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de Gabinete
do PrefeitoÚNICA - Veto Total ao
Eduardo da Silva, matrícula 979; III –Agnaldo Antônio Geraldo, matrícula 1710; IV
e Votação de ProjetosSecretário
- VETO Municipal
- DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO
pre, sed re avendic ina, sentem ta vicervit, nunum tabunum teme di, viderte llatua
– Nilton Batista Moraes, matrícula 788; V – William Ricardo da Fonseca, matrícula
Projeto de Lei nº. 137/2019 - Dispõe sobre a instituição do Marco Zero do município
315. Suplentes: I –Adilson de Oliveira Claro, matrícula 113; II – Marco Antônio da
de Barbacena e dá outras providências. – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM
Silva, matrícula 183. Art.3º. A presente comissão poderá convocar o gestor do con25.10.2020. Com a palavra para discutir o vereador Ewerton disse que o projeto
trato ou técnico da área sempre que julgar necessário. Art. 4º Esta Portaria entra 1 vetado foi aprovado pela unanimidade dos vereadores e também pela Comissão de
em vigor nesta datae revoga as disposições contrárias. Barbacena, 08 de fevereiro
Historiadores, que recebeu o projeto para análise. Contudo, o Executivo apresentou
de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.
o veto alegando a questão histórica. Mas ele não entende que se forem levar isso
em consideração, a cidade ficará sem um marco zero. No entanto, o projeto diz
O Diretor-Geral do Serviço de Água e Saneamento (SAS), no uso das atribuições do
respeito mais ao georeferenciamento do que propriamente à história, a fim de
seu cargo, nos termos do art. 3°, XXI da Lei Municipal nº 4.975/2019, e consideranpossibilitar a expansão urbana do município e consequentemente a possibilidade de
do as indicações que lhe foram feitas, RESOLVE
instalação das empresas na cidade. E ressaltou que o projeto foi feito em parceria
com o vereador Carlos Du para demonstrar que a comunidade católica o apoia e
PORTARIA Nº 049/2021 - Art. 1º. Alterar a composição da comissão coordenadora
não se trata de uma questão histórica e sim de referenciar os pontos para a expando processo eleitoral para constituição da Comissão Interna de Prevenção de Acisão das atividades econômicas do município. E pediu que os pares derrubem o veto,
dentes – CIPA, no âmbito do SAS. Art. 2°. Revogar a designação do representante
a fim de cooperar para adequação do Plano Diretor do município. Com a palavra
indicado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Barbacena: Ronaldo
para discutir o vereador Carlos Du disse ser engraçado ter o marco zero da cidade
Vaz de Mello Júnior. Art. 3° Designar novo representante indicado pelo Sindicato dos
fora da cidade. E a demarcação desse marco zero não irá alterar a história da cidaServidores Públicos Municipais de Barbacena: Marcos José Mendes, mantendo-se
de, e o fato da cidade ter começado a se desenvolver no entorno da cidade na
os demais componentes. Art. 4º. DISPOR que a presente Portaria entre em vigor
Borda do Campo. Ressaltou que o projeto está tratando de uma questão geográfica.
na data de sua publicação. Barbacena, 08 de fevereiro de 2021. Daniel Salgarello Ressaltou que o veto apresentado é político e não técnico e a justificativa é absurda
DIRETOR GERAL DO SAS.
e pediu aos pares que derrubem. Encerrada a discussão o veto foi colocado em
votação e foi REJEITADO COM NOVE VOTOS CONTRÁRIOS, UM VOTO FAVORÁVEL
Publique-se na forma da lei
E UMA ABSTENÇÃO. Com a palavra pela ordem a vereadora Vânia Castro disse ser
Gustavo Ferreira de Souza
importante que nesse momento político em que todos estão em campanha é preciSecretário Municipal de Gabinete do Prefeito
so lembrar que todos ainda estão vereadores até dia 31 de dezembro. Lembrou
também que a vida de vereador não é fácil e ela já começou a estudar a LOA, que
determinará as diretrizes para o mandato do próximo Prefeito. Por isso, ela solicitou
PODER LEGISLATIVO
a todos, que mesmo em campanha, que não deixem de manter o trabalho de vereador e não esqueçam de quem os elegeu para terminar o mandato de quatro anos
Presidente: Ewerton José Duarte Horta Júnior
que vai até 31 de dezembro. Aproveitou para lembrar que em 2015 e 2016 foi
aprovada a suplementação do orçamento de 50%, e nos anos seguintes a supleCÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
mentação foi de 40%, mas ela alertou, na época que nenhuma cidade trabalhava
mais com esse grau de suplementação. Porém, a Casa aprovou, em razão do goverRESUMO DE ATAS
no ter maioria dos vereadores em sua bancada. E agora, o Executivo apresenta a
LOA, para o próximo Prefeito e explica que a suplementação só pode ser de 25%,
ATA 065/2020 - 061ª Sessão Ordinária – 03.11.20 – 2º Período – 4º Ano da Legisafinal ele não será reeleito. Mas enquanto estava lá no mandato, aprovou suplelatura - Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade - Secretário: Vereador
mentação de mais de 40%. E ela alertou esse fato, que ao final do mandato, o
José Jorge Emídio - Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.PRIPrefeito resolveu seguir aquilo que durante anos ela tanto ressaltou. Com a palavra
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h39. O Sr. Presidente explicou que por
pela ordem o vereador Ewerton disse que gostaria de aproveitou o ensejo menciomotivos de ordem técnica a sessão atrasou para iniciar.“Fazei-me justiça, ó Deus, e
nado pela vereadora Vânia a respeito da suplementação para dizer ser contra qualdefendei minha causa contra uma nação ímpia. Livrai-me do homem doloso e perquer Lei Delega ou coisa do tipo. Não sabe ainda o que acontecerá no próximo
verso,
pois
vós,
ó
meu
Deus,
sois
a
minha
fortaleza”
pleito, mas é preciso falar a respeito, pois a lei orçamentária já tem que tratar a
(Salmos 43:1,2) - I - Leitura e Discussão da Ata - Ata 020/2020 – Aprovada por
respeito de todos os assuntos. E destacou que precisariam incluir na lei orçamentáunanimidade. - Ata 052/2020 – Aprovada por unanimidade - Ata 053/2020 – Aproria o ponto do orçamento para que seja implementado o CAC – Centro de Apoio ao
vada por unanimidade. II – Leitura da Correspondência e Comunicações - Ofício nº.
Cidadão, pois as pessoas reclamam muito do fato da Câmara ser do povo mas não
485/20 – Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Governo do Estado de
ser para o povo, e esse Centro seria para prestar serviços para o povo dentro da
Minas Gerais resposta ao ofício nº. 151/2020 memorial sobre o fechamento do
Câmara. Assim como a Escola do Legislativo que deve sair do papel com os próxiambulatório de saúde mental da FHEMIG. Ofício nº. 104/2020 – Prefeitura Municimos Presidentes, e os cursos possam ser oferecidos para a população. Com a palapal de Barbacena – Gabinete do Prefeito – comunicando a esta Casa Legislativa
vra pela ordem o vereador José Antônio disse ser preciso ter uma Câmara que traabertura de créditos extraordinários ao orçamento vigente, por meio do Decreto
balhe para o povo e os vereadores devem ficar no Legislativo, não devendo misturar
Municipal 8.724, publicado em 19 de outubro, em atendimento a solicitação da
com o Executivo. Ele vem dizendo isso desde o início do mandato, e agora, no fim
Secretaria Municipal de Saúde através do ofício FMS/Direção/SESAP nº. 346/2020,
do mandato parece que alguns resolveram sair debaixo da asa do Prefeito. E basta
respectivamente, e em conformidade com os procedimentos da Diretoria de Planefazer uma retrospectiva nos jornais para saber quem foi a favor do povo e quem foi
jamento – DIPLAN/SEFAZ.- Ofício nº. 3216/20 – Secretaria de Ciência, Tecnologia,
a favor do Prefeito. Ontem, novamente ele esteve com os servidores, no cemitério
Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde – Ministério da Saúde resposta ao ofício
municipal, e novamente ouviu reclamações sobre a falta de EPI’s, justamente em
nº. 143/2020 memorial para incorporação do medicamento ZOLGENSMA para traum local de suma importância, onde os servidores trabalham em local contaminado
tamento de AME – Atrofia Muscular Espinhal, na lista de medicamentos do SUS. III
e que tanto necessitam de proteção. Ressaltou que alguns parlamentares estão lhe
– Apresentação de Proposições - Do vereador José Jorge: - Indicação nº 331/2020
dizendo que ele não deve bater tanto no Prefeito, mas ele não está batendo no
– Solicita a operação tapa buracos e a capina da Rua Major, Diniz – Santa Efigênia.
Prefeito e quem tiver provas que prove, o que ele faz é subir na tribuna para cobrar
- Da vereadora Vânia Castro: - Indicação nº 284/2020 – Solicita o calçamento da
as coisas para o povo, porque ele é um representante do povo. E mesmo que a
Rua Nossa Senhora de Guadalupe no Santa Tereza; - Indicação nº 285/2020 – Sofunção do vereador seja legislar e fiscalizar, também precisa falar em nome do povo.
licita o calçamento e/ou operação tapa buracos na Rua Padre Sinfrônio de Castro no
E novamente citou inúmeras ruas que precisam de reparos e para as quais ele pede
São Sebastião; - Indicação nº 296/2020 – Solicita patrolamento seguido de colocadesde o início. Falou da importância de uma Secretaria de Obras bem estruturada e
ção de bloquetes ou calçamento em toda a extensão da Rua 126 no bairro Greencom condições de atender a todos os bairros da cidade. Com a palavra pela ordem
ville; - Indicação nº 297/2020 – Solicita patrolamento e/ou asfaltamento, capina e
o vereador Thiago Martins disse que bateu no Prefeito sim e que foi bem merecido,
limpeza, em toda a extensão da Rua 121, bairro Greenville; - Indicação nº 371/2020
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do saber onde esse dinheiro foi gasto, porque os servidores já trabalham em um
clarou encerrada a presente sessão às 20h41 e eu, Danielle de Paula Almeida Duarlocal insalubre e triste e ainda sem condições de trabalho. E entende que é uma
te, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
falta de humanidade, mas ela irá checar onde esse dinheiro todo foi gasto, porque
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário.Presidente: Vereador Amarílio Augusto
1
para os servidores não chegou nada. Com a palavra pela ordem o vereador Ilson
de Andrade - Secretário Vereador José Jorge Emídio.
Guilherme disse estar ouvindo os colegas e ressaltou que em dois mandatos já
ouviu muitas coisas, por isso ele pede que o público que ouve faça a sua própria
ATA 066/2020 - 062ª Sessão Ordinária – 05.11.20 – 2º Período – 4º Ano da Legisanálise. Ressaltou que os servidores públicos nunca foram tratados da forma como
latura - Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade - Secretário “ad hoc”:
estão sendo tratados nesse mandato, com os salários em dia, já tendo recebido
Vereador Odair José Ferreira - Vereadores Presentes: Conforme registro em livro
uma parte do décimo terceiro salário e as contas da Prefeitura estão todas em dia.
próprio.PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h31 “E conhecerás a verNesse momento, o Sr. Prefeito interrompeu o vereador para alertá-lo de que ele é
dade, e a verdade os libertará.” (João 8:32) I - Leitura e Discussão da Atas- Ata
candidato e deveria ter muito cuidado com as palavras colocadas porque poderiam
021/2020 – Aprovada por unanimidade - Ata 054/2020 – Aprovada por unanimidareverter contra ele. E entende que se ele continuar com o pronunciamento poderá
de. - Ata 055/2020 – Aprovada por unanimidade. II – Leitura da Correspondência e
ter sua candidatura impugnada, já tendo sido alertado sobre isso, para que os veComunicações - Ofício s/nº - Gabinete da Vice-Prefeita Angela Maria Kilson comureadores não utilizassem os microfones da Câmara com o fim eleitoreiro. Com a
nicando o período de férias compreendido entre 01 a 30 de novembro. PROJETO
palavra o vereador Ilson Guilherme agradeceu, mas afirmou que estaria usando a
PROTOCOLADO NA CASA - Proj. Lei nº. 046/20 – Autoriza a doação de bem móvel
palavra como vereador e que poderia fazê-lo nessa condição. Não estava pedindo
ao Condomínio Residencial Mantiqueira e dá outras providências - Aut.Executivo. votos. E está vendo como os outros colegas falando mal do governo e também são
Proj. Lei nº. 047/20 -Fixa o subsidio do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários
candidatos e não foram repreendidos. O que ele está fazendo é uma análise dos
Municipais para a Legislatura 2021/2024 e dá outras providências – Aut. Mesa Direúltimos oito anos de mandato. E pediu que o Presidente também advirta os demais
tora Câmara. Proj. Lei nº. 048/20 - Fixa a remuneração dos vereadores à Câmara de
vereadores quando forem falar mal do Prefeito sobre o fato de estarem em período
Barbacena para a Legislatura 2021/2024 e dá outras providências – Aut. Mesa Direeleitoral e que estariam proibidos de falar sobre o tema. Mas vai parar por aqui, mas
tora Câmara. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h44 . Discussão e
apenas gostaria de pedir que o povo faça uma análise da saúde financeira do goVotação de Projetos - SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI - Proj.
verno. Porque agora parece que surgiram os salvadores da Pátria, mas é preciso
Lei nº. 032/20 – Revoga o art. 4º e parágrafo único da Lei Municipal nº. 4766 de
que apenas observem o que foi feito durante os anos passados. E aproveitou para
08 de abril de 2016 e dá outras providências – Aut. Milton Roman. APROVADO COM
falar ao presidente que apesar de estarem em lados opostos da política nunca fo10 VOTOS FAVORÁVEIS E 1 ABESTENÇÃO. Com a palavra pela ordem o vereador
ram adversários, sempre o apoiou na Casa e nunca será capaz de fala mal do PreMilton Roman solicitou que o projeto fosse colocado em discussão e votação em
sidente, só que as pessoas o estão acusando de coisas absurdas, das maiores
redação final. Solicitação essa que foi APROVADA PELA UNANIMIDADE DOS PREatrocidades. Porém, tudo o que ele fez está aí para que as pessoas possam pesquiSENTES.Em redação final Proj. nº. 032/20 – Revoga o art. 4º e parágrafo único da
sar e ficar sabendo. E ele tem a sua consciência tranquila, continua morando no
Lei Municipal nº. 4766 de 08 de abril de 2016 e dá outras providências – Aut. Milton
mesmo endereço e a única coisa que lamenta é o fato das pessoas tentarem deneRoman. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Com a palavra pela orgrir sua imagem. Com a palavra para discutir o vereador Milton Roman lembrou
dem a vereadora veio trazer os pêsames à família de Danielle Braga que faleceu no
que o projeto que será votado a seguir é o que diz respeito aos lava-jato e precisa
dia de hoje, depois de uma vida de luta contra a doença da fibrose sística, que lhe
ser aprovado para que os empreendedores do ramo possam se adaptar. O Assunto
foi diagnosticada aos quatro anos de idade. E está trazendo a história da Danielle
já foi amplamente discutido na Casa e não há maiores problemas no projeto, não
para a Câmara para que os vereadores continuem a colaborar para a campanha de
havendo mudanças no que diz respeito no ponto da lei ambiental. Com a palavra
doação de órgãos, pois não é fácil. A Danielle conseguiu o transplante, mas não
para discutir o vereador Ewerton disse ter conversado a respeito do presente projeresistiu, ficou no CTI por muitos dias e em razão de uma infecção generalizada ela
to com o vereador Milton e concorda com a revogação do artigo, por se tratar de
veio a falecer. E manifestou o seu pesar para toda a família, em especial para os
uma exigência exorbitante, já que determina a captação de águas pluviais para
seus pais, pois o dia de hoje não foi fácil. E reafirmou a luta pela doação de órgãos.
utilização nas empresas de lava-jato. E isso deveria ser um incentivo, não uma
O Sr. Presidente fez das palavras da vereadora Vânia as suas e lembrou que tamobrigatoriedade, em razão da escassez das chuvas. E a revogação é uma condição
bém acompanhou a luta da Danielle e sabe o quanto a família lutou. E rogou a Deus
para a liberdade econômica, especialmente porque as exigências ambientais ficam
que se compadeça da família da guerreira Danielle que tanto lutou. E também mamantidas. Com a palavra para discutir o vereador Thiago Martins entende que a
nifestou seu pesar à família.PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - EM BLOCO:
revogação do artigo é de fato uma necessidade haja vista a colocação já feita sobre
03.11.2020 Aprovadas por unanimidade. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO –
a escassez das chuvas pelo longo período. E Ficou curioso para saber se o único
ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 19H54 - Não havendo oradores inscritos o Sr.
estabelecimento que está adequado a essa captação consegue de fato fazê-la duPresidente declarou encerrada a presente sessão às 19h55 e eu, Danielle de Paula
rante todo o ano, porque na prática o depósito de água desse estabelecimento teria
Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será
que ser enorme. Com a palavra para discutir o vereador José Antônio ressaltou que
assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário. Presidente: Vereador
Barbacena é uma cidade escassa de empregos e as pessoas que estão tentando ter
Amarílio Augusto de Andrade - Secretário “ad hoc”: Vereador Odair José Ferreira.
uma empresa de lava jato para trabalhar, se ficar essa exigência de ter uma captação de águas de chuva para trabalhar fica impossível. Com a palavra para discutir
ATA 067/2020 - 063ª Sessão Ordinária – 10.11.2020 – 2º Período – 4º Ano da
pela segunda vez o vereador Thiago Martins disse que a determinação da captação
Legislatura - Presidente em exercício: Vereador José Jorge Emídio - Secretário
de águas pluviais seria interessante como incentivo fiscal, mas não como exigência
“ad hoc”: Vereador Odair José Ferreira - Vereadores Presentes: Conforme registro
para o funcionamento dos estabelecimentos no geral, pois torna inviável, até mesem livro próprio.PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h32 - “Minha
mo pelo volume de água que é necessário para o uso. Encerrada a discussão o
alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador,
projeto foi colocado em votação e foi APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PREporque olhou para sua pobre serva.” (Lucas 1:46-45) - I - Leitura e Discussão da
SENTES. PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - EM BLOCO: 20.10.2020 APROAtas - Não houve. II – Leitura da Correspondência e Comunicações - Não houve.
VADAS PELA UNANIMIDADE. 27.10.2020 APROVADAS PELA UNANIMIDADE. TERIII- Apresentação de Proposições - - Não houve. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO
CEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 20H30
DIA – HORÁRIO: 19h56 - Discussão e Votação de Projetos - PRIMEIRA DISCUSSÃO
- Com a palavra como líder a vereadora Vânia Castro disse que chaga um momento
E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA - Proj. Lei nº. 047/20 - Fixa
em que é preciso pensar uma política mais igualitária e informou que até o momeno subsidio do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais para a Legisto o município já arrecadou trezentos e setenta milhões de reais, sendo que o orçalatura 2021/2024 e dá outras providências – Aut. Mesa Diretora Câmara - PRAZO
mento previsto para esse ano era de trezentos e setenta e seis milhões de reais.
VENCE EM 29.11.2020. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Proj.
Sendo que já foram empenhados trezentos e onze milhões de reais, restando sesLei nº. 048/20 - Fixa a remuneração dos vereadores à Câmara de Barbacena para
senta milhões de reais. E escutou algo que lhe deixou muito chateada, que teria
a Legislatura 2021/2024 e dá outras providências. – Aut. Mesa Diretora Câmara. -
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forças, pois ele sabe que ninguém é bom sozinho. Alguns colegas já se colocaram à disCâmara - PRAZO VENCE EM 29.11.2020 - Com a palavra para discutir a vereadora
posição, dentro de sua expertise e gostaria de agradecer a todos, de forma espeVânia disse que o presente projeto é muito importante, pois se trata dos subsídios
cial o Presidente, o vereador Milton Roman, Flávio Maluf, Thiago Martins, Tanjão,
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dos próximos vereadores e Prefeito e está chateada que os demais colegas não esDr. Edson Rezende, Joanna Bias Fortes, Nilton César e todos os demais que não
tejam presentes para votar, pois ainda que estejam em campanha é preciso lembrar
puderam comparecer hoje, está certo de que somaram para o novo governo.Com
que até dia 31 de dezembro estão nesse mandato. E esse compromisso da reunião
a palavra pela ordem a vereadora Joanna Bias Fortes disse que por ser o primeiro
tem que ser cumprido, pois é uma obrigação pela qual recebem dinheiro público e
dia pós eleição ela não poderia deixar de agradecer a todos os barbacenenses pelos
não concorda que tenham que implorar para que os demais possam participar.Com
votos e confiança de uma Barbacena melhor. Agradeceu ao vereador Amarílio pelo
a palavra pela ordem o vereador José Jorge ( não conseguiu se pronunciar, pois
período em que participaram da campanha e na caminhada pelos votos. Parabenitravou a transmissão) - Encerrada a discussão o projeto foi colocado em votação e
zou o vereador Carlos Du pela eleição e se disse feliz por terem eleito um vereador
o mesmo foi APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.Com a palavra pela
saído aqui da Casa, pois ele conhece as necessidades da população. Lembrou a
ordem o vereador Odair Ferreira solicitou que o projeto fosse colocado em discusimportância de ser vereador antes de ser Prefeito, porque só assim se tem a verdasão e votação em redação final. Solicitação essa que foi APROVADA PELA UNANIdeira noção das necessidades da cidade. E desejou sorte, sucesso para que se posa
MIDADE DOS PRESENTES.Em redação final Proj. nº. 047/20 - Fixa o subsidio do
construir uma cidade mais acolhedora e segura para a população. E se colocou à
Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais para a Legislatura 2021/2024
disposição para o que for preciso. Parabenizou também os colegas vereadores reee dá outras providências. – Aut. Mesa Diretora Câmara. APROVADO PELA UNANIleito, e lamentou o fato de não ter nenhuma mulher eleita. E ressaltou que durante
MIDADE DOS PRESENTES.Com a palavra para justificar seu voto o vereador Edson
a campanha muitas pessoas acusam e dizem que fariam melhor. Contudo, o dia a
Rezende explicou que aprovou o projeto do congelamento dos salários em razão do
dia é muito complicado e diferente do que muitos pensam. Agradeceu aos pares e
momento econômico que o país vivencia.Proj. Lei nº. 048/20 - Fixa a remuneração
ao Presidente por esses anos de mandato e desejou mais uma vez boa sorte ao
dos vereadores à Câmara de Barbacena para a Legislatura 2021/2024 e dá outras
vereador Carlos Du. Com a palavra pela ordem o vereador José Antônio agradeceu
providências. – Aut. Mesa Diretora Câmara. - PRAZO VENCE EM 29.11.2020. APROos votos que recebeu e parabenizou o Presidente pela campanha realizada e tamVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.Com a palavra pela ordem o vereador
bém à vereadora Joanna. Parabenizou os vereadores reeleitos e os que virão, tem
Milton Roman solicitou que o projeto fosse colocado em discussão e votação em
certeza que contribuirão muito para o Prefeito eleito Carlos Du, que ganhou com
redação final. Solicitação essa que foi APROVADA PELA UNANIMIDADE DOS PREuma campanha simples. E espera que continue sendo a mesma pessoa que sempre
SENTES.Em redação final Proj. nº. 048/20 - Fixa a remuneração dos vereadores à
foi como vereador. E desejou muitas felicidades em seu mandato e que ele tenha
Câmara de Barbacena para a Legislatura 2021/2024 e dá outras providências. – Aut.
sucesso. Também se colocou à disposição para o que for preciso.Com a palavra pela
Mesa Diretora Câmara. - PRAZO VENCE EM 29.11.2020. APROVADO PELA UNANIordem o vereador Thiago Martins disse que todos os vereadores, sem exceção, fiMIDADE DOS PRESENTES.Com a palavra pela ordem o vereador Ilson Guilherme
zeram uma grande batalha para permanecer em seus cargos. Parabenizou o verearessaltou que como foi dito sobre a importância dos vereadores estarem presentes
dor Carlos Du pela eleição e lembrou que a população tem um olhar de esperança
para as votações ele gostaria de lembrar que dos vereadores da bancada do Avante,
sobre o seu mandato. E espera que ele tenha um mandato complano de governo e
são três vereadores, dos quais dois estão presentes, sendo que o terceiro não connão de político. E como vereador sabe exatamente o que um Prefeito não deve faseguiu entrar por um problema de conexão com a internet.PRIMEIRA DISCUSSÃO E
zer. Aproveitou ainda para parabenizar o candidato Carlos Roberto pela campanha,
VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIAn - Proj. Lei nº. 046/20 – Autoriza a doação de
pois foi muito perseguido e sofreu muitos ataques. Mas que ele continua sendo uma
bem móvel ao Condomínio Residencial Mantiqueira e dá outras providências. – Aut.
liderança política, não é porque ele não tem mandato que não seja uma liderança.
Executivo - PRAZO VENCE EM 18.12.2020 - Com a palavra para discutir o vereador
Dirigindo-se ao Presidente da Câmara disse que foi uma honra trabalhar ao seu lado
Edson Rezende disse que está ao lado dos moradores do bairro e do Residencial
e sabe da sua luta e agradeceu por todo o trabalho, pois sempre tratou a todos os
Mantiqueira desde o momento em que a caixa d’água que abastece o residencial
vereadores de forma igualitária e que ele permanece na política. Para o vereador
deu problema. E enumerou as inúmeras ações que ele chegou a fazer em prol
Edson ele disse que ainda permanece na política e lembrou quando foram do mesque medidas fossem tomadas para a solução do problema. E agora esse projeto é
mo partido e o parabenizou pela campanha honesta. Parabenizou também a vereaencaminhado pelo Poder Executivo com a finalidade de solucioná-lo. Assim sendo,
dora Joanna Bias Fortes pela campanha, que não foi só de faixada, mas de luta sim.
ele entende ser necessário que a Câmara aprove o projeto que é fruto de um
Quanto aos demais, que não foram eleitos, que não deixem a política, pois o períotrabalho conjunto da Câmara, dos moradores e do Executivo.Com a palavra para
do da campanha foi desgastante com a pandemia, mas precisam permanecer lutandiscutir a vereadora Vânia disse que os moradores do Residencial Mantiqueira de
do pela cidade. E disse que o seu mandato está à disposição para o que precisarem
fato merecem a solução desse problema, ainda que tardio. E mesmo não havendo a
fazer pela cidade. E para os candidatos que foram eleitos ele disse para se preparanecessidade da participação da Câmara ela fica satisfeita que os vereadores possam
rem, pois é uma luta árdua, do contrário não se consegue permanecer na cadeira.
participar desse processo. Só acha que essa administração é bastante contraditória,
E agradeceu os votos que o elegeram. Com a palavra pela ordem o vereador José
posto que quando é preciso eles não buscam a opinião dos vereadores, mas quando
Newton também agradeceu ao povo de Barbacena pelos votos que recebeu e tamnão precisam pedem a participação dos vereadores.O Sr. Presidente ressaltou que
bém para os demais eleitos. Parabenizou a coragem de cada candidato à Prefeitura.
de fato o trabalho dos vereadores em prol da solução desse problema foi bastante.
Lembrou que a campanha foi feita em prol de uma Barbacena melhor, com a proCom a palavra para discutir o vereador Odair Ferreira corroborou com o que fora
posta de políticas públicas para melhor a vida da população, com respeito aos
dito pela vereadora Vânia e o vereador Edson Rezende e lembrou o carinho que os
companheiros. E disse que houve um show de democracia. Disse também que cavereadores têm pelos moradores do bairro e do Residencial Mantiqueira, que desde
minhará ao lado do Prefeito eleito para que possam realizar os projetos em prol da
o início se mostraram pessoas honestas e que tanto necessitavam de um amparo
cidade. Sabe que os desafios são grandes, especialmente em razão da pandemia,
do poder público para resolver o problema. Encerrada a discussão foi solicitada vista
com o retorno das aulas presenciais, da manutenção do comércio aberto e tudo
pela vereadora Vânia Castro. VISTA CONCEDIA À VEREADORA VÂNIA CASTRO.
mais que precisa ser mantido para que a cidade não pare. E desejou boa sorte ao
TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 19h56
Prefeito pedindo que desde já monte a equipe de transição para que alinhe as
- Não havendo oradores inscritos e nada mais havendo a tratar o sr. Presidente dequestões para o início do mandato.Com a palavra pela ordem o vereador Nilton
clarou encerrada a presente sessão às 19h57 e eu, Danielle de Paula Almeida DuarCésar parabenizou o Presidente e a vereadora Joanna pela bela campanha, assim
te, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
como parabenizou o Prefeito eleito Carlos Du e demais vereadores reeleitos. AgraSenhor Presidente e pelo Senhor Secretário.Presidente: Vereador Amarílio Augusto
deceu a tosos os barbacenenses que confiaram em seu trabalho e agora lhe reelede Andrade. Secretário “ad hoc”: Vereador Nilton César de Almeida.
geram, permitindo que ele possa representa-los aqui na Câmara. Disse que sempre
busca fazer sua parte, mas sem Deus teria ficado pelo caminho. A campanha eleiATA 069/2020 - 065ª Sessão Ordinária – 17.11.20 – 2º Período – 4º Ano da Legislatura
toral é muito desgastante, tanto física, quanto emocionalmente, e precisam estar
- Presidente: Vereador Amrílio Augusto de Andrade - Secretário “ad hoc”: Vereador Flávio
muito tranquilos. Por isso, ele agradece a sua equipe e todos que lhe ajudaram a
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balhar ao lado do vereador Amarílio e a vereadora Joanna Bias Fortes, que foi limpa
– REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA - Proj. de Lei no. 043/2020 – Altera dise sem atos irregulares. E disse, com satisfação, que o dinheiro sujo dos poderosos
positivos das Leis no. 2.399, de 1989, no. 3.241, 3.246, e 3.247, de 1995, 4.239,
não comprou o voto dos eleitores e a população elegeu uma pessoa que trabalhou
de 2009, 4.504 e 4.508, de 2013, com a finalidade de simplificar procedimentos
1
honestamente. E ele trabalhou, ao lado do vereador Amarílio para derrubar esse
para licenciamento de atividades econômicas – Aut. Executivo – PRAZO VENCIpoderosos com seu dinheiro sujo. E parabéns aos candidatos que trabalharam hoDO EM 28.10.2020. VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR MILTON ROMAN.Estando
nestamente. Tentaram cassar seu mandato, mas ele conseguiu chegar honestao projeto com prazo vencido, ante o pedido de vista e cumprindo o que determina
mente ao final, com a cabeça erguida, pois não se vendeu e é importante ressaltar
o Regimento Interno, o Senhor Presidente declarou o encerramento da presente
que isso precisa acabar em Barbacena. E disse que todas as pessoas que lhe falasessão às 19h48.Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei
ram que votariam no Carlos Du ele jamais tentou dissuadir, pois sabia que o voto
a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pelo
era em uma pessoa boa. E mesmo tendo trabalhado pelo Dr. Amarílio ele ficou saSenhor Secretário.Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade - Secretário:
tisfeito com a eleição do Carlos Du e está certo que é possível fazer um trabalho
Vereador José Jorge Emídio.
excelente por Barbacena. Estará a seu lado se assim ele permitir e quiser, para
continuar fazer uma Barbacena melhor. E os vereadores eleitos deus os parabéns,
ATA 071/2020 - 067ª Sessão Ordinária – 24.11.2020 – 2º Período – 4º
os eleitos que cheguem com força para trabalhar. E agradeceu aos pares pelo temAno da Legislatura - Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrapo de convivência - PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA - Proj. Lei nº. 039/20 –
de - Secretário: Vereador José Jorge Emídio - Vereadores Presentes: ConEstima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
forme registro em livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HOdo Município de Barbacena para o exercício de 2021 e dá outras providências – Aut.
RÁRIO: 19h30“Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente.”
Executivo - Proj.Lei nº. 040/20 – Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual do
(Hebreus 13:8) I - Leitura e Discussão da Atas - Ata da Audiência Pública do 3º
quadriênio 2018-2021, para adequação à Lei Orçamentária Anual do exercício de
Quadrimestre de 2019 – Aprovada por unanimidade - Ata 059/2020 – Aprovada
2021 – Aut. Executivo. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20H1 por unanimidade.- Ata 060/2020 – Aprovada por unanimidade. II – Leitura da CorDiscussão e Votação de Projetos - Com a palavra pela ordem o vereador Odair
respondência e Comunicações - Não houve. III- Apresentação de Proposições - Da
Ferreira cumprimentou a todos os eleitos e disse que não foi um pleito fácil, haja
Mesa da Câmara: - Requerimento nº 099/2020 – Os vereadores que o presente
vista o momento vivenciado pela pandemia. Parabenizou o Prefeito eleito Carlos Du,
subscrevem, vem requerer, seja consignado um voto de profundo pesar pelo falecicatólico, assim como ele e quem ele acredita terá o discernimento para conduzir os
mento do médico Hélio José Tollendal Costa, Ocorrido no dia 21/11/2020, filho do
destinos da cidade. Agradeceu à sua equipe que lhe ajudou e também a todos os
ex-Ministro Hélio Costa e de Ângela Tolendal. - Do vereador José Jorge: - Indicação
seus eleitores. Parabenizou os candidatos a Prefeito, em especial o vereador Amanº 333/2020 – Solicita, com urgência o fechamento da pequena cratera existente
rílio, pois sabe o trabalho realizado por ele o quão bem recebido ele foi na cidade.
na Av. Sanitária, esquina com a Francisco Vale, Santa Tereza. SEGUNDA PARTE –
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h42 Discussão e Votação de Projetos - PRIMEIRA
Proj. de Lei nº. 043/2020 – Altera dispositivos das Leis nº. 2.399, de 1989, nº.
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA - Proj. de Lei no.
3.241, 3.246, e 3.247, de 1995, 4.239, de 2009, 4.504 e 4.508, de 2013, com a fi03/2020 – Altera dispositivos das Leis no. 2.399, de 1989, no. 3.241, 3.246, e 3.247,
nalidade de simplificar procedimentos para licenciamento de atividades econômide 1995, 4.239, de 2009, 4.504 e 4.508, de 2013, com a finalidade de simplificar
cas. – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 28.10.2020 - Anexo Parecer da Procuprocedimentos para licenciamento de atividades econômicas. – Aut. Executivo –
radoria de fls. 041 e 042. Com a palavra para discutir o vereador Thiago Martins
PRAZO VENCIDO EM 28.10.2020.Com a palavra para discutir o vereador Thiago
disse que solicitará vistas para estudar muito bem esse projeto. O Secretário inforMartins disse não entender a razão do projeto tramitar em regime de urgência,
mou que o vereador Thiago já havia solicitado vista. Encerrada a discussão foi soliem final de um mandato falido e com explicações muito rasas. E achou bom que
citada vista pelo vereador Carlos Du. VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR CARLOS
outro vereador tenha pedido vistas, pois é necessária uma análise mais aprimorada
DU. Estando o projeto com prazo vencido, ante o pedido de vista e cumprindo o que
do projeto.Com a palavra para discutir o vereador Carlos Du perguntou se seria
determina o Regimento Interno, o Senhor Presidente declarou o encerramento da
possível fazer uma inversão da pauta já que o próximo projeto tratava de tema
presente sessão às 20h22.Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas,
que beneficiaria os moradores do residencial Mantiqueira, no bairro Grogotó, e
lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e
que aguardam pela deliberação do referido projeto. E ressaltou que o tema já foi
pelo Senhor Secretário.Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade - Secrediscutido aqui.O Sr. Presidente disse que o Plenário é soberano e que se os pares
tário “ad hoc”: Vereador Flávio Maluf Caldas.
decidirem pela inversão ele poderia fazê-las. Com a palavra pela ordem o vereador
José Newton disse que por força regimental o projeto inicial estaria com prazo
ATA 070/2020 - 066ª Sessão Ordinária – 19.11.20 – 2º Período – 4º Ano da
vencido e por essa razão não seria possível haver a inversão da pauta. Ademais o
Legislatura - Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade - Secretávereador José Antônio já teria pedido vistas do projeto.Com a palavra pela ordem
rio: Vereador José Jorge Emídio - Vereadores Presentes: Conforme registro
o vereador Ewerton lembrou que o projeto ainda está em discussão e que a vista
em livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h29”Quem
somente é concedida após encerrada a discussão. Sendo assim, ele gostaria de
toca no betume ficará manchado; e quem trata com o orgulhoso, se tornará
pedir ao vereador José Antônio que revisse seu pedido de vista, mesmo que outros
orgulhoso.” “Quem se liga com um mais poderoso do que ele põe sob os omcolegas entendam ser importante uma análise mais detalhada ele gostaria que o
bros uma pesada carga. Não te tornes amigo de um mais poderoso do que tu.”
projeto fosse votado, pois ajuda na questão da liberdade econômica, e votando o
(Eclesiástico 13:1-2)I - Leitura e Discussão da Ata - Ata 009/2020 – Aprovada por
projeto poderiam inverter a ordem da pauta. Tal inversão permitiria que o projeto
unanimidade.- Ata 056/2020 – Aprovada por unanimidade.- Ata 057/2020 – Apropara a doação do reservatório de água do residencial Mantiqueira fosse aprovado.
vada por unanimidade.- Ata 058/2020 – Aprovada por unanimidade.II – Leitura da
Quando o projeto for para a segunda discussão os vereadores que entenderem
Correspondência e Comunicações - Ofício nº 102/20 – Gabinete do Prefeito – respor bem derrubá-lo assim o fazem.Com a palavra para discutir o vereador Edson
posta ao ofício nº 194/20 sobre a realocação de Secretaria e órgãos municipais deRezende disse ter avaliado o projeto e entendeu, juntamente com sua equipe que
correu dos processos nº 5005949-45.2019.8.13.0056, tendo por objeto solicitação
o projeto é bom, tendo inclusive apresentado uma emenda. E por isso, sua opinião
de devolução de imóvel conhecido como Clínica Angelina Ferreira ajuizado contra
é para que votem. Com a palavra para discutir a vereadora Joanna Bias Fortes
o município pelo proprietário, Instituto Mauro Alcides Ferreira, no final do ano de
disse concordar com os vereadores que a antecederam, Thiago e Ewerton, mas o
2019.- Ofício nº 107/2020 – Prefeitura Municipal de Barbacena – Gabinete do Prepresente projeto está em regime de urgência por se tratar de um projeto com a
feito – comunicando a esta Casa Legislativa abertura de créditos extraordinários
finalidade tão somente das eleições e se sente entristecida que seja assim. Mas que
ao orçamento vigente, por meio do decreto Municipal 9.731, publicado em 30 de
possam votá-lo para destravar a pauta e assim votar o projeto que poderá liberar
outubro passado, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde
o reservatório do Residencial Mantiqueira. Com a palavra para discutir o vereador
através do ofício FMS/Direção/SESAP nº 370/202, respectivamente, e em conforIlson Guilherme disse ter conversado com o vereador José Antônio e ele revogará o
midade com os procedimentos da Diretoria de Planejamento – DIPLAN/SEFAZ.seu pedido de vistas para que possam votar o projeto do reservatório do Residen-
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lei PRESENTES. Com a palavra
pela ordem o vereador MiltonGustavo
RomanFerreira
solicitou
que o projeto fosse colocado em
de Souza
discussão e votação em
redação
final. Solicitação
que foi APROVADA UNANISecretário
Municipal
de Gabineteessa
do Prefeito
MIDADE DOS PRESENTES. Em redação final Proj. nº. 046/20 – Autoriza a doação de
bem móvel ao Condomínio Residencial Mantiqueira e dá outras providências – Aut.
ATA 072/2020 - 068ª Sessão Ordinária – 26.11.20 – 2º Período – 4º Ano da LeExecutivo - APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Com a palavra para
gislatura - Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade - Secretário “ad
justificar seu voto o vereador disse que gostaria de narrar a história dessa doação.
hoc”: Vereador Nilton César de Almeida - Vereadores Presentes: Conforme registro 1
Lembrou que há cerca de um ano, a Cleide, do MDB, juntamente com moradores
em livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h29 - “Quem
da comunidade do bairro foi até a Caixa Econômica para saber a respeito da postoca no betume ficará manchado; e quem trata com o orgulhoso, se tornará
sível doação da caixa d’água. E ele sabendo da luta dela foi até o local, foi ao SAS
orgulhoso.” “Quem se liga com um mais poderoso do que ele põe sob os omno setor do reservatório do bairro Andorinhas e verificou a disponibilidade de três
bros uma pesada carga. Não te tornes amigo de um mais poderoso do que tu.”
reservatórios parados em disponibilidade. Assim, ele pode preparar um requeri(Eclesiástico 13:1-2)I - Leitura e Discussão da Ata - Ata 061/2020 – Aprovada
mento para que o Executivo apresentasse o presente projeto ao Legislativo, a fim
por unanimidade. - Ata 062/2020 – Aprovada por unanimidade. II – Leitura da
de que fosse votado para que a caixa d’água pudesse ser doada o quanto antes. E
Correspondência e Comunicações - Ofício nº 111/2020 – Prefeitura Municipal de
lembrou também que, naquela mesma época, há um ano atrás, ele chegou a dar
Barbacena – Gabinete do Prefeito – comunicando a esta Casa Legislativa abertura
uma entrevista para a Rádio Sucesso falando a esse respeito. Ou seja, essa situação
de créditos extraordinários ao orçamento vigente, por meio dos decretos Municipais
já se arrasta há um ano e isso poderia ter sido resolvido há tempos. Mas que bom
8.745 e 8.753, publicados em 30 de outubro passado, em atendimento à solicitação
que ainda sim saiu, antes tarde do que nunca. REDAÇÃO FINAL – PROJETO DE
da Secretaria Municipal de Saúde através do ofício FMS/Direção/SESAP nº 410 e
DECRETO LEGISLATIVO - Proj. Decreto Legislativo nº. 003/20 – Concede o Título
436//2020, respectivamente, e em conformidade com os procedimentos da Direde Cidadão Benemérito de Barbacena ao Major Brigadeiro do Ar Marcos Vinícius Retoria de Planejamento – DIPLAN/SEFAZ.- Balancete financeiro do mês de outubro
zende Mrad. – Aut. Mesa Diretora da Câmara. APROVADO PELA UNAMIDADE DOS
da Câmara Municipal de Barbacena. - Ofício nº 011/2020 – Empresa Brasileira de
PRESENTES. Proj. Decreto Legislativo nº. 004/20 – Concede o Título de Cidadão
Correios comunicando a instalação de AGC no Distrito de Senhora das Dores no
Benemérito de Barbacena ao Médico Antônio Carlos Jorge Miziara e dá outras promunicípio de Barbacena.SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h51
vidências – Aut. Mesa Diretora da Câmara. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS
- Discussão e Votação de Projetos - SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME
PRESENTES.PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - EM BLOCO: 24.11.2020
DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA - Proj. de Lei no. 043/2020 – Altera dispositivos das
Aprovadas por unanimidade. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES
Leis no. 2.399, de 1989, no. 3.241, 3.246, e 3.247, de 1995, 4.239, de 2009, 4.504
INSCRITOS – HORÁRIO: 20h11 - Não havendo oradores inscritos o Sr. Presidente
e 4.508, de 2013, com a finalidade de simplificar procedimentos para licenciamento
declarou encerrada a presente sessão às 20h12 e eu, Danielle de Paula Almeida
de atividades econômicas – Aut. Executivo – PRAZO VENCIDO EM 28.10.2020. –
Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada
Votar emenda de fls. 040 autoria do Vereador Edson Rezende Morais. Com a palavra
pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário.Presidente: Vereador Amarílio Aupara discutir o vereador Edson disse ter feito um estudo pormenorizado do projeto
gusto de Andrade. Secretário “ad hoc”: Vereador Nilton César de Almeida.
e entendeu que o projeto realmente visa a desburocratização dos procedimentos
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