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PRACA DOS ANDRADAS, 14
Gustavo Ferreira de Souza
13:39:06
PRACA ANDRADAS, SEM NUME
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

AG04598844

HBJ1112

28/03/2021

AG04599021

PZS6490

26/03/2021

AG04598915

QXI7144

26/03/2021

07:21:56

RUA BARONESA MARIA ROSA, 288

7366 / 2

AG04598841

GVL3175

25/03/2021

11:38:08

RUA JULIO AUGUSTO DE ARAUJO, 224

7625 / 2

AG04598914

OPU8200

23/03/2021

17:25:49

RUA TOMAZ GONZAGA, 55

5525 / 0

AG04598460

HBJ0543

24/03/2021

09:21:26

RUA DOUTOR OSWALDO FORTINI, SEM NUME

7366 / 2

AG04598458

GKS6675

24/03/2021

16:20:57

RUA NACOES UNIDADAS, 207B

5550 / 0

AG04598917

QMV9144

26/03/2021

19:30:08

RUA SENA MADUREIRA, 58

5452 / 1

AG04598680

DIF3H92

28/03/2021

18:52:35

PRACA ANDRADAS, 70

7625 / 2

AG04597868

KRU3715

26/03/2021

08:41:36

RUA BARONESA MARIA ROSA, 288

7366 / 2

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 no Decreto nº
8.130, de 22.02.2017, e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Município
de Barbacena; RESOLVE:

AG04595870

PWZ1102

30/03/2021

14:59:00

RUA 13 DE MAIO, 253

7633 / 2

AG04598059

BZJ5953

28/03/2021

18:07:26

RUA 15 DE NOVEMBRO, 105

5550 / 0

AG04598673

GKS3709

24/03/2021

09:08:33

PRACA PADRE HILARIO, 28

7633 / 1

AG04598457

GZH4901

24/03/2021

07:28:37

RUA PREFEITO JOAO LOPES, 84

5550 / 0

PORTARIA Nº 22.639 - 1 – RETIFICAR a composição do segmento “Representantes
dos Pais de Alunos” contido do item 2 da Portaria nº 22.599, de 16.03.2021, que
designou os membros do CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR –
CAE, para nele constar: “Representantes dos Pais de Alunos: . Bianca Vanessa Leandro Ferreira – Titular, . Bruno Antônio Demartino – Suplente, . Raphaela da Silva
Mendes – Titular, . Tamara Aparecida Santana de Faria – Suplente”. 2 – DISPOR
que a presente Portaria entre em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 08.03.2021. Barbacena, 06 de abril de 2021.

AG04598060

HBU9786

28/03/2021

18:26:16

PRACA ANDRADAS, 32

7625 / 2

AG04599020

HBJ1495

26/03/2021

09:44:20

RUA AMARILIO AUGUSTO DE PAULA, 191

7366 / 2

AG04594693

QOS6B79

30/03/2021

11:43:34

AVENIDA BIAS FORTES, 805

7633 / 2

AG04598674

RFX3I65

24/03/2021

12:55:11

RUA TEOFILO OTONI, 22

7633 / 1

AG04598058

HAJ8794

25/03/2021

17:23:01

RUA CEARA DO INICIO AO N 161, 129

7030 / 1

AG04595869

HNT0249

30/03/2021

14:30:44

RUA 13 DE MAIO, 253

7633 / 2

AG04598456

ODA8391

24/03/2021

10:43:41

AVENIDA GOVERNADOR BIAS FORTES, 1070

5541 / 1

AG04598343

HHT1485

24/03/2021

14:42:05

RUA ALVARENGA PEIXOTO, 03

6530 / 0

AG04597869

NDN3406

26/03/2021

15:00:18

RUA 7 DE SETEMBRO, 152

5550 / 0

AG04597322

HNO2307

28/03/2021

06:00:38

RUA ADOLFO DE CARVALHO, 447

5720 / 0

AG04594692

GPZ8859

30/03/2021

07:50:15

RUA CEARA DE 162 AO FINAL, 171

7366 / 2

AG04598672

MSH1360

24/03/2021

08:54:37

PRACA PADRE HILARIO, 61

7633 / 1

AG04599022

QUN1845

26/03/2021

15:09:27

AVENIDA BIAS FORTES, 890

5452 / 6

AG04595871

QNO4967

30/03/2021

15:10:44

RUA 13 DE MAIO, 253

7633 / 1

AG04597873

QNO4967

29/03/2021

16:39:59

RUA CONEGO VIEIRA, 87

7633 / 1

AG04598678

OXA5083

28/03/2021

18:27:33

PRACA ANDRADAS, 39

5185 / 1

AG04598679

OXA5083

28/03/2021

18:33:20

PRACA ANDRADAS, 18

7625 / 1

AG04598840

PVT1826

24/03/2021

10:20:18

RUA NORMA STEFANI, SEM NUME

5568 / 0

AG04597871

HMX6611

26/03/2021

15:16:23

RUA SENA MADUREIRA, 75

5568 / 0

AG04594695

GKS4686

30/03/2021

23:54:53

RUA PADRE TOLEDO, SEM NUME

5541 / 1

AG04598344

HLI2025

30/03/2021

14:49:35

RUA BARONESA MARIA ROSA, 288

7633 / 1

AG04594694

PVO4654

30/03/2021

23:53:19

RUA PADRE TOLEDO, SEM NUME

5541 / 1

AG04598845

HMH4A54

28/03/2021

18:28:23

PRACA DOS ANDRADAS, 14

7625 / 1

AG04598843

OFW6666

25/03/2021

16:50:53

RUA 7 DE SETEMBRO, 152

5550 / 0

AG04595868

GSH2254

24/03/2021

15:56:48

RUA SENA MADUREIRA, 276

7366 / 2

AG04598675

HHW0562

25/03/2021

07:56:38

RUA NORMA STEFANI, SEM NUME

5568 / 0

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 08 de abril de 2021;
179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.
Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal

1

EXTRATO DE PORTARIA ASSINADA PELO
EXMO SR PREFEITO MUNICIPAL

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO - SEPLAN
Secretário: Gilberto Cardoso Ramos Júnior

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Extrato Quinto Termo Aditivo ao Convênio N.º 004/2016. Convenente: Município de Barbacena – CNPJ 17.095.043/0001-09, através Secretaria Municipal de
Obras Públicas - SEMOP. Conveniado: Ecotres – Consórcio Público Intermunicipal
de Tratamento de Resíduos Sólidos CNPJ 07.975.391/0001-09. Objeto: Acréscimo
quantitativo/valor ao 4º Termo Aditivo (fls. 388/392) ao convênio firmado entre o
Ecotres e o Município de Barbacena. Valor previsto: R$ 79.491,72 (Setenta e nove
mil, quatrocentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos). Data de assinatura: 26/02/2021. Assinam: Pelo Município de Barbacena, Carlos Augusto Soares
do Nascimento, Prefeito Municipal e Rômulo Stefani Filho, Secretário Municipal de
Obras públicas e pela Ecotres – Consórcio Público Intermunicipal de Tratamento de
Resíduos Sólidos, Luiz Cláudio Grossi, Secretário Executivo.

7625 / 1
5550 / 0

Barbacena 8 de Abril de 2021
Odilon Grossi Couto

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E
MOBILIDADE URBANA - SETRAM

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SAS

Secretário: Odilon Grossi Couto

Diretor: Daniel Salgarello

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

EXTRATO DE PORTARIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
N.º 020/2021
Prefeitura Municipal de Barbacena e a Autoridade de Trânsito deste Município, com
fulcro no artigo 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, na Resolução 619/2016
do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, considerando a remessa através da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, das Notificações de Autuação
por Infração de Trânsito, fica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados,
notificados das respectivas Autuações por Infrações de Trânsito cometidas, conce-

O Diretor-Geral do Serviço de Água e Saneamento (SAS), no uso das atribuições
do seu cargo, nos termos dos artigos 157, 161, 166, 167, 168, 169 e 170, todos
da Lei Municipal nº 3.245/1995, e considerando as informações que lhes foram
remetidas, RESOLVE:
PORTARIA Nº 61/2021 - Art. 1º. Instaurar Sindicância para apurar possíveis irregularidades referentes aos fatos constantes do Memorando nº 018/GAD/2021, bem
1
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pre, sed re avendic ina, sentem ta vicervit, nunum tabunum teme di, viderte llatua
do Contrato n° 009/SAS/2020, conforme determinação da Lei 8.666/93 em seu
Ata de Registro de Preços nº 004/SAS/2021. Contratante: SAS - Serviço de Água
art. 65, II, “d”, aplicando-se percentual de 5,53% com base no INPC, a contar de
e Saneamento. Fornecedor: REGIONAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ n°
37.032.770/0001-26. Objeto: O registro de preços para futura e eventual aquisição 1 02/03/2021 ea supressão do item 1 Cláusula 1ª do Contrato Administrativo nº 009/
SAS2020, nos termos do art. 65, §2º, II, da Lei nº 8.666/93. Data da Assinatura:
de equipamentos, ferramentas elétricas e manuais em geral para atender aos seto09 de março de 2021.
res do Serviço de Água e Saneamento – SAS. Origem: Processo n° 048/2020 - Pregão Eletrônico n° 001/2021. Gestor (a):Waldecy da Silva Machado. Valor estimado:
EXTRATO DE TERMOS DE APOSTILAMENTO
R$ 58.379,00 (cinquenta e oito mil trezentos e setenta e nove reais). Vigência: 12
(doze) meses, a contar da assinatura. Data da Assinatura: 05 de março de 2021.
1° Termo de apostilamentoao Contrato n° 020/SAS/2020. Contratante: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Fornecedor:SALUTA INDUSTRIA COMERCIO E SERAta de Registro de Preços nº 005/SAS/2021. Contratante: SAS - Serviço de
VIÇOS EIRELI - EPP,CNPJ nº10.511.275/0001-43. Objeto:Alteração da fiscalização
Água e Saneamento. Fornecedor: SERGIO PROVIM E CIA LTDA EPP, CNPJ n°
do mesmo, passando a partir da presente data, a ser Roberto César Campos de
03.607.889/0001-68. Objeto: O registro de preços para futura e eventual aquisição
Resende, Pedro Henrique Carvalho Moura e José Diogo Mendes. Data da Assinatude equipamentos, ferramentas elétricas e manuais em geral para atender aos setora: 05 de março de 2021.
res do Serviço de Água e Saneamento – SAS. Origem: Processo n° 048/2020 - Pregão Eletrônico n° 001/2021. Gestor (a):Waldecy da Silva Machado. Valor estimado:
2° Termo de apostilamento ao Contrato n° 001/SAS/2017. Contratante: SAS - ServiR$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais). Vigência: 12 (doze) meses, a
ço de Água e Saneamento. Fornecedor: INSTITUTO BENEFICENTE PADRE MESTRE
contar da assinatura. Data da Assinatura: 05 de março de 2021.
CORRÊA DE ALMEIDA, CNPJ sob o nº. 17.080.920/0001-60. Objeto: Alteração do
gestor do mesmo, passando a gestão de Flávio Lúcio de Paula Gonzaga para William
Ricardo da Fonseca. Data da Assinatura: 09 de março de 2021.
EXTRATO DE CONTRATOS
Contrato Administrativo nº 008/SAS/2021. Contratante: SAS - Serviço de Água e
Saneamento. Fornecedor:GLOBAL BOMBAS HIDRÁULICA E ELÉTRICA LTDA, CNPJ
n° 19.091.655/0001-40. Origem: Processo nº 040/2020 - Pregão Eletrônico nº
029/2020. Gestor (a): Camilla Costa Pinto Fonseca. Valor estimado:R$ 4.490,00
(quatro mil quatrocentos e noventa reais). Vigência: 12 (doze) meses a partir da
data de sua assinatura. Data da Assinatura: 16 de março de 2021.

2° Termo de apostilamento ao Contrato n° 018/SAS/2020. Contratante: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Fornecedor: ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DEGOVERNO, denominada contratada, CNPJ n°
05.475.103/0001-21. Objeto: Alteração do gestor do mesmo, passando, a partir da
presente data, ser William Ricardo da Fonseca. Data da Assinatura: 09 de março
de 2021.

Contrato Administrativo nº 009/SAS/2021. Contratante: SAS - Serviço de Água e
Saneamento. Fornecedor:RESTAURANTE LANCHONETE BAR JP LTDA - ME, CNPJ
n° 14.983.991/0001-84. Origem: Processo nº 022/2020 - Pregão Eletrônico nº
017/2020. Gestor (a): Josiane de Carvalho Barbosa. Valor estimado: R$ 5.280,00
(cinco mil duzentos e oitenta reais). Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir
da data da assinatura. Data da Assinatura: 22 de março de 2021.

2° Termo de apostilamento ao Contrato n° 023/SAS/2020. Contratante: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS, CNPJ nº 34.028.316/0015-09. Objeto: Alteração do gestor do mesmo, passando a gestão de Flávio Lúcio de Paula Gonzaga para William Ricardo da
Fonseca. Data da Assinatura: 09 de março de 2021.
2° Termo de apostilamento ao Contrato n° 030/SAS/2020. Contratante: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Fornecedor: PANIFICADORA LAGUARDIA LTDA - ME,
CNPJ nº 17.367.467/0001-77. Objeto: Alteração do gestor e fiscal do mesmo, passando a gestão e a fiscalização de Flávio Lúcio de Paula Gonzaga para William
Ricardo da Fonseca. Data da Assinatura: 09 de março de 2021.

EXTRATO DE CONVÊNIO
Convênio n° 001/2021. Convenente: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Conveniada: “FUNDAÇÃO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS – FUPAC”, inscrita no CNPJ
n° 17.080.078/0001-66, ora designada como Instituição de Ensino, mantenedora
do CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS – UNIPAC. Objeto: A
formalização das condições básicas para a realização de estágios obrigatórios, 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: 02 (dois)
anos, a partir de 01 de março de 2021. Data da assinatura: 08 de março de 2021.

2° Termo de apostilamento ao Contrato n° 054/SAS/2020. Contratante: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Fornecedor: PANIFICADORA LAGUARDIA LTDA - ME,
CNPJ nº 17.367.467/0001-77. Objeto: Alteração do gestor do mesmo, passando a
gestão de Flávio Lúcio de Paula Gonzaga para William Ricardo da Fonseca. Data da
Assinatura: 09 de março de 2021.
1° Termo de apostilamento á Ata de Registro de Preços n° 003/SAS/2021. Contratante: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Fornecedor: SORETTO DO BRASIL EIRELLI – ME, CNPJ n° 28.055.048/0001-16. Objeto: Alteração do gestor do mesmo,
passando a gestão de Ricardo Luiz da Silva para William Ricardo da Fonseca. Data
da Assinatura: 23 de março de 2021.

EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS
1° Termo Aditivo ao Contrato n° 002/SAS/2021. Contratante: Serviço de Água e Saneamento – SAS. Contratado (a): POSTO BELVEDERE DE BARBACENA LTDA, CNPJ
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 8,50%, passando para R$ 4,99, para o
Diesel o índice de 6,60% passando para R$ 4,09, e para o Etanol o índice de 3,30%
passando para R$ 3,35, a contar de 03 de fevereiro de 2021. Data da Assinatura:
01 de março de 2021.

AQUISIÇÕES DIRETAS (ART. 24, II C/C ART. 62,
AMBOS DA LEI Nº 8.666/93)
Mês

6° Termo Aditivo ao Contrato n° 011/SAS/2018. Contratante: Serviço de Água e
Saneamento – SAS. Contratado (a): FLEX TELECOMUINICAÇÕES LTDA.-ME, CNPJ
nº 07.687.923/0001-02. Objeto: A revisão de valores do Contrato n° 011/SAS/2018,
conforme determinação da Lei 8.666/93 em seu art. 65, II, “d”, aplicando-se percentual de 5,53% com base no INPC, a contar de 05/03/2021. Data da Assinatura:
03 de março de 2021.
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Nº

Objeto

Data

Fornecedor

Valor Total

11/2021

Aquisição de Bloqueador Solar para proteção da pele
contra radiação UVA e UVB, para os servidores da
Autarquia que trabalham sob esta Gerência, contra a luz
solar, que pode causar queimaduras, dentre outros
riscos relacionados à exposição prolongada ao sol.

03/03/2021

Drogaria EdutatiLtda - ME

R$ 4.208,76

12/2021

Aquisição de diafragma a ser utilizado para manutenção
dos registros automáticos de entrada, instalados nos
reservatórios de água responsáveis pelo abastecimento
de bairros, localidades e distritos de Barbacena.

03/03/2021

Minas Motores EletricosLtda

R$ 3.480,00

13/2021

Aquisição de um Cabo HDMI com medida de 5 metros
euma fonte de energia de 14,5V/2A, para o relógio de
registro de ponto instalado junto a ETA II.

03/03/2021

Candian e Moreira Ltda

R$ 206,00

14/2021

Aquisição de tira jugular banda têxtil não elástica 15mm,
a ser utilizada nos capacetes de segurança, usados
pelos servidores operacionais da Autarquia.

10/03/2021

Carlos Batista da Silva

R$ 300,00

15/2021

Aquisição de diversos materiais a serem usados em
atividades de pintura em geral pelos servidores da
Autarquia, especialmente os que trabalham sob a
Divisão de Construção de Redes e Edificações.

11/03/2021

Colorplas Tintas Ltda

R$991,62

Mês

Nº

Objeto

Data

Fornecedor

Valor Total

11/2021

Aquisição de Bloqueador Solar para proteção da pele
contra radiação UVA e UVB, para os servidores da
Autarquia que trabalham sob esta Gerência, contra a luz
solar, que pode causar queimaduras, dentre outros
riscos relacionados à exposição prolongada ao sol.

03/03/2021

Drogaria EdutatiLtda - ME

R$ 4.208,76

12/2021

Aquisição de diafragma a ser utilizado para manutenção
dos registros automáticos de entrada, instalados nos
reservatórios de água responsáveis pelo abastecimento
de bairros, localidades e distritos de Barbacena.

03/03/2021

Minas Motores EletricosLtda

R$ 3.480,00

13/2021

Aquisição de um Cabo HDMI com medida de 5 metros
euma fonte de energia de 14,5V/2A, para o relógio de
registro de ponto instalado junto a ETA II.

14/2021

Aquisição de tira jugular banda têxtil não elástica 15mm,
a ser utilizada nos capacetes de segurança, usados
pelos servidores operacionais da Autarquia.
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Contratação de empresa especializada em transportes
de máquina retro escavadeira, com caminhão trucado,
equipado com prancha hidráulica corrediça, para
recolhimento no pátio do SAS, com destino ao Distrito de
Correia de Almeida e retorno novamente ao pátio do
SAS.
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Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito
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a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pelo
Senhor Secretário. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário
“ad hoc”: Vereador Nilton César de Almeida.
ATA 073/2020 - 069ª Sessão Ordinária – 01.12.20 – 2º Período – 4º Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário “ad hoc”:
Vereador Nilton César de Almeida. Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30 “Conselho aos
Jovens: doce é a luz e aos olhos agrada ver o sol, ainda que o homem viva por
muitos anos aproveite-os, todos, mas pensem nos dias tenebrosos, que serão muitos.” I - Leitura e Discussão da Ata: - Ata 064/2020 – Aprovada por unanimidade.
- Ata 065/2020 – Aprovada por unanimidade. - Ata 066/2020 – Aprovada por unanimidade. - Ata 067/2020 – Aprovada por unanimidade. II – Leitura da Correspondência e Comunicações: - Não houve. Nesse momento o senhor presidente comunicou ter recebido a correspondência no dia 18 de dezembro assinado pela Doutora
Ester Andrade do Vale, encaminhando para Câmara de vereadores um exemplar da
revista Sentinela anunciando o Reino de Deus e foi pedido que fosse comunicado
aos vereadores dando conhecimento a casa. Ressaltou que por ser apenas um
exemplar ficará em seu gabinete para conhecimento dos demais. III – Apresentação de Proposições: - Do vereador Nilton César: -Indicação nº 330/2020 – Solicita
que o Sr. Prefeito encaminhe a presente indicação à SEMOP – Secretaria Municipal
de Obras e à Empresa Construções e Montagem Ltda DCM afim de que seja providenciada a troca das lâmpadas na Rua José Ferreira Sobrinho, no bairro Diniz II; Indicação nº 336/2020 – Solicita ao Sr. Prefeito encaminhe a presente indicação à
SEMOP – Secretaria Municipal de Obras e à Brasil Construções e Montagens Ltda.
afim de que seja providenciada a colocação de postes e lâmpadas nas proximidades
do Sítio Capelinha, no Pombal. - Do vereador Edson Rezende: - Indicação nº
251/2020 – Solicita ao Sr. Prefeito a implantação de linhas de ônibus nos seguintes
trajetos e horários: de Barbacena para a localidade do Ponto Chique, às 9hs, às
15hs e às 22h30; de Ponto Chique para Barbacena, às 10hs, às 16h e às 23h30, a
fim de garantir maior flexibilidade aos moradores de Ponto Chique no transporte. Do vereador Milton Roman: - Indicação nº 335/2020 – Solicita ao Sr. Prefeito, que
encaminhe mensagem acompanhada de projeto de lei propondo o nome Cel. Antônio Orlando de Freitas para a atual Rua Projetada “D” do loteamento Residencial
Imperial no bairro Roman. Com a palavra pela ordem o vereador Thiago Martins
disse ter uma questão muito preocupante para comentar no dia de hoje. Afirmou
ter sido procurado por uma moradora de rua, que alega estar sendo ameaçada de
morte no centro da cidade e que a mesma teria informado que o morador de rua
assassinado recentemente seria um transexual que foi morto por razões de homofobia. Está trazendo essa informação para a Câmara para que as demais autoridades e os vereadores fiquem cientes do que está acontecendo e especialmente tomem a providências cabíveis. Afirmou não ser possível que agora a cidade passa a
ter homicídios em razão de homofobia. Falou ainda que tentou se comunicar com o
CRAS na noite de hoje, mas não obteve sucesso porque o mesmo estava fechado e
a moradora de rua não tem onde passar a noite. Isso em razão da ingerência deixa
atual governo que só fez o pior. questionou O que poderia ser feito com essa moça
que é moradora de rua e tem sofrido ameaças de morte sendo que o governo Municipal não tem feito nada nem mesmo seu papel. E cobrou publicamente que alguém olhe essa situação de perto. Lamenta essa situação e espera que não se
trate mesmo de um crime de homofobia pois este é um crime de ódio. Pediu mais
atenção das autoridades policiais e das autoridades assistenciais, para que fiquem
atentas a essa situação pois ele ficará em cima, cobrando uma posição sobre essa
questão. Se for preciso, irá encaminhar denúncia as comissões de direitos humanos. Com a palavra pela ordem o vereador José Antônio Complementou O que teria
sido dito pelo vereador Thiago Martins. que o prefeito se vangloriou de ter feito o
pagamento dos funcionários em dia durante esses quatro anos, porém ao chegar
no cemitério municipal se deparou com os servidores trabalhando sem nenhuma
condição de salubridade sem uniforme de quadro 100 equipamento de proteção
individual. O mesmo que os animais de rua, que estão há quatro anos pelas ruas
sem que nada tenha sido feito por eles. Os servidores que trabalham na coleta de
lixo também estão trabalhando há quatro anos sem equipamentos de proteção individual, além de tantas outras promessas feitas pelo prefeito e que não foram
cumpridas. Para ele, o Prefeito é mentiroso e aconselhou que a moça que está
sendo perseguida, se esconda por alguns dias. Disse que se depender deste Prefei-

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

EXTRATO DE PORTARIAS
ATA 072/2020 - 068ª Sessão Ordinária – 26.11.20 – 2º Período – 4º Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário “ad hoc”:
Vereador Nilton César de Almeida. Vereadores Presentes: Conforme registro em
livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h29 “Quem toca no
betume ficará manchado; e quem trata com o orgulhoso, se tornará orgulhoso.”
“Quem se liga com um mais poderoso do que ele põe sob os ombros uma pesada
carga. Não te tornes amigo de um mais poderoso do que tu.” (Eclesiástico 13:1-2)
I - Leitura e Discussão da Ata: - Ata 061/2020 – Aprovada por unanimidade. - Ata
062/2020 – Aprovada por unanimidade. II – Leitura da Correspondência e Comunicações: - Ofício nº 111/2020 – Prefeitura Municipal de Barbacena – Gabinete do
Prefeito – comunicando a esta Casa Legislativa abertura de créditos extraordinários
ao orçamento vigente, por meio dos decretos Municipais 8.745 e 8.753, publicados
em 30 de outubro passado, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de
Saúde através do ofício FMS/Direção/SESAP nº 410 e 436//2020, respectivamente,
e em conformidade com os procedimentos da Diretoria de Planejamento – DIPLAN/
SEFAZ. - Balancete financeiro do mês de outubro da Câmara Municipal de Barbacena. - Ofício nº 011/2020 – Empresa Brasileira de Correios comunicando a instalação
de AGC no Distrito de Senhora das Dores no município de Barbacena. SEGUNDA
PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h51 Discussão e Votação de Projetos
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA Proj.
de Lei no. 043/2020 – Altera dispositivos das Leis no. 2.399, de 1989, no. 3.241,
3.246, e 3.247, de 1995, 4.239, de 2009, 4.504 e 4.508, de 2013, com a finalidade
de simplificar procedimentos para licenciamento de atividades econômicas – Aut.
Executivo – PRAZO VENCIDO EM 28.10.2020. – Votar emenda de fls. 040 autoria
do Vereador Edson Rezende Morais. Com a palavra para discutir o vereador Edson
disse ter feito um estudo pormenorizado do projeto e entendeu que o projeto realmente visa a desburocratização dos procedimentos na Prefeitura, especialmente na
Secretaria de Obras. No entanto, ele apresentou uma emenda para tratar especificamente das feiras livres que chegam à cidade para suprimir um trecho do projeto,
já que fala que o Prefeito teria que ouvir ou não o Conselho. E no seu entendimento,
o Prefeito tem que tomar a decisão de autorizar a instalação das referidas feiras,
somente após ouvir o Conselho, pois ele é composto por representantes da sociedade, dos consumidores, dos comerciantes e até de outras entidades pertencentes
ao município. E ressaltou que esta é a função do Conselho, opinar sobre tais situações, devendo todas as vezes que o vire uma feira livre para a cidade o Conselho
ser ouvido. E pediu o apoio dos pares para a aprovações da emenda. Encerrada
a discussão a emenda de fls. 040 foi colocada em votação e foi APROVADA PELA
UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Após aprovação da emenda o projeto foi colocado
em discussão e votação e foi APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA Proj. Lei nº. 046/20
– Autoriza a doação de bem móvel ao Condomínio Residencial Mantiqueira e dá
outras providências – Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 18.12.2020. APROVADO
PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Com a palavra pela ordem o vereador Milton
Roman solicitou que o projeto fosse colocado em discussão e votação em redação
final. Solicitação essa que foi APROVADA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Em redação final Proj. nº. 046/20 – Autoriza a doação de bem móvel ao Condomínio Residencial Mantiqueira e dá outras providências – Aut. Executivo - APROVADO PELA
UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Com a palavra para justificar seu voto o vereador
disse que gostaria de narrar a história dessa doação. Lembrou que há cerca de um
ano, a Cleide, do MDB, juntamente com moradores da comunidade do bairro foi
até a Caixa Econômica para saber a respeito da possível doação da caixa d’água.
E ele sabendo da luta dela foi até o local, foi ao SAS no setor do reservatório do
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no momento do parto. Com a palavra para discutir o projeto o vereador Edson
são representantes de todos os cidadãos não só de uns. E afirmou que estava coRezende explicou que doula é uma pessoa que possui conhecimento especializado
brando uma posição da Câmara Municipal para que todos entendam que Barbacena
para o momento do parto, não só sobre o procedimento em sim, mas também da
não é a casa da mãe Joana. E se alguém comete um crime tem que ser responsa- 1 realização de exercícios para a realização do parto. E essa profissional somente
bilizado por esse crime. Pediu um pouco mais de humanidade aos demais colegas e
estará presente se a parturiente solicitar. Caso ela não queira a presença da doula,
uma ajuda para resolver a situação da moça que está sendo ameaçada, porque
poderá estar acompanhada de outra pessoa de sua confiança. Mas disse que a
agora foi uma moradora de rua e no futuro pode vir a ser um filho ou parente de
doula é uma profissional que fará muita diferença para as parturientes no momento
um de vocês. Pediu ainda que a situação do albergue seja revista pois é realmente
do parto. Encerrada a discussão o projeto foi colocado em votação e foi APROVADO
um problema não ter onde essas pessoas passarem à noite e pediu ajuda dos dePELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Proj. de lei nº 037/2020 – Dispõe sobre
mais vereadores para resolver a situação pois ele não quer ser responsável pela
a criação do Fundo Municipal de Patrimônio Artístico e Cultural de Barbacena. –
morte de ninguém. Com a palavra pela ordem a vereadora Vânia esclareceu que
FUNDAC e dá outras providências. – Aut. Executivo. Com a palavra para discutir o
aqui na Câmara ninguém é omisso e também é solidária a situação. Não está sendo
vereador Edson Rezende disse que o presente projeto é importante e que ele segue
a omissa e perguntou qual é a solução que o vereador Thiago teria para apresentar?
o modelo encaminhado pelo Ministério Público. Porém, quando o Executivo enviou
Por que não basta criticar, tem que haver a colocação e a apresentação de algo
o projeto acabou fazendo confusão entre os fundos e isso foi encaminhado para o
palpável para que seja feito. O fato dos vereadores ficarem calados não significa
IBAM avaliar. Após retorno do IBAM verificou-se ainda a falta de menção no projeto
que não se importem, são todos solidários mas espera que o vereador Thiago apresobre o ICMS cultural que deve cair diretamente no fundo. E por essa razão, ele
sente uma solução, pois é preciso partir de algum ponto. Às vezes o silêncio signiapresentará emendas a fim de corrigir essa falta. Não deu tempo de protocolar no
fica reflexão sobre a situação para que possam resolver aquilo que é da competêndia de hoje e por isso ele pedirá vistas para que possa apresentar as emendas na
cia deles enquanto vereadores. Sabe que é uma coisa bárbara, mas não por que
próxima reunião. Encerrada a discussão foi solicitada vista pelo vereador Edson
ficou calada acha que a situação é normal, é preciso ver o que pode ser feito. E já
Rezende. VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR EDSON REZENDE. Com a palavra pela
deixou informado que amanhã ela irá acionar o seu assessor jurídico para saber
ordem o vereador Carlos Du informou que o Executivo já encaminhou o substitutivo
melhor dos fatos e entender o que podem fazer como vereadores, seja com apredo projeto. Com a palavra o vereador Edson disse já ter visto o substitutivo e que
sentação de uma comissão, seja com outra solução como uma denúncia, por exemmesmo assim será necessário fazer emendas. PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOplo. Mas não é por aí, ficar calado não significa consentir, apenas uma pausa para
TAÇÃO EM BLOCO: 01.12.20 – APROVADAS PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.
reflexão, para tomar uma atitude sobre o ocorrido. E se colocou à disposição para
TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 21H30
saber de toda a situação. Com a palavra pela ordem o vereador Edson Rezende
Não havendo oradores inscritos e nada mais havendo a tratar o sr. Presidente declaexplicou que o relato feito pelo vereador Thiago Martins sobre a situação da morarou encerrada a presente sessão às 21h47 e eu, Danielle de Paula Almeida Duarte,
dora de rua é realmente grave, mas ele está em silêncio refletindo sobre o que fazer.
Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
Pois é grave, mas é necessário apresentar uma proposta razoável, apresentar uma
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário. Presidente: Vereador Amarílio Augusto
proposta de chamamento do secretário de assistência social, seja uma denúncia ao
de Andrade. Secretário: Vereador José Jorge Emídio.
Ministério Público. Aproveitou para que o atual governo não fez nenhuma política
pública de Assistência Social, sem falar da situação da pandemia. E realmente não
ATA 075/2020 - 071 Sessão Ordinária – 10.12.2020 - 2º. Período - 4º. Ano da
sabe qual a melhor solução para essa questão, tão somente entende que o melhor
Legislatura. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretária: Vereaa ser feito é chamar o secretário de assistência social para uma conversa e postedor José Jorge Emídio. Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.
riormente apresentar uma denúncia ao Ministério Público. Com a palavra pela orPRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h30 O Sr. Presidente, às 19h30,
dem pela segunda vez com o vereador Thiago Martins explicou que as pessoas
solicitou ao Sr. Secretário efetuasse a verificação Quorum para a possível abertura
muitas vezes separam aquilo que querem ou não ouvir por isso fará um pedido dida Sessão Ordinária. E, em não preenchendo o número requerido pelo Quorum
recionado ao Presidente da Casa para que entre em contato com a polícia a fim de
Regimental, o Senhor Presidente deixou de abrir a reunião por falta de Quorum.
entender e descobrir o que está acontecendo. Ele não quer que uma comissão seja
Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que,
montada, pois a situação requer urgência. Inclusive, ele sairá da reunião ao final
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário.
para ir verificar a questão da moradora de rua. Ressaltou ser preciso que analisem
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário: Vereador José Jorge
as razões da falta de assistência social e também pedir à polícia civil que investigue
Emídio.
os fatos, pois precisa de ação e não de discursos. O Presidente da Câmara disse que
a sua assessoria entrará em contato com as autoridades para saber o que está
ATA 076/2020 - 072ª Sessão Ordinária – 15.12.20 – 2º Período – 4º Ano da Legisacontecendo. PROJETO PROTOCOLADO NA CASA - Veto Parcial ao Proj. Lei nº.
latura. Presidente em exercício: Vereador Ewerton José Horta Duarte Júnior. Secre047/2020 – Fixa o subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais
tário: Vereador José Jorge Emídio. Vereadores Presentes: Conforme registro em lipara a Legislatura 2021/2024 e dá outras providências. – Aut. Executivo. SEGUNDA
vro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30 “Louvai ao
PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h21 Discussão e Votação de Projetos Com
SENHOR, porque ele é bom; porque a sua benignidade dura para sempre.” (Salmos
a palavra pela ordem o vereador Nilton solicitou a verificação de quórum. Realizada
136:1) I - Leitura e Discussão da Ata: - Ata 051/2020 – Aprovada por unanimidade.
a chamada nominal estavam presentes os vereadores Amarílio Andrade, Edson Re- Ata 072/2020 – Aprovada por unanimidade. II – Leitura da Correspondência e
zende, Flávio Maluf, José Antônio, Milton Roman, Nilton César e Vânia Castro e por
Comunicações: - Ofício nº. 211/20 – Gabinete do Prefeito Municipal - Informando a
não haver Quorum para votação o Sr. Presidente encerrou a presente sessão às
disponibilidade do servidor Cristiano para ajuda dos vereadores na concretização
20h23. Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente
das emendas ao Orçamento Municipal. - Ofício nº 115/2020 – Gabinete do Prefeito
ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor SeMunicipal – Informando a abertura de crédito extraordinário. III – Apresentação de
cretário. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário “ad hoc”:
Proposições: - Do vereador Edson Rezende: - Indicação nº. 252/20 – Solicita ao Sr.
Vereador Nilton César de Almeida.
Prefeito a apresentação de projeto de lei para a instituição de Políticas Públicas de
economia solidária, criação do Fundo Municipal de Economia Solidária e do conseATA 074/2020 - 070ª Sessão Ordinária – 03.12.20 – 2º Período – 4º Ano da Lelho Municipal de Política Solidária. - Do vereador Milton Roman: - Requerimento nº
gislatura. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário “ad hoc”:
100/2020 – Requer um voto de congratulação à Assessora de Comunicação do 13º
Vereador Nilton César de Almeida. Vereadores Presentes: Conforme registro em
Departamento de Polícia Civil de Barbacena, Taís Cristina Garcia Ferreira, pelo excelivro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30 “Cantai alegrelente trabalho que vem realizando em toda a cidade e demais da região; - Requerimente a Deus, nossa fortaleza; celebrai o Deus de Jacó.” (Salmos 81:1) I - Leitura
mento nº 101/2020 – Requer um voto de congratulação à Assessora de Comunicae Discussão da Ata: - Ata 068/2020 – Aprovada por unanimidade. - Ata 069/2020
ção do 13º Departamento de Polícia Civil de Barbacena, Wellington Capistrano, pelo
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ceber o tratamento. Aproveitou ainda para mencionar o crescente número de casos
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário: Vereador José Jorge
de paciente com covid-19 e pediu que seja feito, pela Secretaria de Saúde um tra- 1 Emídio.
balho maior de conscientização da população com relação à prevenção e o isolamento social. Porque as pessoas estão com muitas informações desencontradas. E
destacou que com a chegada das festividades de Natal a situação poderá ficar críCONSELHOS MUNICIPAIS
tica. - Apresentação do Projeto de Lei nº. 039/2020 – Estima as receitas e fixa as
despesas do orçamento fiscal e da seguridade social do município de Barbacena
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
para o exercício de 2021 e dá outras providências – Aut. Executivo - PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS NO PERÍODO DE 05(CINCO) DIAS ÚTEIS DE ACORDO
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA
COM O ART. 201 DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA. Com a palavra pela ordem
Presidente: Nayara Rayane de Oliveira
o vereador Carlos Du solicitou que a indicação do vereador Edson Rezende fosse
colocada em discussão e votação. Solicitação deferida pelo Sr. Presidente. Indicação
RESOLUÇÃO
nº 252/20 - APROVADA PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. SEGUNDA PARTE
– ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20:10 Discussão e Votação de Projetos SEGUNDA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI Proj. Lei nº. 016/20 – Dispõe sobre a
presença de Doulas durante o período de trabalho de parto, parto e pós-parto nas
maternidades, casas de parto e estabelecimentos hospitalares congêneres situados
no município bem como nas consultas e exames de pré natal, sempre que solicitado
pela parturiente – Aut. Vereadores Carlos Augusto Soares do Nascimento e Edson
Rezende Morais. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Com a palavra
pela ordem o vereador Milton Roman solicitou que o projeto fosse colocado em
discussão e votação em redação final. Solicitação essa que foi APROVADA POR
UNANIMIDADE. Em redação final Proj. nº. 016/20 – Dispõe sobre a presença de
Doulas durante o período de trabalho de parto, parto e pós-parto nas maternidades,
casas de parto e estabelecimentos hospitalares congêneres situados no município
bem como nas consultas e exames de pré natal, sempre que solicitado pela parturiente – Aut. Vereadores Carlos Augusto Soares do Nascimento e Edson Rezende
Morais. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Com a palavra pela ordem o vereador Ilson Guilherme adiantou para fazer um pronunciamento sobre o
período que esteve na Câmara e agradeceu aos pares pelo tempo em que esteve
aqui. Desejou um bom trabalho aos pares que permanecerão na Câmara para o
próximo ano, em especial o vereador Odair Ferreira, que sempre o apoiou e desejou
ao Prefeito eleito, Carlos Du um próspero mandato. E agradeceu às pessoas que lhe
confiaram os quase quatorze mil votos para vice-prefeito. E lamentou que pela primeira vez a comunidade de Correia de Almeida ficará sem representação nessa
Casa. Mas agradeceu aos seus amigos da comunidade de José Luiz pela confiança
depositada. Com a palavra pela ordem a vereadora Vânia Castro manifestou o seu
repúdio sobre o fato ocorrido durante essa semana, em que um motorista de ônibus, dirigindo em alta velocidade atropelou um cãozinho de rua, Marronzinho. E
disse que está entrando com uma denúncia contra esse motorista. Já procurou
também o Secretário de Trânsito para que fosse estudada a possibilidade de colocação de um radar no final da Avenida, porque não consegue entender a razão
dessa crueldade, já que o motorista passou em alta velocidade, não parou e anteriormente já aconteceu atropelamentos de um senhor. Aproveitou para ressaltar
que está vereadora até o dia 31 de dezembro, mas que é defensora dos animais sua
vida toda e permanecerá sendo após o término do seu mandato. Apresentou emendas na LOA em razão de um recurso que ela conseguiu do deputado Fred Costa
para a realização da castração desses animais de rua e o recurso veio para a Prefeitura Municipal na semana passada a ser utilizado no próximo mandato. E espera
que seja realizado um plano de castração para os animais de rua e das famílias
carentes, porque os protetores não aguentam mais a condição desses animais. E
conta com o apoio do Prefeito eleito Carlos Du. O Presidente confirmou a fala da
vereadora e ressaltou que a região d atropelamento do cãozinho é onde fica seu
gabinete e já tinha apresentado indicações para a colocação do radar em função de
ter presenciado vários acidentes. Espera que na próxima gestão isso possa acontecer. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI Proj. Lei nº. 037/20 –
Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Patrimônio Artístico e Cultural de
Barbacena – FUNPAC e dá outras providências – Aut. Executivo. APROVADO PELA
UNANIMIDADE DOS PRESENTES. VETO - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA Veto Parcial ao Projeto de Lei nº. 047/2020 - Fixa o subsidio do Prefeito, do Vice-Prefeito,
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