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Matrícula
nº 5419/01, CPF nº 722.920.246-91, no Cargo de Professora, nível P-4-A, conforme Parecer nº 223/2021, exarado pela Consultoria Geral do Município, com efeito
retroativo a 11.04.21. Barbacena, 07 de maio 2021.

PORTARIA Nº 22.679 - CONCEDER aposentadoria por tempo de contribuição, com
proventos integrais, nos termos do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 c/
c art. 40, §5º da CF/1988, à servidora Dimeia Jacinta Ferreira Machado, Matrícula
nº 11016/01, CPF nº 601.352.716-49, no Cargo de Professora, nível P-5, conforme
Parecer nº 185/2021, exarado pela Consultoria Geral do Município, com efeito retroativo a 16.03.21. Barbacena, 07 de maio 2021.
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SAS – PE 007/2021 – PRC 008/2021 - OBJETO: Registro de Preços para futura e
mactuide potatuus, urionsu nihilica; intem, nequonsilia resserum moverfiriam ala
eventual aquisição de materiais elétricos para manutenção dos equipamentos, poL. Valicaut ponsum pos peri terbenatus, cauc ocae aucontus confeculla norem, veri
ços, bombas, e instalações prediais da Autarquia - VENCEDORA: MINAS MOTORES
imus hostorestis depse nos, ut L. Ur aus, nem orunisque contiqu onstem mora mei
ELETRICOS LTDA , inscrita no CNPJ sob nº 01.203.826/0001-10. Lotes, por valores
senatquide tem. Senatus? Ponsult orissi te co is hem nonsimp raeti, conferes? Mus,
unitários: 01 R$ 33,33 - 02 R$ 42,68 - 03 R$ 0,70 – 04 R$ 2,67 – 05 R$ 0,83 – 06
tebatquam tera? Batoremus consunum Palis morterf ecupiemus? quem none auci
R$ 2,02 – 07 R$ 139,49 - 08 R$ 184,27. Homologação : 29/04/2021 Daniel Salgapari fursum estrissedo, qua cludactam niae acturev ilnemquam mei ponsing ulleger
rello – Diretor do SAS.
raciemus, sedessi cote imoverum Romniam poenati fecient racturo, Cate te condit,
senatra voltum niqui sendierebem, que quem ina, num furox nostissenit a ina, virte,
SAS - PRC Nº 011/2021 – PE Nº 009/2021. Objeto: Contratação de empresa esPublique-se na forma da lei
pecializada na fabricação e montagem
de ETE (Estação de Tratamento de Esgoto)
Gustavo Ferreira de Souza
pré-fabricada em polímeros
e fibra
de vidro,
sob o regime
de empreitada global por
Secretário
Municipal
de Gabinete
do Prefeito
preço unitário, incluindo o fornecimento de todo o material, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra e demais insumos necessários. Licitante vencedor: TECNIPAR
AMBIENTAL LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 02.190.531/0001-10, lote único pelo
1 valor total de R$335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais). Homologação:
04/05/2021. Daniel Salgarello – Diretor Geral do SAS.
SAS - PRC Nº 014/2021 – PE Nº 013/2021. Objeto: Aquisição de dois conjuntos motobomba submersível para drenagem de água acumulada das casas de
bombas (Captação do Rio das Mortes e Captação BR 040. Licitante vencedor: A
SANTOS COMÉRCIO DE BOMBAS E LOCAÇÃO EIRELI., inscrita no CNPJ sob o nº
36.939.539/0001-58, lotes 01 e 02, pelo valor total de R$5.175,00 (cinco mil cento
e setenta e cinco reais). Homologação: 04/05/2021. Daniel Salgarello – Diretor
Geral do SAS.

PORTARIA Nº 22.680 - CONCEDER aposentadoria por tempo de contribuição, com
proventos integrais, nos termos do art. 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003
c/c art. 40, § 5° da CF/1988, à servidora Lúcia de Fátima Pires Silva, Matrícula nº
10290/01, CPF nº 553.026.296-15, no Cargo de Professora, nível P-5, conforme
Parecer nº 186/2021, exarado pela Consultoria Geral do Município, com efeito retroativo a 24.03.2021. Barbacena, 07 de maio de 2021.

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

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SAS

PORTARIA Nº 22.681 - CONCEDER aposentadoria por tempo de contribuição, com
proventos integrais, nos termos do art. 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003
c/c art. 40, § 5° da CF/1988, à servidora Maria da Consolação Henriques Quintão,
Matrícula nº 15183/01, CPF nº 529.881.476-04, no Cargo de Professora, nível P-5,
conforme Parecer nº 219/2021, exarado pela Consultoria Geral do Município, com
efeito retroativo a 06.04.2021. Barbacena, 07 de maio de 2021.

Diretor: Daniel Salgarello

EXTRATO DE CONTRATOS
Contrato Administrativo nº 012/SAS/2021. Contratante: SAS - Serviço de Água e
Saneamento. Fornecedor:DETROIT DEMOLIÇÕES DE CONSTRUÇÃO E GERAL E O
COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ n° 33.242.200/0001-00.
Origem: Processo nº 004/2021 - Pregão Eletrônico n° 005/2021. Gestor (a): Francisco Dorneles da Costa. Valor estimado:R$ 197.702,17 (cento e noventa e sete mil
setecentos e dois reais e dezessete centavos). Vigência: 12 (doze) meses a contar
da data da sua assinatura. Data da Assinatura: 28 de abril de 2021.

PORTARIA Nº 22.682 - CONCEDER aposentadoria por tempo de contribuição, com
proventos integrais, nos termos do art. 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003,
ao servidor José Naves Moreira, Matrícula nº 2520/01, CPF nº 333.181.746-53, no
Cargo de Encarregado, nível C-28, conforme Parecer nº 220/2021, exarado pela
Consultoria Geral do Município, com efeito retroativo a 09.04.2021. Barbacena, 07
de maio de 2021.

Contrato Administrativo nº 013/SAS/2021. Contratante: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Fornecedor:NÉLIA MARIA CYRINO LEAL EPP, CNPJ n° 11.109.083/000178. Origem: Processo nº 004/2021 - Pregão Eletrônico n° 005/2021. Gestor (a):
Francisco Dorneles da Costa. Valor estimado: R$ 8.250,00(oito mil duzentos e cinquenta reais). Vigência: 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura. Data
da Assinatura: 29 de abril de 2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo,
em conformidade com a legislação em vigor, em especial com o disposto no Decreto
nº 8.402, de 14 de dezembro de 2018; e na forma do artigo 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:
PORTARIA Nº 22.683 - 1 – REVOGAR a designação dos membros do Comitê Gestor
Intersetorial para Atenção Integral à Criança e ao Adolescente abaixo relacionados,
constante da Portaria nº 20.475, de 29 de maio de 2019: 1.1 - representante da
Subsecretaria Municipal de Programas Sociais: Luiz Henrique Alves Donato. 1.2
- representante do Conselho Tutelar: Dolores Moreira Lopes. 1.3 - representante
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: Lenici Florêncio
Costa. 1.4 - representante do Conselho Municipal de Assistência Social: Camila
Alexsandra de Assis Almeida. 2 – DESIGNAR para compor o Comitê Gestor Intersetorial para Atenção Integral à Criança e ao Adolescente, os seguintes membros:
2.1 - representante da Secretaria Municipal de Assistência Social: Camila Alexsandra
de Assis Almeida. 2.2 - representante do Conselho Tutelar: Raíza Gurgel de Oliveira.
2.3 - representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: Getúlio Costa Melo. 2.4 - representante do Conselho Municipal de Assistência
Social: Vânia Maria de Castro. 3 – DISPOR que a presente Portaria entre em vigor
na data de sua publicação. Barbacena, 07 de maio de 2021.

EXTRATO DE CONVÊNIOS
Convênio n° 002/2021. Convenente: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Conveniada: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE
DE MINAS GERAIS – CAMPUS BARBACENA, CNPJ nº 10.723.648/0005-73. Objeto:
A formalização das condições básicas para a realização de estágio obrigatório, pesquisa e extensão para alunos regularmente matriculados nos cursos técnicos, tecnológicos, licenciaturas, bacharelados e engenharias oferecidos pelo CONVENIADO
e aceitos pela CONVENENTE, entendido como estratégia de profissionalização que
complementa o ensino-aprendizagem nos termos da Lei 11.788/08. Prazo: 04 (quatro) anos, a partir da data de sua assinatura, podendo ser renovado (nos termos da
Lei 8666/93). Data da assinatura: 14 de abril de 2021.
Convênio nº 038/2021. Partes: O Município de Barbacena e a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais – ARISB/MG, CNPJ n°
20.928.303/0001-86. Anuente – Interveniente: SAS- Serviço de Água e Saneamento. Objeto: Cooperação a delegação das competências municipais de regulação e
fiscalização dos serviços públicos de água e esgoto do Município de Barbacena,
Estado de Minas Gerais. Fundamento: Lei Federal n° 11.445/2007, autorizado pelas cláusulas quinta, §2º, oitava, inciso VI, nona, caput e septuagésima quarta
da 2º alteração do Protocolo de Intenções. Vigência: 5 (cinco) anos, a contar de
02/05/2021. Valor: Será pago mensalmente pela Anuente-Interveniente ao ARISB,
para execução das atividades descritas na Cláusula Segunda o valor correspondente
a R$ 0,34 (trinta e quatro centavos) por economia de água e R$ 0,34 (trinta e quatro centavos) por economia de esgoto na forma disposta no Anexo VI do Protocolo
de Intenções (2 ° Alteração de Contrato de Consórcio Público) e Resolução Administrativa ARISB/MG 110/2020. Data da Assinatura: 02 de maio de 2021.

PORTARIA Nº 22.685 - 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 5.003, de 27 de novembro de 2019; e na forma do art.
26, II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:
EXONERAR Greiciela Roman Rodrigues, do Cargo de Provimento em Comissão de
Chefe do Distrito Sanitário (3), na Diretoria de Vigilância e Ações de Saúde, na
Secretaria Municipal de Saúde, a partir desta data. Barbacena, 07 de maio de 2021.
Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

1

MAIO
B ABARBACENA,
R B A C E N A, S ESEXTA-FEIRA,
X TA-F E I R A, 0807D DE
E JA
N E I RDE
O D2021
E 2021
EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS
PODER EXECUTIVO

Prefeito:
Carlosn°Augusto
SoaresContratante:
do Nascimento
1° Termo Aditivo
ao Contrato
008/SAS/2021.
Serviço de Água e
Saneamento – SAS. Contratado (a):GLOBAL BOMBAS HIDRÁULICA E ELÉTRICA
D
E
C
R
E
TO
M
U
N
I
C
I
PA
L
LTDA, CNPJ n° 19.091.655/0001-40. Objeto: a revisão de preços do Contrato n°
008/SAS/2021, conforme determinação da Lei 8.666/93 em seu art. 65, II, “d”,
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3° Termo Aditivo ao Contrato n° 002/SAS/2021. Contratante: Serviço de Água e Savir is ta, nessi turbis dum is moripio, probunul unt con Itam, tam loccibus estraed
neamento – SAS. Contratado (a): POSTO BELVEDERE DE BARBACENA LTDA, CNPJ
pre, sed re avendic ina, sentem ta vicervit, nunum tabunum teme di, viderte llatua
nº 19.482.441/0001-03. Objeto: a revisão dos valores registrados no Contrato n°
002/SAS/2021, com vistas ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro,
aplicando-se para a Gasolina o índice de 24,70%, passando para R$ 5,730, para
o Diesel o índice de 13,10% passando para R$ 4,34, e para o Etanol o índice de 1
27,70% passando para R$ 4,15, contar de 20/03/2021. Data da Assinatura: 09 de
abril de 2021.
1° Termo Aditivo ao Contrato n° 009/SAS/2021. Contratante: Serviço de Água e
Saneamento – SAS. Contratado (a):RESTAURANTE LANCHONETE BAR JP LTDA ME, CNPJ n° 14.983.991/0001-84. Objeto: a revisão de preços do Contrato n° 009/
SAS/2021, conforme determinação da Lei 8.666/93 em seu art. 65, II, “d”, aplicando-se para o Item 01 o índice de 25%, passando para R$ 11,00, com vigência a
partir de 26/03/2021. Data da Assinatura: 06 de abril de 2021.
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27/04/2021

A Ponto Rápido Eireli EPP

R$ 1.152,00

R$ 820,80

R$ 358,00

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

PODER LEGISLATIVO
Presidente: Ewerton José Duarte Horta Júnior

4° Termo Aditivo ao Contrato n° 021/SAS/2018. Contratante: Serviço de Água e
Saneamento – SAS. Contratado (a):OI MÓVEL S.A, CNPJ nº 05.423.963/0001-11.
Objeto: a prorrogação de prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, a contar de
18 de maio de 2021. Data da Assinatura: 14 de abril de 2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
ATAS
ATA 012/2021 - 008ª Sessão Ordinária – 11.03.2021 – 1º Período – 1º Ano da Legislatura - Presidente: Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Secretário:
Vereador Odair José Ferreira - Vereadores Presentes: Conforme registro em livro
próprio.PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30. “Porque diadema de
graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores, com blandícias, te quiserem tentar, não consintas. Se disserem: Vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes. ” Provérbios 1:9-11
- I - Leitura e Discussão das Atas - Ata n. 009/2021 – Aprovada por unanimidade.
- Ata n. 010/2021 – Aprovada por unanimidade. II – Leitura da Correspondência e
Comunicações - Ofício n°. 041/2021 – Prefeitura Municipal de Barbacena – Gabinete do Prefeito – comunicando a esta Casa Legislativa abertura de crédito extraordinário ao orçamento vigente, por meio do Decreto Municipal n°. 8.842/2021, publicado em 03 de março, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de
Saúde através dos ofícios FMS/Direção/SESAP n°s. 164, 170 e 175/21, respectivamente, e em conformidade com os procedimentos da Diretoria de Planejamento –
DIPLAN/SEFAZ.- Audiência Pública presencial amanhã dia 12 às 16 horas no Plenário desta Casa com transmissão online com o seguinte tema: “Volta das Aulas no
Município de Barbacena”. - Comunicação Externa n°. 494/2021 – GRUA – Ubá, 25
de fevereiro de 2021 – Ao Senhor Ewerton José Duarte Horta Júnior – Presidente da
Câmara Municipal de Barbacena – MG. Referência/Assunto: Campanha educativa e
informativa sobre saneamento. Senhor Presidente, em atenção ao assunto em referência, a Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais – COPASA/MG, em
conformidade com a Lei Federal 11.445, de 05 de janeiro de 2007, alterada pelo
Novo Marco Legal do Saneamento – Lei Federal 14.026, de 15 de julho de 2020, o
Código de Saúde do Estado de Minas Gerais – Lei Estadual 13.317, de 24 de setembro de 1999, e a Resolução ARSAE-MG 131, de 11 de novembro de 2019, informa
que promoverá campanha educativa e informativa destinada à conscientização dos
cidadãos quanto à obrigatoriedade e os benefícios da conexão das suas edificações
ás redes públicas de saneamento disponíveis. A adesão dos imóveis às redes públicas de saneamento não se trata apenas de uma obrigação legal, regulatória e
contratual, mas, sobretudo, de garantia à saúde dos cidadãos, de proteção ao meio
ambiente, de desenvolvimento socioeconômico do Município e de equidade econômica para os cidadãos que já conectaram seus imóveis às redes públicas e arcam
com os custos da ociosidade das mesmas. Oportunamente, conforme Art. 20 da
Resolução ARSAE-MG 131/2019, a companhia fornecerá ao titular dos serviços (Município) a relação das edificações que não aderiram às redes públicas de saneamento, mesmo após a campanha de conscientização e notificação, para as providências
cabíveis. A COPASA MG reforça que para cumprimento integral das obrigações contratuais mútuas, bem como, para se obter a adequada prestação dos serviços,
permitindo à sociedade colher os frutos advindos do saneamento como melhoria da
saúde das pessoas, o desenvolvimento socioeconômico e a preservação do meio
ambiente, é fundamental que o Município tome ações, de sua competência, destinadas à conexão dos imóveis às redes públicas disponíveis. Esclarecemos ainda que
a Prefeitura Municipal, o Ministério Público e o Procon também serão informados
sobre esta iniciativa, possibilitando-os contribuir nos esforços para o cumprimento
das Leis e Resoluções, bem como contribuir para a universalização e adequada

2° Termo Aditivo ao Contrato n° 006/SAS/2019. Contratante: Serviço de Água e
Saneamento – SAS. Contratado (a): DROGARIA LIDER BARBACENA LTDA, CNPJ
nº 30.866.459/0001-33. Objeto: a prorrogação de prazo contratual em 12 (doze)
meses, a contar de 17/05/2021. Data da Assinatura: 28 de abril de 2021.
4° Termo Aditivo ao Contrato n° 014/SAS/2017. Contratante: Serviço de Água e
Saneamento – SAS. Contratado (a): DROGARIA PONTILHÃO LTDA. - ME, CNPJ nº
25.673.492/0001-07. Objeto: a prorrogação de prazo contratual em 12 (doze) meses, a contar de 22/06/2021. Data da Assinatura: 28 de abril de 2021.
2° Termo Aditivo ao Contrato n° 007/SAS/2019. Contratante: Serviço de Água e
Saneamento – SAS. Contratado (a): OTONI E OTONI DROGARIA LTDA EPP, CNPJ
nº 17.076.878/0001-03. Objeto: a prorrogação de prazo contratual em 12 (doze)
meses, a contar de 17/05/2021. Data da Assinatura: 28 de abril de 2021.
4° Termo Aditivo ao Contrato n° 016/2017. Contratante: Serviço de Água e Saneamento – SAS. Contratado (a): BATISTA E PRESOTI LTDA.- ME, CNPJ nº
19.558.696/0001-02. Objeto: a prorrogação de prazo contratual em 12 (doze) meses, a contar de 22/06/2021. Data da Assinatura: 28 de abril de 2021.

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO
1° Termo de apostilamentoá Ata de Registro de Preços n°019/SAS/2020. Contratante: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Fornecedor:LEENIA METALURGIA E
SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - EPP, CNPJ n° 29.962.319/0001-80. Objeto: alteração do gestor e do fiscal do mesmo, passando a gestão de Marcos Antônio da
Silva para Wellington dos Santos e a fiscalização de Paulo Sérgio Oliveira para André
Eugênio das Chagas. Data da Assinatura: 13 de abril de 2021.

EXTRATO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Termo de Autorização Onerosa de Uso de Área Pública. Cedente: SAS - Serviço de
Água e Saneamento. Cessionário: NET ROSAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP,
CNPJ n° 02.287.806/0001-38. Objeto:o uso especial e remunerado, pela CESSIONÁRIA, de uma área de propriedade da CEDENTE, medindo 0,50m² (zero vírgula
cinquenta metros quadrados), no seguinte local: Estação de Tratamento de Água
de Correia de Almeida – ETA III. Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de
assinatura. Data da Assinatura: 29 abril de 2021.
Termo de Autorização Onerosa de Uso de Área Pública. Cedente: SAS - Serviço de
Água e Saneamento. Cessionário: VERO S.A, CNPJ n° 31.748.174/0001-60. Objeto:o uso especial e remunerado, pela CESSIONÁRIA, de uma área de propriedade da CEDENTE, medindo 0,50m² (zero vírgula cinquenta metros quadrados), no
seguinte local: Estação de Tratamento de Água de Correia de Almeida – ETA III.
Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura. Data da Assinatura: 29
abril de 2021.

AQUISIÇÕES DIRETAS (ART. 24, II C/C ART. 62,
2

DEJ A
MAIO
B A BARBACENA,
R B A C E N A, S ESEXTA-FEIRA,
X TA-F E I R A, 0807D E
N E I RDE
O D2021
E 2021
prestação dos serviços de saneamento. Certos de vossa atenção, colocamo-nos à
cas. Para
as unidades
de maternal
II am
e maternal
(crianças
de 2 – 3 anos),
temos
num
satiam
estiamdi consumus
pes
hilici in III
intis.
menit adductum
perimus
laPODER EXECUTIVO
disposição para mais esclarecimentos.
Atenciosamente, Luiz Eduardo Carvalho Go270 crianças
assistidas
creches municipais
e filantrópicas.
Neste
mesmo adhuis
levanbessa
diusatusus
estam em
et consuperum
stati contium
tantiam iam
egitrudam
Prefeito:
Carlos
Augusto
Soares
do
Nascimento
mes, Gerente Regional Ubá.TRIBUNA LIVRE – Resolução n°. 320/2009 – Sindicato
tamento, foi
apurado sum
que cerca
de 90
aguardam
uma vaga
turmas de
omnerbit
ingultorum
inte tat,
sil crianças
viviriorume
di pravolum
noreipara
consicultus
At
Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Subsede Barbacena e Rematernal sedo,
II e IIIvidenaturni
e cerca de patum
30 crianças
uma vagaiurate,
nas turmas
de etrum.
berçáfauscris,
host aguardam
ca; num tandamd
et; ego
D
E
C
R
E
TO
M
U
N
I
C
I
PA
L
gião – Tema Dia da Mulher.Com a palavra a Sra. Isis Esteves Ruffo, na íntegra,
rio. Contudo,
não temos
como ter
destes
principalmente
porque
Gra
depes horenati
te o intem
poncerteza
atquonsum
it;números,
num vid menatum
ius, condam
disse:
noite,
nomepero
é Isis,
sou cidadãpra
deavem
Barbacena
e hoje pris
eu venho
ler
como os Ahala
serviços
sãonos
escassos,
muitas famílias
nem
sequer
procuram
o atendimenmaionos
vivid
sus consuamdie
fur ublis,
prei
conver
locat. Hilin
ta, senam
Paliuspi“Boa
oraesto
vil meu
vesterum
vir imillatiam
it, se constio,
larestra?
aqui na Tribuna Livre o Manifesto Pelas Mulheres de Barbacena – Nós por nós, nós
to em
creche adhum
sabendo
dasrei
dificuldades
emses?
consegui-lo.
primeirarei
providência
que
non
dientem
dem
is vereme iu
P. Abemo Acoendest
si is factorum
Ucit gra vigit, faceride esimus pribus Mae ere te mentercerio mortili ntiacci elut feco
por todos. Em primeiro lugar, agradeço a todos os ouvintes que me acompanham
o município
deveria tomar
à universalização
do acesso
a creches,
portanto,ala
é
mactuide
potatuus,
urionsurumo
nihilica;
intem, nequonsilia
resserum
moverfiriam
erficon se cum non Itat, terture ntiamedica; haliusq uoditiae ad cris? Ex num se,
aqui, presencialmente, mas também online. Ao Sindute que viabilizou nossa particirealizar
umponsum
recenseamento
do número cauc
de crianças
que precisam
do norem,
serviçoveri
de
L.
Valicaut
pos peri terbenatus,
ocae aucontus
confeculla
escienteat acitratum cuper ut aut vistisqui fuemo essus, untem ad demus, noc fur
pação na Tribuna Livre de hoje, e, em especial, aos vereadores, nossos represencreches
em Barbacena,
investigando
a demanda
real da população.
Com um
levanimus
hostorestis
depse nos,
ut L. Ur aus,
nem orunisque
contiqu onstem
mora
mei
quidium vidis hebatus o ut intemen demus etrum te, unum is aut publis hilinicae
tantes mais próximos do povo. Esperamos poder contar com o apoio de vocês na
tamento detem.
dados
como oPonsult
sugerido,
é possível
que nonsimp
o município
crie
um plano
de
senatquide
Senatus?
orissi
te co is hem
raeti,
conferes?
Mus,
consci porterei iam, urnum est nitis An vervium re endam merena, fac oret iam is. O
viabilização das pautas que defendemos, pois o texto deste manifesto foi idealizado
ação
para
expandir
o
número
de
vagas
nas
creches.
Sendo
este
nosso
segundo
tebatquam
tera?
Batoremus
consunum
Palis
morterf
ecupiemus?
quem
none
auci
tus nium omaio Cast? Locae non in dit; effre menteme crest in hinihicae norununte
e construído como uma forma de trazer à gestão municipal as reivindicações orgarequerimento
ao governo
cidade: Queremos
universais
creche,
em
pari
fursum estrissedo,
quada
cludactam
niae acturevvagas
ilnemquam
mei em
ponsing
ulleger
tum menti,
nines
aucieninata
videes is cum
ocuter
haetis
num
accips,
nizadas
por noret;
um grupo
de Ad
mulheres
barbacenenses
no que
compete
aos
nossos
ditempo integral,
com
profissionais
capacitados
e valorizados.
Além doCate
quete
apresenraciemus,
sedessi
cote
imoverum
Romniam
poenati
fecient
racturo,
condit,
scervir
pessent
pat.mais
Catus;
in rem
itant novermaio
enatien dareito e inicae
a promoção
deebatanterem
uma sociedade
justa
e igualitária.
Esta organização
é
tamos, destacamos,
que os
serviços
de creches
públicas
podemater
senatra
voltum niqui também,
sendierebem,
que
quem ina,
num furox
nostissenit
ina,impacvirte,
cerceris
a num
sper auctudes
comanu
vitamdiante
horionfiritu
cum,composição
confitus addumurnum
ainda mais
relevante
agora que
estamos
de uma
totalmente
to positivo em outro cenário preocupante
– a violência doméstica. A falta de autoPublique-se na forma da lei
conclatuam
in
diur,
vivatum
escem
quam
ut
viverri
conferum
P.
Opicaecerum
tum
masculina da Câmara. Antes de começar, propriamente a leitura, eu ressalto aqui
nomia financeira para se sustentar
e sustentar
os filhos faz com que muitas
Gustavo Ferreira
de Souza
vir
ta, nessieste
turbis
dum is moripio,
probunul
unt con
Itam,
tam loccibus
estraed
queisassinam
manifesto
os movimentos
sociais
Frente
Popular
pelos Direitos,
mulheres fiquem presas
a relacionamentos
abusivos.
serviço de creches, portanSecretário
Municipal de Gabinete
doO
Prefeito
pre,
sed
re
avendic
ina,
sentem
ta
vicervit,
nunum
tabunum
teme
di,
viderte
llatua
Consulta Popular, Frente Popular, Movimento de Mulheres Olga Benário, Movimento
to, pode ser parte de um plano do município para criação de uma rede de enfrenMulheres em Luta de Barbacena, do qual sou integrante, Sindicato dos Trabalhadotamento à violência doméstica e familiar contra mulheres. Embora a violência contra
res em Educação - SINTER, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de
mulher no Brasil já tenha números muito elevados e nos deixem na vergonhosa
Minas Gerais – SindUTE, PT- Mulheres de Barbacena, Sindicato Intermunicipal dos 1 posição de quinto país que mais mata mulheres por seres mulheres no mundo, de
Trabalhadores na Indústria Energética de Minas Gerais – Sindieletro, Sindicato dos
acordo com os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, durante a pandeProfessores do Estado de Minas Gerais – Sinpro, Sindicato Nacional dos Servidores
mia ainda ocorreu um aumento de 1,9% no número de casos de feminicídio no
Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica – Sinasefe e PSTU – Barbaprimeiro semestre de 2020 comparado ao ano de 2019, sendo registrados 648
cena. O texto apresentado esta noite é um recorte do texto original, foram necesmortes neste período, sendo destas, 66,6% mulheres negras e 89,9% vítimas do
sárias algumas adaptações pela limitação de tempo que enfrentamos hoje. Mas o
próprio companheiro ou ex. Os números são alarmantes, mais ainda quando consitexto original foi entregue à prefeitura na segunda-feira, 8 de março, recebido pela
deramos que o feminicídio não representa um fenômeno isolado, mas o ápice de
secretária de educação Eliza Maria Firmino. Também enviamos uma cópia à Vânia
uma escalada de violências no âmbito familiar, hoje reconhecidas pela Lei Maria da
Castro, secretária municipal de Governo. E todos os vereadores aqui presentes
Penha (11.340/2006) e que vitimizam mulheres em todas as cidades do Brasil:
também podem solicitar uma versão completa do texto, basta entrar em contato
Dados do mesmo anuário mostram que, a cada 2 minutos, uma mulher sofreu vioconosco. MANIFESTO PELAS MULHERES DE BARBACENA. NÓS POR NÓS, NÓS POR
lência doméstica em 2020 (só no tempo desta leitura, então, sete mulheres sofreTODOS. A pandemia de corona vírus é uma triste realidade no mundo todo e no
ram violência doméstica), um aumento de 5,2% em relação a 2018. Barbacena,
Brasil, trazendo a morte, o desemprego e a pobreza para milhares de pessoas. O
portanto, assim como os outros municípios, precisa de serviços emergenciais de
Covid-19 agravou um cenário de recessão e empobrecimento que já marcava os
atendimento à mulher vítima de violência para que possamos dar mais dignidade e
últimos anos na economia brasileira e mundial. As mulheres brasileiras, entretanto,
segurança à mulher brasileira. Alguns estudos indicam que o atendimento mais
foram triplamente penalizadas com a crise, pois além da perda de renda e emprego
eficiente para tirar a mulher da situação de violência e evitar a reincidência é que
que vitimiza a população em geral, recai sobre essa parcela da população os trabaaquele que conta com abordagens multisetorial, devendo conter, especialmente,
lhos domésticos e de cuidado com os filhos, idosos e doentes. Com creches e escoquatro serviços essenciais: O atendimento policial; A atenção jurídica especializada;
las fechadas, muitas mulheres precisaram abrir mão de serviços remunerados,
O acolhimento social da vítima com assistentes sociais e psicólogos visando a adapmesmo que informais, para se dedicarem aos serviços não remunerados e não retação aos novos acontecimentos, a habilitação socioafetiva e a busca por novas alconhecidos de cuidados com a família e o lar. A diminuição de renda gerada pela
ternativas de vida para as vítimas; O atendimento médico com diagnóstico e tratasaída das mulheres dos serviços remunerados impacta toda a economia familiar,
mento dos danos físicos e/ou psicológicos que a situação de violência tenha
gerando empobrecimento e insegurança, como muitas pesquisas atuais podem
causado. A segunda reivindicação que trazemos à cidade, portanto, é a criação de
comprovar, mas que todos nós também testemunhamos em nossas vivências cotium Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Barbacena. Neste centro, as
dianas. Não há, contudo, formas seguras para garantir a volta às aulas e serviços
mulheres poderiam ter acesso a estes quatro serviços essenciais conjuntamente.
de creche que não incluam a vacinação da população. Não queremos que as escolas
Além do espaço de atendimento personalizado, Barbacena deveria contar, também,
sejam reabertas em um ambiente inseguro para os profissionais da educação, as
com uma Casa-abrigo – espaço emergencial, de endereço sigiloso para onde são
crianças e suas famílias. Principalmente, agora, que estamos em um momento de
encaminhadas mulheres que corram risco de morte iminente em seus lares. Ressalagravamento da pandemia e com taxas altíssimas de ocupação nos hospitais. A
tamos a urgência desta demanda, uma vez que, atualmente, a Casa-abrigo e o
nossa primeira reivindicação, portanto, não pode ser outra que não a vacinação em
Centro de Referência de Atendimento à Mulher mais próximos que pudemos localimassa em todo o Brasil. Queremos que o município se junte a nós para pressionar
zar estão na cidade de Belo Horizonte, o que faz com que as nossas mulheres não
o governo federal e estadual a disponibilizar a vacinação de todos e que não seja
tenham acesso ao atendimento. E, chamamos atenção, inclusive que um Centro de
conivente com discursos negacionistas e negligentes que coloquem em risco nossas
Atendimento e uma Casa-abrigo em Barbacena atenderia não apenas as barbacevidas. Mas, especificamente ao munícipio de Barbacena e por ocasião do dia internenses, pois pela posição estratégica de nossa cidade, outras mulheres, em situanacional de luta das mulheres, 8 de março, o conjunto de movimentos sociais e
ção de violência, nos pequenos municípios adjacentes também seriam contemplafeministas de Barbacena já citados elaboram uma lista das principais demandas da
das. Acrescentamos, nesta mesma linha, que, para construir uma rede eficiente de
nossa população feminina à atual gestão. Em primeiro lugar, reivindicamos oferta
enfrentamento à violência contra a mulher, faz-se imprescindível a capacitação de
de creches públicas, gratuitas e de qualidade – um direito de mulheres e de crianças
profissionais estratégicos, especialmente, enfermeiros, técnicos de enfermagem e
e que cabe ao município assegurar. As creches que atendem crianças de 0 a 3 anos
agentes de saúde que atuem nos postos dos bairros. Esses servidores devem recesão escassas no município, mas são uma das mais importantes ferramentas de
ber capacitação e treinamento profissional para identificar e acolher mulheres víticombate à desigualdade social. As creches públicas permitem maior autonomia das
mas de violência sem revitimizá-las e, principalmente, sem intimidá-las na busca
famílias, em especial das mães e avós, para que possam realizar outras tarefas além
por atendimento médico, policial e jurídico, nos termos garantidos em lei. Como
do cuidado com as crianças, como atividades domésticas ou mesmo a entrada no
nosso último ponto, destacamos que as medidas apresentadas, se implementadas,
mercado de trabalho. Especialmente, entre as famílias mais pobres o trabalho da
seriam um importante passo na construção de uma sociedade de equidade e colomulher é fundamental. A saída dessas mulheres de suas atividades remuneradas foi
cariam Barbacena na vanguarda dos diretos femininos. Entretanto, devemos lemum fator essencial de empobrecimento das famílias brasileiras durante a crise sanibrar que a violência contra a mulher é um sintoma de uma sociedade e uma cultura
tária. As creches públicas, portanto, são ferramentas que podem melhorar a curto
que desvaloriza e exclui sistematicamente suas mulheres. Portanto, as obrigações
prazo o orçamento e a qualidade de vida das famílias. Todavia, não apenas de
do poder público para combate à violência devem contar, não apenas com serviços
curto prazo são os benefícios trazidos pelas creches públicas, elas também são
emergenciais para mulheres vítimas de violência, mas também com a promoção e
ferramentas que auxiliam no combate à desigualdade social a longo prazo: Os inrealização de campanhas educativas. Sugerimos fortemente, então, ao município,
vestimentos que alguém recebe na primeira infância podem resultar em até 13% de
que a cidade esteja atenta à promoção de eventos e campanhas de conscientização
aumento salarial quando este atingir a vida adulta. Além disso, é fundamental que
da população – homens e mulheres – e a composição dos currículos escolares para
as crianças em maior situação de vulnerabilidade (pobreza, desnutrição, insalubrique incluam discussões sobre a violência doméstica e os papéis sociais de gênero.
dade) tenham acesso aos serviços de creche, pois os estímulos certos oferecidos
Como medida imediata de conscientização e informação, defendemos que sejam
em ambientes qualificados podem corrigir déficits de formação de habilidades cogafixados cartazes em espaço de atendimento ao público, como os postos de saúde
nitivas gerados pela situação de vulnerabilidade social e, assim, mitigar as desigualdos bairros, e espaços de grande circulação de pessoas como os pontos de ônibus
dades que já vitimizam os brasileiros desde o berço. O Plano Nacional de Educação
em que se apresente a população os tipos de violência doméstica, como identifica
– PNE (2014-2024) tem como meta que até 2024, 50% das crianças entre 0 e 3
-las no dia-a-dia e quais os meios de proteção disponíveis e como ter acesso a eles.
anos estejam sendo atendidas em espaços de berçário e maternal. Não temos um
Em resumo, as reivindicações e sugestões que os movimentos sociais e feministas
levantamento preciso de qual a porcentagem de crianças atendidas em Barbacena,
de Barbacena trazem ao município e atual gestão são: Recenseamento das crianças
mas em uma pesquisa informal realizada pelo Movimento das Mulheres em Luta da
de 0 a 3 anos que precisam do atendimento em creches públicas; Universalização
cidade localizamos que apenas duas creches no município oferecem o serviço de
das vagas em creches para crianças de 0 a 3 anos; Criação do Centro de Referência
berçário (crianças de 0 a 1 ano), com 32 crianças atendidas nestas unidades públide Atendimento à Mulher contando com os quatro serviços essenciais. Criação de
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condições fundamentais que devem ser observadas em qualquer requerimento pois
parabenizou a Isis pela brilhante explanação, esclarecendo que o seu mandato está
República Federativa do Brasil prevê que qualquer decisão deve ser amparada por
à disposição para defender as causas das mulheres, inclusive sua suplente, Sandra,
Lei, e que o requerimento que visa afastar o Procurador Geral desta Casa não apreteve uma representatividade muito grande, 914 votos. Ressaltou que as causas das 1 sentou nenhum dispositivo legal, o que não coaduna com a dignidade da pessoa
mulheres são causas justas e que esta Casa deve apoiar, não só das mulheres como
humana prevista na Constituição Federal. Na sua opinião a Comissão deve ser instambém de outros grupos. Lado outro, com relação ao ofício enviado pela Copasa,
talada, mas por outro lado o afastamento mostra-se impossível haja vista a ausêno vereador fez um apelo ao Governo Municipal para que possa tomar uma providência de lei que fundamente tal pedido.Com a palavra para discutir o vereador Flávio
cia com o problema que vem ocorrendo na rua Enfermeiro José de Melo, no bairro
Maluf disse que no caso específico trata-se de um cargo em comissão, discordando
João Paulo, pois o esgoto está a “céu aberto” naquele local e os moradores estão
do vereador José Newton, mas acredita que o afastamento é uma decisão do Prepassando por um momento extremamente difícil, solicitando-se que os vereadores
sidente e da Mesa Diretora. Acredita que o tema do requerimento deve ser visto
que apoiem esta causa.O Sr. Presidente ressaltou a fala do vereador Professor Filipe
com extrema delicadeza pois os servidores desta Casa estão aqui representando
e disse que tem conhecimento de várias reclamações dos serviços da COPASA.Com
todos.Com a palavra para discutir pela 2ª vez o vereador José Newton disse que a
a palavra pela ordem o vereador Odair Ferreira disse que também tem recebido
afirmação feita pelo vereador Flávio Maluf é completamente descabida, uma vez
diversas reclamações da COPASA, praticamente todos os dias, e acredita que a
que o artigo 1º da Constituição Federal, mencionado anteriormente, aplica-se a
COPASA deveria fazer uma campanha educativa e informativa para melhorar o
qualquer indivíduo, seja em qualquer esfera governamental, bem como os Pactos
atendimento junto à população de Barbacena, uma vez que o cidadão que depende
sobre Direitos Humanos que o Brasil é signatário. O fato do referido servidor ter
da COPASA tem tido diversas dificuldades para ter acesso a informações. Citou
exercido um direito como Presidente do Partido não inabilita o mesmo a qualquer
exemplo de uma moradora do Bairro Caminho Novo que está com sua família em
cargo público. Assim completou o vereador que suscitar a dúvida dentro da comisapuros pois precisa canalizar uma água que está sendo jogada atrás do muro de
são, dentro do devido processo legal, é cabível, agora entender que um servidor
sua casa. A referida moradora já cansou de ir na COPASA, mas não obteve nenhum
público que não é efetivo não tem direitos é ignorar a Constituição Federal.Com a
resultado. Disse ainda que a Defesa Civil não teve nenhuma atitude diante da situpalavra para discutir pela 2ª vez o vereador Flávio Maluf relembrou que na legislaação da referida moradora. Lado outro, parabenizou a Isis Ruffo pelo pronunciatura passada houve uma denúncia de nepotismo e que foi nomeado para a comismento feito e disse que ficou muito feliz pois acredita ser de extrema importância
são especial. Naquele momento, segundo o vereador, após várias discussões, a
as pautas ligadas ao direito das mulheres, tais como, o aumento de número de
comissão especial deu parecer contrário ao que estava acontecendo e o vereador
vagas nas creches, ampliar o atendimento das creches que atendem o Município,
em questão recorreu a todas as instâncias da Justiça e perdeu. Finalizou dizendo
dentre outras, buscando parcerias para possibilitar a implementação delas, uma vez
que acredita que o bom senso está em questão e os vereadores, unidos, devem
que existem várias mães que precisam trabalhar e não tem com quem deixar seus
avaliar qualquer matéria.Com a palavra para discutir o vereador Professor Nilton
filhos. Em seguida o Sr. Presidente informou que a Secretaria desta Casa recebeu o
disse que como legisladores, a Câmara deve primar pela legalidade, estando ela
Projeto de Lei n°. 017/2021 que “ratifica protocolo de intenções firmado entre os
acima de tudo nas discussões. Agora, acredita que o questionamento que está
Municípios Brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandesendo feito envolve dois vereadores, e o que está em cheque é a imparcialidade do
mia da Covid-19, medicamentos, insumos e equipamentos da área da saúde.”. Aprereferido servidor, ou seja, o Procurador Geral desta Casa, pois o cargo é de confiansentou em seguida requerimento em plenário para a inclusão do referido Projeto
ça. Então o vereador acredita que a questão deve ser avaliada com atenção para
em pauta nesta Sessão. Assim, verificado o quórum e colocado em votação o preque os vereadores não percam a confiança no Procurador Geral da Casa e também
sente requerimento apresentado, o mesmo foi APROVADO PELA UNANIMIDADE
que não seja injusta ao servidor da Casa. Assim, verificado o quórum e colocado em
DOS PRESENTES, sendo colocado em pauta o Projeto n°. 017/2021 para ser votado
votação o presente requerimento apresentado pelo vereador Glauber Milagres, o
nesta sessão.SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h30 - Discussão e
mesmo foi APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES, a fim de criar ComisVotação de Projetos - Com a palavra como líder o vereador Glauber Milagres parasão Especial para apresentar parecer sobre o alegado, contudo não sendo votado
benizou a Isis por suas palavras durante a tribuna livre e disse ter se recordado de
no que tange ao pedido de afastamento imediato. Com a palavra pela ordem o vequando iniciou sua vida pública tempos atrás, ainda no Ensino Médio. Disse ainda
reador José Newton disse que sempre se pautou pela transparência em seu manque conhece a situação no bairro João Paulo e que quando ainda era Diretor de
dato e esclareceu que sua cunhada, exímia administradora de empresas, foi nomeMeio Ambiente provocou a Defesa Civil, o SAS, Secretária de Obras e a Copasa para
ada para assessorá-lo. Contudo, disse que não entrou na Justiça Comum como
realizar uma força tarefa no local. Escçlareceu contudo ser necessário fazer uma
afirmou o vereador Flávio Maluf, mas que encaminhou uma reclamação junto ao
força tarefa pois algumas casas serão comprometidas para resolução do problema.
STF e o relator à época entendeu que a referida reclamação deveria seguir na JusApresentou em seguida o Requerimento n°. 024/2021, que segue na íntegra: “Setiça Comum. Acrescentou que querer afastar servidor comissionado sem observar o
nhor Presidente, considerando os fatos noticiados pela imprensa local nas últimas
devido processo legal, a ampla defesa e sem apontar dispositivos legais não deve
semanas sobre ação de impugnação de mandato eletivo proposta pelo partido MDB
ser levado em conta, pois isso ofende a dignidade da pessoa humana e o mínimo
em face da coligação Democracia Cristã perante a Justiça Eleitoral de Barbacena/
existencial. Disse não estar defendendo a pessoa do Procurador desta Casa, mas a
MG. Considerando que o Ilustríssimo Senhor Albino Lucciani Pereira de Carvalho,
dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Lembrou ainda que quando
que à época do ajuizamento da ação era presidente do partido, e que, segundo
mudou de partido, do PSL para o PODEMOS, o vereador Flávio Barbosa ingressou
informações obtidas por este subscritor ainda continua a exercer tal mister. Consicom uma ação visando a cassação de seu mandato, mas que mesmo assim dialogou
derando ainda que segundo dados obtidos perante o endereço eletrônico da Câmacom o mesmo para tentar sanar a situação. Finalizou dizendo que sacrificar o direira Municipal de Barbacena/MG, o Senhor Albino Lucciani Pereira de Carvalho exerce
to ao trabalho sem o devido processo legal é negar a própria República. - A) PRIo cargo de Procurador Geral da Câmara Municipal. Considerando que o Senhor AlMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI - 1) Proj. Lei n°. 017/2021 –
bino Lucciani Pereira de Carvalho autorizou através da assinatura de instrumento de
Ratifica protocolo de intenções firmado entre os Municípios Brasileiros com a
procuração que o partido MDB ingressasse em juízo com a AIME supramencionada,
finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia da Covid-19, medicamenna condição de presidente do partido. Considerando a necessidade de se apurar
tos, insumos e equipamentos da área da saúde.Após foi colocado em discussão e
eventual incompatibilidade com o cargo atualmente em exercício em concomitância
votação o referido projeto, e o mesmo foi APROVADO POR UNANIMIDADE DOS
com a autorização para ingresso com ação judicial em desfavor de vereadores diPRESENTES.2) Proj. Lei n°. 033/2020 – Dispõe sobre Política Municipal de estímulo
plomados na data de 18-dez-2021. Considerando haver, a princípio, quebra de isene incentivo ao aproveitamento de energia solar de Barbacena – Aut. Ver. Ewerton
ção/imparcialidade por parte do Senhor Albino Lucciani Pereira de Carvalho para o
José Duarte Horta Júnior.Após foi colocado em discussão e votação o referido proexercício do cargo de Procurador Geral, haja vista que autorizou, na condição de
jeto, e o mesmo foi APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.3) Proj. Lei
Presidente do MDB o ingresso de ação em face de vereadores devidamente eleitos
n°. 011/2021 – Dispõe sobre a destinação, o reaproveitamento e a disposição final
e diplomados e que tal atitude retira-lhe a qualidade de ser equidistante/imparcial/
ambientalmente adequada de bens móveis o âmbito da administração pública muisento na elaboração de pareceres e a rotina jurídica perante a Câmara Municipal e
nicipal direta e indireta – Aut. Executivo. Encerrada a discussão foi solicitada vista
seu parlamentares, podendo configurar inclusive conflito de interesses, conforme
pelo vereador Glauber Milagres. VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR GLAUBER MILAentendimento consolidado no STJ e STF. Considerando que caso tenham ocorrido
GRES.Com a palavra o vereador Glauber Milagres disse que o vereador que lhe
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no dia 05 último, a falta de qualquer entidade ligada a classe dos trabalhadores da
vereador Orlando José Garcia: - Indicação n°. 136/2021 – Solicita benfeitoria na
educação no referido Comitê. Já no dia 08 último, a situação ficou “menos pior”
localidade do Palmital, qual seja, uma academia ao ar livre; - Indicação n°. 141/2021
segundo o vereador e foi incluído o Sindicato dos servidores Municipais. Assim, se– Substituição da rotatória, localizada na Praça Natale Pastorine, São José; - Indicagundo o vereador, quando o assunto é o retorno presencial das aulas, estamos fação n°. 146/2021 – Solicita esclarecimento da situação recorrente nas emissões das
lando de rede pública Municipal, estadual e federal e também o ensino particular,
notas fiscais para que possa esclarecer aos comerciantes que precisam urgentesendo necessário ouvir esses trabalhadores, pois acredita que o Comitê visa tomar
mente resolver o problema; - Indicação n°. 143/2021 – Ao senhor Prefeito para que
decisões amplas e baseadas em dados técnicos. Ressaltou ainda que só hoje no
providencie rastreamento e monitoramento para todos os veículos da frota do MuBrasil foram registradas 2.207 mortes por conta da Covid-19, atingindo assim o
nicípio de Barbacena.Do vereador Felipe Luiz dos Santos: - Requerimento n°.
recorde da média móvel. Em Barbacena a média móvel cresceu 74% na última se022/2021 – Ao senhor Prefeito para que envie esclarecimentos a esta Casa sobre os
mana. Temos ainda 273.000 óbitos em todo País, 11.000.000 de pessoas contamiprocedimentos que ainda faltam para a concessão da convenção de condomínio e o
nadas e a variação britânica registrada em Barbacena que é muito mais contagiosa,
habite-se dos residenciais Mantiqueira e Vertentes, do Programa Minhas Casa Minha
colocando assim em risco a vida dos estudantes, familiares, e toda comunidade
Vida, no Grogotó; - Indicação n°. 119/2021 – Manutenção da infraestrutura da rua
escolar caso ocorra um retorno precoce das aulas presenciais. Finalizou dizendo que
Expedicionário Antônio Valentim, no Santa Teresa II; - Indicação n°. 138/2021 –
ficou feliz que em Barbacena hoje aprovou em primeira votação o protocolo de inCapina e limpeza na praça Dom Silvério como também a manutenção dos bancos e
tenções firmado entre os Municípios a fim de uma vacinação em massa da populalixeiras; - Indicação n°. 139/2021 – Capina, limpeza e recuperação/substituição das
ção.Com a palavra como orador inscrito o vereador José Newton esclareceu que o
luminárias e lixeiras da praça Conde de Prados; - Indicação n°. 140/2021 – Capina,
artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal traz o princípio da inafastabilidade da
poda das árvores e limpeza do lote entre as ruas vereador Geraldo Lopes e Maria
jurisdição e a Legislação Eleitoral prevê a possibilidade da Ação de Impugnação de
Luisa Condé, no bairro Santo Antônio, como também a pavimentação do acesso
Mandato Eletivo. O uso desses dispositivos legais, segundo o vereador, não macula
entre as ruas; - Indicação n°. 147/2021 – Ao senhor Prefeito para que encaminhe
a vida profissional de ninguém. Sobre o afastamento do servidor da Casa disse que
a esta Casa Projeto de Lei que dispõe sobre penalidades a serem aplicadas pelo não
não foi apresentado nenhum dispositivo legal para o afastamento do mesmo, o que
cumprimento da ordem de vacinação dos grupos prioritários, de acordo com a fase
é inadmissível. Lado outro, dirigiu-se ao vereador Professor Filipe dizendo que decronológica definida no Plano Nacional e /ou Estadual de Imunização contra Cofende o retorno seguro das aulas, com restrição de pessoas e de contato. Nesse
vid-19.Nesta oportunidade o vereador Professor Filipe apresentou requerimento
sentido informou que muitos dizem que a aglomeração é fundamental para a transoral a fim de que a Indicação n°. 147/2021 fosse colocada em discussão e votada
missão do vírus, mas na opinião do vereador se assim fosse as penitenciárias seriam
nesta sessão separadamente.Do vereador Nilton Cézar de Almeida: - Indicação n°.
extintas, pois na maioria delas há superlotação e, segundo o vereador, o número de
144/2021 – Recuperação asfáltica e operação tapa buracos na rua Ceará no Boa
transmissão de Covid-19 entre detentos é menor. Acrescentou ainda que a doença
Vista; - Indicação n°. 145/2021 – Colocação de sinalização adequada de fácil visuexiste, mas que durante a pandemia todos os vereadores fizeram campanha. Assim,
alização para os condutores, indicando a altura do túnel no início das ruas Eduardo
acredita que não se deve tirar o direito das pessoas trabalharem, sendo necessário
Santos e Embaixador Rui Barbosa.Do vereador José Newton de Faria: - Indicação
o debate do presente tema levando-se em conta a realidade das pessoas que estão
n°. Requer seja expedida moção congratulatória ao cabo PM William Costa Brito
sendo privadas de trabalhar. Com a palavra como orador inscrito o vereador Zé
pelos relevantes serviços prestados em Barbacena durante a enchente que ocorreu
Malão disse que ninguém é contra o retorno das aulas presenciais mas disse que é
no dia 11/01/2021. Com a palavra pela ordem o Vereador Odair Ferreira aproveitou
necessária a presença de um infectologista do Município para avaliar e informar a
a oportunidade para solicitar a Secretaria de Obras da cidade que dê uma atenção
possibilidade de retorno das aulas. Disse ainda que no Município de Barbacena falespecial à Praça que fica em frente à creche escola Irmãos do Caminho, pois os
tou prevenção e fiscalização rígida na cidade.Com a palavra como orador inscrito o
moradores usufruem do espaço, mas infelizmente o matagal está tomando conta.
vereador Sandro Heleno disse estar tranquilo quanto a situação vivenciada por ele
Informou que já encaminhou ofício via gabinete ao Secretário de Obras da cidade
e por seu companheiro de partido pois está com a verdade. Com a palavra como
para sanar o problema. E também solicitou a colocação de luminária na Rua Luiz
orador inscrito o vereador Glauber Milagres parabenizou o vereador Sandro Heleno
Delbem, bairro Romã, pois já há algum tempo existe uma lâmpada que está queipelas palavras e convidou a Secretária de Governo, uma das pessoas que entrou
mada no local e os moradores estão pedindo encarecidamente que o problema seja
com a ação contra o partido de ambos, a disputar as eleições daqui há 04 anos,
resolvido, ou seja, a lâmpada seja trocada.Do vereador Glauber Milagres Gava: dizendo ainda que vai apresentar para a sociedade todas as “maldades” que ela
Requerimento de n°. 025/2021 – O vereador que o presente subscreve, na forma
vem cometendo. Sobre a situação da pandemia o vereador disse que é favorável a
regimental, ouvido o Plenário, vem solicitar de V. Exª, com fundamento no artigo
volta às aulas e retorno do comércio, mas após a vacinação das crianças e profis9°, X, do Regimento Interno da Câmara, propor a convocação do Ilustre Secretário
sionais da educação, sendo assim possível um retorno seguro das atividades preMunicipal de Saúde, o senhor Arinos Brasil Duarte Filho, em caráter de urgência, a
senciais das escolas. Com a palavra como Líder o vereador Professor Nilton disse
fim de que possa prestar esclarecimentos ao poder legislativo e ao povo de Barbaque hoje tivemos a audiência pública referente ao 3º Quadrimestre de 2020, inforcena sobre os seguintes assuntos: - Atual situação do Município de Barbacena no
mando que a Câmara Municipal devolveu mais de R$1.400.000,00 para os cofres
combate ao SARS-COV-2; - Prestar esclarecimentos sobre a necessidade de manter
públicos, parabenizando a gestão anterior. Informou ainda que a Prefeitura tinha
o Município de Barbacena na onda roxa do Programa Minas Consciente; - Prestar
uma previsão de arrecadação para o ano de 2020 de R$394.794.225,00, arrecadaninformações sobre a vacinação no Município bem como apresentar listagem atualido R$448.668.000,13, ou seja, um superávit de aproximadamente R$53.000.000,00.
zada de todas as pessoas imunizadas até o presente momento; - Apresentar presFoi aplicado na Saúde 16,69% da arrecadação total e na educação 25,25%. Afirmou
tação de contas do Fundo Municipal de Saúde; - Dentre outros requerimentos que
ainda que o ex-Prefeito deixou um superávit de aproximadamente R$50.000.000
os nobres pares entenderem por bem o esclarecimento; - Requerimento n°.
para o Prefeito Carlos Dú. Assim com todas as dificuldades o vereador acredita que
026/2021 – Ao senhor Prefeito para que suspenda a cobrança do IPTU, bem como
foi realizada pela antiga gestão um grande trabalho. Acrescentou ainda sobre a
de tarifas de água e esgoto dos comerciantes que estão proibidos de abrirem seus
possibilidade de alocar recursos para a Secretaria de Obras, sugerindo que se desestabelecimentos comerciais pelo prazo de 05 meses; - Indicação n°. 148/2021 –
tinasse um percentual do IPTU para a mesma. Não havendo mais oradores inscritos
Calçamento na rua Travessa Pedro Bonato, no Dom Bosco; - Indicação n°. 149/2021
e nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão
– Asfaltamento da rua Ubirajara Furtado de Jesus, no Nova Suíça; - Indicação n°.
às 21h45 e eu Raphael Almeida Pereira de Souza lavrei a presente ata que após lida
150/2021 – Asfaltamento na rua das Hortências, no Retiro das Rosas; - Indicação
e aprovada será assinada pelo Presidente e pelo Secretário.Presidente: Vereador
n°. 151/2021 – Calçamento da rua João Bertola, no bairro Dom Bosco; - Indicação
Ewerton José Duarte Horta Júnior - Secretário: Vereador Odair José Ferreira.
n°. 152/2021 – Calçamento na rua Urucuia, no Caiçaras; - Indicação n°. 153/2021
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comissão que trata do acompanhamento dos dados da COVID-19. Assim, verificado
forma direta a aquisição de vacinas para a cidade para que a população venha ser
o quórum e colocado em discussão e posteriormente em votação o requerimento
vacinada em sua totalidade. Por fim gostaria de enaltecer as palavras do vereador
oral para discussão e votação apresentado pelo vereador Professor Filipe da IndicaProfessor Filipe e disse que tem a intenção de enaltecer o papel da mulher, inclusive
ção n°. 147/2021, o mesmo foi APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. 1 na Escola do Legislativo desta Casa.O Sr. Presidente informou que existem probleEm seguida foi colocada em discussão e votação a Indicação n°. 147/2021, sendo
mas nas transmissões on-line e que não é intenção desta Casa de interromper a
a mesma APROVADA PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.Em seguida foi aprepalavra de ninguém.Com a palavra como Líder o vereador Thiago Martins disse que
sentado requerimento para discussão e votação do Requerimento 25, apresentado
pediu desculpas ao episódio lamentável que ocorreu com o Ex-Secretário de Goverpelo vereador Glauber Milagres, sendo o mesmo colocado em discussão e votação,
no do Estado, que agiu de forma brutal, e disse que quem pode dizer o que de fato
tendo sido APROVADO COM 13 VOTOS FAVORÁVEIS E 1 VOTO CONTRÁRIO.Com a
sentiu são as mulheres presentes na audiência pública. Questionou ainda a participalavra para discutir o vereador Thiago Martins disse que não se opõe ao requeripação do Ex-Secretário de Governo na audiência pública visto que o mesmo já não
mento 25, mas acredita que todos os protocolos estão previstos no Programa Minas
está mais no cargo. Mais uma vez lamentou essa situação e achou algo chocante
Consciente. Disse ainda ser importante o apoio desta Casa a Secretaria de Saúde e
pois não havia menor contexto na fala dita pelo Ex-Secretário, tendo sido uma
ao Município que estão diligenciando para compra de novas vacinas para a popula“ameaça”. Disse ainda que os vereadores não podem ser coniventes com uma ameção.Com a palavra para discutir o vereador Roberto Andrade disse que a deliberaaça feita durante uma sessão da Câmara Municipal.Com a palavra pela ordem o
ção da onda-roxa não veio do Prefeito, mas sim do Estado, então acredita que essa
vereador Paulinho do Gás complementou as palavras do vereador Professor Filipe,
pressão não pode ser feita contra o Secretário, pois a “ordem veio de cima”, ou seja,
informou que tiveram vários problemas técnicos durante a sessão e não houve nedo Estado. Informou ainda que é o momento dos poderes se unirem em prol da
nhuma atitude intencional.B) SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - PROJETO DE LEI
coletividade.Com a palavra para discutir pela 2ª vez o vereador Thiago Martins
- 2) Proj. Lei n°. 033/2020 – Dispõe sobre Política Municipal de estímulo e incentivo
disse que não é contrário a convocação do Secretário Municipal de Saúde e é neao aproveitamento de energia solar de Barbacena – Aut. Ver. Ewerton José Duarte
cessário deixar bem clara a situação dos “fura filas”, mas ressaltou que as questões
Horta Júnior. As emendas de fls. 14 a 15, fls. 19 e fls. 22 todas de autoria do vereligadas á onda roxa trata-se de uma determinação do Estado e os protocolos estão
ador José Bonifácio de Andrada; e as emendas de fls. 25 e 28 a 31, ambas de aubem claros no Programa Minas Consciente.Com a palavra para discutir o vereador
toria do vereador Paulo José da Silva, que foram votadas em BLOCO, sendo todas
Glauber Milagres disse que fez o requerimento para esclarecer a situação para a
APROVADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.Após foi colocado em discussão
população bem como para estabelecer o diálogo entre os poderes para superarmos
e votação o referido projeto, e o mesmo foi APROVADO POR UNANIMIDADE DOS
essa situação atual.Com a palavra para discutir o vereador Orlando Garcia endossou
PRESENTES.C) PPRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI     1) Proj.
as palavras do vereador Glauber Milagres, informando que é necessária a transpaLei n°. 011/2021 – Dispõe sobre a destinação, o reaproveitamento e a disposição
rência dos serviços prestados pelo Secretário de Saúde.PROJETOS PROTOCOLADOS
final ambientalmente adequada de bens móveis o âmbito da administração pública
NA CASA - Proj. Lei n°. 017/2021 – Dispõe sobre a isenção de IPTU e da TCTL no
municipal direta e indireta – Aut. Executivo.Encerrada a discussão foi solicitada
exercício 2021 em decorrência dos efeitos socioeconômicos da pandemia COvistas pelo vereador Odair Ferreira. VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR ODAIR FERVID-19   e dá outras providências – Aut. Executivo.- Proj. Lei n°. 013/2021 – Institui
REIRA.Com a palavra pela ordem o vereador Thiago Martins disse, na íntegra:
no âmbito do Município de Barbacena/MG conduta para remoção do veículo em
“Bom, Presidente, da mesma forma que a Assembleia Legislativa do Estado está
razão de infração de trânsito e dá outras providências – Aut. Vereador Orlando José
abrindo uma investigação para poder investigar possíveis questões de um suposto
Garcia.Em seguida foi colocada em discussão e votação o Requerimento n°.
fura-fila do Ex-Secretário, do Ex-Subsecretário, eu acho que a Câmara também en025/2021, sendo o mesmo APROVADO COM 13 VOTOS FAVORÁVEIS E 1 VOTO
trar no mesmo exemplo e também já que no momento a gente está vendo que
CONTRÁRIO, a fim de convocar o Ilustre Secretário de Saúde para prestar informatodas as investigações estão paradas, eu não vejo toda essa questão no Município
ções.SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h30 -Discussão e Votação
de Barbacena, lembrar que se isso aconteceu dentro de Barbacena, as pessoas tem
de Projetos - Com a palavra pela ordem o vereador Orlando José Garcia disse que
que ser penalizadas sim, e se for da Administração Pública ai nem se fala, porque
gostaria de saber que todo ano no mês de março a bomba do SAS quebra e o pesisso é crime. Isso é crime. Então, eu acho que tem algum colega vereador que está
soal do bairro Nova Cidade fica sem água em casa, em plena pandemia.Com a padisposto a entrar com pedido de instauração da comissão parlamentar para investilavra como Líder o vereador Glauber Milagres parabenizou as palavras ditas pelo
gar essa situação. Não sei se eu vou apresentar porque eu tenho vontade de partivereador Orlando Garcia e disse que alguns bairros da cidade sofrem com falta de
cipar dessa comissão e quem apresenta não pode estar na comissão, então de reágua e esgoto, inclusive citou que bairro Santa Cecília ainda existe fossa céptica
pente algum dos colegas tem intenção, mas eu acho que isso tem que ser feito para
dentro da área urbana. Parabenizou ainda o vereador Professor Filipe pela apresenontem. Isso tem que ser feito para ontem, uma vez que isso não pode passar imtação de indicações para melhoria das praças da cidade e disse ainda que é necespune dentro da administração, de forma alguma. De forma alguma esse tipo de
sária a participação dos vereadores no projeto “Adote uma praça”, realizado pela
coisa pode passar impune. Então, da mesma forma que a Assembleia Legislativa do
Secretaria de Governo Municipal.A) SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME
Estado deu exemplo do Estado de Minas a gente tem que dar o exemplo da cidade
DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA - 1) Proj. Lei n°. 017/2021 – Ratifica protocolo de
de Barbacena e investigar essa situação, a gente não pode passar pano nessa situintenções firmado entre os Municípios Brasileiros com a finalidade de adquirir vaciação não. A gente está levando essa situação o início ao Ministério Público, mas até
nas para combate à pandemia da Covid-19, medicamentos, insumos e equipamenagora a gente não está vendo resultado. Não sei se vocês estão sabendo de alguma
tos da área da saúde. – Aut. Executivo.Após foi colocado em discussão e votação o
coisa, eu particularmente não sei. Então já que a gente não está vendo o andamenreferido projeto, e o mesmo foi APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.
to, conforme a população pede a gente, e nós somos aqui servidores da população.
Em seguida o vereador Odair Ferreira apresentou requerimento oral para que fosse
Então eu gostaria de fazer essa fala, de pedir que esta fala conste na íntegra, tá
submetido ao Plenário a votação do presente Projeto de Lei em redação final. Após
Presidente!? E se em alguns dias nenhum dos colegas apresentarem esse pedido,
ser colocado em votação, o requerimento oral apresentado pelo ilustre vereador foi
eu me exponho a pedir, mesmo que eu não consiga fazer parte, conforme gostaAPROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.Após foi colocado em discussão
ria.”O Sr. Presidente informou que está formatando os cursos da Escola do Legislae votação o referido projeto em redação final, o mesmo foi APROVADO POR UNAtivo desta Casa, com os cursos de Comissões, CPI’s e sobre o Decreto lei 201 e logo
NIMIDADE DOS PRESENTES. Com a palavra como Líder o vereador Professor Filipe
mais informará aos colegas vereadores.2) Proj. Lei n°. 014/2021 – Dispõe sobre
informou que na última sexta-feira foi realizada audiência pública com a finalidade
medidas contra a violência obstétrica e de divulgação de boas práticas para a atende discutir sobre o retorno presencial as aulas no Município. Ressaltou que não era
ção à gravidez, parto, nascimento, abortamento e puerpério – Aut. Vereador Filipe
uma audiência pública deliberativa, apenas com a finalidade de coletar ideias. InforLuís dos Santos. Com a palavra para discutir o vereador Professor Filipe disse que o
mou que durante os trabalhos realizados na audiência pública houve uma fala que
referido Projeto foi discutido com o coletivo florescer ainda no mandato do vereador
destoou do restante dos trabalhos, e posteriormente uma professora contra arguEdson Resende, e em seu mandato o vereador pegou o projeto original, fez algumentando não conseguiu concluir sua fala e isso gerou uma repercussão ruim nas
mas alterações pequenas e apresentou o mesmo. Ressaltou que muitas violências
redes e o vereador achou interessante fazer esse comentário. Acredita que não era
são cometidas no momento do parto, especialmente com mulheres de condições
a intenção de ninguém gerar esse mal-estar pois tal fato foi associado como uma
sociais mais baixas, principalmente negras. Segundo levantamento de uma comisconotação machista. Deixou claro que acredita que não houve a intenção de gerar
são na Câmara dos Deputados, 25% das mulheres sofreram violência durante o
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inscrito o vereador Professor Nilton se manifestou sobre a questão da falta de água
sa).” Salmos 7:1-4I - Leitura e Discussão das Atas - Ata Audiência Pública SEFAZ
nos bairros Nova Suíça, Nova Cidade, Ipanema e adjacências, informando que o
– Aprovada por unanimidade. II – Leitura da Correspondência e ComunicaçõesSAS colocou reservatório de água no local, contudo o problema não é resolvido por
Ofício n°. 047/2021 – Prefeitura Municipal de Barbacena – Gabinete do Prefeito –
problemas de rede e bombeamento da água. Informou assim que desde o mandato 1 comunicando a esta Casa Legislativa abertura de crédito extraordinário ao orçamenpassado vem em tratativas no SAS para a execução desta obra para resolver o
to vigente, por meio do Decreto Municipal n°. 8.848/2021, publicado em 12 de
problema, ficando acordado que as obras aconteceriam no mês de maio deste ano.
março, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde através dos
Destacou que nos últimos dias a questão da ausência de água ficou mais gritante,
ofícios FMS/Direção/SESAP n°. 205/21, respectivamente, e em conformidade com
em razão de problemas técnicos com a bomba. Tão logo ficou sabendo do ocorrido
os procedimentos da Diretoria de Planejamento – DIPLAN/SEFAZ.- Ofício n°.
o vereador informou que marcou uma reunião amanhã, às 09 horas, com o Sr. Di075/2021 – Secretaria Municipal de Fazenda – SEFAZ – encaminhando os relatórios
retor do SAS a fim de buscar saídas para este problema, bem como acelerar as
de receita vinculados aos recursos próprios, da educação e da saúde para que seobras no local. Com a palavra como orador inscrito o vereador Donizete de Medeiros
jam dado ciência ao Plenário e encaminhado cópia aos ilustres vereadores. - PORinformou que neste final de semana os vereadores foram atacados por algumas
TARIA Nº. 158/2021 - O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA,
Fake News que colocaram em cheque a conduta dos mesmos, solicitando ao Sr.
Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior, de acordo com o que dispõe os artigos
Presidente desta Casa que possa apurar quem foi que divulgou a referida notícia.
63, §1º., 64, inciso I e 65 do Regimento Interno da Casa, NOMEIA uma Comissão
Informou ainda sobre a existência de Lei Municipal que determina que agente políEspecial composta pelos Vereadores Roberto José de Andrade – Presidente, Orlantico não pode ter recomposição salarial neste ano de 2021. Disse ainda que a refedo José Garcia – Relator, Nilton Cézar de Almeida – Secretário, para o acompanharida recomposição foi dada aos servidores da Câmara Municipal, inclusive na opinião
mento de onde, quanto e como estão sendo aplicados os recursos para o enfrentado vereador essa recomposição deve se estender aos servidores do executivo. Resmento da Covid-19, bem como informações referentes as diretrizes e dados
saltou que ficou bem chateado com a Fake News levantada. O Sr. Presidente corropertinentes a pandemia no Município de Barbacena. A referida Comissão tem o
borou com a fala do ilustre vereador Donizete de Medeiros, esclarecendo que esta
prazo de 60 (sessenta) dias, improrrogáveis para a apresentação de Relatório Final.
Casa não vota nenhum projeto em secreto, agradecendo a contribuição do vereador
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 15 de março
Johnson Marçal que durante o seu mandato derrubou a votação secreta na Câmara
de 2021. Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior – Presidente.O Sr. Presidente
Municipal.Com a palavra como orador inscrito o vereador Professor Filipe informou
esclareceu que a Comissão de acompanhamento dos dados do Covid-19 foi criada
que durante esta semana chegou ao seu gabinete o ofício n°. 010, do gabinete do
ano passado a fim de proceder o acompanhamento dos dados da pandemia até o
Deputado Federal Leonardo Monteiro, Presidente da frente parlamentar mista em
final. Assim, uma vez que eram membros desta Comissão o Sr. Presidente desta
defesa dos correios. E foi solicitado neste ofício a leitura de um manifesto sobre o
Casa e o atual Prefeito, Carlos Du, foi necessário substituí-los.- PORTARIA Nº.
processo de privatização dos correios, que segue na íntegra: “Os correios são uma
159/2021 - O Presidente da Câmara Municipal de Barbacena, no uso de suas atriempresa pública de mais de 350 anos que tiveram e tem um papel essencial para o
buições legais conferidos no art. 45, II da Lei Orgânica Municipal e artigos 36, § 5º
desenvolvimento, a soberania e a integração nacional. É uma empresa estratégica
e 65, VII do Regimento Interno, DECIDE; Art. 1º. Em atendimento ao Requerimencom capilaridade em todos o País e que promove a inclusão bancária e a comunicato de nº 0024/2021, do ilustre Vereador Glauber Milagres Gava, nomeia uma COção de milhões de brasileiros. Agora, seguindo o receituário ultraliberal do Ministro
MISSÃO ESPECIAL com a finalidade de apurar a conduta do Procurador desta Casa
Paulo Guedes, predominante no desgoverno Bolsonaro, enviou a Câmara Federal,
Legislativa. Art. 2º A COMISSÃO ESPECIAL será composta pelos seguintes Vereadoem 24/02/2020, o projeto de lei que trata da privatização da empresa, privatização
res: Vereador Luiz Carlos do Nascimento – Presidente. Vereador José Newton de
esta que até o ex-Presidente da empresa, General Juarez Cunha, reconhece que
Faria – Relator. Vereador Roberto José de Andrade – Secretário. Art. 3º. O prazo
existem outras alternativas. Segundo ele são diversos casos mal sucedidos de pripara conclusão dos trabalhos será de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por
vatizações de correios pelo mundo, onde não se obteve uma melhoria nos serviços,
igual prazo por uma única vez. Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
apenas o aumento de taxas. Importante destacar que o discurso de que a empresa
publicação. Gabinete da Presidência, 16 de março de 2021. Vereador Ewerton José
é deficitária não se sustenta. Após 03 anos seguidos de superávit pelos balanços
Duarte Horta Júnior – Presidente.SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO:
publicados, os lucros auferidos entre janeiro e setembro de 2020 foram de
19h50.Discussão e Votação de Projetos. A) REDAÇÃO – PROJETO DE LEI . 1) Proj.
R$836.500.000. Essa política econômica ultraliberal de entregar as estatais ao capiLei n°. 033/2020 – Dispõe sobre Política Municipal de estímulo e incentivo ao aprotal privado tem que ser barrada. Há anos estamos tentando garantir aos correios
veitamento de energia solar de Barbacena – Aut. Ver. Ewerton José Duarte Horta
oportunidades alternativas para mantê-lo saudável e público. Tramita na Câmara
Júnior.Após foi colocado em discussão e votação o referido projeto, e o mesmo foi
dos Deputados, já tendo sido aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia o
APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.B) SEGUNDA DISCUSSÃO E VOProjeto de Lei 7638/2017, de minha autoria e da Deputada Maria do Rosário, que
TAÇÃO – PROJETO DE RESOLUÇÃO.1) Proj. Resolução n°. 001/2021 – Regulameninstitui a fidelização dos correios em órgãos públicos federais. Esse projeto garantita o uso do nome parlamentar pelos vereadores da Câmara Municipal de Barbacena
rá mais economia, eficiência e ganhos que podem alcançar 20 bilhões de reais por
– Aut. Vereador José Bonifácio de Andrada.Após foi colocado em discussão e votaano. Também de minha autoria está para ser votado o Projeto de Lei 1638/2019
ção o referido projeto, e o mesmo foi APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PREque visa criar o fundo de universalização dos serviços postais, FUSP, para financiar
SENTES.C) PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI - 1) Proj. n°.
e levar os serviços postais em áreas remotas e grotões onde não é rentável o ser011/2021 – Dispõe sobre a destinação, o reaproveitamento e a disposição final
viço. Esses dois projetos trariam uma arrecadação extra para os correios, descarambientalmente adequada de bens móveis no âmbito da administração pública
tando de vez a hipótese de privatização. Na condição de Presidente da Frente Parmunicipal direta e indireta – Aut. Executivo.Com a palavra pela ordem o vereador
lamentar Mista em Defesa dos Correios, alerto a todos que a privatização da
Glauber Milagres agradeceu algumas mídias na cidade que, no seu entendimento,
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos não tem a pretensão de melhorar os
vão se manifestar sobre o requerimento apresentado por ele sobre a convocação do
serviços, o que esse Governo quer é dar seguimento a sanha ultraliberal que abre
Secretário de Saúde para prestar esclarecimentos aos vereadores e a população.
nosso patrimônio e riquezas para invasão de investidores que somente querem luFrisou ainda que seria importante se o Barbacena Online e a Rádio Sucesso publicrar. Não estão a serviço do povo brasileiro, nem dos trabalhadores dos correios que
cassem esta notícia, pois os mesmos já publicaram algumas notícias sobre o pretrabalham de sol a sol para fazerem a entrega das encomendas dentro do prazo. É
sente vereador e o colega Sandro Heleno e acredita que devem informar a populaum sucateamento sistêmico e vergonhoso para atender os interesses do mercado
ção sobre fatos relevantes para a cidade. Informou ainda o ilustre vereador que 90
financeiro e não os interesses do Brasil. Por isso, envio a todas as Câmara Municiservidores da Secretária Regional foram vacinados em Barbacena e foi feita uma
pais esse manifesto para ser lido em plenário e registrado nos anais das Casas LeCPI pelo Governo de Estado para investigar a questão dos fura-filas, e infelizmente
gislativas, para que o povo brasileiro tenha conhecimento de mais esse crime que
alguns desses funcionários são investigados pela referida CPI. Disse ainda sobre a
está sendo cometido contra a soberania do País e contra o povo brasileiro. Resistiimportância de todos respeitarem a ordem de vacinação, pois todos, no tempo
remos. Deputado Federal Leonardo Monteiro.”. Ao final o vereador solicitou que se
certo, serão vacinados. Deixou ainda sua opinião sobre a “onda roxa” que foi imposconstasse o referido manifesto na íntegra, corroborando o teor do mesmo.Com a
ta a cidade, expondo que se fosse Prefeito ia enfrentar o Estado e criar uma “onda
palavra como orador inscrito o vereador Odair Ferreira disse que com relação à
laranja”, abrindo as lojas com uma fita zebrada na porta e com um público máximo,
falta de água nos bairros, Nova Cidade, Nova Suíça e adjacências, foi procurado por
10 ou 15% da capacidade da loja pois acredita que nessa história toda quem está
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Martins sobre a necessidade de conscientização da população com relação a pandeestão encontrando dificuldades para se manterem e que a questão é de orientação
mia. Informou que estamos há mais de 1 ano trabalhando remotamente e lógico
e fiscalização por parte do Poder Público para que o comércio possa retornar de
que todos estão sentindo falta e necessidade de interação social mas acredita que
forma segura. Disse que o trabalho não é fator para a transmissão do vírus, sendo
a primeira coisa a ser cobrada das autoridades competentes auxílio para os peque- 1 a favor da abertura das atividades econômicas e existem autoridades sanitárias que
nos e médios comerciantes e não a abertura do comércio. Ressaltou que o vírus é
defendem o mesmo posicionamento do vereador. Afirmou ainda que se não existisletal e já matou mais de 300 mil pessoas no Brasil, e só em Barbacena já morreram
sem problemas na vacina os países da Europa não teriam suspendido a vacinação,
94 pessoas e mais 72 pessoas da região. Atualmente temos apenas 3 leitos de covid
inclusive tendo alguns países que desejam doar a vacina para o Brasil. Disse ainda
disponíveis. Segundo o vereador a discussão gira em torno de vidas, sendo imporque todas as opiniões merecem ser respeitadas, pois até mesmo quem é a favor do
tante que deixemos de enxergar apenas os números e passemos a vislumbrar que
retorno das atividades econômicas tem argumentos científicos.Com a palavra como
existem pessoas morrendo. Segundo o vereador não se pode politizar essa discusorador inscrito o vereador Donizete de Medeiros agradeceu a Secretaria de Saúde
são, sendo necessário conscientizar a população sobre o uso de máscaras, álcool
que tem recebido muito bem os vereadores sobretudo no atendimento de algumas
gel, evitar sair de casa o máximo possível para que a situação não seja agravada.
demandas. Há um ano atrás a atividade de transporte escolar estava sendo interCom a palavra pela ordem pela 2ª vez o vereador Glauber Milagres colocou a disrompida e parabenizou todos os profissionais que estão há um ano parados sem
posição do vereador Thiago Martins e disse que se coloca à disposição de participar
qualquer auxílio do governo.Com a palavra como orador inscrito o vereador Thiago
dessa CPI para buscar investigar a referida situação. Solicitou ainda que os coveiros
Martins disse que é importante que quando citamos algo é necessário ir a fundo
e outros servidores públicos sejam vacinados pois estão em contato direto com
nessa informação. Mencionou matéria do G1 informando que a vacina de Oxford, a
pessoas que tiveram covid. Agradeceu ainda ao Secretário Municipal de Gabinete
AstraZeneca, é segura, sendo que ainda não há indícios da vacina com os casos de
que respondeu os ofícios enviados pelo vereador, mas que apenas encaminhou a
trombose que surgiram. Disse que o sofismo e o negacionismo são fatores muito
Secretaria de Obras, não apresentando a resolução dos problemas.Com a palavra
perigosos na nossa sociedade, pois pessoas tomam atitudes sem qualquer compropela ordem o vereador Flávio Maluf informou que estamos vivendo um momento de
vação científica. Afirmou ainda que os comerciantes são tão vítimas da atual situamuitas dúvidas e poucas certezas e é nítido o colapso que a saúde se encontra,
ção quanto o restante da população. Disse ainda que é necessário acordar para a
sendo que a tendência é piorar. Lembrou ainda o vereador que as pessoas estão
realidade e fazer uma reflexão diante de todo o cenário atual que o mundo inteiro
morrendo por outros motivos, sendo necessário, como dito pelo ilustre vereador
vive, buscando-se soluções para vacinação da população. Com a palavra como
Professor Filipe, tratar os números como pessoas a fim de minimizar o quadro atual
orador inscrito o vereador Zezinho Andrada reiterou o que foi dito pelos vereadores
que vivemos. Fez ainda um apelo ao Executivo e Legislativo para que possam atuar
Filipe e Thiago sobre a importância da vacinação e sobre a vacina AstraZeneca
juntos, independente de ideologias, buscar um caminho para diminuir os danos.
também concordou com a fala dos colegas e que pelo princípio da cautela é necesCom a palavra pela ordem pela 2ª vez o vereador José Newton disse ao vereador
sário fazer uma investigação para analisar se há causalidade direta dos casos de
Filipe que existem serviços essenciais que o próprio ordenamento jurídico ampara,
trombose com a citada vacina. Ressaltou que é possível a hipótese de aquisição
sendo necessário o funcionamento destes para que a população seja abastecida.
direta das vacinas, o que alguns outros Municípios têm feito, e existe dinheiro em
Informou ainda que algumas informações não são passadas com muita transparêncaixa para a aquisição dessas vacinas em volume suficiente para imunizar toda a
cia no Brasil, sendo que em 14 países foram suspensas as vacinações de AstraZepopulação. Segundo o vereador a vacinação em massa não vai resolver todos os
neca, que tem sido produzida no Rio de Janeiro. Disse ainda que é necessário resproblemas oriundos da pandemia, mas é necessária para amenizar os efeitos da
guardar o direito ao trabalho, observando todos os protocolos.Com a palavra pela
pandemia e diminuir todo o impacto na mesma no sistema de saúde.Com a palavra
ordem pela 2ª vez o vereador Professor Filipe esclareceu que com relação a vacina
como orador inscrito o vereador Professor Filipe disse que o vereador Thiago lhe
de Oxford, a AstraZeneca, de fato alguns países estão suspendendo a vacinação por
antecipou trazendo a notícia do G1, sendo que a União Europeia já determinou o
conta de algumas reações adversas, informando que segundo matéria da BBC que
retorno da vacinação. Explicou ainda que existem diferenças entre vacina e trataaté o dia 10 de março foram relacionados cerca de 30 eventos de trombose entre
mento, ressaltando a importância da vacinação para que as pessoas não adoeçam
quase 5 milhões de pessoas vacinadas na União Europeia. Os casos de embolia
ou na pior das hipóteses desenvolvam apenas uma forma branda da doença. Respulmonar têm uma incidência de 70 a 103 casos por 100 mil habitantes. Então se
saltou ainda a importância do isolamento social, uma vez que o vírus é transmitido
eventualmente temos casos adversos deve ser investigado, mas o número é muito
por vias aéreas, sendo que qualquer aglomeração facilita a transmissão, por isso a
pequeno perto das pessoas que não tiveram nenhuma reação. Assim, informou que
importância do isolamento e do uso de máscaras. Disse ainda que entende o posié válido o questionamento, mas é necessário avaliar e apurar se as reações têm
cionamento dos comerciantes, por isso é importante unir esforços para aumentar o
relação com a vacinação.Com a palavra pela ordem o vereador Professor Nilton inbenefício emergencial para os pequenos e médios empresários. Informou ainda que
formou a população que ontem reuniu-se com a diretoria do SAS para discutirem
uma solução para uma maior arrecadação seria taxar grandes fortunas, ou seja, de
sobre o problema da falta d’água nos bairros Ipanema, Nova Cidade, Nova Suíça e
pessoas bilionárias que aumentaram suas fortunas em 31% durante a pandemia.
adjacências. O Sr. Diretor afirmou que o problema se deu em razão da bomba que
Afirmou ainda que se o vírus “correr solto” aumenta a chance de surgir novas vaqueimou e foi necessária a encomenda da peça. Mas está sendo avaliado se será
riantes e as vacinas criadas até agora podem se tornar ineficazes. Informou ainda
feita a encomenda da peça ou a compra de uma nova bomba. Enquanto isso o SAS
que recebeu resposta ao ofício que solicitou a lista de pessoas que foram vacinadas,
está utilizando caminhões-pipa para que não falte água à população. Informou
e foi informado que pela Lei Geral de Proteção de Dados não poderiam fornecer
ainda que em razão da Lei Complementar 173 o SAS está com um pouco de dificulesses nomes, mas se for solicitado pela via judicial a lista pode ser fornecida. Assim,
dades de mão de obra haja vista que a referida lei limitou a contratação de pessoal
importante a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito a fim de investigar,
para o corrente ano. O SAS já tem planejado construir uma nova rede, pois a atual
podendo solicitar a referida lista, buscando maior transparência. Por fim ressaltou
já está funcionando com sua capacidade máxima. Além disso o SAS planeja colocar
que divergências de opiniões é normal, mas ciência não é opinião. Ciência, disse o
outro reservatório de 1 milhão de litros ao lado daquele que já está em funcionavereador, é baseada nos dados que são fornecidos.Com a palavra como Líder o
mento, pois a demanda tende a crescer uma vez que há de ser construído no local
vereador Odair Ferreira fez uma ponderação a questão da falta d’água na região do
um conjunto habitacional.Com a palavra pela ordem o vereador Thiago Martins pela
Ipanema/Nova Cidade, chamando a atenção do ilustre vereador que o Diretor do
2ª vez disse que diante da morte não tem ordenamento jurídico que resolva não e
SAS disse que os caminhões estão atendendo os moradores, mas segundo o vereinformou mais uma vez sobre a gravidade do problema e sobre a importância da
ador não foi isso que aconteceu no final de semana anterior. Segundo o vereador
utilização da ciência e da vacinação de todos para diminuir o problema. Disse ainda
ficou a impressão de que deixaram para resolver o problema depois que tudo aconque é muito triste o que tem acontecido com várias pessoas que tem enterrado seus
teceu, sendo uma situação extremamente grave com os moradores do local. Deixou
entes queridos com caixões lacrados. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORAuma pergunta, se o cidadão que paga seus impostos perder seu emprego, como
DORES – HORÁRIO: 20h50 - Com a palavra como orador o vereador Sandro Heleno
pagará suas contas? Ele terá que “se virar”. Da mesma forma, segundo o vereador,
disse ao vereador Thiago Martins que pode contar com seu apoio para a investigao SAS tem que agir de forma célere para atender as demandas da população da
ção do caso dos fura-filas. Disse que quinta-feira próxima juntamente com o verecidade, para resolver de imediato a situação. A população ainda tem reclamado que
ador Glauber Milagres estarão levando a conhecimento da Polícia Federal algumas
não conseguem entrar em contato com o SAS para resolução das demandas.Com a
denúncias contra o “grupo do mal” e disse que vai enfrenta-los até o fim. Disse
palavra como orador inscrito o vereador Orlando Garcia informou que protocolou
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10 e por seus relevantes serviços prestados; - Requerimento n°. 027/2021 – Ao
DIA – HORÁRIO: 20:37 - Discussão e Votação de Projetos - A) PRIMEIRA DISCUSsenhor Prefeito para que suspenda o corte de água até o período em que durar a
SÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA - 1) Proj. Lei n°.
pandemia.Do vereador Filipe Luiz dos Santos: - Indicação n°. 161/2021 – Ao senhor
016/2021 – Dispõe sobre a isenção de IPTU e da TCTL no exercício 2021 em decorPrefeito para que encaminhe projeto de lei propondo o nome de Maria Rita Bertorência dos efeitos socioeconômicos da pandemia COVID-19 e dá outras providênlucci para que a rua que se encontra adjacente à rua Capitão Aviador Corteleti,
cias – Aut. Executivo. PRAZO VENCE EM 03.04.2021.Com a palavra para discutir o
entrocamento com a estrada de Ponte do Cosme, bairro Aeroporto; - Indicação n°.
vereador Glauber Milagres solicitou vistas do projeto, bem como a lista das famílias
166/2021 – Limpeza e retirada do lixo na antiga estrada para Ponte do Cosme,
que serão beneficiadas e estudo de onde será retirado esse valor do Município para
cerca de 1,5km do aeroporto, à direita; - Indicação °. 167/2021 – Solicita que veriassim tentar englobar um número maior de pessoas e famílias.Com a palavra para
fique o vazamento que está ocorrendo na rua Francisco Vale, altura do n°. 256, Boa
discutir o vereador Thiago Martins exaltou a relevância do projeto, informou que foi
Morte, bem como o conserto do buraco que se encontra no local.Do vereador Thiarelator do mesmo e solicitou o apoio dos colegas vereadores para aprovação do
go Campos Martins: - Indicação n°. 162/2021 – Solicita a poda de árvore e iluminamesmo. Em seguida, solicitou ao colega Glauber Milagres que, se possível, retirasse
ção na praça Marechal Bittencourt, no Bairro São José; - Indicação n°. 163/2021 –
o pedido de vistas, informando que acredita que haverá transparência quanto as
Operação tapa buraco na rua Bahia no São Sebastião; - Indicação n°. 164/2021
famílias que serão beneficiadas, e atualmente o projeto é extremamente relevante
– Operação tapa buraco na linha do oeste; - Indicação n°. 168/2021 – Ao senhor
para as famílias carentes de Barbacena.Com a palavra para discutir o vereador RoPrefeito para que encaminhe projeto de lei que dispõe sobre a política de proteção
berto Andrade solicitou o apoio e voto dos colegas vereadores pois o projeto é de
animal da cidade de Barbacena, e dá outras providências.Com a palavra pela ordem
extrema relevância para o Município, informando ainda que todos os vereadores
o vereador Thiago Martins informou que protocolou pedido de instauração de CPI
tiveram a oportunidade de trabalhar na construção do projeto.Com a palavra para
para apurar as denúncias de “fura-filas” durante a vacinação na cidade e acredita
discutir o vereador Glauber Milagres informou que é necessário um estudo aprofunque a Câmara deve apurar e dar uma resposta a sociedade sobre o tema. Solicitandado do projeto, mas informou que é a favor do projeto e entende que há a possido assim, nesta oportunidade, que fosse colocado em votação o requerimento de
bilidade de aumentar esses benefícios podendo alcançar mais famílias. Com a palaabertura de CPI nesta sessão. Assim, verificado o quórum e colocado em votação o
vra para discutir o vereador José Newton de Faria informou que causa surpresa e
presente requerimento verbal apresentado pelo vereador Thiago Martins, o mesmo
até mesmo indignação falar que o projeto não esteve à disposição, informando
foi APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.Em seguida o Sr. Presidente
ainda que o projeto está na Casa há mais de 03 semanas. Disse que foi feito um
colocou em votação o requerimento apresentado pelo vereador Thiago Martins para
estudo sobre o impacto que o Projeto de Lei causa na economia do Município e
abertura de CPI para apurar as denúncias de “fura-filas” durante a vacinação realiainda que foi votado hoje um requerimento solicitando auxilio emergencial sem
zada no Município. Com a palavra para discutir o vereador Glauber Milagres infornenhum estudo orçamentário apresentado. Informou ainda que foi convocada uma
mou que é favorável e se colocou à disposição para participar da referida Comissão.
reunião com os vereadores onde se explicou toda questão orçamentária do projeto.
Com a palavra para discutir o vereador Orlando Garcia endossou as palavras do
Nesse sentido, o vereador indagou que discorda com a solicitação de veto feita pelo
vereador Glauber Martins, se colocando à disposição de participar da referida cocolega, uma vez que o projeto já estava disponível há algum tempo. Em seguida o
missão.Com a palavra para discutir o vereador Paulinho do Gás também se colocou
Sr. Presidente informou que se não houvesse um consenso quanto á matéria nesta
a disposição para participar da Comissão.Com a palavra para discutir o vereador
sessão, convocará sessões extraordinárias para sexta-feira e sábado próximos,
Thiago Martins solicitou aos vereadores que forem fazer parte da comissão que
dada a relevância do projeto. Com a palavra como Líder o vereador Glauber Milapossam trabalhar com a maior seriedade possível, possibilitando que as pessoas
gres informou que é favorável ao projeto, contudo está estudando uma possível
que furaram fila possam ser penalizadas na forma da lei. Assim, verificado o quórum
emenda. Disse ainda ao vereador José Newton de Faria que apresentou um requee colocado em votação o presente requerimento para abertura de CPI apresentado
rimento e não um projeto de lei, informando que um vereador não pode criar um
pelo vereador Thiago Martins, o mesmo foi APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS
projeto que envolva renúncia de receita.Com a palavra para discutir o vereador
PRESENTES.Do vereador José Donizete de Medeiros: - Indicação n°. 077/2021 – Ao
Thiago Martins informou que o Projeto em discussão se trata apenas de uma faixa
senhor Prefeito para que encaminhe projeto de lei que dispõe sobre a política do
do IPTU, assim se for necessária a inclusão de outras faixas é necessária que seja
transporte escolar; - Indicação n°. 078/2021 – Solicita a instalação de um abrigo de
feito outro projeto, pois o estudo foi feito dentro dessa faixa. Solicitou ainda mais
ponto de ônibus na avenida 14 de agosto, próximo ao n°. 1730; - Indicação n°.
uma vez ao vereador Glauber que se possível retirasse o pedido de vistas para vo079/2021 – Solicita a realização de melhoria ao final da extensão da rua Geraldo
tarem o presente projeto.Com a palavra para discutir o vereador José Newton inforMagela Alvim, no João Paulo II. Do vereador Glauber Milagres Gava: - Indicação n°.
mou que o projeto foi protocolado na Casa no dia 11 de março último e todos tive169/2021 – Troca de lâmpadas no bairro Diniz II e demais bairros pela cidade de
ram possibilidade de acessá-lo. Informou ainda que não concorda com o
Barbacena; - Indicação n°. 170/2021 – Quebra-molas no bairro Colônia Rodrigo
anteprojeto apresentado pelo vereador Glauber Milagres visando fornecer auxílio
Silva, via próximo ao radar no ponto de entrada dos bairros em Barbacena/MG; emergencial à população sem nenhum estudo, que no seu entender é essencial
Indicação n°. 171/2021 – Operação tapa buraco e estudo para pavimentação asfáldada a matéria discutida. Disse ainda que entende haver um contrassenso entre o
tica na rua Osvaldo Basílio no Diniz II; - Indicação n°. 172/2021 – Operação tapa
pedido de vista do vereador Glauber Milagres e o requerimento por ele apresentaburaco e capina na rua Dirce Vieira no Bom Pastor; - Indicação n°. 173/2021 – Opedo, uma vez que no entendimento do vereador o projeto apresentado pelo Prefeito
ração tapa buraco na rua Capitão Antônio Ferreira Campos, bairro do Carmo; - InMunicipal, além de beneficiar várias famílias, contem estudo orçamentário sério, o
dicação °. 174/2021 – Operação tapa buraco e capina na rua Pedro Puistti, no Bom
que viabiliza a votação do mesmo nesta sessão.Com a palavra para discutir o verePastor; - Indicação n°. 175/2021 – Operação tapa buraco e capina na rua Dr. Alberador Orlando Garcia disse que é necessário votar o presente projeto o mais rápido
to Vieira, no Bom Pastor; - Indicação n°. 176/2021 – Asfaltamento para a rua Antôpossível para ajudar o povo. Disse ainda que é necessário que a Assistência Social
nio Matias de Lima, Bairro Jardim; - Indicação n°. 177/2021 – Operação tapa buraauxilie a população mais carente nesse momento.Com a palavra pela ordem pela 2ª
co e calçamento para a rua Conselheiro Lafaiete, Nova Cidade; - Indicação n°.
vez o vereador Glauber Milagres respondeu ao vereador José Newton e informando
178/2021 – Limpeza e capina da rua Cláudio Vidal, Boa Vista. Em seguida o vereaque fez o requerimento apresentado nesta oportunidade pois vereador não pode
dor Glauber Milagres fez a leitura do requerimento n°. 28/2021, protocolado nesta
criar projetos em casos de renúncia de receita. Mais uma vez ressaltou que é favoCasa, requerendo que o mesmo fosse incluído na pauta e votado nesta data.Assim,
rável ao projeto e que quer apenas melhorar o mesmo.Com a palavra pela ordem o
verificado o quórum e colocado em votação o presente requerimento verbal aprevereador José Newton disse mais uma vez que o requerimento apresentado pelo
sentado pelo vereador Glauber Milagres, o mesmo foi APROVADO PELA UNANIMIcolega Glauber não tem um estudo orçamentário, que é extremamente necessário
DADE DOS PRESENTES.Em seguida o Sr. Presidente colocou em votação o requeripara a avaliação da matéria, uma vez trata-se de matéria financeira. Disse ao vere-
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projeto em si, outra coisa é a discussão pessoal que aconteceu nessa sessão. Reate ata que após lida e aprovada será assinada pelo Presidente e pelo Secretário.
firmou ainda a solicitação ao colega Glauber Milagres de retirada do pedido de visPresidente: Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior tas, acreditando que se o projeto não for votado o mais rápido possível as pessoas
alcançadas vão passar fome.Com a palavra pela ordem o vereador Glauber Milagres 1 ATA 018/2021 - 013ª Sessão Ordinária – 30.03.2021 – 1º Período – 1º Ano da
disse que acha uma deselegância as ofensas que acredita ter recebido de outro
Legislatura - Presidente: Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Secretário:
colega. Afirmou que concorda com o projeto e com sua relevância para a cidade e
Vereador Odair José Ferreira - Vereadores Presentes: Conforme registro em livro
retirou o seu pedido de vistas. Deixou um recado que não precisa de apoio de ninpróprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30 - O Sr. Presidente,
guém, apenas de seus eleitores, afirmando que ninguém o “compra por nada”.Após
às 19h30, solicitou ao Sr. Secretário que efetuasse a verificação de quórum para
foi colocado em discussão e votação o referido projeto, e o mesmo foi APROVADO
possível abertura da sessão ordinária. E, em não preenchendo o número requerido
POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.Com a palavra para justificar o voto o vereapelo Quórum Regimental, o Sr. Presidente deixou de abrir a reunião por falta de
dor Thiago Martins agradeceu ao vereador Glauber Milagres pela compreensão.
Quorum.Eu, Raphael Almeida Pereira de Souza, Redator de Atas, lavrei a presente
Disse ainda que acredita que para o momento difícil que vivemos a moderação é o
ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Secretámelhor caminho para encontrar a melhor solução para os problemas que surgirio - Presidente: Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Secretário: Vereador
ram.B) REDAÇÃO FINAL – PROJETO DE RESOLUÇÃO - 1) Proj. Resolução n°.
Odair José Ferreira - Secretário: Vereador Odair José Ferreira.
001/2021 – Regulamenta o uso do nome parlamentar pelos vereadores da Câmara
Municipal de Barbacena – Aut. Vereador José Bonifácio de Andrada. Após foi coloATA 019/2021 - 014ª Sessão Ordinária – 06.04.2021 – 1º Período – 1º Ano da Lecado em discussão e votação o referido projeto, e o mesmo foi APROVADO POR
gislatura - Presidente em exercício: Vereador Odair José Ferreira - Secretário “ad
UNANIMIDADE DOS PRESENTES.C) PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO
hoc”: Vereador José Bonifácio Couto de Andrada - Vereadores Presentes: Conforme
DE LEI1) Proj. Lei n°. 011/2021 – Dispõe sobre a destinação, o reaproveitamento e
registro em livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30 a disposição final ambientalmente adequada de bens móveis no âmbito da adminis“Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansatração pública municipal direta e indireta – Aut. Executivo.Após foi colocado em
rá. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele
discussão e votação o referido projeto, e o mesmo foi APROVADO POR UNANIMIconfiarei.” Salmos 91:1,2I - Leitura e Discussão das Atas - Ata n°. 014/2021 – AproDADE DOS PRESENTES.2) Proj. Lei n°. 014/2021 – Dispõe sobre medidas contra a
vada por unanimidade.II – Leitura da Correspondência e Comunicações - Ofício n°.
violência obstétrica e de divulgação de boas práticas para a atenção à gravidez,
085/2021 – Secretaria Municipal de Fazenda – encaminhado relatórios da Audiência
parto, nascimento, abortamento e puerpério – Aut. Vereador Filipe Luís dos Santos.
Pública – Prestação de Contas 3º Quadrimestre 2020. III – Apresentação de PropoCom a palavra para discutir o vereador Professor Filipe disse que o presente projeto
sições - Do vereador José Newton de Faria: - Indicação n°. 190/2021 – Operação
é extremamente relevante para proteção das mulheres durante o parto, trazendo
tapa-buraco e/ou recapeamento asfáltico na Rua Osvaldo Cruz no bairro Jardim; vários benefícios para as mulheres. Agradeceu ainda ao vereador José Newton de
Indicação n°. 191/2021 – Operação tapa-buraco e/ou recapeamento asfáltico na
Faria que apontou um equívoco no projeto, o qual já foi corrigido pelo vereador.
rua Gilberto Valle no bairro Jardim; - Indicação n°. 192/2021 – Operação tapa-buApós foi colocado em discussão e votação o referido projeto, e o mesmo foi APROraco e/ou recapeamento asfáltico na rua Nacip Melhem Deoud no bairro Jardim; VADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAIndicação n°. 193/2021 – Operação tapa-buraco e/ou recapeamento asfáltico na
ÇÃO EM BLOCO: 16.03.21 - Assim foi colocado em discussão e votação as proposirua Eng. Pedro Victor Renault no bairro Jardim; - Indicação n°. 194/2021 – Operações do dia 16 de março último em bloco, sendo APROVADAS POR UNANIMIDADE
ção tapa-buraco e/ou recapeamento asfáltico da rua Oscar Cordeiro dos Santos no
DOS PRESENTES.TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES – HORÁRIO:
bairro Jardim; - Indicação n°. 219/2021 – Solicita a retomada da distribuição de kits
21h25 - Com a palavra como Líder o vereador José Newton disse que quando o
de alimentação escolar durante a pandemia para os estudantes das escolas públicas
vereador Glauber Milagres encerrou a palavra disse que o vereador está o tempo
de educação básica; - Indicação n°. 221/2021 – Solicita providências visando a intodo na Prefeitura, afirmando que isso é um engodo. Afirmou que vai a Prefeitura
terrupção de invasão de bem público localizado na rua R, defronte ao n°. 198, na
para discutir propostas na Prefeitura e nas Secretarias. Com relação a afirmação de
parte alta, em frente à COPASA; - Indicação n°. 222/2021 – Reforma da ponte que
que o vereador reclamou da exoneração de alguns funcionários, o mesmo afirmou
liga a rua Adolfo de Carvalho com a rua Bahia, ambas no bairro Funcionários; - Inque apenas constatou um equívoco e levou esse engano até a Prefeitura que tão
dicação n°. 223/2021 – Operação tapa-buraco e/ou recapeamento asfáltico na rua
logo fez a correção. Disse ainda que vai a Prefeitura e nas Secretarias a fim de deda Ladeira, Santa Luzia; - Indicação n°. 224/2021 – Operação tapa-buraco e/ou
bater assuntos relevantes para a cidade de Barbacena, representando os anseios da
recapeamento asfáltico na rua Santa Maria no Santa Luzia; - Indicação n°. 225/2021
sociedade.Com a palavra como Líder o vereador Odair Ferreira concedeu uma parte
– Operação tapa-buraco e/ou recapeamento asfáltico da rua Antônio Alves de Oliao vereador Orlando Garcia que informou que tem visualizado algumas situações na
veira no Água Santa; - Indicação n°. 226/2021 – Operação tapa-buraco e/ou recacidade e tem procurado verificar onde está o erro para leva-los com transparência
peamento asfáltico da rua Sargento Tomé dos Santos no Água Santa; - Indicação
a população.Com a palavra como Líder o vereador Thiago Martins disse que é uma
n°. 227/2021 – Operação tapa-buraco e/ou recapeamento asfáltico da rua José
tristeza quando a situação chega nesse ponto entre os vereadores pois acredita ser
Francisco de Oliveira no São Francisco; - Indicação n°. 228/2021 – Substituição das
desnecessário e acredita no diálogo como forma de encontrar soluções para a situlâmpadas de iluminação pública da rua João Guilherme de Assis no Santa Efigênia
ação vivenciada.Com a palavra como orador inscrito o vereador Professor Filipe
para o modelo LED.Do vereador José Bonifácio Couto de Andrada: - Indicação n°.
agradeceu aos colegas vereadores pelo apoio no Projeto de Lei n°. 014/2021. Em
195/2021 – Capina, manutenção e limpeza em toda extensão da rua Osvaldo Basíseguida disse que está muito triste e preocupado com a situação atual que vivemos
lio no bairro Diniz II; - Indicação n°. 196/2021 – Manutenção e instalação de abrina pandemia, sendo que hoje ultrapassou-se o número de 3.000 mortos no País,
gos de espera de ônibus, bem como a sinalização e demarcação das paradas de
mais 03 mortes só de moradores de Barbacena mas disse que ocorreram hoje voônibus a cidade; - Indicação n°. 197/2021 – Fiscalização da pavimentação asfáltica
tações importantes para a população de Barbacena.Com a palavra como orador
da rua Dolores Rocha Rosa no bairro Água Santa, bem como intervenções para
inscrito o vereador Glauber Milagres disse, na íntegra: “Sr. Presidente, eu quero que
captação de água que escoa pela referida rua.Do vereador Sandro Heleno da Silva
essa minha última fala conste na íntegra. Eu retirei as vistas, fui obrigado a retirar
Carvalho: - Indicação n°. 179/2021 – Instalação de duas lombadas no bairro Boa
as vistas né pelo projeto. Hoje o meu direito aqui de legislar foi aqui infelizmente
Vista, ambas nas proximidades da praça Luiza Copati Mazzoni, popularmente denoinvertido, né, por essa ignorância e infelizmente Sr. Presidente não vou responder
minada como “Praça do Jacaré”; - Indicação n°. 180/2021 – Operação tapa-buraco
mais às ofensas, né, eu acho que não tenho mais que responder nada. Eu só acho
na avenida Dom Pedro II, avenida Ressaquinha, Dr. Cruz Machado, Pedro Estéfano
que foi muito desnecessária essa reunião de hoje que eu sou favorável ao projeto e
Trad, Maria José de Miranda, Nossa Senhora dos Remédios e Sargento Tomé dos
não precisava ouvir metade das coisas que ouvi hoje, viu Sr. Presidente. Deixo aqui
Santos, todas localizadas no São Pedro; - Indicação n°. 181/2021 – Cobertura da
hoje o meu voto de pesar ao vereador e vou deixar um recado pra Vossa Excelência.
quadra esportiva do bairro Vilela; - Indicação n°. 182/2021 – Solicita a retirada de
Vossa Excelência deu sorte que eu tô de casa, porque se eu tivesse aí o bicho ia
areia, advindas das águas pluviais de toda a extensão da avenida Governador Bias
pegar pra Vossa Excelência. Vossa Excelência fala grosso quando eu tô longe, tá,
Fortes; - Indicação n°. 183/2021 – Criação de um telecentro no Museu Municipal
Então só isso Sr. Presidente, eu acho desnecessário isso e eu acho que a gente não
George Bernanos; - Indicação n°. 184/2021 – Instalação de energia fotovoltaica em
tem que discutir pessoas, tem que discutir ideias como o vereador Flávio falou e
órgãos da Prefeitura Municipal de Barbacena; - Indicação n°. 185/2021 – Limpeza
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Operação tapa-buraco na estrada do faria em Barbacena; - Indicação n°. 203/2021
casos, 129 óbitos de Barbacena, além de 98 óbitos de pessoas de outras cidades da
– Limpeza e capina na rua Geraldo Abranches no Santa Cecília; - Indicação n°.
região. Informou ainda que é lamentável em 01 ano de COVID-19 mais de 200 vidas
204/2021 – Limpeza e capina na rua Eng. Pedro Victor Renault no bairro Jardim; perdidas. Assim ressaltou que a situação atual é preocupante, quase não havendo
Indicação n°. 205/2021 – Limpeza e capina na rua Coronel Belizário Paula Moreira 1 leitos de UTI’s disponíveis, sendo também preocupante a falta de conscientização
no bairro de Fátima; - Indicação n°. 206/2021 – Colocação de meios fios na rua
de parte da população de Barbacena. Ressaltou a importância dos governos fedeDolores Rocha Rosa, ao lado da Escola Municipal Embaixador Martim Francisco no
ral, estadual e municipal contribuir para o comércio, criando auxílios, para evitar
Água Santa; - Indicação n°. 207/2021 – Calçamento da rua Antônio Calixto Campos
que saiam de suas casas, evitando aglomerações.Com a palavra como Líder o vereno bairro Boa Morte.Do vereador Orlando José Garcia: - Indicação n°. 208/2021 –
ador Professor Filipe prosseguiu informando que semana passada foi feita uma live
Limpeza e recapeamento asfáltico da rua Eng. José C. Drumont, próxima à Ponte
promovida pela Secretaria de Saúde, com a participação de servidores da saúde,
Seca e a Estação Ferroviária; - Indicação n°. 220/2021 – Ao senhor Prefeito para
oportunidade em que divulgaram a situação atual do Município de Barbacena. Inque providencie com urgência adoção do serviço de telemedicina 24 horas e identiformou ainda que lamentavelmente não há nenhum tratamento precoce efetivo
ficação dos enfermos, os destacando por idade, comorbidade e outras peculiaridacomprovados cientificamente e mesmo em Barbacena algumas pessoas que foram
des.Do vereador Odair José Ferreira: - Indicação n°. 238/2021 – Operação tapa-buinternadas fizeram uso desse tipo de tratamento, mas sem efeito. Informou ainda
racos na rua Pedro Stefano Trad, São Pedro; - Indicação n°. 239/2021 – Instalação
que no dia 31 de março em todo o Brasil e também em Barbacena, defendendo o
de redutores de velocidade, sinalização e a pintura de faixas de pedestres no entrofim da onda roxa, isolamento social e, lamentavelmente, intervenção militar, ressalcamento das ruas Joaquim Carvalho Campos e Humberto Candian no Ipanema; tando que são atos antidemocráticos, acreditando que isso não pode ser admitido
Indicação n°. 240/2021 – Construção de bueiros na rua Cruz das Almas, nas proxiem plena democracia, especialmente quando alguns agentes políticos defendem
midades da penha em frente ao antigo depósito do Sales.Do vereador Nilton Cézar
tais movimentos. Terminou demonstrando o seu repúdio contra tais atos.C) PRIde Almeida: - Indicação n°. 241/2021 – Recuperação asfáltica e operação tapa-buMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI - 1) Proj. Lei n°. 018/2021 –
racos com pedra na rua três, caiçaras, rua de acesso à distribuidora de bebidas taInstitui o mês de Abril Azul, dedicado a ações de sensibilização e conscientização
rumã. Do vereador Filipe Luís dos Santos: - Indicação n°. 237/2021 – Limpeza,
sobre o autismo no âmbito municipal – Ver. Paulo José da Silva.Em seguida, o Veremelhorias na infraestrutura e a canalização da rede de esgoto na rua Doracy Alves
ador José Bonifácio de Andrada solicitou vista do presente projeto de lei, sendo
da Rocha, antiga rua Vinte, no bairro Vista Alegre.Com a palavra pela ordem o veconcedida pelo Sr. Presidente. VISTAS CONCEDIDA AO VEREADOR JOSÉ BONIFÁreador José Bonifácio de Andrada complementando a informação trazida pelo Sr.
CIO DE ANDRADA.2) Proj. Lei n°. 020/2021 – Dispõe sobre a reserva de vagas e
Presidente no início desta sessão, hoje batemos recorde de mortos no País, em um
estacionamento público e privado para mulheres em gestação e até após o parto
único dia, em razão da COVID-19, trazendo um simbolismo negativo para a data de
– Aut. Mesa Diretora da Câmara.Após foi colocado em discussão e votação o referiamanhã, que é comemorado o dia da saúde. Frisou a importância da vacinação a
do projeto, e o mesmo foi APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.3)
ser realizada em nosso Município e disse ainda ser importante uma reflexão diante
Proj. Lei n°. 021/2021 – Dispõe sobre a prioridade na vacinação contra COVID-19
das informações repassadas pelo ilustre secretário de saúde. Informou ainda que
das pessoas com Transtorno do Espectro Autista, Síndrome de Down e Deficiência
diante dos números pode-se contatar que sempre há um número menor de pessoIntelectual no município de Barbacena – Aut. Ver. José Bonifácio de Andrada. Com
as vacinadas do que os lotes de vacina adquiridos pelo Município. Assim existe uma
a palavra para discutir o vereador José Bonifácio de Andrada informou que as pesquantidade de vacinas armazenadas, esperando o momento de aplicação, solicitansoas Transtorno do Espectro Autista, Síndrome de Down e Deficiência Intelectual
do o vereador que haja um esforço de todos os envolvidos para que os munícipes
possuem diversas barreiras comunicativas, comportamentais e cognitivas, sendo
sejam vacinados o mais brevemente possível, sobretudo os grupos prioritários. Suque no contexto de pandemia que exige algumas medidas de segurança, essas
geriu ainda que o Município possa ampliar os pontos de vacinações para melhor
pessoas ficam prejudicadas em razão dessas barreiras. Além disso apresentam alatender a população, evitando que as pessoas de faixa etária mais avançada fiquem
terações imunológicas, sendo necessária a prioridade de vacinação dos mesmos.
nos carros por muito tempo. Concluiu salientando que a vacinação possa ser feita
Após foi colocado em discussão e votação o referido projeto, e o mesmo foi APROde forma mais rápida e consciente possível. Em seguida o Sr. Presidente em exercíVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.4) Proj. Lei n°. 023/2021 – Denomina
cio deixou o seu voto de pesar aos familiares de Sônia Maria Araújo de Paula, que
Rua Santa Irmã Dulce – Aut. Executivo.Após foi colocado em discussão e votação o
faleceu nesta semana, vítima da COVID-19. Disse ainda que muitas pessoas que
referido projeto, e o mesmo foi APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.
conhece estão se contaminando com a COVID-19 e morrendo. Ressaltou a imporTERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES – HORÁRIO: 21h07 - Não hatância da conscientização da população sobre o uso de máscara e álcool gel para
vendo oradores inscritos e nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente declarou
evitarmos assim a disseminação do vírus. Deixou, ao final, os seus sentimentos a
encerrada a presente sessão às 21h07 e eu Raphael Almeida Pereira de Souza lavrei
todos os barbacenenses que perderam entes queridos por conta desta pademia.
a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelo Presidente e pelo SePROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA:- Proj. Lei n°. 022/2021 – Reduz o subsídio
cretário. Presidente em exercício: Vereador Odair José Ferreira - Secretário “ad
do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e Vereadores do município de Barbacena/MG,
hoc”: Vereador José Bonifácio Couto de Andrada.
para enfrentamento da COVID-19 – Aut. Ver. Orlando José Garcia. - Proj. Lei n°.
024/2021 – Inclui na doação de que trata a Lei Municipal n°. 4.728, de 223 de deATA 020/2021 - 015ª Sessão Ordinária – 08.04.2021 – 1º Período – 1º Ano da Lezembro de 2015, a Associação de Mães e Amigos do Autista de Barbacena – AMAB
gislatura - Presidente: Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Secretário:
– Aut. Ver. José Newton de Faria.- Proj. Lei n°. 025/2021 – Dispõe sobre a inserção
Vereador Odair José Ferreira - Vereadores Presentes: Conforme registro em livro
de profissionais da área de serviço social e psicologia nas escolas públicas municipróprio.PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30 - Porque Cristo enpais de educação básica no município de Barbacena/MG e dá outras providências
viou-me, não para batizar, mas para evangelizar; não em sabedoria de palavras,
– Aut. Ver. Orlando José Garcia.- Proj. Lei n°. 026/2021 – Dispõe sobre vaga em
para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para
creche para criança filha ou filho de mulher vítima de violência doméstica, de natuos que perecem; mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. 1 Coríntios
reza física, sexual, moral, psicológica e patrimonial, no município de Barbacena –
1:17,18 - I - Leitura e Discussão das Atas - Ata n°. 015/2021 – Aprovada por unaAut. Ver. Orlando José Garcia.- Proj. Lei n°. 027/2021 – Determina a preferência de
nimidade. II – Leitura da Correspondência e Comunicações - Ofício s/n°. – Gabinevacinação contra a COVID-19 aos funcionários da Guarda Municipal, Agentes de
te do Vereador Roberto José de Andrade – comunicando que de acordo com a ReVigilância Sanitária e atuantes de linha de frente em Barbacena/MG – Aut. Ver. José
solução n°. 370/21 que usará o nome parlamentar Roberto da Farmácia. SEGUNDA
Donizete de Medeiros.- Proj. Lei n°. 028/2021 – Denomina Rua Expedicionário FerPARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19:49 - Discussão e Votação de Projetos - A)
dinando Baggetto – Aut. Executivo.- Proj. Emenda Constitucional n°. 001/2021 –
REDAÇÃO FINAL - 1) Proj. Lei n°. 011/2021 – Dispõe sobre a destinação, o reaproAltera a redação dos incisos II e III do art. 62 da Lei Orgânica do Município de
veitamento e a disposição final ambientalmente adequada de bens móveis no âmBarbacena – Aut. Vários Vereadores – para receber emenda no prazo de 10 (dez)
bito da administração pública municipal direta e indireta – Aut. Executivo. Após foi
dias úteis de acordo com o art. 56, §4°, incisos I, II, III, IV, V e VI da Lei Orgânica
colocado em discussão e votação o referido projeto, e o mesmo foi APROVADO POR
do Município.SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20:35 - Discussão e
UNANIMIDADE DOS PRESENTES. B) SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO
Votação de Projetos - A) REDAÇÃO FINAL - 1) Proj. Lei n°. 014/2021 – Dispõe sobre
DE LEI - 1) Proj. Lei n°. 020/2021 – Dispõe sobre a reserva de vagas e estacionamedidas contra a violência obstétrica e de divulgação de boas práticas para a atenmento público e privado para mulheres em gestação e até após o parto – Aut. Mesa
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cussão e votação o referido projeto, e o mesmo foi APROVADO POR UNANIMIDADE
Vossa Excelência porque vai ajudar na minha associação comunitária, porque o que
DOS PRESENTES. Com a palavra pela ordem o vereador Thiago Martins informou
eu vou ganhar de vocês eu não preciso de ninguém, a minha associação vai agrater perdido um primo vítima de Covid, um rapaz de 30 anos de idade, que faleceu
decer, tenho certeza que eu vou conseguir alavancar o meu projeto social e vou
na cidade de Barbacena. Informou estar dividido entre a tristeza e a indignação, 1 conseguir ajudar um grande número de crianças com nosso trabalho social. Então
pois relembrou do acontecido na última semana em frente à sede da EPCAR, além
é um momento muito complicado de pandemia a gente só está pedindo tranquilidade outras situações que tem indignado o vereador em nosso País. Ressaltou ainda
de para trabalhar, para colocar nossos projetos em pauta. Cada dia uma cena nova,
sobre a importância do uso de máscaras, bem como sobre a ineficácia do uso de
uma atualização nova, a briga pelo poder é muito crítica vereador Sandro. Eu graças
cloroquina pois não há comprovação científica.PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOa Deus nunca precisei de mandato para trabalhar, e se eu tivesse perdido estaria
TAÇÃO EM BLOCO - As proposições do dia 06.04.21 foram todas discutidas e votatrabalhando da mesma maneira. São 10 anos de trabalho social. A gente continua
das em bloco, sendo APROVADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.TERCEIRA
trabalhando e vamos ver o que vai dar. Agora acho que a situação vai ficar um
PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES – HORÁRIO: 20h14 - Com a palavra como
pouco arrochada e Barbacena vai ver quem são essas pessoas maldosas e que esorador inscrito o vereador Sandro Heleno informou que é contra qualquer tipo de
tão fazendo essas maldades. Presidente, por hoje é só.”Com a palavra como orador
corrupção e trocas de cargos, informando ter conversado na Polícia Federal sobre
inscrito o vereador Donizete de Medeiros informou que ontem em apoio ao tático
investigações contra algumas pessoas da cidade que querem, no seu entender,
móvel e GPMOR, a equipe de canil da Guarda Municipal teve êxito ao encontrar
“estragar a política”, perseguindo ele e o vereador Glauber mesmo tendo feito tudo
materiais entorpecentes. Assim parabenizou a Polícia Militar e enalteceu a equipe de
certo durante a campanha eleitoral. Disse ao final para os colegas vereadores não
canil da Guarda Municipal por relevantes serviços prestados na cidade. Informou
terem medo e seguirem caminhando.Com a palavra como Líder o vereador Glauber
ainda que no mês passado fez um vídeo sobre a necessidade de recomposição saMilagres declarou seus sinceros sentimentos ao vereador Thiago Martins e demais
larial dos servidores do Executivo, mas infelizmente não foi possível enviar esse
familiares, pedindo a população que fique em casa e respeite os protocolos. Disse
projeto na Câmara Municipal, mas segundo foi dito pelo Prefeito poderá sair mês
estar muito triste com uma situação, solicitando que a mesma constasse na íntegra:
que vem e talvez de forma retroativa a janeiro. Disse ainda que deixou na Casa um
“Hoje mesmo estava acompanhando a sessão e acompanhando os comentários.
projeto de Lei sobre a vacinação prioritária dos guardas municipais que estão na
Então tem algumas pessoas que criaram dois ou três perfis fakes, soltaram ai prilinha de frente do combate a Covid-19, mas foi informado que os Guardas linha de
meiro a notícia do reajuste salarial, parece que soltaram notícias fakes dos outros
frente serão vacinados a partir de amanhã. Deixou ainda seus singelos sentimentos
vereadores também, Odair também sofreu uma notícia fake, eu e o Sandro também
ao vereador Thiago Martins pelo falecimento de seu primo. Com a palavra como
sofremos, e vai ficar até quando essa situação. E as pessoas ficam denegrindo aí ó.
orador inscrito o vereador Professor Filipe desejou sentimentos ao vereador Thiago
Pode olhar nos comentários que hoje teve comentários de pessoas denegrindo veMartins e a todos os familiares pelo falecimento de seu primo, bem como a todas as
readores enquanto estavam aí debatendo. Então assim Presidente, fica uma situafamílias que foram atingidas por esta doença. Informou que acredita que muitas
ção complicada e eu acho que a Câmara e a Mesa Diretora deveria tomar alguma
mortes no País poderiam ser evitadas se tivéssemos um Governo mais eficiente.
providência com relação a esses perfis fakes, uma vez que uma pessoa se esconde
Disse que infelizmente vivemos em um período de negacionismo e de tratamentos
atrás de um perfil que a gente sabe que consegue rastrear. Então que essa pessoa
ineficazes. Informou que hoje atingimos o número de mais de 345.000 mil mortos
eu o seu perfil verdadeiro ou então que nós aqui coloquemos em investigação para
no País. Pela segunda vez na semana ultrapassamos o número de 4.000 óbitos por
que seja colocado o nome dessas pessoas que vem fazendo aí, denegrindo a imadia, cerca de 4.200 óbitos hoje. Com a palavra como orador inscrito o vereador
gem desta Casa. A situação aqui da Polícia Federal, como o vereador Sandro disse,
Thiago Martins disse que seu primo tinha 30 anos de idade e uma vida inteira pela
nós vamos a Polícia Federal, amanhã nós vamos ter uma conversa, e chegou ao
frente e disse que é algo que poderia ser evitado, por isso a sua revolta. Com a
ponto que tentamos resolver na boa, tentamos diálogo, mas infelizmente não tem
palavra como Líder o vereador Professor Nilton se solidarizou a dor do vereador
jeito mesmo. Vamos mostrar tudo que está acontecendo, como o vereador Sandro
Thiago Martins. Em seguida se solidarizou também aos vereadores Glauber Milagres
falou a gente está sofrendo aqui um crime, então a gente está sofrendo aqui um
e Sandro Heleno, sendo que este último iniciou na política praticamente na mesma
crime de extorsão, um crime de ameaça, tráfico de influência, as pessoas estão
época que o vereador, fazendo trabalhos de lideranças, de apoio, por causas sociais,
oferecendo cargo aí. Descobrimos algumas partes das tramas antes, e a nossa cacerrando fileiras juntos no antigo PMDB, acreditando que a justiça vai ser feita.
deira só não foi julgada aí pelos colegas, né. Tinha uma pessoa que ia solicitar
Durante suas palavras o vereador Sandro Heleno solicitou uma parte, sendo esta
nosso afastamento, ia colocar no plenário em votação, só que a gente descobriu
concedida pelo vereador, informando que ambos começaram juntos e aprendeu
antes. A gente sabe que tem Secretário oferecendo cargo para pessoas, a gente
muito com o vereador Professor Nilton, agradecendo ao mesmo por tudo.Dando
sabe e tem prova de tudo. A gente sabe que esse Secretário, essa Secretária, tá
continuidade à palavra, o vereador Professor Nilton informou que hoje transitou no
usando o cargo para oferecer cargos, para influenciar as pessoas, para colocar adcentro da cidade e observou que algumas pessoas não estão respeitando os protovogado dentro da Prefeitura porque o advogado moveu ação contra o nosso particolos, deixando assim um apelo às autoridades competentes que oriente de forma
do, e para aproveitar mesmo, para pegar pessoas do nosso partido e influenciar até
adequada a população sobre a importância de seguir os protocolos. Deixou ainda
mesmo no processo. Então a gente graças a Deus né, o Sandro perdeu não sei
um apoio aos gestores públicos para aquisição urgente de vacinas em razão da siquantas eleições, eu perdi duas, trabalhando de forma honesta. Sempre tivemos
tuação que o nosso País se encontra.Não havendo mais oradores inscritos e nada
amizade com pessoas do meio político. Não precisa disso, gente. Eleição acabou no
mais havendo a tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão às
dia 23 de outubro, não sei, já nem lembro mais a data. Agora a próxima eleição é
21h04 e eu Raphael Almeida Pereira de Souza lavrei a presente ata que após lida e
a eleição de Deputado, depois tenta novamente de vereador, disputem a próxima
aprovada será assinada pelo Presidente e pelo Secretário.Presidente: Vereador
de Deputado, disputem a próxima de vereador, ganhei na moral entendeu. Agora
Ewerton José Duarte Horta Júnior. Secretário: Vereador Odair José Ferreira.
tentar ganhar uma cadeira por status, por achismo e colocar as pessoas que ganharam esse mandato de forma lícita e legal e tentar deixar a gente nessa situação de
ATA 021/2021 - 016ª Sessão Ordinária – 13.04.2021 – 1º Período – 1º Ano da
constrangimento, isso é muito complicado. E a gente sabe que a Justiça vai ser
Legislatura - Presidente: Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Secretário:
feita, e no futuro vocês também vão pagar de forma judicial pelo que tem feito aí
Vereador Odair José Ferreira - Vereadores Presentes: Conforme registro em livro
conosco, viu. E é muito triste, muito triste tudo que a gente vem vivenciando, até
próprio.PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30 - “É necessário que
mesmo com pessoas do nosso Partido.” Em seguida o vereador concedeu uma
Ele cresça e que eu diminua. João. 3:30.”I - Leitura e Discussão das Atas - Ata n°.
parte ao vereador Sandro Heleno: “É o seguinte, é muito revoltante. Você anda
018/2021 – Aprovada por unanimidade.II – Leitura da Correspondência e Comunicerto, honesto, faz uma campanha limpa, ai vem essa turma do mal. Mas eles estão
cações - Ofício n°. 068/2021 – Gabinete do Vereador José Donizete Medeiros cotodos errados e quere fazer, o telhado de vidro deles vai quebrar. Então eles estão
municando que de acordo com a Resolução n°. 370/21 usará o nome parlamentar
todos errados também e estão dando uma de santinho, de bom samaritano. Quan“Donizete Medeiros”. - Ofício s/n°. – Gabinete do Vereador José Bonifácio Couto de
do eu falei àquela hora que estava terminando, vereador, só vou concluir. O homem
Andrada comunicando que de acordo com a Resolução n°. 370/21 usará o nome
do cavalo preto vai buscar eles a noite. Obrigado, vereador.”Continuou o vereador
parlamentar “José Bonifácio”. - Ofício n°. 012/2021 – Gabinete do Vereador Filipe
Glauber Milagres: “Então Sr. Presidente, para vocês terem ideia das coisas. Eu sofri
Luís dos Santos comunicando que de acordo com a Resolução n°. 370/21 usará
algumas ameaças, sofri algumas ameaças de agressão, carros passam em frente à
o nome parlamentar “Professor Filipe”. - Ofício s/n°. – Gabinete do Vereador Luiz
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e capinatadavicervit,
rua Joaquim
Isidoro
Souza
no Diniz
II; - Indicaainda que no dia 21 de abril próximo a Câmara farpa uma pequena inauguração do
ção n°. 252/2021 – Limpeza e capina da rua Dr. Cláudio no Boa Morte; - Indicação
CAC visando atender as necessidades da população. TERCEIRA PARTE – ENCERRAn°. 253/2021 – Limpeza e capina da rua Demétrio Ribeiro no Santo Antônio. Em
MENTO – ORADORES – HORÁRIO: 20h24 - Com a palavra como Líder o vereador
seguida o vereador Glauber solicitou ao senhor que fosse colocado em votação 1 Glauber Milagres disse, na íntegra, “Eu e o vereador Sandro Heleno na sessão
na presente sessão o requerimento apresentado por ele visando a convocação da
passada estávamos falando ai sobre o assunto dessa nossa ação judicial, recebeSecretária Municipal de Educação para prestar esclarecimentos. Na sequência o
mos aqui uma ameaça que eu vou fazer a leitura para o senhor aqui, conseguimos
Sr. Presidente informou que com base no art. 140, parágrafo único, do Regimento
fazer o print, e vamos até a Polícia também né. Sr. Presidente, o Edson Fernando de
interno desta Casa, para levar a Casa o conhecimento ou aprovação de um requeriOliveira, que é o senhor que move essa ação contra o nosso partido, que é o espomento é necessário pelo ou menos que o mesmo seja protocolado na Casa 24 horas
so da Secretária de Governo Vânia Castro, ele respondeu da seguinte maneira aqui
antes da sessão, para que seja possível o conhecimento devido dos vereadores.
a nossa fala na sessão passada, tanto a minha quanto a do vereador Sandro: ‘A
Do vereador Orlando José Garcia: - Indicação n°. 255/2021 - Recapeamento e
sessão é gravada. Se não provar o que estão falando a situação vai piorar e muito’.
instalação de um quebra-molas em frente à farmácia São José na rua Cruz das
Então Sr. Presidente, eu vou pedir para Vossa Excelência constar isso aí em ata e da
Almas no São José; - Requerimento n°. 033/2021 - Requer seja expedido um voto
maneira que foi redigida nós entendemos como uma ameaça né, porque nós temos
de pesar à Jamila Camargo.Do vereador Filipe Luís dos Santos: - Requerimento n°.
prova de tudo que vem acontecendo conosco, e como eu venho falando né, a fun034/2021 – Requer seja expedida uma moção de pesar pelo falecimento do senhor
ção da Secretária de Governo é fazer harmonia, fazer políticas entre a Casa de vePaulino Geraldo de Medeiros ocorrido no dia 11/04/21.Do vereador José Newton de
readores aqui que é a Câmara Municipal e a Prefeitura, né e que infelizmente vem
Faria: - Indicação n°. 256/2021 - Manutenção no entorno da UBS São Francisco,
sendo falha. Eu vou atenuar nisso daí senhor Presidente que agora, enquanto estalocalizada na rua Emília Vidigal, °. 85, São Francisco; - Indicação n°. 257/2021 –
mos na sessão, tá rolando uma live dos 100 dias. Eu vou deixar uma observação
Operação tapa buraco e/ou recapeamento asfáltico da rua Vereador Geraldo Lopes;
aqui negativa que nós também queríamos estar acompanhando essa live mas como
- Indicação n°. 258/2021 - Recuperação das estradas rurais da comunidade de
estamos em sessão e a live foi no mesmo horário da nossa sessão infelizmente nós
Torres de São Sebastião com a utilização de escórias.Com a palavra pela ordem
não estamos podendo acompanhar. Falta de articulação mais uma vez, pois essa
o vereador José Newton referenciou e elogiou o trabalho da Dra. Darcilene e Dra.
live poderia ter sido na quarta-feira, na segunda, na sexta, mas tudo bem, a gente
Cátia, ambas defensoras públicas, e a Dra. Geoavana, Promotora de Justiça, pela
entende né. Só para fazer essa observação aí para nossa Secretária de Governo Sr.
recomendação conjunta de distribuição da merenda escolar. Na última semana o
Presidente que infelizmente tá deixando a desejar mais uma vez e que o marido
vereador tinha feito essa solicitação para atendimento das famílias que estão necesdela pare com as ameaças porque a gente fica com medo né, a gente tem família,
sitadas, sendo necessário agilizar o processo de compra pois a verba está presente
né e como a gente falou na sessão passada que carros passam na frente de nossas
no Município.Com a palavra pela ordem o vereador Glauber Milagres parabenizou
casas, telefonemas a gente recebe. Então a gente fica com medo até de acontecer
o vereador José Newton pelas palavras e também a Dra. Darcilene pelos serviços
alguma coisa com a nossa integridade física, e daqui a pouquinho nós vamos soliciprestados. Solicitou ainda que o Sr. Presidente colocasse em pauta o requerimento
tar o apoio da Guarda Municipal para andar conosco aqui, porque a gente tá com
anteriormente formulado na sessão de quinta-feira, dada a relevância. Em seguida
medo realmente de acontecer alguma coisa pior conosco. Fazer ainda uma obsero Sr. Presidente confirmou que na quinta-feira certamente o presente requerimento
vação aqui, a fala do vereador Professor Filipe. Muito complicado, professor. Situaformulado estará em pauta.PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA - Proj. Lei n°.
ção aqui da pandemia, concordo com Vossa Excelência em algumas falas, e o que
029/21 – Dispõe sobre a utilização de veículos destinados ao transporte escolar em
me entristece é com relação a fiscalização. Eu até acredito que a ideia do Prefeito
outras finalidades durante a situação de emergência decretada para enfrentamento
de abrir o comércio nesse momento, mesmo com essa crise toda, é uma ideia assim
da COVID-19, inclusive durante os finais de semana, feriados e férias escolares no
boa, porque a população tá exaurida, né. Tá todo mundo cansado, todo mundo sem
âmbito do município de Barbacena – Aut. Vereador Orlando José Garcia. - Proj. Lei
dinheiro. São pessoas passando necessidades de alimentação que nós aqui estamos
n°. 030/21 – Institui no município o Selo “Parceiro da Inclusão” e dá outras provirecebendo dia após dia essas dificuldades. A gente sabe como tá acontecendo e eu
dências – Aut. Executivo. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20:01
costumo dizer Sr. Presidente, com palavras chulas aqui, que o brasileiro nasceu para
- Discussão e Votação de Projetos - A) REDAÇÃO FINAL - 1) Proj. Lei n°. 020/2021
ser prejudicado. É incrível. Nós estamos vivendo uma pandemia com impostos altís– Dispõe sobre a reserva de vagas e estacionamento público e privado para musimos, falo isso a nível estadual, a nível federal, e no momento de crise, eu acredito
lheres em gestação e até após o parto – Aut. Mesa Diretora da Câmara.Após foi
que nós, os brasileiros, não só a população de Barbacena, mas os brasileiros devecolocado em discussão e votação o referido projeto, e o mesmo foi APROVADO
riam ter alguma anistia, um perdão de dívida, um perdão de débito, um refinanciaPOR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.2) Proj. Lei n°. 021/2021 – Dispõe sobre a
mento, um refis, e assim sucessivamente. E a gente sabe de algumas fiscalizações
prioridade na vacinação contra COVID-19 das pessoas com Transtorno do Espectro
que vem rolando, com o pessoal, que agora chega. Temos que pagar IPVA, IPTU e
Autista, Síndrome de Down e Deficiência Intelectual no município de Barbacena –
Imposto de Renda, e fora o pessoal do comércio que tem impostos altíssimos. Se
Aut. Ver. José Bonifácio de Andrada. Após foi colocado em discussão e votação o
não paga IPVA o carro é apreendido. Se não paga IPTU daqui há alguns anos o
referido projeto, e o mesmo foi APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.
imóvel é colocado a leilão e assim sucessivamente. Então o brasileiro infelizmente
Com a palavra pela ordem o vereador José Bonifácio de Andrada agradeceu aos
não é dono de nada. O brasileiro só nasce para ser prejudicado e a gente nasce para
vereadores pela aprovação do presente projeto, bem como pela sensibilidade, pois
pagar imposto. Quando a gente parar de pagar imposto infelizmente a gente morre.
o público alvo do projeto tem algumas barreiras que dificultam o cumprimento das
Então eu acho que falta um pouco de tato tanto do governo do Estado, tanto do
medidas de combate à Covid-19, estando em situação vulnerável. Externou ainda
governo do nosso Presidente. Eu acredito que a onda agora é a gente juntar, comsua expectativa positiva de que o Prefeito sancione o presente projeto aprovado.3)
prar o máximo de vacina possível, fazer mutirão e fazer fiscalização. Esse pessoal
Proj. Lei n°. 023/2021 – Denomina Rua Santa Irmã Dulce – Aut. Executivo.Após foi
que está fazendo fiscalização para cobrar da população impostos, tributos e assim
colocado em discussão e votação o referido projeto, e o mesmo foi APROVADO POR
sucessivamente, eles deveriam estar nas ruas fiscalizando as pessoas que estão
UNANIMIDADE DOS PRESENTES.B) SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO
fazendo aglomeração, que estão fazendo bebedeira, que estão fazendo farra, Sr.
DE LEI - 1) Proj. Lei n°. 018/2021 – Institui o mês de Abril Azul, dedicado a ações de
Presidente. Sexta-feira eu fiquei assustado com uma situação. Eu fui fazer um lansensibilização e conscientização sobre o autismo no âmbito municipal – Ver. Paulo
che por volta de 18:30, 19 horas em uma conveniência em um bairro da cidade que
José da Silva.Emenda de fls. 09 de autoria do Ver. José Bonifácio. Com a palavra
eu contei aproximadamente 45 pessoas. É o cúmulo do absurdo. Numa crise, pespara discutir o vereador José Bonifácio de Andrada informou que a emenda aditiva
soas morrendo, a gente teve aqui os familiares do vereador Thiago né, que infelizacrescenta um artigo prevendo que o Poder Executivo poderá criar um programa
mente teve essa perda. Eu também estou com outros familiares aqui com COVID,
de capacitação aos profissionais que atuem no atendimento de pessoas com TEA.
acredito que vocês também estão passando dificuldades, e nesse momento a popuAssim foi colocada em votação a inclusão da emenda de fls. 09 ao presente projeto,
lação tem que fazer a parte dela. Temos que fazer a nossa parte gente. É usar a
sendo APROVADA POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Após foi colocado em dismáscara, é usar álcool gel, e não ir final de semana beber cerveja, fazer churrasco,
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259/2021 - Recapeamento asfáltico ou operação tapa-buracos e também a capina
senatra voltum niqui sendierebem, que quem ina, num furox nostissenit a ina, virte,
da rua Gilberto Vale no bairro Jardim; - Indicação n°. 260 – Recapeamento asfáltico
Publique-se na forma da lei
ou operação tapa-buracos bemGustavo
como Ferreira
a capinadeeSouza
limpeza da Alameda Nacip Melhem
Deoud no bairro Jardim;
- Indicação
n°.
Recapeamento asfáltico ou
Secretário
Municipal
de 261/2021
Gabinete do–Prefeito
operação tapa-buracos da avenida Osvaldo Cruz, bairro Jardim. Do vereador Glaudo Evangelho Quadrangular, senhor Izidoro, pai de Carlos Izidoro. Não havendo
ber Milagres Gava: - Indicação n°. 270/2021 - Quebra-molas na rua José Luiz de
mais oradores inscritos e nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente declarou enMedeiros, esquina com a Monte Verde; - Indicação n°. 271/2021 - Operação tapa
cerrada a presente sessão às 20h34 e eu Raphael Almeida Pereira de Souza lavrei a 1 -buracos na Travessa das Nações Unidas, Caiçaras; - Indicação n°. 272/2021 – Opepresente ata que após lida e aprovada será assinada pelo Presidente e pelo Secreração tapa-buraco na rua Cruz das Almas, São José; - Indicação n°. 273/2021 –
tário.Presidente: Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior.Secretário: Vereador
Quebra-molas na rua Padre Manoel Rodrigues, Bom Pastor; - Indicação n°.
Odair José Ferreira.
274/2021 – Limpeza e capina do passeio da rua Sabino José Ferreira, Carmo; - Indicação n°. 275/2021 – Quebra-molas na passagem elevada da rua Cruz das Almas,
ATA 022/2021 - 017ª Sessão Ordinária – 15.04.2021 – 1º Período – 1º Ano da
São José; - Indicação n°. 276/2021 – Interligar a água de esgoto da rua Capitão
Legislatura - Presidente: Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Secretário:
Antônio Ferreira Campos, Carmo; - Indicação n°. 277/2021 – Quebra-molas na rua
Vereador Odair José Ferreira - Vereadores Presentes: Conforme registro em livro
José Brás Rosa, Santo Antônio; - Indicação n°. 278/2021 – Troca de lâmpadas da
próprio.PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30 - “E, logo depois da
rua Armond Kilson, Monte Mário; - Indicação n°. 279/2021 – Troca de lâmpadas das
aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas
ruas da Chácara das Andorinhas.Em seguida o vereador Glauber Milagres apresencairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o
tou o Requerimento n°. 039/2021, solicitando ao Sr. Presidente que colocasse em
sinal do Filho do homem; e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho
votação a apreciação do mesmo.Assim, o Sr. Presidente colocou em votação o redo homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. ” Mateus
querimento verbal do vereador Glauber Milagres solicitando a votação em Plenário
24:29-30 - I - Leitura e Discussão das Atas - Ata n°. 019/2021 – Aprovada por unado Requerimento n°. 039/2021, sendo APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PREnimidade.II – Leitura da Correspondência e Comunicações - Não houve.PROJETOS
SENTES. Em seguida, o Sr. Presidente colocou em discussão e votação o RequeriPROTOCOLADOS NA CASA - Proj. Lei n°. 031/21 –Institui o Programa de Alimenmento n°. 039/2021, sendo APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.Do
tação de Qualidade e Baixo Custo para População de Baixa Renda do município de
vereador José Bonifácio Couto de Andrada: - Indicação n°. 264/2021 – PavimentaBarbacena e dá outras providências – Aut. Vereador Orlando José Garcia.Com a
ção asfáltica na via de acesso principal à Comunidade das Margaridas nas imediapalavra pela ordem o vereador Glauber Milagres solicitou que o Requerimento n°.
ções da Roselanche; - Indicação n°. 283/2021 – Ao Senhor Prefeito para que pres035/2021 fosse votado na presente data. O Sr. Presidente informou que o presente
te esclarecimentos sobre os critérios adotados na logística de distribuição e
Requerimento n°. 035/2021 já está em pauta para a votação, na parte de votação
aplicação da vacinação contra COVID-19 adotada no Município de Barbacena.Do
de Proposições em Bloco do dia 13.04.2021. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA –
vereador Odair Ferreira: - Indicação n°. 038/2021 – Requer seja consignado na ata
HORÁRIO: 19:45 - Discussão e Votação de Projetos - A) REDAÇÃO FINAL 1) Proj.
dos trabalhos um voto de profundo pesar aos familiares de Sônia Maria Araújo de
Lei n°. 018/2021 – Institui o mês de Abril Azul, dedicado a ações de sensibilização
Paula pelo seu falecimento; - Indicação n°. 040/2021 – Requer seja consignado na
e conscientização sobre o autismo no âmbito municipal – Ver. Paulo José da Silva.
ata dos trabalhos um voto de profundo pesar à Dona Maria Barraca, seus filhos
Após foi colocado em discussão e votação o referido projeto, e o mesmo foi APROJairzinho, Magno, Janaína, Geysa, Ivanete e aos demais familiares do empresário e
VADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES. B) PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ex vereador Jair Fonseca Pinto; - Indicação n°. 280/2021 - Ao senhor Prefeito para
– PROJETO DE LEI - 1) Proj. Lei n°. 024/2021 – Inclui na doação de que trata a Lei
que envie a esta Casa Projeto de Lei que visa primariamente a contribuir para a
Municipal n°. 4.728, de 23 dezembro de 2015, a Associação de Mães e Amigos do
diminuição dos altos índices de violência contra a mulher; - Indicação n°. 281/2021
Autista de Barbacena – AMAB – Aut. Ver. Jospe Newton de Faria. Após foi colocado
– Bloquetamento em parceria com os moradores da rua 102, Greenville, na altura
em discussão e votação o referido projeto, e o mesmo foi APROVADO POR UNANIdo n°. 250; - Indicação n°. 282/2021 – Bloquetamento da rua Itajaí no Caiçaras.
MIDADE DOS PRESENTES.2) Proj. Lei n°. 028/2021 - Denomina Rua ExpedicionáDo vereador Donizete de Medeiros: - Indicação n°. 080/2021 – Realização da rerio Ferdinando Baggeto – Aut. Executivo. Após foi colocado em discussão e votação
construção de redes de captação de águas pluviais ao longo de toda extensão da
o referido projeto, e o mesmo foi APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.
rua José Ferreira Sobrinho no Diniz II. Com a palavra pela ordem o vereador DoniPROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – EM BLOCO – 13.04.21Com a palavra
zete de Medeiros disse que foi informado pelo Secretário de Saúde que a vacinação
pela ordem o vereador Flávio Maluf solicitou que o Requerimento n°. 035/2021
dos diabéticos e cardiopatas solicitada pelo vereador Orlando ocorrerá após a vaciprotocolado pelo vereador Glauber Milagres fosse votado em destaque para poder
nação dos idosos. Informou ainda que obteve resposta ao ofício que solicitou infordiscuti-lo.Em seguida o Sr. Presidente colocou em discussão e votação as propomações sobre as merendas, informando a Prefeitura que a previsão da primeira
sições com o destaque solicitado pelo vereador Flávio Maluf, sendo as mesmas
entrega das merendas é para maio e as demais para os meses subsequentes.Do
APROVADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.TERCEIRA PARTE – ENCERRAvereador José Newton de Faria: - Indicação n°. 267/2021 – Ao senhor Prefeito para
MENTO – ORADORES – HORÁRIO: 20h00 - Com a palavra como orador inscrito o
que envie à Câmara projeto de Lei objetivando a recomposição salarial dos vencivereador Donizete de Medeiros informou que desde o início da legislatura esta Casa
mentos dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Barbacena; - Indicação
votou o projeto de recomposição dos salários dos servidores do Legislativo Munin°. 268/2021 – Ao senhor Prefeito solicitando a recuperação imediata das salas da
cipal, porém ainda não foi enviado a esta Casa o projeto visando a recomposição
Escola Municipal José Felipe Sad, localizada na Praça Manoel Possas, Santa Cecília,
dos salários dos servidores do Executivo, o que traz muita preocupação, tendo
bem como a conclusão das obras do seu ginásio poliesportivo e a manutenção no
em vista tratar-se de um direito constitucionalmente previsto.Com a palavra como
interior da referida escola; - Indicação n°. 269/2021 – Operação tapa-buraco e/ou
orador inscrito o vereador José Newton solicitou à população que pagar Imposto
recapeamento asfáltico da rua São Vicente de Paulo no Andaraí.Com a palavra pela
de Renda este ano para que possam destinar o percentual legal desta contribuição
ordem o vereador José Newton agradeceu ao vereador Professor Filipe pela indicaas instituições e conselhos do Município, haja vista tratar-se de um direito.Com a
ção das ruas do bairro Jardim e informou que sempre faz indicações para as citadas
palavra como orador inscrito o vereador Glauber Milagres exaltou as palavras do
ruas. Informou ainda que desde o ano passado trabalhou para a reabertura do covereador José Newton de Faria. Em seguida dirigiu-se ao Presidente desta Casa,
mércio, sendo necessário garantir o trabalho das pessoas, o mínimo existencial.
solicitando que seja feita a convocação da Secretária Municipal de Educação, bem
Inclusive, informou o vereador, que em Barbacena está cada vez maior o número
como os responsáveis pelo setor para esclarecer a população sobre as merendas
de pessoas que estão solicitando ajuda pois não estão trabalhando. Informou ainda
escolares.Não havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo a tratar o Sr.
que está apurando uma possível irregularidade na casa de acolhimento, solicitando
Presidente declarou encerrada a presente sessão às 20h05 e eu Raphael Almeida
informações a Secretaria Municipal de Assistência Social, mas as informações estão
Pereira de Souza lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelo
chegando “pela metade”. Disse ainda que não fez aglomeração nenhuma no centro
Presidente e pelo Secretário.Presidente: Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior
de Barbacena.Com a palavra pela ordem o vereador Glauber Milagres disse que
- Secretário: Vereador Odair José Ferreira.
concorda com as palavras do vereador José Newton e acredita que o comércio
precisa ser aberto, pois cada dia que passa o número de pessoas que estão passanATA 023/2021 - 018ª Sessão Ordinária – 20.04.2021 – 1º Período – 1º Ano da Ledo necessidades é cada vez maior.Com a palavra pela ordem o vereador Thiago
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Martins disse que não teríamos chegado no colapso atual na cidade se houvesse
uma fiscalização efetiva. PODER
Afirmou que EXECUTIVO
a culpa de toda essa situação é do Governo
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Augusto
Soares confortável.
do Nascimento
Federal, pois poderíamos
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numa situação
Disse que é lamentável que a situação tenha chegado nesse ponto e que toda essa situação poderia
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ter sido evitada.Com a palavra pela ordem o vereador Professor Filipe mandou um
abraço
seusvilprimos
quepero
eramvirnetos
do Sr.pra
Jair
Barraca,
deixandopris
seus
sentiPaliuspi aos
oraesto
vesterum
imillatiam
avem
it, se constio,
larestra?
mentos
todafaceride
família.esimus
Acredita
o vereador
os comerciantes
sidoelut
os mais
Ucit gra avigit,
pribus
Mae ereque
te mentercerio
mortilitem
ntiacci
feco
afetados
momento
atual, infelizmente.
Disseadainda
o maior
erficon sepela
cumpandemia
non Itat, no
terture
ntiamedica;
haliusq uoditiae
cris? que
Ex num
se,
escienteat
cuperatual
ut aut
essus,
untemao
adEstado
demus,denoc
fur
culpado
poracitratum
esta situação
é ovistisqui
Governofuemo
Federal
e também
Minas
quidiumsendo
vidis hebatus
ut intemenestar
demus
te, unumbem
is aut
publissendo
hilinicae
Gerais,
que hojeopoderíamos
emetrum
uma situação
melhor,
imconsci
porterei
est nitis
An vervium
endam
merena,
oret
is. O
portante
cobrariam,
das urnum
autoridades.
Informou
aindareque
defende
que fac
todas
asiam
pessoas
tus niumem
omaio
Locae
non expostas
in dit; effre
crest inPROTOCOLADOS
hinihicae norununte
fiquem
casa Cast?
para não
serem
ao menteme
vírus.PROJETOS
NA
tum menti,
Ad–aucieninata
videes
is cum
ocuter haetis
numnoaccips,
CASA
- Proj.noret;
Lei n°.nines
032/21
Dispõe sobre
a criação
de barreira
sanitária
Muniscervirdeinicae
pessent
ebatanterem
pat. Catus;em
in rem
itantdanovermaio
dacípio
Barbacena
e nos
Distritos Municipais
virtude
pandemiaenatien
provocado
cerceris
a num sper
comanu vitam
horionfiritu
cum, confitus
addumurnum
pelo
COVID-19
e dáauctudes
outras providências
– Aut.
Ver. Orlando
José Garcia.Proj. Lei
conclatuam
vivatum
escem Maria
quamRita
ut viverri
conferum
Opicaecerum tum
n°.
035/2021in–diur,
Denomina
Travessa
Bertolucci
– Aut. P.
Executivo.SEGUNDA
vir
is ta,– nessi
turbis
dum–isHORÁRIO:
moripio, probunul
unt con Itam,
tam loccibus
estraed
PARTE
ORDEM
DO DIA
19:30 - Discussão
e Votação
de Projetos
.A)
pre,
sed reDISCUSSÃO
avendic ina,Esentem
ta vicervit,
nunum
temeLei
di, n°.
viderte
llatua
SEGUNDA
VOTAÇÃO
– PROJETO
DE tabunum
LEI - 1) Proj.
024/2021

todos
seguirem
os protocolos
sanitários.
Outra
ressaltada
é operimus
projeto lade
num satiam
estiamdi
consumus
pes am hilici
in situação
intis. menit
adductum
lei
aprovado
pelaestam
Câmara
dos Deputados
considera
as iam
escolas
como serviço
bessa
diusatusus
et consuperum
statique
contium
tantiam
egitrudam
adhuis
essencial,
aguardandosum
agora
SenadodiFederal.
Solicitou
a colaboração
omnerbit ingultorum
intevotação
tat, sil pelo
viviriorume
pravolum
norei consicultus
At
fauscris,
videnaturni epatum
host
ca; num tandamd
iurate, et;asego
etrum.
de
todos sedo,
os comerciantes
de toda
a população
para retornamos
atividades
Gra depes
horenati te ao palavra
intem pon
atquonsum
it; num vid
menatum
ius,endossou
condam
com
consciência.Com
pela
ordem o vereador
José
Bonifácio
maionos
vivid nos
sus consuamdie
furoublis,
prei conver
locat.
Hilin ta, senam
o
que foiAhala
dito pelos
colegas,
em especial
vereador
Roberto
da Farmácia
pelas
non dientem
adhum
dem rei is vereme
iu ses? P. Jacob,
Abemoparabenizando
coendest rei si aisPrefeitura
factorum
ações
que têm
sido executadas
na comunidade
mactuide
potatuus,
urionsu
intem,que
nequonsilia
resserum
ala
pelas
ações
feitas no
local, nihilica;
possibilitando
chegue água
paramoverfiriam
os moradores.
L. Valicaut
ponsumem
posdiscussão
peri terbenatus,
cauc
ocae aucontus
veri
Após
foi colocado
e votação
o referido
projeto,confeculla
e o mesmonorem,
foi APROimus hostorestis
depse nos, DOS
ut L. Ur
aus, nem orunisque
contiqu
onstem mora
mei
VADO
POR UNANIMIDADE
PRESENTES.B)
PRIMEIRA
DISCUSSÃO
E VOTAsenatquide
tem. Senatus?
te co
is hem nonsimp
conferes?o Mus,
ÇÃO
– PROJETO
DE LEI - Ponsult
1) Proj.orissi
Lei n°.
030/2021
– Instituiraeti,
no Município
selo
tebatquamdatera?
Batoremus
consunum
Palis morterf
none auci
“Parceiro
Inclusão”
e dá outras
providências.
Antesecupiemus?
da votação quem
o Sr. Presidente
pari fursum
estrissedo,
qua cludactam
niaeprojeto
acturevpara
ilnemquam
mei com
ponsing
ulleger
informou
sobre
a importância
do presente
as pessoas
deficiência
raciemus,ser
sedessi
coteno
imoverum
poenati fecient
racturo,em
Cate
te condit,
possam
incluídas
mercadoRomniam
de trabalho.Após
foi colocado
discussão
e
senatra voltum
niquiprojeto,
sendierebem,
que quem
ina, num furox
a ina, virte,
votação
o referido
e o mesmo
foi APROVADO
PORnostissenit
UNANIMIDADE
DOS
Publique-se
na
forma
da
lei
PRESENTES.C) PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE RESOLUÇÃO - 1)
Gustavo Ferreira de Souza
Proj. Resolução n°. 002/2021
– Regulamenta o artigo 46 do Regimento Interno da
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito
Câmara Municipal de Barbacena, e dá outras providências – Aut. Mesa Diretora da
Câmara. Pelo vereador Roberto da Farmácia foi solicitada vista do presente Projeto.
– Inclui na doação de que trata a Lei Municipal n°. 4.728, de 23 dezembro de 2015,
VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR ROBERTO DA FARMÁCIA.PROPOSIÇÕES – DISa Associação de Mães e Amigos do Autista de Barbacena – AMAB – Aut. Ver. José
Newton de Faria.Após foi colocado em discussão e votação o referido projeto, e o 1 CUSSÃO E VOTAÇÃO – EM BLOCO - 20.04.2021As proposições do dia 20.04.2021
foram votadas em bloco e APROVADAS PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.Com
mesmo foi APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES. 2) Proj. Lei n°.
a palavra pela ordem o vereador Professor Filipe disse que considera o projeto de
028/2021 - Denomina Rua Expedicionário Ferdinando Baggeto – Aut. Executivo.
lei aprovado pela Câmara dos Deputados que considera as escolas como serviço
Após foi colocado em discussão e votação o referido projeto, e o mesmo foi APROessencial “problemático”, esperando que o Senado Federal corrija algumas questões
VADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.Com a palavra para discutir o vereador
sobretudo a exposição dos funcionários da escola e de toda a comunidade escolar,
José Newton agradeceu a aprovação do projeto por esta Casa pois trata-se de um
aumentando inclusive a circulação de pessoas nas ruas, levando o vírus para dentro
reconhecimento de uma pessoa que representou o Brasil na Itália, sendo necessário
dos lares. Acredita o vereador que é necessário levar em conta a realidade de outras
ressaltar que trata-se de um Barbacenense condecorado, levando nome da cidade
escolas que não tem nem sequer saneamento básico e outras diversas deficiências
ao Mundo, fazendo valer a força e a dignidade do povo Brasileiro.B) PRIMEIRA
estruturais. Outro problema é a valorização da classe, sendo uma das armas que a
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI - 1) Proj. Lei n°. 030/2021 – Institui no
categoria tem para lutar pelos seus direitos é a greve, sendo um direito assegurado
Município o selo “Parceiro da Inclusão” e dá outras providências.Pelo vereador Glauconstitucionalmente.PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – EM DESTAQUEber Milagres foi solicita vista do presente Projeto. VISTA CONCEDIDA AO VEREARequerimento n°. 035/2021 de autoria do Vereador Glauber Milagres Gava a pedido
DOR GLAUBER MILAGRES.C) PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE
do Vereador Flávio Maluf Caldas.Após a discussão o mesmo foi APROVADO COM 09
RESOLUÇÃO - 1) Proj. Resolução n°. 002/2021 – Regulamenta o artigo 46 do RegiVOTOS FAVORÁVEIS, 02 VOTOS CONTRÁRIOS E 02 ABSTENÇÕES.Com a palavra
mento Interno da Câmara Municipal de Barbacena, e dá outras providências – Aut.
para justificar o voto o vereador Professor Filipe disse que como foi aprovado o
Mesa Diretora da Câmara. Pelo vereador José Newton foi solicitada vista do presenrequerimento 039 na semana passada via ofício entende que o presente requete Projeto. VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR JOSÉ NEWTON.PROPOSIÇÕES –
rimento já poderia ter sido contemplado.Com a palavra pela ordem o vereador
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – EM DESTAQUE - Requerimento n°. 035/2021 de autoria
Glauber Milagres agradeceu os colegas pela aprovação do requerimento, sendo nedo Vereador Glauber Milagres Gava a pedido do Vereador Flávio Maluf Caldas.Com
cessário o diálogo com a Secretária.Com a palavra para justificar o voto o vereador
a palavra para discutir o vereador Flávio Maluf ressaltou a importância da Câmara
Donizete Medeiros informou que já tinha feito um ofício solicitando uma justificativa
Municipal contactar a Secretária Municipal bem como os servidores mencionados, a
dessa situação, sendo devidamente respondido, por isso sua abstenção.TERCEIRA
fim de obter a informação pleiteada, antes de proceder a convocação dos mesmos.
PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES – HORÁRIO: 20h15 - Com a palavra como
Com a palavra para discutir o vereador Glauber Milagres informou que não está
orador inscrito o vereador José Bonifácio disse que gostaria de retomar o assunto
instaurando nenhuma CPI nem Comissão Especial, sendo assim não vê nenhum
da sessão passada, sobre logística de vacinação, sendo observado dois pontos, um
problema em convocar a Secretária Municipal para esclarecimentos. Pelo vereador
positivo outro negativo. Com relação a vacinação de pessoas a pé no sábado, de
Odair Ferreira foi solicitada vista do presente Requerimento. VISTA CONCEDIDA AO
pessoas com 66 anos ou mais, foi necessário fazer longa fila, dobrando o quarteirão
VEREADOR ODAIR FERREIRA. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES
da Secretaria, expondo as pessoas mais velhas a essa condição. Na próxima chama– HORÁRIO: 21h10 - Com a palavra como orador inscrito o vereador Orlando Garcia
da de pessoas a pé o local de vacinação é no ginásio do colégio Estadual, não exinformou que sobre a vacinação dos cardiopatas deve ser mais divulgada pelo Mupondo pessoas mais velhas ao sol e a filas extensas. Mais uma vez reiterou pedido
nicípio. Não havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo a tratar o Sr.
de esclarecimentos a fim de que a Prefeitura justifique porque não está sendo feita
Presidente declarou encerrada a presente sessão às 21h12 e eu Raphael Almeida
uma vacinação descentralizada, no sentido de que a cidade deve ter mais pontos
Pereira de Souza lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelo
de vacinação, inclusive nas UBS, a fim de desafogar o serviço de vacinação.Com
Presidente e pelo Secretário.Presidente: Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior
a palavra como orador inscrito o vereador Professor Filipe parabenizou as palavras
- Secretário: Vereador Odair José Ferreira.
do vereador José Bonifácio pois realmente é algo problemático quando limitamos
a vacinação no formato drive-thru, uma vez que o Brasil tem um histórico de vaciATA 024/2021 - 018ª Sessão Ordinária – 22.04.2021 – 1º Período – 1º Ano da
nações, sendo necessário a adoção de modelo mais descentralizado. Informou que
Legislatura - Presidente: Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Secretário:
hoje é o dia do Planeta Terra e hoje tivemos um evento de grande importância, a
Vereador Odair José Ferreira - Vereadores Presentes: Conforme registro em livro
cúpula do clima, e lamentavelmente segundo o vereador o Presidente da República
próprio.PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30 - Louvai ao SENHOR.
apresentou alguns dados imprecisos em suas declarações dizendo que o Brasil é
Bem-aventurado o homem que teme ao SENHOR, que em seus mandamentos tem
responsável a 3% da emissão de gases de efeito estufa no mundo. Segundo o vegrande prazer. A sua semente será poderosa na terra; a geração dos retos será
reador enquanto todos os países diminuíram os gases estufa durante a pandemia, o
abençoada. Salmos 112:1,2 - I - Leitura e Discussão das Atas - Ata n°. 021/2021 –
Brasil só aumentou em todos os seus biomas. Outra imprecisão em seu discurso é
Aprovada por unanimidade. II – Leitura da Correspondência e Comunicações - Não
que hoje o Brasil está na vanguarda da proteção ambiental, sendo que ontem 400
houve.SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19:30 - Discussão e Votafiscais do IBAMA denunciaram que estão com as fiscalizações paralisadas em razão
ção de Projetos - A) REDAÇÃO FINAL – PROJETO DE LEI - 1) Proj. Lei n°. 024/2021
das novas regras ambientais Federais, acreditando que há um desmanche das ins– Inclui na doação de que trata a Lei Municipal n°. 4.728, de 23 dezembro de 2015,
tituições de proteção ambiental.Não havendo mais oradores inscritos e nada mais
a Associação de Mães e Amigos do Autista de Barbacena – AMAB – Aut. Ver. José
havendo a tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão às 20h25 e
Newton de Faria.Após foi colocado em discussão e votação o referido projeto, e
eu Raphael Almeida Pereira de Souza lavrei a presente ata que após lida e aprovada
o mesmo foi APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES. 2) Proj. Lei n°.
será assinada pelo Presidente e pelo Secretário. Presidente: Vereador Ewerton José
028/2021 – Denomina Rua Expedicionário Ferdinando Baggetto – Aut. Executivo.
Duarte Horta Júnior - Secretário: Vereador Odair José Ferreira.
Com a palavra pela ordem o vereador Roberto da Farmácia parabenizou o Prefeito,
Diretor e vice-diretor do SAS pela disponibilização de posto na comunidade do Jacob, sendo um momento muito importante para cidade, pois a referida comunidade
CONSELHOS MUNICIPAIS
tem solicitado o presente poço há mais de 12 anos, sendo feitas as doações do
terreno e dos materiais para a construção do mesmo.Com a palavra pela ordem
o vereador Donizete Medeiros parabenizou os vereadores Roberto e Zezinho pelas
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS
solicitações de construção do posto, informando que tem acompanhado o drama da
referida comunidade.Com a palavra pela ordem o vereador José Newton comentou
Presidente: Carmen Lúcia Werneck
sobre a reabertura do comércio, informando que Barbacena a partir de sábado
OFÍCIO
volta para a onda vermelha, comunicando a população sobre a importância de
15

DEJ A
MAIO
B A BARBACENA,
R B A C E N A, S ESEXTA-FEIRA,
X TA-F E I R A, 0807D E
N E I RDE
O D2021
E 2021
PODER EXECUTIVO

Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento

D E C R E TO M U N I C I PA L
Paliuspi oraesto vil vesterum pero vir imillatiam pra avem it, se constio, pris larestra?
Ucit gra vigit, faceride esimus pribus Mae ere te mentercerio mortili ntiacci elut feco
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omnerbit ingultorum sum
inte tat, Alexandre
sil viviriorume
di Soares
pravolum norei consicultus At
Presidente:
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ATO
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Gra depes horenati te o intem
pon atquonsum
it; num vid menatum ius, condam
maionos Ahala vivid nos sus consuamdie fur ublis, prei conver locat. Hilin ta, senam
Ato de Posse Conselho Municipal de Turismo – COMTUR - Barbacena – MG
non dientem adhum dem rei is vereme iu ses? P. Abemo coendest rei si is factorum
Aos 17 dias do mês de Fevereiro do Ano de 2021, às 14 horas na Diretoria de
mactuide potatuus, urionsu nihilica; intem, nequonsilia resserum moverfiriam ala
Cultura, Desporto e Turismo, com sede no Centro Administrativo Conde de Prados
L. Valicaut ponsum pos peri terbenatus, cauc ocae aucontus confeculla norem, veri
e na presença do Prefeito Carlos Augusto Soares do Nascimento, foram empossaimus hostorestis depse nos, ut L. Ur aus, nem orunisque contiqu onstem mora mei
dos os membros do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, instituído pela Lei
senatquide tem. Senatus? Ponsult orissi te co is hem nonsimp raeti, conferes? Mus,
nº 3.617 de 2000, alterado pela nº 3.875, de 2005, pela Lei Delegada nº 28, de
tebatquam tera? Batoremus consunum Palis morterf ecupiemus? quem none auci
2009; pelo Decreto Municipal nº 7.510, de 08/11/2013, e pelo Decreto nº 7.969,
pari fursum estrissedo, qua cludactam niae acturev ilnemquam mei ponsing ulleger
de 18/03/2016, composto pelos membros efetivos e suplentes indicados pelo Poder
raciemus, sedessi cote imoverum Romniam poenati fecient racturo, Cate te condit,
Público Municipal e membros eleitos pela Sociedade Civil, para o biênio 2021/2023.
senatra voltum niqui sendierebem, que quem ina, num furox nostissenit a ina, virte,
I Representantes da Diretoria de Cultura, Desporto e Turismo – SEDEC; - Titular:
Publique-se na forma da lei
Alexandre Braga Soares, - Suplente:
Cristiane
Cleres Campos. II Representantes
Gustavo Ferreira
de Souza
da Secretaria de Educação,
Desporto
e Cultura
– SEDEC;
- Titular: Tarcísio Ferreira
Secretário
Municipal
de Gabinete
do Prefeito
Pereira, - Suplente: Juliana Augusta Stefani de Moura e Silva. III Representantes da
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento- SEAPA; - Titular: Renato José
Laguardia de Oliveira, - Suplente: Frederico Fernandes Vieira. IV Representantes da
1 Diretoria de Desenvolvimento Econômico Municipal/ Secretaria de Planejamento e
Gestão – SEPLAN; - Titular: Elaine Paula da Silva Lopes CançadoSalgarello, - Suplente:Kizzi Maria Tomáz. V Representantes do Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial – SENAC; - Titular: Sarah Roberta da Silva Costa, - Suplente: Flávio Augusto Paiva. VI Representantes do Sindicato do Comércio Varejista; - Titular: Lázara
Eulália Mont’Alvão do Prado, - Suplente: Lídia Cristina Costa Sad. VII Representantes do Sindicato dos Proprietários de Restaurantes, Bares e Similares do Município
de Barbacena; - Titular: Ronie Peterson Costa, - Suplente: Bruna Thomaz da Silva.
O Conselho Municipal será presidido pelo Presidente Alexandre Braga Soares, Vice
-Presidente Ronie Peterson Costa e Secretário Tarcísio Ferreira Pereira. O mandato
será de dois anos podendo ser reconduzido por igual período, os membros deste
conselho não receberão nenhuma remuneração. O presente Ato de Posse será datado e assinado pelo Prefeito Carlos Augusto Soares do Nascimento e conselheiros
de Turismo eleitos e Suplentes. Barbacena, 17 de fevereiro de 2021. Carlos Augusto
Soares do Nascimento - Prefeito de Barbacena.

16

MUNICIPIO DE
BARBACENA:
17095043000109

Assinado digitalmente por MUNICIPIO DE BARBACENA:17095043000109
DN: C=BR, S=MG, L=BARBACENA, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=MUNICIPIO DE BARBACENA:
17095043000109
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.05.07 18:23:57-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

