além da sua família que sempre o apoiou.

”E atirou para o meio deles, quais mensageiros de males, o ardor da sua ira: furor, indignação e
angústia.”
(Salmos 78:49)
I – Leitura e Discussão de Atas:
- Ata nº 026/2022 – APROVADO POR UNANIMIDADE.
- Ata nº 028/2022 – APROVADO POR UNANIMIDADE.
- Ata nº 029/2022 – APROVADO POR UNANIMIDADE.

Com a Palavra pela Ordem, Ver. Zé Malão, mencionou que foi concluída a limpeza de um espaço na
Comunidade dos Costas com maquina particular em parceria com o Ver. Zé Malão e a Comunidade.
Discorreu que começaram a jogar lixo na área de lazer na Linha do Oeste próximo a sericícola, faltando
manutenção no local. Mencionou que não adianta o Ver. subir ao plenário e citar nomes de Deputados
que votaram sim ou não e se sequer ir a Audiências fora do Município representar a cidade.

O Sr. Presidente interrompeu ás 19h43 para que o Capitão Ronaldo do Corpo de Bombeiros fosse
homenageado pelos brilhantes serviços prestados à Barbacena e a Corporação dos Bombeiros de Minas
Gerais, reabrindo a Sessão ás 19h55.

Com a Palavra pela Ordem, Ver. Thiago Martins, mencionou que Correia de Almeida pertence a
Barbacena, e infelizmente é dividida pelo pedágio. Reiterou que o Deputado Federal Lafayette Andrada
disse que iria resolver a situação do pedágio e não cumpriu com o prometido, estando a população de
Correia de Almeida pagando por até a presente data o pedágio.

II – Leitura das Correspondências e Comunicações:
- Oficio nº 231/2022 - Resposta a indicação nº 207/2022 do Vereador Glauber Milagres Gava -

Com a Palavra pela Ordem, Ver. Zezinho Andrada, discordou das colocações feitas pelo Ver. Thiago
Martins. Discorreu sobre a situação do pedágio em Correia de Almeida, mencionou que junto aos edis
Professor Filipe e Zé Malão foi as Audiências Públicas no ano passado cumprindo seu papel de defender o
interesse do município. Reiterou que o Deputado Federal Lafayette Andrada e Deputado Estadual Coronel
Henrique compareceram na Audiência Pública na cidade de Belo horizonte ao contrario do Ver. Thiago
Martins que sequer compareceu. Disse que o pedágio é uma concessão do Governo Federal e depende de
tramites do Governo Federal, sendo acompanhados por eles no site da Agência Nacional de Transportes
Terrestres - ANTT aonde consta que está em fase de elaboração de edital. Reiterou que todos tem que se
empenhar em conjunto com a expectativa e esperança que de no final do ano quando o edital sair,
tenham o resultado positivo fruto do esforço de todos para que o pedágio seja realocado em outra
localidade resolvendo o problema do município.
Como a Palavra como Líder, Ver. Thiago Martins, mencionou que tem orgulho de ter participado da vida
politica antes mesmo do seu mandato, lutando contra o fechamento da policlínica, contra o fechamento
de Escolas que foram transferidas, lutando contra a Lei Delegada e inclusive contra a colocação do pedágio

SIMACRA/SESAP

O Sr. Presidente solicitou que comunicassem a Casa que dia 15/06 ás 14h receberá o Presidente da
Câmara de Juiz de Fora Sr. Juraci Scheffer para conversa com os Vereadores.
III – Apresentação de proposições:
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Do Vereador Odair Ferreira:
- Ind. nº. 248/2022 - Solicitando à PMB, desentupimento e reparo da rede de esgoto da Rua Paracatu
próximo aos números 238 á 250 no bairro Caiçaras;
- Ind. nº. 249/2022 - Solicitando à PMB, construção de rede pluvial na Rua Paracatu próximo aos números
238 á 250 no bairro Caiçaras.
Do Vereador Sandro Heleno:

I – Leitura e Discussão de Atas:
- Ata nº 026/2022 – APROVADO POR UNANIMIDADE.
- Ata nº 028/2022 – APROVADO POR UNANIMIDADE.
- Ata nº 029/2022 – APROVADO POR UNANIMIDADE.
O Sr. Presidente interrompeu ás 19h43 para que o Capitão Ronaldo do Corpo de Bombeiros fosse
homenageado pelos brilhantes serviços prestados à Barbacena e a Corporação dos Bombeiros de Minas
Gerais, reabrindo a Sessão ás 19h55.

II – Leitura das Correspondências e Comunicações:
- Oficio nº 231/2022 - Resposta a indicação nº 207/2022 do Vereador Glauber Milagres Gava SIMACRA/SESAP

O Sr. Presidente solicitou que comunicassem a Casa que dia 15/06 ás 14h receberá o Presidente da
Lei Delegada n° 54, de
Câmara de Juiz de Fora Sr. Juraci Scheffer para conversa com os Vereadores.
III – Apresentação de proposições:

13 de maio de 2013
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Do Vereador Odair Ferreira:
- Ind. nº. 248/2022 - Solicitando à PMB, desentupimento e reparo da rede de esgoto da Rua Paracatu
próximo aos números 238 á 250 no bairro Caiçaras;
- Ind. nº. 249/2022 - Solicitando à PMB, construção de rede pluvial na Rua Paracatu próximo aos números
238 á 250 no bairro Caiçaras.

aos que se sentirem prejudicados que dentro da legalidade possam fazer seus Requerimentos e possam
seguir os tramites legais.
Com a Palavra como Orador Inscrito, Ver. Odair Ferreira, deixou suas felicitações a direção, professores e
funcionários da Escola Visconde de Carandaí no Ponto Chique do Martelo, aonde esteve presente na
quadrilha a convite da diretora Sandra, juntamente com o Sr. Prefeito Carlos Du. Parabenizou todas as
diretoras das Escolas Municipais de Barbacena que no período junino estão realizando um grande
trabalho. Saudou ao Ex-Presidente da Câmara Tereré e a sua esposa Sandra e a toda comunidade pela
belíssima festa realizada em Correia de Almeida.

Do Vereador Sandro Heleno:
- Ind. nº. 231/2022 - Solicitando à PMB, pavimentação asfáltica em toda a extensão da Rua Cônego Magela
Teixeira no bairro Andaraí;
- Ind. nº. 232/2022 - Solicitando à PMB, pavimentação total, capina e roçagem em toda a extensão da Rua
Celso Lobato Campos bairro Nova Suíça;
- Ind. nº. 233/2022 - Solicitando à PMB, encaminhe a esta Casa Projeto de Lei isentando de pagamento do
IPTU os Clubes de futebol que não usam áreas públicas no município.

Com a Palavra como Orador Inscrito, Ver. Sandro Heleno, deixou registrado seu agradecimento a todos os
edis que apoiaram as causas dos deficientes. Agradeceu ao Prefeito Carlos Du que conseguiu para os
deficientes 2 impressoras em braille, disse que a região mais próxima a ter tal impressora é a cidade de
Juiz de Fora. Parabenizou a Daniel pelo trabalho fantástico no Desenvolvimento Social, sendo que serão
atendidas também todas regiões vizinhas.

Do Vereador Zezinho Andrada :
- Ind. nº. 258/2022 - Solicitando à PMB, encaminhe o presente Anteprojeto de Lei ao Sr. Prefeito, para que
este o apresente a esta Casa Legislativa, na forma de Projeto de Lei que dispõe sobre as normas de
concessão e utilização do cordão de girassol como simbolo de identificação das pessoas com deficiências
ocultas e dá outras providências.

Com a Palavra como Orador Inscrito, Ver. Professor Filipe, discorreu sobre a Audiência Pública realizada no
dia 13/06 sobre a conservação e segurança da Linha do Oeste. Agradeceu a comissão de estudo municipais
na figura do colega Ver. Paulinho do Gás, Presidente da comissão. Reiterou que a Linha do Oeste é um
patrimonio histórico, cultural e ambiental e se encontra em estado de abandono no sentido da sua
conservação da sua descaracterização já que são observados na região inúmeros empreendimentos
imobiliários, além da questão do lixo que é acumulado e da insegurança que muitos praticantes de
caminhadas e outros esportes como o ciclismo sentem ao utilizar a região. Reiterou que há necessidade de
um plano diretor para a cidade afim de que se possa pensar outras áreas verdes para além da Linha do
Oeste. Mencionou que teve o prazer de ser convidado a fazer uma visita à Escola Estadual Henrique Diniz
pelos alunos do 5º ano e pela Professora Márcia, afim de discutir a questão lixo e dos resíduos sólidos do
município.

Do Vereador Zé Malão :
- Ind. nº. 259/2022 - Solicitando à PMB, que seja feito a ligação do esgoto sanitário das residências para
rua, na Rua A no bairro Jardim das Alterosas em aproximadamente 15 residências;
- Ind. nº. 260/2022 - Solicitando à PMB,limpeza com recolhimento da terra na Av. do Contorno no bairro
Bom Pastor;
- Ind. nº. 261/2022 - Solicitando à PMB, reparo na rede de água potável na Rua João XXIII no bairro São
José.
Do Vereador Glauber Milagres :
- Ind. nº. 253/2022 - Solicitando à PMB, reparo na Rua Professor Plínio Tostes de Alvarenga no loteamento
Campo Belo bairro Monte Mario;
- Ind. nº. 254/2022 - Solicitando à PMB, operação tapa buracos na Pç. do Salesiano;
- Ind. nº. 255/2022 - Solicitando à PMB, asfaltamento de parte da Rua Maria Ortiz no bairro do Campo;
- Ind. nº. 256/2022 - Solicitando à PMB, pintura de faixa de pedestre na Rua General Osório, nas
proximidades do estabelecimento Xeque- Mate.

Com a Palavra como Orador Inscrito, Ver. Glauber Milagres, agradeceu ao Deputado Federal Dr. Frederico e
informou aos moradores que no mais tardar em duas semanas serão iniciadas as obras nas Ruas
Presidente Raul Soares e Mario Luciano da Silva no bairro do Carmo. Agradeceu a emenda de R$
100.000,00 destinada a saúde, mencionou em breve será visto como se destinará tal recurso juntamente
com o Secretário Sr. Arinos. Discorreu a respeito da resposta sobre o IMAIP, a respeito do cancelamento
do convênio via município. Parabenizou ao Ver. Professor Filipe pela Audiência Pública a respeito da Linha
do Oeste.

PROJETO PROTOCOLADO NA CASA
- Proj Lei nº. 041/22 – Altera a redação do art. 1º. Da Lei nº. 3.554, de 15 de abril de 1999 Aut. Executivo

Com a Palavra como Orador Inscrito, Ver. Zezinho Andrada, reiterou a importância da Audiência Pública
realizada ontem sobre a preservação, conservação e segurança da Linha do Oeste. Mencionou que
Audiência Pública é um lugar importante para ouvir a comunidade e aproximar as demandas com os
trabalhos Legislativos e Executivo. Discorreu que é uma via muito importante para a cidade, tendo
também valor ambiental, esportivo e turístico para o município. Observou que desde o ano passado foram
feitas reivindicações e reuniões com o Poder Executivo sugerindo por exemplo que na Linha fossem
sinalizadas as faixas para ciclistas e pedestres sendo uma ação pontual não resolvendo o problema, porém
auxiliando o praticante de atividade física, discorreu que não houve resposta e nada foi feito infelizmente.
Ressaltou que houve uma ausência não total mas significativa do Poder Executivo na Audiência, sendo
representado apenas pela diretoria do Meio Ambiente, sendo o assunto mais amplo envolvendo
infraestrutura, laser, educação, esporte e turismo.

SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h15
Discussão e Votação de Projetos
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI
- Proj. Lei nº. 031/22 – Ratifica a 1ª alteração do contrato de consórcio do CISALV – Aut. Executivo Encerrada a discussão, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE.
- Proj. Lei nº. 002/22 - Reserva 10% (dez) por cento das vagas para afrodescendentes, pardos e índios nos
concursos para preenchimento de cargos municipais e dá outras providências – Aut. Ver. Sandro Heleno
da Silva Carvalho - RETIRADO DE PAUTA
- Votar emenda de fls.10 de autoria do Ver. Filipe Luís dos Santos
- Votar emenda de fls.13 de autoria do Ver. Filipe Luís dos Santos
- Votar emenda de fls.16 de autoria do Ver. Filipe Luís dos Santos

O Sr. Presidente informou que a Sessão de quinta-feira não acontecerá devido ao feriado, retornado na
próxima terça-feira.

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.

Com a Palavra para Discutir, Ver. Pastor Ewerton, mencionou que em analise e conversas com os edis, seu
parecer favorável na sua visão jurídica, seria de politicas públicas, contudo foi apresentado uma decisão
do STF de iniciativa privativa do Chefe do Executivo. Solicitou ao Sr. Presidente que retirasse de pauta e
encaminhasse como Anteprojeto, para que o Executivo possa encaminhar como Projeto a Casa.

Presidente: Vereador Nilton Cézar de Almeida

O Ver. Sandro Heleno autor do Projeto, solicitou ao Sr. Presidente que retirasse o Projeto de pauta para
que ele pudesse encaminhar ao Executivo como Anteprojeto.
O Sr. Presidente deferiu ao pedido do Ver. Sandro Heleno e solicitou a Secretária da Casa que fosse
retirado de pauta o Proj. Lei nº. 002/22 - Reserva 10% (dez) por cento das vagas para afrodescendentes,
pardos e índios nos concursos para preenchimento de cargos municipais e dá outras providências – Aut.
Ver. Sandro Heleno da Silva Carvalho e as emendas de fls.10; 13 e 16 de autoria do Ver. Filipe Luís dos
Santos.

Secretário: Vereador Filipe Luís dos Santos

CONSELHOS MUNICIPAIS

PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI
- Proj. Lei nº. 034/22 - Dispõe sobre as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária
do Município de Barbacena para o exercício de 2023, e dá outras providências – Aut. Executivo –
Encerrada a discussão, foi CONCEDIDA VISTA AO VEREADOR GLAUBER MILAGRES.

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS

PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE RESOLUÇÃO

Presidente: Carmen Lúcia Werneck

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

- Proj. Resolução nº. 001/22 – Altera a Resolução nº. 365 de 20 de dezembro de 2018 – Aut. Mesa
Diretora – Encerrada a discussão, foi CONCEDIDA VISTA AO VEREADOR GLAUBER MILAGRES.
PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM BLOCO:
07.06.22 - Encerrada a discussão, as proposições foram APROVADAS POR UNANIMIDADE.

TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 20h21
Com a Palavra como Orador Inscrito, Ver. Zé Malão, discorreu sobre a situação do esgoto no Jardim das
Alterosas, sendo o esgoto lançado em terrenos baldios. Reiterou que os edis que são da base do Governo
sequer o escuta enquanto fala na tribuna, solicitou respeito aos colegas. Mencionou que os trabalhadores
das obras da prefeitura estão sendo levados em veículos sem condições de uso, o que pode ter ocasionado
um acidente na pedreira. Reiterou que o material de trabalho oferecido aos garis do município são de
péssima qualidade, disse que se encontrou com um servidor que andava com o solado sendo amarrado
com fita, solicitou que haja fiscalização. Disse que quando fez solicitação para reformas e melhoras em
postos de saúde o Secretário de Saúde falou a ele que em cinco anos não poderá fazer nada em postos de
saúde, sendo atendido somente os edis que são base do Governo. Reiterou a situação da periferia do
município,tendo muitas famílias que sequer tem como se alimentar, solicitou que a Assistência Social
tome providências e assista a essas famílias. Parabenizou aos companheiros pela Audiência Pública
realizada no dia 13/06, reiterou que quando se inicia uma Audiência Pública é para ouvir e não
necessariamente levar projetos prontos.
Com a Palavra como Líder, Ver. Thiago Martins, reiterou que não adianta falar que o feijão está caro e
ainda sim apoiar o Presidente Jair Bolsonaro. Mencionou que é problemático que em pleno seculo XXI
ainda peçam por intervenção militar e defendam a cloroquina. Disse ao Sr. Presidente que a fala que
Vereador está recomendando fazer coisa pelo Executivo, sugerindo que está sendo feito tráfico de
influência, sendo falta de respeito com os colegas.
O Sr. Presidente disse em resposta aos nobres edis que todos os Projetos seguem os tramites naturais e
constitucionais. Sendo o Projeto protocolado, vem para a Secretária depois para a Presidência que defere
para as comissões e depois de feito o trabalho e voltando a Presidência e colocado na pauta e depois vai
ao plenário para votação. Quanto ao posicionamento do Vereador, ele entendeu e está gravado para que
possa ser consultado que o Vereador em questão não citou nominalmente nenhum Vereador, solicitou
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