BARBACENA, QUARTA-FEIRA, 06 DE OUTUBRO DE 2021
EXTRATO DE CONTRATOS

PODER EXECUTIVO

Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento

Contrato Administrativo de Direito Público nº 057/2021. Contratante: SAS – Serviço
de Água e Saneamento. Contratado:CID CASTILHO VALE. Fundamento Legal:artigo
9°, item V, §1° da Lei Municipal n° 2.696 e da Lei Municipal n° 3.245/95 e nos
termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, em atendimento ao Convênio Nº
005/2021. Objeto: a prestação de serviços temporários. Função:Motorista – Nível
A-17. Vigência: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período. Início
da vigência: 01/10/2021.

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 e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

Contrato Administrativo de Direito Público nº 058/2021. Contratante: SAS – Serviço
de Água e Saneamento. Contratado: VINICIUS JUNIOR DOS SANTOS MENUCI. Fundamento Legal: artigo 9°, item V, §1° da Lei Municipal n° 2.696 e da Lei Municipal
n° 3.245/95 e nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, em atendimento
ao Convênio Nº 005/2021. Objeto: a prestação de serviços temporários. Função:
Gari – Nível A-08. Vigência: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual
período. Início da vigência: 01/10/2021.

PORTARIA Nº 22.810 - CONCEDER aposentadoria por tempo de contribuição, com
proventos integrais, nos termos do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003,
à servidora Rosana Faria da Silva, Matrícula nº 9699/01, CPF nº 674.543.056-87,
no Cargo de Técnico em Educação, nível T-3-A, conforme Parecer nº 414/2021,
exarado pela Consultoria Geral do Município, com efeito retroativo a 25.06.2021.
Barbacena, 06 de agosto de 2021. (Republicado por incorreção).

Contrato Administrativo de Direito Público nº 059/2021. Contratante: SAS – Serviço
de Água e Saneamento. Contratado: MANOEL LOBO SILVA. Fundamento Legal:
artigo 9°, item V, §1° da Lei Municipal n° 2.696 e da Lei Municipal n° 3.245/95 e
nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, em atendimento ao Convênio
Nº 005/2021. Objeto: a prestação de serviços temporários. Função: Gari – Nível
A-08. Vigência: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período. Início
da vigência: 01/10/2021.

ERRATA
Na Portaria nº 22.889, publicada no e-DOB - Diário Oficial do Município do dia
05.10.2021, onde se lê “Sirlaine Margarida Candian Andretto” leia-se “Sirlane Margarida Candian Andretto” e, na Portaria nº 22.891, publicada na mesma data, onde
se lê “Renato Mauro Paiva Oliveira”, leia-se “Renato Mauro de Paiva Oliveira”.
Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

Contrato Administrativo de Direito Público nº 060/2021. Contratante: SAS – Serviço
de Água e Saneamento. Contratado: CRISTIAN LOUREIRO LEITE. Fundamento Legal: artigo 9°, item V, §1° da Lei Municipal n° 2.696 e da Lei Municipal n° 3.245/95 e
nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, em atendimento ao Convênio
Nº 005/2021. Objeto: a prestação de serviços temporários. Função: Gari – Nível
A-08. Vigência: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período. Início
da vigência: 01/10/2021.

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

AVISO DE LICITAÇÃO

Contrato Administrativo de Direito Público nº 061/2021. Contratante: SAS – Serviço
de Água e Saneamento. Contratado: EDWALDO LUCIANO FERREIRA. Fundamento Legal: artigo 9°, item V, §1° da Lei Municipal n° 2.696 e da Lei Municipal n°
3.245/95 e nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, em atendimento ao
Convênio Nº 005/2021. Objeto: a prestação de serviços temporários. Função:Fiscal
- Nível A-15. Vigência: O prazo do presente contrato é de 02 (dois) anos, prorrogável por igual período, conforme Processo Seletivo realizado em conformidadecom o
Edital nº 002/2018. Início da vigência: 04/10/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – PE 056/2021 – PRC 114/2021. OBJETO:
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de equipamentos de Informática, para atender as demandas existentes nos órgãos da Administração Pública Municipal. Abertura: 25/10/2021 – Horário: 09:00h. Pregoeiro: Mauro Rodrigo Gilberto
Carneiro. Informações: https://bllcompras.com; licitacao@barbacena.mg.gov.br Marcos Vinícius do Carmo – Diretor de Licitações.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

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

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 002/2017 - Partes: Município
de Barbacena – CNPJ 17.095.043/0001-09, através do Fundo Municipal de Saúde Pública/FMS, CNPJ: 14.675.553/0001-59 e Instituto José Luiz Ferreira, CNPJ:
17.084.484/0001-05. Objeto: O presente instrumento tem por objeto Prorrogar o
prazo de vigência constante da “Cláusula Terceira – Da Vigência”, bem como Atualizar a rubrica orçamentária da “Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária” do
convênio originário (fls. 40/42 – Vol.I). Data de assinatura: 01 de outubro de 2021.
Assinam: Pelo Município de Barbacena, Carlos Augusto Soares do Nascimento, Prefeito Municipal, Arinos Brasil Duarte Filho, Secretário Municipal de Saúde e Instituto
José Luiz Ferreira, Luizmar Rocha da Silva.

SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR - SIMPAS
Diretor: Fábio Russo Guimarães

EXTRATO DE PORTARIAS
O DIRETOR DO SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR – SIMPAS, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis
em vigor, em especial o art. 5º da Lei Municipal nº 4.976/2019; RESOLVE:

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

PORTARIA Nº 29/2021 - CONCEDER pensão por morte em cota parte de 100%
(cem por cento) com efeito retroativo à data do óbito à beneficiária Nelici Auxiliadora de Oliveira Nascimento, CPF nº 333.915.306-00, cônjuge do ex-servidor Sérgio
Ferreira do Nascimento, falecido em 18/09/2021, CPF nº 285.145.136-72, matrícula
0297, ocupante do cargo de Motorista nível C-25, de acordo com o art. 40, § 7º, II,
da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº
41/2003, e art. 229, I, a, da Lei Municipal nº 3.245/1995, considerando o Parecer
nº 530/2021 exarado pela Consultoria Geral do Município de Barbacena. Barbacena,
05 de outubro de 2021. Fábio Russo Guimarães - Diretor do SIMPAS.

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
do seu cargo, nos termos do art. 3º, incisos I, XVIII e XIX da Lei nº 4.975/2019,
RESOLVE:

PORTARIA Nº 30/2021 - CONCEDER pensão por morte em cota parte de 100%
(cem por cento) com efeito retroativo à data do óbito à beneficiária Tatiane Mendes Kauffmann, CPF nº 114.129.446-00, companheira em união estável do exservidor Fernando Antônio Bezerra da Silva Filho, falecido em 06/09/2021, CPF nº
025.951.887-55, matrícula 271.182, aposentado, de acordo com o art. 40, § 7º, I,
da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº
41/2003, e art. 229, I, c, da Lei Municipal nº 3.245/1995, considerando o Parecer
nº 550/2021 exarado pela Consultoria Geral do Município de Barbacena. Barbacena,
05 de outubro de 2021. Fábio Russo Guimarães - Diretor do SIMPAS.

PORTARIA Nº 184/2021 - Art. 1º. Instituir, no âmbito do Serviço de Água e Saneamento (SAS), Comissãopara Elaboração do Novo Plano de Cargos e Carreiras do
SAS e Organizadora de Concurso Público para Provimento de Cargos das Carreiras
Funcionais de diversos setores do SAS e Terceirizações. Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para comporem a referida Comissão: I – Gil César Pereira
de Carvalho, matrícula 731, que a presidirá; II –Elisângela Tavares Dias Tonussi,
matrícula 318; III –Eliane Maria Rios, matrícula 293; IV – Josiane de Carvalho, matrícula 172; V – Flávio Lúcio de Paula Gonzaga, matrícula 203; VI – Pedro Henrique
Carvalho Moura, matrícula 1782; Art. 3º A comissão compete o acompanhamento
ea fiscalização de atividades e eventos de todo os processos dos referidos certames,
bem como realizar estudos para elaboração do novo plano de cargos e carreiras
do SAS. Art. 4º Esta Portaria entra em vigor nesta datae revoga as disposições
contrárias. Barbacena,06 de outubro de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL
DO SAS.

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito
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altera dispositivos da Lei Municipal nº. 4.015, de 18 de abril de 2007 e dá outras
providências – Autoria Mesa Diretora da Câmara. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Projeto Lei nº. 131/19 – Modifica o art. 1º., § único, art. 2º. e suprime o art. 3º. da
Lei Municipal nº. 3.890 de 27 de outubro de 2005 e dá outras providências – Autoria Vereador Carlos Dú. VISTAS CONCEDIADAS AO VEREADOR CARLOS DÚ. Projeto
Lei nº. 139/19 – Autoriza a outorga de concessão ou permissão para exploração dos
serviços de crematório privados no município e dá outras providências – Autoria do
Executivo. VISTAS CONCEDIDAS A VEREADORA VÂNIA CASTRO. Projeto de Lei nº.
002/2020 – Denomina Rua Antônio Ferreira da Silva Sobrinho – Autoria do Executivo. APROVADO POR UNANIMIDADE. Projeto Lei nº. 003/2020 – Proíbe o manuseio,
a utilização, a queima e soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como
de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de Barbacena e dá outras providências – Autoria do Vereador José Newton de Faria. RETIRADO DE PAUTA. Projeto Lei nº. 017/2020 – Dispõe sobre a obrigatoriedade dos
hospitais e maternidades para orientação de primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita de recém-nascidos no município de Barbacena e dá outras providências– Autoria Vereador José
Newton de Faria. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR CARLOS DÚ. Projeto de
Decreto Legislativo nº. 003/2020 – Comemora os 50 (cinquenta) anos da Paróquia
de Santo Antônio e dá outras providências – Autoria da Vereadora Joanna Bias
Fortes. APROVADO POR UNANIMIDADE. PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM BLOCO 07.04.2020 – APROVADO POR UNANIMIDADE. 23.04.2020 – APROVADO POR UNANIMIDADE.
28.04.2020 – APROVADO POR UNANIMIDADE.
05.05.2020 – APROVADO POR UNANIMIDADE. Com a palavra pela ordem o vereador Carlos Dú disse que é importante que a prefeitura e a Secretaria de Saúde se
preocupe em orientar a população para que estes saibam se portar em caso de
suspeita de COVID-19. Requerimento nº. 036/19 de autoria do Vereadora Vânia
Maria de Castro a pedido do Vereador José Newton de Faria. APROVADO POR UNIANIMIDADE. Requerimento nº. 071/19 de autoria do Vereador Edson Rezende Morais a pedido do Vereador José Newton de Faria. RETIRADO DE PAUTA. TERCEIRA
PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 21H29 Não havendo oradores inscritos o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão às
21h20 e eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente
ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário: Vereador
José Jorge Emídio.

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
Presidente: Ewerton José Duarte Horta Júnior

ATAS
ATA 026/2020 - 022ª Sessão Ordinária – 12.05.2020 – 1º Período – 4º Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário: José Jorge
Emídio. Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30. “Certa ocasião, um perito na lei levantou-se
para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: ‘Mestre, o que preciso fazer para herdar a
vida eterna?’ ‘O que está escrito na Lei?’, respondeu Jesus. ‘Como você a lê?’ Ele
respondeu:‘Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma,
de todas as suas forças e de todo o seu entendimento’[a] e ‘Ame o seu próximo
como a si mesmo”. (Lucas 10:25-27). I - Leitura e Discussão da Atas: - Ata n°
006/2019 – Aprovada por unanimidade. II – Leitura da Correspondência e Comunicações: - Não houve. III- Apresentação de Proposições: - Do vereador José Jorge:
- Indicação nº 143/2020 – Solicita ao Sr. Prefeito que estude a possibilidade de
serem instaladas barreiras sanitárias nas entradas do nosso município; - Indicação
nº 141/2020 – Solicita limpeza, roçagem e capina da Praça Dr. Jardim no São José;
- Indicação nº 142/2020 – Solicita limpeza, roçagem e capina da Rua Getúlio Vargas
no Centro. - Do vereador Amarílio: - Indicação nº 139/2020 – Solicita que a presente indicação seja levada à apreciação do Prefeito Municipal para solicitar o estudo
de viabilidade de envio do Projeto de Lei a esta Casa no sentido de conceder isenção do pagamento de valores a título de inscrição em concursos públicos no âmbito
do município de Barbacena para os eleitores convocados e nomeados na prestação
de serviço eleitoral. - Da Mesa da Câmara: - Requerimento nº 027/2020 – Requer
seja consignado um voto de profundo pesar pelo falecimento do jovem Henzo Clisthenes Souza Araújo. - Da vereadora Joanna Bias Fortes: - Requerimento nº
003/2020 – Requer seja expedida moção congratulatória ao Sr. Sandro Wallace
Pereira, pelos relevantes serviços prestados a Barbacena; - Indicação nº 081/2020
– Solicita operação tapa buracos na Rua Santana, Santo Antônio; - Indicação nº
082/2020 – Solicita operação tapa buracos na Rua Pedro Stefano, São Pedro; - Indicação nº 079/2020 – Solicita operação tapa buracos na Rua Demétrio Ribeiro,
Santo Antônio; - Indicação nº 078/2020 – Solicita operação tapa buracos na Rua
Cento e um, no loteamento Greenville; - Indicação nº 077/2020 – Solicita operação
tapa buracos na Rua Cento e três, no loteamento Greenville;- Indicação nº
076/2020 – Solicita operação tapa buracos na Rua Padre Manoel Rodrigues, Bom
Pastor; - Indicação nº 075/2020 – Solicita operação tapa buracos na Rua Osvaldo
Cruz, bairro Jardim; - Indicação nº 074/2020 – Solicita operação tapa buracos na
Avenida dos Bandeirantes, Novo Horizonte; - Indicação nº 073/2020 – Solicita operação tapa buracos na Avenida Brasil, Novo Horizonte; - Indicação nº 581/2019 –
Solicita remarcação da faixa de pedestres de toda a Avenida Bias Fortes, Centro; Indicação nº 580/2019 – Solicita remarcação da faixa de pedestres de toda a Rua
Sete de Setembro, Centro; - Indicação nº 578/2019 – Solicita a implantação de um
redutor de velocidades na Rua Marcolina Rodrigues Campos, João Paulo II; - Indicação nº 577/2019 – Solicita a implantação de dois redutores de velocidades na Rua
José de Medeiros, João Paulo II. - Do vereador Edson Rezende: - Requerimento nº
028/2020 – Requer seja expedida uma moção de louvor aos trabalhadores da área
da saúde pelos relevantes serviços prestados a Barbacena e região; - Requerimento
nº 029/2020 – Requer seja expedida uma moção de louvor aos servidores das
guarda municipal, polícia militar e do corpo de bombeiros militar pelos relevantes
serviços prestados a Barbacena e região; - Requerimento nº 030/2020 – Requer
seja expedida uma moção de louvor aos trabalhadores dos serviços essenciais pelos
relevantes serviços prestados a Barbacena e região. Requerimento 028/2020: Requer seja expedida uma moção de louvor aos trabalhadores da área da saúde pelos
relevantes serviços prestados a Barbacena e região. Autoria do vereador Edson
Rezende. APROVADO POR UNANIMIDADE. Requerimento nº 029/2020 – Requer
seja expedida uma moção de louvor aos servidores das guarda municipal, polícia
militar e do corpo de bombeiros militar pelos relevantes serviços prestados a Barbacena e região. Autoria do vereador Edson Rezende. APROVADO POR UNANIMIDADE. Requerimento nº 030/2020 – Requer seja expedida uma moção de louvor aos
trabalhadores dos serviços essenciais pelos relevantes serviços prestados a Barbacena e região. Autoria do vereador Edson Rezende. APROVADO POR UNANIMIDADE. Com a palavra pela ordem o vereador Ewerton Horta disse que o Executivo tem
desenvolvido um bom trabalho no que tange ao combate e controle ao COVID-19,
parabenizou a Secretária da Saúde e disse que infelizmente agora o que tem que
ser feito é aguardar as decisões da macrorregião. Pontuou que encaminhou ao
prefeito um requerimento para que os salões de belezas e as academias possam
reabrir, uma vez que esses serviços estando dentro dos serviços fundamentais e
respeitando as medidas sanitárias estes poderão voltar ao funcionamento. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20:05 Discussão e Votação de Projetos
VETOS - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA Veto Total Projeto de Lei nº 020/2019 - Dispõe sobre a prevenção e a conscientização dos riscos e consequências relacionados
ao aborto - Autoria Executivo – VETO DERRUBADO POR UNANIMIDADE. PRIMEIRA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI Projeto de Lei nº. 096/19 – Altera e incluem dispositivos na Lei Municipal nº 4.169, de 30 de abril de 2009, que Dispõe sobre o Plano de Cargos e Vencimentos da Câmara Municipal de Barbacena, autoriza
realização de Concurso Público e dá outras providências – Autoria da Mesa Diretora
Câmara. RETIRADO DE PAUTA. Projeto de Lei nº. 014/2020 – Acrescenta inciso,

ATA 027/2020 - 023ª Sessão Ordinária – 14.05.2020 – 1º Período – 4º Ano da
Legislatura. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário: José
Jorge Emídio. Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA
PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30. “Eu, a todo aquele que ouve as palavras
da profecia deste livro, testifico: Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe
acrescentará os flagelos escritos neste livro e, se alguém tirar qualquer coisa das
palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvoe da vida, da cidade
santa e das coisas que se acham escritas neste livro”. (Apocalipse 22). I - Leitura
e Discussão da Atas: - Ata da audiência pública do dia 11 de outubro de 2019
– Aprovada por unanimidade. II – Leitura da Correspondência e Comunicações:
- Não houve. III- Apresentação de Proposições: - Não houve. Com a palavra pela
ordem o vereador José Jorge Emídio disse que ocorreu no bairro Santa Efigênia
uma situação desagradável, onde pessoas más intencionadas estavam entrando
nas residências informando serem da Secretaria de Saúde, dizendo que iriam fazer
um teste do COVID – 19, pontuando que a Polícia foi imediatamente acionada.
Destacou que é importante que a população fique atenta a esse tipo de golpe,
que tem se tornado cada vez mais comum com a pandemia. Com a palavra pela
ordem o vereador Ewerton Horta disse que esteve em reunião com a Dra. Darcilene
com o objetivo de tratar do retorno do comércio de Barbacena, disse que pontuou
durante a reunião que o município tem feito o seu dever de casa, destacando que
Barbacena já possui praticamente todos os leitos propostos. Disse que nas últimas
semanas buscou-se regulamentar a situação das tele entregas, destacando que é
preciso se organizar para que possa haver a reabertura do comércio. Com a palavra
pela ordem o vereador Edson Rezende disse que encaminhou um ofício à Secretaria de Educação cobrando esclarecimentos acerca da suspensão dos contratos
das monitoras e professoras de apoio da rede municipal de ensino. Com a palavra
pela ordem o vereador Carlos Dú disse que está faltando água em alguns bairros
da cidade e que essa situação é recorrente, disse que esteve em contato com o
Serviço de Água e Saneamento – SAS e obteve a informação de que o reservatório
está com nível abaixo do necessário e depois outra informação de que uma bomba
havia queimado, e que então questiona por qual razão não compram uma bomba
reserva, porque o que não pode é uma cidade deste tamanho ficar sem água. Com
a palavra pela ordem o vereador Thiago Martins disse que saiu uma notícia de que a
Câmara está apoiando a reabertura do comércio nesse momento, mas que é preciso
esclarecer que nem todos vereadores apoiam tal atitude, destacando que, inclusive,
reabrir academias nesse momento não é a melhor alternativa. Com a palavra pela
ordem o vereador José Newton disse que o governo municipal optou por fazer algumas alterações nos últimos dias, sendo que uma delas é emitir decretos de forma
semanal, justamente para acompanhar o desenvolvimento e as circunstâncias reais.
Destacou que quando a retomada do comércio e principalmente da feira livre, está
sendo objeto de estudo e ocorrerá no momento correto e da forma mais adequada
possível. Com a palavra pela ordem a vereadora Vânia de Castro disse que no momento estamos vivendo uma situação delicada e que a nova atualização do boletim
epidemiológico apresenta números preocupantes. Destacou que as vezes é dito
que se tem colocado uma pressão muito grande sobre a administração pública, mas
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que é preciso sim haver uma cobrança rigorosa sob as tomadas de decisões. Com
a palavra pela ordem o vereador Thiago Martins disse que com a vida das pessoas
não se brinca e que não é permitido colocar em risco a vida de funcionários visando
apenas o lucro, destacou que o aumento de casos ocasiona uma superlotação nos
hospitais e que quando isso ocorre não o que se fazer de imediato. Com a palavra
pela ordem o vereador Ewerton Horta disse que gostaria de deixar registrado a
situação das academias e dos salões de beleza, destacou que as pessoas apenas
querem trabalhar e levar o pão para dentro de suas casas. Destacou que em âmbito
municipal todos apoiam o trabalho da Secretaria de Saúde. Com a palavra o vereador Edson Rezende disse que ontem morreram mais de oitocentas pessoas vítimas
de COVID-19 em um único dia e que infelizmente isso não é nenhuma novidade,
pois ocorreu na Europa, que inclusive é muito mais desenvolvida que nós. Destacou
que não podemos pensar que o que ocorreu lá não vai ocorrer no Brasil, até porque
já está acontecendo, pontuou que o melhor remédio para enfrentar a situação foi o
isolamento, em todos os países, uma vez que o vírus é altamente contagioso. Com
a palavra pela ordem o vereador Thiago Martins disse que uma verdadeira indústria
de desinformação, fomentada pelo Presidente da Republica tem tomado conta, que
tem-se defendido o uso da cloroquina, mas que não há nenhum estudo cientifico
que comprove a eficácia. Destacou que é desumano politizar uma pandemia, que
a pandemia ocorre em todo o mundo e não só no Brasil e que a medida de distanciamento social é adotada em todos países e não só no Brasil. SEGUNDA PARTE
– ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20:00 Discussão e Votação de Projetos SEGUNDA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI Projeto Lei nº. 014/20 – Acrescenta

inciso, altera dispositivos da Lei Municipal nº. 4.015, de 18 de abril de 2007 e
dá outras providências – Autoria da Mesa Diretora da Câmara. APROVADO POR
UNANIMIDADE. Projeto Lei nº. 002/20 – Denomina Rua Antônio Ferreira da Silva
Sobrinho – Autoria do Executivo. APROVADO POR UNANIMIDADE. Projeto Decreto
Legislativo nº. 003/2020 – Comemora os 50 (cinquenta) anos da Paróquia de Santo
Antônio e dá outras providências – Autoria da Vereadora Joanna Bias Fortes. APROVADO POR UNANIMIDADE. Projeto Lei nº. 096/19 – Altera e incluem dispositivos na
Lei Municipal nº 4.169, de 30 de abril de 2009, que dispõe sobre o Plano de Cargos
e Vencimentos da Câmara Municipal de Barbacena, autoriza realização de Concurso
Público e dá outras providências – Autoria da Mesa Diretora Câmara. APROVADO
POR UNANIMIDADE. Projeto Lei nº. 131/19 – Modifica o art. 1º., § único, art. 2º.
e suprime o art. 3º. da Lei Municipal nº. 3.890 de 27 de outubro de 2005 e dá
outras providências – Autoria Vereador Carlos Dú. RETIRADO DE PAUTA. Projeto
Lei nº. 139/19 – Autoriza a outorga de concessão ou permissão para exploração
dos serviços de crematório privados no município e dá outras providências – Autoria
do Executivo. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR THIAGO MARTINS. TERCEIRA
PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 21H20 Não havendo oradores inscritos o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão às
21h20 e eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente
ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário: Vereador
José Jorge Emídio.
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