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BARBACENA, SEGUNDA-FEIRA, 10 DE FEVEREIRO DE 2020

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE 
BARBACENA

Presidente: Amarílio Augusto de Andrade

RESUMO DE ATAS
RESUMO DA ATA 068/2019 - 045ª Sessão Ordinária 
– 19.09.2019 – 2º Período – 3º Ano da Legislatura. 
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. 
Secretário: Vereador José Jorge Emídio. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h26 
“Não temas, porque eu sou contigo; não te assom-
bres, porque eu sou teu Deus; eu te fortaleço, e te 
ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça.” 
(Isaías 41:10). I- Leitura e Discussão das Atas: - Atas 
nº 059/2019 e 060/2019 – Aprovadas por unanimi-
dade. - Memorial – Para Alexandre Porto Mendes de 
Souza – Os vereadores que representam o povo de 
Barbacena vêm à presença do superintendente de 
infraestrutura e serviços de transporte ferroviário de 
cargas, Sr. Alexandre Porto Mendes de Souza, solicitar 
o máximo empenho no sentido de viabilizar da cons-
trução do novo viaduto no bairro Caiçaras. APROVADO 
PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. II – Leitura da 
Correspondência e Comunicações: - Edital de Convo-
cação da Câmara Municipal de nº 005/2019 – Convo-

cando os vereadores para período extraordinário nos 
dias 23, 25 e 27 de setembro de 2019 às 19h30. - 
Requerimento de prorrogação da licença de saúde do 
vereador José Newton por mais 90 dias com perícia já 
agendada perante o INSS. PRIMEIRA PARTE – ORDEM 
DO DIA – HORÁRIO: 19h35 Discussão e Votação de 
Projetos O vereador Edson Rezende fez uso da pa-
lavra pela ordem. O vereador José Jorge fez uso da 
palavra pela ordem. A vereadora Vânia Castro fez uso 
da palavra pela ordem. O vereador Edson Rezende 
fez uso da palavra pela ordem pela segunda vez. O 
vereador Flávio Maluf fez uso da palavra pela ordem. 
O vereador Carlos Du fez uso da palavra pela ordem. 
O vereador Milton Roman fez uso da palavra como 
líder. Com apalavra pela ordem o vereador Ewerton 
disse que os vereadores que não puderem comparecer 
na reunião da terça-feira que enviem seus assesso-
res. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE 
URGÊNCIA URGENTÍSSIMA Proj. Lei nº. 048/19 – Dis-
põe sobre a nova estrutura orgânica e as atribuições 
dos cargos comissionados da Secretaria Municipal 
de Fazenda – SEFAZ e dá outras providências – Aut. 
Executivo - PRAZO VENCIDO EM 24.06.19 – ULTIMAR 
A VOTAÇÃO. O vereador Edson Rezende fez uso da 
palavra para discutir o projeto. Encerrada a discussão 
o projeto foi colocado em votação e APROVADO POR 
UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 050/19 - Dispõe sobre a 
nova estruturada organizacional e as atribuições dos 
cargos comissionados da Guarda Municipal e dá outras 
providências – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 
22.08.19. O vereador Carlos Du fez uso da palavra 
como líder. Encerrada a discussão foi solicitada vista 
pelo vereador Carlos Du. VISTA CONCEDIDA AO VE-
READOR CARLOS DU. Estando o projeto com prazo 
vencido, ante o pedido de vista e cumprindo o que 
determina o Regimento Interno, o Senhor Presiden-
te declarou o encerramento da presente sessão às 
20h37. Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redato-
ra de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de 
Andrade. Secretário: Vereador José Jorge Emídio.

RESUMO DA ATA 069/2019 - 013ª Sessão Extraor-
dinária – 23.09.2019 - 2º. Período - 3º. Ano da Le-
gislatura. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de 
Andrade. Secretário: Vereador José Jorge Emídio. 
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro 
próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 
19h14 “Ninguém há que clame pela justiça, nem nin-
guém que compareça em juízo pela verdade; confiam 
na vaidade, e falam mentiras; concebem o mal, e dão 
à luz a iniqüidade.” (Isaías 59:4) - Leitura e Discussão 
das Atas: - Atas 052/2019 – Aprovadas por unanimida-
de. II – Leitura da Correspondência e Comunicações: 
- Não houve. Com a palavra pela ordem o vereador 
José Jorge disse estar apresentando um requerimen-
to para o Conselho Permanente a Medalha do Mérito 
Legislativo afim de que seja aprovada a entrega de 
medalha para o político Ciro Gomes. E solicitou que 
o Sr. Presidente pudesse colocar o seu requerimento 
em discussão o e votação ainda nessa sessão. Solici-
tação deferida e o requerimento foi votado e APROVA-
DO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. SEGUNDA 
PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h17 Discus-
são e Votação de Projetos PRIMEIRA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA 
Com a palavra pela ordem o vereador Carlos Du solici-
tou ao Sr. Presidente que suspendesse a reunião para 
que os vereadores pudessem deliberar sobre os pro-
jetos da pauta. Solicitação deferida pelos. Presidente 
que suspendeu a reunião às 19h19. Sessão reaberta 
às 19h28. Proj. Lei nº. 050/19 – Dispõe sobre a nova 
estrutura organizacional e as atribuições dos cargos 
comissionados da Guarda Municipal e dá outras pro-
vidências. – Aut. Executivo. - PRAZO VENCIDO EM 
22.08.19. VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR GLAU-
BER MILAGRES. Estando o projeto com prazo vencido, 
ante o pedido de vista e cumprindo o que determina 
o Regimento Interno, o Senhor Presidente declarou 
o encerramento da presente sessão às 19h29. Eu, 
Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, 

lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assi-
nada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário. 
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. 
Secretário: Vereador José Jorge Emídio.

RESUMO DA ATA 071/2019 - 014ª Sessão Extraordiná-
ria – 25.09.2019 - 2º. Período - 3º. Ano da Legislatu-
ra. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. 
Secretário: Vereador José Jorge Emídio. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h16 “Mi-
nha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de 
alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua 
pobre serva.” (Lucas 1:46:47) I - Leitura e Discussão 
da Ata: - Ata 066/2019 – Aprovada por unanimida-
de. II – Leitura da Correspondência e Comunicações: 
- Não houve. PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA 
- Proj. Lei nº. 102/19/19 – Altera a Lei Municipal nº. 
3946, de 25 de maio de 2006 – Aut. Executivo. - Proj. 
Lei nº. 103/19/19 – Dispõe sobre a ampliação do par-
celamento de débitos inscritos ou não em dívida ativa, 
inclusive em execução fiscal, de grandes devedores do 
Serviço de água e Saneamento – SAS - Aut. Executivo.
- Proj. Lei nº. 104/19/19 – Altera a alínea “a” do inciso 
I, acrescenta § 3º ao art. 229; e altera o § 1º do art. 
230, ambos da Lei Municipal nº. 3.245, de 13 de de-
zembro de 1995 – Aut. Executivo. Proj. Lei nº.105/19 
– Revoga dispositivos da Lei Municipal nº. 4.506, de 
17 de outubro de 2013 e dá outras providências – Exe-
cutivo. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁ-
RIO: 19h20 Discussão e Votação de Projetos PRIMEI-
RA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA 
URGENTÍSSIMA Proj. Lei nº. 050/19 – Dispõe sobre 
a nova estrutura organizacional e as atribuições dos 
cargos comissionados da Guarda Municipal e dá ou-
tras providências. – Aut. Executivo- PRAZO VENCIDO 
EM 22.08.19– ULTIMAR A VOTAÇÃO. APROVADO PELA 
UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Proj. Lei nº. 049/19 
– Cria a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento-SEAPA – Aut. Executivo - PRAZO VEN-
CIDO EM 22.08.19 – ULTIMAR A VOTAÇÃO. APROVA-
DO COM OITO VOTOS FAVORÁVEIS E UMA ABSTEN-
ÇÃO. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME 
DE URGÊNCIA Proj. Lei nº. 065/19 – Dispõe sobre a 
nova estrutura orgânica e as atribuições dos cargos 
comissionados da Secretaria Municipal de Governo – 
SEGOV e dá outras providências. – Aut. Executivo. - 
PRAZO VENCIDO EM 22.09.19. VISTA CONCEDIDA AO 
VEREADOR FLÁVIO BARBOSA. Estando o projeto com 
prazo vencido, ante o pedido de vista e cumprindo o 
que determina o Regimento Interno, o Senhor Presi-
dente declarou o encerramento da presente sessão às 
19h40. Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redato-
ra de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de 
Andrade. Secretário: Vereador José Jorge Emídio.

RESUMO DA ATA 073/2019 - 015ª Sessão Extraordiná-
ria – 27.09.2019 - 2º. Período - 3º. Ano da Legislatura. 
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. 
Secretário: Vereador José Jorge Emídio. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h28 “En-
tão foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para 
ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado quarenta dias 
e quarenta noites, depois teve fome; E, chegando-se a 
ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda 
que estas pedras se tornem em pães.” (Mateus 4:1-3). 
Com a palavra pela ordem o vereador Milton Roman 
solicitou ao Sr. Presidente que suspendesse a presente 
sessão em razão do falecimento da irmã da vereadora 
Vânia Castro no dia de hoje e em cumprimento ao 
artigo 74 do Regimento Interno da Câmara. O Sr. Pre-
sidente registrou em ata o sentimento de condolências 
pelo falecimento da irmã da vereadora e lamentou não 
poder estar presente ao funeral em razão de compro-
missos inadiáveis. Contudo, pediu que os pares levas-
sem a ela seus cumprimentos. E submeteu o requeri-
mento do vereador Milton ao Plenário. Com a palavra 
pela ordem o vereador José Jorge cumprimentou a 
Secretária de Saúde, Marcilene que se fez presente na 
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noite de hoje, na sessão da Câmara Municipal. E pediu 
que ela retornasse na próxima terça-feira. Com a pa-
lavra para dirimir questão de ordem o vereador Odair 
Ferreira sugeriu que no lugar de usarem o artigo 74 do 
Regimento para terminar a suspensão da reunião, que 
fosse utilizado ao artigo 76 para levantar a reunião. O 
Sr. Presidente acatou a questão de ordem e submeteu 
ao plenário que APROVOU POR UNANIMIDADE. O Sr. 
Presidente aproveitou ainda para suspender o período 
de sessões extraordinárias convocadas para o sábado 
e domingo, em razão dos inúmeros compromissos dos 
vereadores. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presi-
dente declarou encerrada a sessão às 19h34 e eu, 
Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, 
lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assi-
nada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário. 
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. 
Secretário: Vereador José Jorge Emídio.

RESUMO DA ATA 076/2019 - 054ª Sessão Ordinária 
– 03.10.2019 - 2º. Período - 3º. Ano da Legislatura. 
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. 
Secretário: Vereador José Jorge Emídio. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h28 “Mi-
nha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de 
alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua 
pobre serva.” (Lucas 1:46:47) I - Leitura e Discussão 
da Ata: - Ata 061/2019 – Aprovada por unanimidade. 
II – Leitura da Correspondência e Comunicações: - 
Ofício nº 752/2019 – Gabinete Deputado Reginaldo 
Lopes – comunicando a indicação de emenda parla-
mentar no valor de R$250.000,00 para pavimentação 
de vias junto ao Ministério do Desenvolvimento Re-
gional para o município de Barbacena. - Convite do 
Conselho Municipal de Saúde – reunião ordinária no 
dia 07/10/2019, com início em 1ª chamada às 18h30 
e em 2ª chamada às 19hs no auditório sede do Con-
selho, Praça Conde de Prados, s/nº, Centro. - Ofício nº 
089/19 – Ruth Schmitz de Castro – Gerente Geral da 
Escola do Legislativo da ALMG – Comunicando o final 
de mais uma edição do Parlamento Jovem de Minas e 
agradecendo a todos os municípios pelo apoio. - Ofício 
nº 773/19 – Marcilene Dornelas de Araújo – Secretária 
Municipal de Saúde e Programas Sociais – Solicitando 
a dilação do prazo em 30 (trinta) dias para apresen-
tação de contas do quadrimestre devido a alteração 
do gestor municipal de saúde no último dia 20 do 
corrente. PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA - Veto 
Parcial Proj. Lei nº. 061/19/19 – Altera a taxa de ad-
ministração instituída pela Lei nº. 4.233 de 2009 e dá 
outras providências. – Aut. Executivo. - Proj. Lei nº. 
107/19 – Denomina Rua Hamilton Lopes. – Aut. Exe-
cutivo. - Proj. Lei nº. 108/19 – Denomina Rua Miguel 
Fonseca. – Aut. Executivo. - Proj. Lei nº. 109/19 – Dis-
põe sobre a revisão do Plano Plurianual do Quadriênio 
2018/2021, para adequação à Lei Orçamentária Anu-
al do exercício de 2020. – Aut. Executivo. - Proj. Lei 
nº 110/19 – Estima as receitas e fixa as despesas do 
orçamento fiscal e da seguridade social do município 
de Barbacena para o exercício de 2020 e dá outras 
providências. – Aut. Executivo. Nesse momento, o Sr. 
Presidente suspendeu a reunião para que os vereado-
res deliberassem sobre a pauta. Reunião suspensa às 
19h34. Reaberta às 19h40, e imediatamente foi deter-
minada a verificação de quórum pelo Sr. Presidente. 
Realizada a chamada estavam presentes os vereado-
res Amarílio Andrade, Carlos Augusto, Edson Rezende, 
José Antônio, Nilton César, Thiago Martins e Vânia 
Castro. E, em não preenchendo o número requerido 
pelo Quorum Regimental, o Senhor Presidente comu-
nicou a todos que amanhã haverá a audiência pública 
para debater os acidentes na BR 040 e determinou o 
encerramento da presente sessão por falta de Quo-
rum. Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora 
de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de 
Andrade. Secretário: Vereador José Jorge Emídio.

RESUMO DA ATA 078/2019 - 017ª Sessão Extraordiná-
ria – 09.10.2019 - 2º. Período - 3º. Ano da Legislatu-

ra. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrada. 
Secretário: Vereador José Jorge Emídio. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h30 O 
Sr. Presidente, às 19h30, solicitou ao Sr. Secretário 
efetuasse a verificação Quorum para a possível aber-
tura da Sessão Ordinária. E, em não preenchendo o 
número requerido pelo Quorum Regimental, o Senhor 
Presidente deixou de abrir a reunião por falta de Quo-
rum. Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora 
de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de 
Andrada. Secretário: Vereador José Jorge Emídio.

RESUMO DA ATA 080/2019 - 018ª Sessão Extraordiná-
ria – 11.10.2019 - 2º. Período - 3º. Ano da Legislatu-
ra. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrada. 
Secretário: Vereador José Jorge Emídio. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h30 O 
Sr. Presidente, às 19h30, solicitou ao Sr. Secretário 
efetuasse a verificação Quorum para a possível aber-
tura da Sessão Ordinária. E, em não preenchendo o 
número requerido pelo Quorum Regimental, o Senhor 
Presidente deixou de abrir a reunião por falta de Quo-
rum.  Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora 
de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de 
Andrada. Secretário: Vereador José Jorge Emídio.

RESUMO DA ATA 083/2019 - 019ª Sessão Extraordiná-
ria – 16.10.2019 - 2º. Período - 3º. Ano da Legislatu-
ra. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrada. 
Secretário: Vereador José Jorge Emídio. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h30 O 
Sr. Presidente, às 19h30, solicitou ao Sr. Secretário 
efetuasse a verificação Quorum para a possível aber-
tura da Sessão Ordinária. E, em não preenchendo o 
número requerido pelo Quorum Regimental, o Senhor 
Presidente deixou de abrir a reunião por falta de Quo-
rum.  Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora 
de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de 
Andrada. Secretário: Vereador José Jorge Emídio.

RESUMO DA ATA 084/2019 - 058ª Sessão Ordinária 
– 17.10.2019 - 2º. Período - 3º. Ano da Legislatura. 
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrada. 
Secretário: Vereador José Jorge Emídio. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h30 O Sr. 
Presidente, às 19h30, solicitou ao Sr. Secretário efe-
tuasse a verificação Quorum para a possível abertura 
da Sessão Ordinária e estavam presentes os vereado-
res Amarílio Andrade, Edson Rezende, Glauber, José 
Antônio, José Jorge, Milton Roman, Ovídio e Vânia. 
E havendo número regimental declarou aberta a pre-
sente sessão, solicitando que o vereador Edson fizesse 
a leitura de um versículo bíblico. “Disse-lhes, pois, Je-
sus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso 
tempo sempre está pronto.” (João 7:6) Nesse momen-
to, o vereador José Jorge solicitou nova verificação de 
quórum. E estavam presentes os seguintes vereado-
res: Amarílio Andrade, Edson Rezende, Glauber, José 
Antônio, José Jorge, Milton Roman, Ovídio e Vânia. 
Não havendo Quorum para deliberação o Sr. Presiden-
te encerrou a presente sessão, às 19h34. Eu, Danielle 
de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a 
presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário. Presiden-
te: Vereador Amarílio Augusto de Andrada. Secretário: 
Vereador José Jorge Emídio.

RESUMO DA ATA 085/2019 - 020ª Sessão Extraordiná-
ria – 21.10.2019 - 2º. Período - 3º. Ano da Legislatu-
ra. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrada. 
Secretário: Vereador José Jorge Emídio. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-

MEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h30 O 
Sr. Presidente, às 19h30, solicitou ao Sr. Secretário 
efetuasse a verificação Quorum para a possível aber-
tura da Sessão Ordinária. E, em não preenchendo o 
número requerido pelo Quorum Regimental, o Senhor 
Presidente deixou de abrir a reunião por falta de Quo-
rum. Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora 
de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de 
Andrada. Secretário: Vereador José Jorge Emídio. 

RESUMO DA ATA 087/2019 - 021ª Sessão Extraordiná-
ria – 23.10.2019 - 2º. Período - 3º. Ano da Legislatu-
ra. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrada. 
Secretário: Vereador José Jorge Emídio. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h30 O 
Sr. Presidente, às 19h30, solicitou ao Sr. Secretário 
efetuasse a verificação Quorum para a possível aber-
tura da Sessão Ordinária. E, em não preenchendo o 
número requerido pelo Quorum Regimental, o Senhor 
Presidente deixou de abrir a reunião por falta de Quo-
rum. Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora 
de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de 
Andrada. Secretário: Vereador José Jorge Emídio.

RESUMO DA ATA 088/2019 - 060ª Sessão Ordinária – 
24.10.2019 - 2º. Período - 3º. Ano da Legislatura. Pre-
sidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Se-
cretário: Vereador José Jorge Emídio. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h28 “E o 
rei entrando para ver os convidados, viu aí um ho-
mem, que não estava trajado com vestido de núpcias 
e disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo ves-
tido nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei ao 
servo amarrai-o, de pés e mãos e lançai-o às trevas 
exteriores. Ali haverá prantos e ranger dos dentes” 
(Mateus 22:11-13) I - Leitura e Discussão da Ata: - Ata 
064/2019 – Aprovada por unanimidade. II – Leitura da 
Correspondência e Comunicações: - Ofício circular 
044/19 – Presidente da Câmara Municipal de Barroso 
Vereador Eduardo Ferreira Pinto – convidando os Ve-
readores para audiência pública para discutir a respei-
to da situação do Rio das Mortes no dia 28/10 às 
18h30. - Ofício nº. 166/19 – Secretaria da Chefia de 
Gabinete do Prefeito – resposta ao ofício nº. 263 com 
relação ao Requerimento nº. 163/19 de autoria vários 
vereadores, referente ao brasão do município – leitura 
na íntegra. - Ofício s/nº. – Gabinete do Vereador Thia-
go Campos Martins – justificando ausência na reunião 
de hoje dia 25 em agenda externa. Com a palavra o 
vereador Carlos Du solicitou que fosse encaminhada 
cópia dos projetos a serem votados no período extra-
ordinário . O Sr. Presidente informou que todos os pro-
jetos já se encontram no site da Câmara e Prefeitura. 
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 
19h37 Discussão e Votação de Projetos O vereador 
Edson Rezende fez uso da palavra pela ordem. O ve-
reador Glauber fez uso da palavra pela ordem. REDA-
ÇÃO FINAL – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA 
Proj. Lei nº. 051/19 - Dispõe sobre a nova estrutura 
orgânica do Sistema Municipal de Previdência e Assis-
tência ao Servidor-SIMPAS, entidade da administração 
indireta do Poder Executivo do Município e dá outras 
providências – Aut. Executivo – PRAZO VENCIDO EM 
24.06.19 – ULTIMADA VOTAÇÃO. APROVADO PELA 
UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Com a palavra para 
justificar seu voto o vereador Edson disse que analisou 
o presente projeto e entendeu ser necessária sim a 
contratação de mais um servidor que fique a cargo das 
tratativas com o INSS e outros sistemas de previdên-
cia, por isso votou favoravelmente. Proj. Lei nº. 
053/19 – Dispõe sobre a estrutura orgânica do Serviço 
de água e Saneamento – SAS e dá outras providên-
cias. – Aut. Executivo. - PRAZO VENCIDO EM 29.08.19 
– ULTIMADA VOTAÇÃO. APROVADO COM NOVE VO-
TOS FAVORÁVEIS E QUATRO VOTOS CONTRÁRIOS. 
Com a palavra para justificativa de voto o vereador 
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Edson Rezende disse que esse projeto traz um cargo 
de assessoria que não haveria a necessidade de cria-
ção do cargo, poderia ser ocupado por um servidor 
qualificado, que já estivesse concursado. SEGUNDA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA 
Proj. Lei nº. 065/19 – Dispõe sobre a nova estrutura 
orgânica e as atribuições dos cargos comissionados da 
Secretaria Municipal de Governo – SEGOV e dá outras 
providências. – Aut. Executivo- PRAZO VENCIDO EM 
22.09.19 – ULTIMADA VOTAÇÃO. * Votar Substitutivo 
de fls. 101 a 119 de autoria do Executivo. APROVADO 
COM NOVE VOTOS FAVORÁVEIS E QUATRO VOTOS 
CONTRÁRIOS. *Votar Subemenda de fls. 122 a 127 de 
autoria do Ver. Glauber Milagres Gava – Prejudicada 
em decorrência do art. 187, § 3º – Regimento Interno. 
RETIRADA DE PAUTA A PEDIDO DO AUTOR. *Votar 
Subemenda de fls. 131 de autoria do Ver. Edson Re-
zende Morais. Com a palavra para discutir o vereador 
Edson Rezende disse que essa emenda é para suprimir 
a expressão: “por meio da junta de serviço militar”. 
Explicou que não constam do projeto as atribuições e 
o salário para o referido cargo. Disse que a questão da 
junta militar parece estar perdida no projeto. E pediu 
que o vereador Milton Roman explicasse a situação. 
Com a palavra para discutir o vereador Milton Roman 
disse que conversou sobre o assunto com o Sr. Lucia-
no Sfredo sobre essa questão e lhe foi dito que o Pre-
feito nem mesmo consegue mexer muito com essa 
situação, porque lá os cargos são todos certos e vincu-
lados ao Ministério da Defesa. E sabe dizer apenas que 
está no projeto e tem lei específica que trata da junta 
de serviço militar. Com a palavra para discutir a verea-
dora Vânia Castro disse que como o líder de governo 
mesmo disse ter sido pego de surpresa e não conse-
gue dar a explicação que foi solicitada. E se o líder do 
governo não sabe explicar o que significa e não enten-
de como os demais podem fazer a votação? Com a 
palavra para discutir o vereador Ewerton disse ter feito 
uma pesquisa rápida e verificou que toda junta militar 
é vinculada administrativamente ao município. Logo, 
ao que parece, a junta de serviço militar é tecnica-
mente vinculada aos órgãos militares, mas administra-
tivamente ao município. Sendo correto que ela seja 
vinculada aqui em Barbacena também. Com a palavra 
para discutir pela segunda vez o vereador Milton Ro-
man afirmou que está entendendo que querem obsta-
culizar a votação, mas não há essa necessidade, pois 
é matéria específica, está sendo feita apenas uma re-
gulamentação. E ele vota com tranquilidade, pedindo 
aos pares que derrubem a presente emenda. O verea-
dor Edson Rezende fez uso da palavra para discutir 
pela segunda vez. O vereador Odair questionou se 
haverá algum profissional trabalhando na junta militar 
cedido pela Prefeitura Municipal que seja submetido à 
Secretaria de Governo. Com a palavra para discutir o 
vereador Carlos Du disse que a preocupação de fato 
não fica esclarecida, pois existe uma relação institucio-
nal da junta, mas o que querem entender é como isso 
será definido. Com a palavra para discutir o vereador 
Ewerton entende que está havendo uma falta de logís-
tica em relação ao projeto, posto que a Secretaria de 
Governo tem a função de ajudar o Prefeito no desem-
penho de suas funções. E os desempenhos seriam as 
relações com a sociedade civil, e nesse caso ele repre-
sentará, dentre outras por meio da junta militar, que 
nada mais será uma função de representatividade. Em 
caráter excepcional, foi dada a palavra ao vereador 
Edson Rezende fez a leitura do corpo da lei e afirmou 
que não existe em nenhum lugar a referência à Junta 
de Serviço Militar. Encerrada a discussão a subemenda 
foi colocada em votação e foi REJEITADA COM NOVE 
VOTOS CONTRÁRIOS E QUATRO VOTOS FAVORÁ-
VEIS. *Votar Subemenda de fls. 134 de autoria do Ver. 
Edson Rezende Morais. Com a palavra para discutir o 
vereador Edson Rezende disse que sua emenda serve 
para suprimir uma série de assessores, por entender 
que ter havido a criação do copia e cola de cargos. 
Encerrada a discussão a subemenda foi colocada em 
votação e foi REJEITADA COM NOVE VOTOS CONTRÁ-
RIOS E QUATRO VOTOS FAVORÁVEIS. *Votar Sube-
menda de fls. 137 de autoria do Ver. Edson Rezende 
Morais. REJEITADA COM NOVE VOTOS CONTRÁRIOS 

E QUATRO VOTOS FAVORÁVEIS. *Votar Subemenda 
de fls. 140 de autoria do Ver. Edson Rezende Morais. 
REJEITADA COM OITO VOTOS CONTRÁRIOS E CINCO 
VOTOS FAVORÁVEIS. *Votar Subemenda de fls. 143 
de autoria do Ver. Edson Rezende Morais. REJEITADA 
COM OITO VOTOS CONTRÁRIOS E CINCO VOTOS FA-
VORÁVEIS. *Votar Subemenda de fls. 146 de autoria 
do Ver. Edson Rezende Morais. REJEITADA COM OITO 
VOTOS CONTRÁRIOS E CINCO VOTOS FAVORÁVEIS. 
*Votar Subemenda de fls. 149 de autoria do Ver. Ed-
son Rezende Morais. REJEITADA COM NOVE VOTOS 
CONTRÁRIOS E QUATRO VOTOS FAVORÁVEIS. *Votar 
Subemenda de fls. 152 de autoria do Ver. Edson Re-
zende Morais. REJEITADA COM NOVE VOTOS CON-
TRÁRIOS E QUATRO VOTOS FAVORÁVEIS. *Votar Su-
bemenda de fls. 155 de autoria do Ver. Glauber 
Milagres Gava. RETIRADA DE PAUTA PELO AUTOR. 
Em votação o projeto substitutivo foi o mesmo APRO-
VADO COM NOVE VOTOS FAVORÁVEIS E QUATRO 
VOTOS CONTRÁRIOS. 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 UNANIMIDA-
DE. Em redação final Proj. nº. nº. 065/19 – Dispõe 
sobre a nova estrutura orgânica e as atribuições dos 
cargos comissionados da Secretaria Municipal de Go-
verno – SEGOV e dá outras providências. – Aut. Exe-
cutivo. APROVADO COM NOVE VOTOS FAVORÁVEIS E 
QUATRO VOTOS CONTRÁRIOS. Com a palavra para 
justificar seu voto o vereador Edson Rezende disse ter 
votado contra o projeto por entender que ele cria oito 
cargos comissionados, que serão indicações políticas, 
quando poderiam ser cargos nomeados por meio de 
concurso público. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
– REGIME DE URGÊNCIA Proj. Lei nº. 066/19 – Dispõe 
sobre a nova estrutura orgânica e as atribuições dos 
cargos comissionados da Consultoria Geral do Municí-
pio – CGM e dá outras providências. – Aut. Executivo- 
PRAZO VENCIDO EM 22.09.19 – ULTIMADA VOTAÇÃO. 
Com a palavra pela ordem o vereador Odair disse que 
por lei 30% dos cargos são para efetivos, não sendo 
oito, são cinco e 10% para os portadores de deficiên-
cia. Sendo uma determinação legal, que demonstra a 
força e o altruísmo do Poder Legislativo e por ter tido 
o olhar especial para essas categorias. Encerrada a 
discussão o projeto foi colocado em votação e foi 
APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. 
Proj. Lei nº. 068/19 – Dispõe sobre a nova estrutura 
orgânica e as atribuições dos cargos comissionados da 
Controladoria Geral do Município-CGEM e dá outras 
providências. – Aut. Executivo. - PRAZO VENCIDO EM 
22.09.19 – ULTIMADA VOTAÇÃO. Com a palavra para 
discutir o vereador Edson Rezende leu as finalidades 
da Controladoria Geral do Município e afirmou que 
aqui também haverá uma grande quantidade de as-
sessores, aumentando a folha de pagamento de vinte 
e nove mil reais para trinta e nove mil reais ao mês. 
Encerrada a discussão o projeto foi colocado em vota-
ção e foi APROVADO COM NOVE VOTOS FAVORÁVEIS 
E QUATRO VOTOS CONTRÁRIOS. Proj. Lei nº. 069/19 
– Dispõe sobre a nova estrutura orgânica e as atribui-
ções dos cargos comissionados da Secretaria Munici-
pal de Educação, Desporto e Cultura – SEDEC e dá 
outras providências. – Aut. Executivo- PRAZO VENCI-
DO EM 22.09.19 – ULTIMADA VOTAÇÃO. APROVADO 
COM NOVE VOTOS FAVORÁVEIS E QUATRO VOTOS 
CONTRÁRIOS. Proj. Lei nº. 070/19 – Altera a Lei nº. 
4.925, de 14 de janeiro de 20l9, que cria a Secretaria 
Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana e dá outras 
providências. – Aut. Executivo- PRAZO VENCIDO EM 
22.09.19 – ULTIMADA VOTAÇÃO. Com a palavra para 
discutir o vereador Edson Rezende disse que está difí-
cil encontrar as coisas dentro do projeto porque o exe-
cutivo já está fazendo alterações pela terceira vez. 
Encerrada a discussão o projeto foi colocado em vota-
ção e foi APROVADO COM OITO VOTOS FAVORÁVEIS, 
UMA ABSTENÇÃO E QUATRO VOTOS CONTRÁRIOS. 
Com a palavra para justificativa de voto o vereador 
Ewerton disse que se absteve de votar para aguardar 
a chegada de um projeto substitutivo a esse, no qual 
ele poderá votar após melhor análise. Nesse momen-
to, o Sr. Presidente informou à Casa que estava encer-

rado o período de discussão e votação de projetos. 
TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES 
INSCRITOS – HORÁRIO: 20H40 A vereadora Vânia fez 
uso da palavra pela ordem. Não havendo oradores ins-
critos e nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente 
declarou encerrada a presente sessão às 19h45 e eu, 
Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, 
lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assina-
da pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário. 
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. 
Secretário: Vereador José Jorge Emídio.

RESUMO DA ATA 091/2019 - 023ª Sessão Extraordi-
nária – 26.10.19 – 2º Período – 3º Ano da Legislatura. 
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. 
Secretário: Vereador José Jorge Emídio. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 09h05 “De-
pois disto impôs o rei Assuero tributo sobre a terra, e 
sobre as ilhas do mar. E todos os atos do seu poder 
e do seu valor, e o relato da grandeza de Mardoqueu, 
a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos 
no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia?” 
(Ester 10:1-2) - Leitura e Discussão das Atas: - Não 
houve. II – Leitura da Correspondência e Comunica-
ções: - Não houve. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO 
DIA – HORÁRIO: 09h07 Discussão e Votação de Proje-
tos SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE 
URGÊNCIA Proj. Lei nº. 105/19 – Revoga dispositivos 
da Lei Municipal nº. 4.506, de 17 de outubro de 2013 
e dá outras providências – Aut. Executivo - PRAZO 
VENCE EM 07.11.19. APROVADO PELA UNANIMIDADE 
DOS PRESENTES. Com a palavra pela ordem o verea-
dor Milton Roman solicitou que o projeto fosse coloca-
do em discussão e votação em redação final. Solicita-
ção essa que foi APROVADA PELA UNANIMIDADE DOS 
PRESENTES. Em redação final Proj. nº. 105/19 – Re-
voga dispositivos da Lei Municipal nº. 4.506, de 17 de 
outubro de 2013 e dá outras providências – Aut. Exe-
cutivo - PRAZO VENCE EM 07.11.19. APROVADO PELA 
UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Proj. Lei nº. 121/19 
–– Autoriza a concessão de incentivo financeiro para 
médicos da Atenção Primária vinculados ao Programa 
Estratégia Saúde da Família e dá outras providências 
- Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 29.11.19. APRO-
VADO 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 
PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Em redação 
final Proj. nº. 121/19 –– Autoriza a concessão de in-
centivo financeiro para médicos da Atenção Primária 
vinculados ao Programa Estratégia Saúde da Família 
e dá outras providências - Aut. Executivo - PRAZO 
VENCE EM 29.11.19. APROVADO PELA UNANIMIDADE 
DOS PRESENTES. Proj. Lei nº. 123/19 – Dispõe sobre 
o pagamento por plantões e dá outras providências 
- Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 29.11.19. APRO-
VADO 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 
PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Em redação 
final Proj. nº. 123/19 – Dispõe sobre o pagamento 
por plantões e dá outras providências - Aut. Executivo 
- PRAZO VENCE EM 29.11.19. APROVADO PELA UNA-
NIMIDADE DOS PRESENTES. SEGUNDA DISCUSSÃO 
E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI Proj. Lei nº. 103/19 – 
Dispõe sobre a ampliação do parcelamento de débitos 
inscritos ou não em dívida ativa, inclusive em execu-
ção fiscal de grandes devedores do Serviço de água e 
Saneamento – SAS – Aut. Executivo. APROVADO PELA 
UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Com a palavra pela 
ordem o vereador Milton Roman solicitou que o proje-
to fosse colocado em discussão e votação em redação 
final. Solicitação essa que foi APROVADA PELA UNANI-
MIDADE DOS PRESENTES. Em redação final Proj. nº. 
103/19 – Dispõe sobre a ampliação do parcelamento 
de débitos inscritos ou não em dívida ativa, inclusive 
em execução fiscal de grandes devedores do Serviço 
de água e Saneamento – SAS – Aut. Executivo. APRO-
VADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. TER-
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CEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INS-
CRITOS – HORÁRIO: 09H15 Não havendo oradores 
inscritos e nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente 
declarou encerrada a presente sessão às 09h15 e eu, 
Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, 
lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assi-
nada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário. 
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. 
Secretário: Vereador José Jorge Emídio.

RESUMO DA ATA 092/2019 - 061ª Sessão Ordinária 
– 29.10.2019 - 2º. Período - 3º. Ano da Legislatura. 
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrada. 
Secretário “ad hoc”: Vereador Flávio Maluf Caldas. 
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro 
próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁ-
RIO: 19h30 O Sr. Presidente, às 19h30, solicitou ao 
Sr. Secretário efetuasse a verificação Quorum para 
a possível abertura da Sessão Ordinária. E, em não 
preenchendo o número requerido pelo Quorum Regi-
mental, o Senhor Presidente deixou de abrir a reunião 
por falta de Quorum. Eu, Danielle de Paula Almeida 
Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente 
e pelo Senhor Secretário. Presidente: Vereador Amarí-
lio Augusto de Andrada. Secretário “ad hoc”: Vereador 
Flávio Maluf Caldas.

RESUMO DA ATA 093/2019 - 062ª Sessão Ordinária 
– 31.10.2019 - 2º. Período - 3º. Ano da Legislatura. 
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrada. 
Secretário “ad hoc”: Vereador Ewerton José Duarte 
Horta Júnior. Vereadores Presentes: Conforme registro 
em livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE –
HORÁRIO: 19h30 O Sr. Presidente, às 19h30, solicitou 
ao Sr. Secretário efetuasse a verificação Quorum para 
a possível abertura da Sessão Ordinária. E, em não 
preenchendo o número requerido pelo Quorum Regi-
mental, o Senhor Presidente deixou de abrir a reunião 
por falta de Quorum. Eu, Danielle de Paula Almeida 
Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente 
e pelo Senhor Secretário. Presidente: Vereador Amarí-
lio Augusto de Andrada. Secretário “ad hoc”: Vereador 
Ewerton José Duarte Horta Júnior.

RESUMO DA ATA 094/2019 - 063ª Sessão Ordinária – 
05.11.19 – 2º Período – 3º Ano da Legislatura. Presi-
dente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secre-
tário “ad hoc”: Vereador Odair José Ferreira. 
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro 
próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 
19h28 “A minha alma glorifica ao Senhor, e meu espí-
rito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, Porque 
olhou para a sua pobre serva.” (Lucas 1:45-46) I - Lei-
tura e Discussão das Atas: - Ata da Audiência Pública 
da BR-040 – Aprovada por unanimidade. II – Leitura 
da Correspondência e Comunicações: - Telegrama 
Pastor Johnson Marçal – agradecendo o convite da 
sessão solene do dia 25.10. - Ofício nº. 101/19 – Pro-
motoria de Justiça da Comarca de Barbacena – Dilma 
Jane Couto Carneiro Santos - agradecendo o convite 
da sessão solene do dia 25.10. - Ofício s/nº. – Gabine-
te do Vereador Thiago Campos Martins – justificando 
ausência na reunião do dia 31 estará representando a 
Câmara na Universidade Federal de São João Del Rey. 
- Ofício nº. 293/19 – Gabinete do Vereador José Jorge 
Emídio – justificando ausência na reunião de hoje dia 
05.11 compromissos anteriormente agendados na ci-
dade de Belo Horizonte para assuntos ligados à nossa 
comunidade. - Edital de convocação de sessões extra-
ordinárias a acontecer nos dias 06, 08, 09, 10 e 11 de 
novembro para votação dos projetos a constarem na 
pauta. O Sr. Presidente: “Senhores vereadores, eu es-
tou convocando esse longo período extraordinário por-
que recebemos dois expedientes do Ministério Público 
que estão com o Procurador da Casa para tentar aten-
dar. Mas eu faria um apelo aos senhores para que vies-
sem á casa, o Plenário é soberano, mas a Presidência 
não quer problemas com o Ministério Publico em hipó-
tese alguma. E continuaremos convocando com o in-
tuito de que os projetos sejam debatidos e que se dê 

uma resposta ao ilustre promotor de justiça. Quem 
quiser, depois, ter conhecimento do que ele está que-
rendo saber, os dois expedientes estão com o ilustre 
Procurador da Câmara, que tem dez dias para respon-
der.” - Correspondência de Elton Belo Reis – Barbace-
na, 30 de outubro de 2019. Excelentíssimo Presidente 
da Câmara Municipal de Barbacena, Dr. Amarílio Au-
gusto de Andrade. Meu nome é Elton Belo reis, barba-
cenense de nascimento e coração, venho por intermé-
dio desta externar minha preocupação com a tentativa 
da mudança do símbolo máximo da nossa cidade. Sa-
bemos muito bem a diferença entre brasões, escudos 
e armas dentro da heráldica. Mas, como está registra-
do em atas, nesta Sagrada Câmara Municipal, por de-
creto de Bias Fortes em janeiro de 1893, que instituiu 
este símbolo como o do nosso município. Talvez visto, 
devido ao descaso que houve pela transcrição da Mo-
narquia para a República, os nossos governantes da 
época, não respeitaram a hierarquia que se exigia 
para a confecção dentro da heráldica. Mas com o pas-
sar dos 126 anos, muitos juramentos, muitos livros 
foram publicados com este dístico, sem falar o tanto 
quanto poderá onerar os cofres públicos com as novas 
mudanças. Mudança de estandartes, bandeiras, pa-
péis, envelopes, tanto dentro das repartições públicas 
municipais, quanto nas escolas e prédios do nosso 
governo. Sem falar o suntuoso mobiliário que essa Câ-
mara possui e essa gravada em madeira esse símbolo. 
Não sou militante a nada, apenas um cidadão que ama 
nossa cidade e tenta com todo esforço e sacrifícios 
levantar o histórico de nossa cidade através de foto-
grafias e documentos. Portanto, rogo ao Excelentíssi-
mo Presidente, que como a ponta da balança, nos 
ajude a preservar o que para nós é sagrado. Lembro-
me perfeitamente, que tive excelentes mestres na es-
cola em que frequentei, sendo um deles V. Exa. em 
que guardo e respeito com carinho e muita recordação 
o que a mim foi ministrado para minha formação. Com 
os nossos protestos de consideração, juntamente com 
milhares de barbacenenses que estou representando, 
em consideração e estima, pela amizade e pelo poder 
de vossa representatividade, fica aqui registrado o 
nosso repúdio a tal iniciativa, Elton Belo Reis.:. Barba-
cena, MG. - Ofício do Conselho de Veneráveis das Ver-
tentes – Barbacena, 4 de novembro de 2019. Excelen-
tíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Barbacena, Dr. Amarílio Augusto de Andrade. Demais 
componentes desta Câmara Municipal, As Lojas Maçô-
nicas aqui representadas, por intermédio desta, em 
ato de registro de protesto e repúdio, contra a propos-
ta apresentada nesta casa legislativa, para modifica-
ção do símbolo máximo e histórico de nossa cidade, 
criado pela lei municipal de 17 de janeiro de 1893. O 
globo azul celeste sobre o campo branco, recamado 
de 14 estrelas (atualmente menos) representando os 
distritos municipais, triângulo equilátero branco no 
centro do globo, tendo ao centro braço nu, com o 
dedo apontado para o futuro, recordando a exposição 
do braço de Tiradentes em Barbacena e fitão azul ce-
leste sobre com os dizeres: Município de Barbacena. 
Se caso isto ocorrer será um assassinato à tradição 
histórica de nosso município que participou ativamen-
te da Inconfidência Mineira através de Vidal Barbosa 
Lage, Padre Manoel Rodrigues da Costa, Coronel José 
Aires Gomes, Padre José Lopes de Oliveira e Coronel 
Antônio de Oliveira Lopes. Acreditamos e estamos cer-
tos de que esta modificação não somente implicará 
em uma mudança de uma apresentação de simbologia 
histórica, quanto trará muitas despesas desnecessá-
rias ao patrimônio público municipal. Troca de impres-
sos, bandeira em repartições públicas, escolas, o pró-
prio mobiliário da Câmara Municipal, onde fica o 
Presidente desta e que contém o secular símbolo já 
esculpido em madeira e a medalha máxima desta 
Casa, a medalha Sobral Pinto. Sugerimos, até por 
questão histórica e de senso, que o antigo brasão seja 
moldurado dentro das normas da heráldica, mas sem 
perder sua verdadeira simbologia e história. Portanto, 
acreditamos no senso desta Casa, onde nossos repre-
sentantes se reúnem para atender as reais necessida-
des de seu povo, bem como o espírito de preservação 
do nosso patrimônio municipal e cultural, acreditando 

que acatarão o nosso pedido, bem como o de milhares 
de eleitores barbacenenses. Solicitamos ainda que se 
conste em ata, na íntegra, este manifesto, bem como 
se dê conhecimento a todos os vereadores e vereado-
ras, com os nossos protestos. Sr. Presidente: “Senho-
res vereadores, deferimos o pleito dos ilustres ma-
çons, determinando que conste na íntegra o ofício que 
nos foi enviado e determino à Secretaria que passe a 
todos os senhores uma cópia dos dois expedientes 
que nos foi enviado. E informo também aos senhores, 
que outra coisa não fiz a não ser receber com muita 
alegria em meu gabinete na Rua Silva Jardim, ontem. 
E como me foi feito um apelo, em caráter excepcional 
estou dando conhecimento. E deixei bem claro para 
aqueles que estiveram comigo que essa é uma decisão 
que não cabe ao Presidente tomar. A decisão foi toma-
da pelo Plenário e só o Plenário pode reverte-la. O 
Presidente é simplesmente um executivo das decisões 
do Plenário.” Com a palavra pela ordem a vereadora 
Vânia: “Boa noite Presidente, vereadores, professor 
Luiz Carlos de Paula, todos os alunos aqui presentes 
nessa noite. Agradecer a presença de vocês e dizer 
que é muito importante para nós e a política precisa 
muito disso. Presidente, eu gostaria muito de fazer 
uma colocação sobre o que V. Exa. acabou de falar, a 
proposta para o novo brasão de Barbacena. É lamen-
tável, isso estar acontecendo na altura que se vive o 
município, na altura do campeonato que os nossos 
munícipes estão vivendo. Um caos, um caos nas ruas, 
a saúde, a educação, tudo precisando de apoio, e aí 
vem..., não tem problema nenhum, cada um aqui 
pode apresentar as questões que lhe convier. Só que o 
senhor disse que essa Casa, não tem como fazer nada. 
Só que o projeto de lei que entrou nessa Casa foi para 
alterar a redação do artigo 15 da lei orgânica do muni-
cípio de Barbacena, dizendo simplesmente o seguinte: 
“são símbolos do município, a bandeira, acrescentou o 
brasão, o hino, representativos da sua cultura históri-
ca, designados por lei.” Isso aqui nós assinamos, nós 
fomos a favor, da inclusão do brasão. E aqui fala justa-
mente sobre isso, pra poder incluir o brasão como 
uma marca, registrado, como uma marca de Barbace-
na. O que eu acho é que... O que aconteceu... Primei-
ro é que nós estamos com muitos historiadores, mui-
tos envolvidos nisso, e estamos... inclusive acabei de 
receber agora, acabei de mostrar pro vereador Carlos 
Du, que nós já tínhamos o brasão. Eles acabaram... 
Nós estamos destrinchando a história pra chegar e 
mostrar que a nossa defesa em relação ao brasão é 
plausível, é uma defesa digna. Então, eu acho que 
agora essa Casa tinha que demonstrar sim a sua for-
ma democrática de pensar. Porque se vem alguém e 
apresenta um outro brasão, porque não deixa esse 
nosso, esse aqui, Presidente, (parte inaudível) porque 
não está só nos papéis, nas bandeiras, tem também a 
marca registrada nos nossos móveis. Então, agora eu 
acho que deveríamos agir de forma democrática. Por-
que não inclui, então, o nosso brasão e coloca em vo-
tação? Agora, retirar? Retirar, sem deixar aqueles que 
realmente são barbacenenses, porque várias propos-
tas entram nessa Casa de pessoas que nem daqui são. 
O seguinte, apresentar três propostas e retirar... En-
tão, o que faz? Rasga? Acabou? Acabou tudo nosso? 
Isso é nossa história é a nossa história. Pra que um 
gasto? Ah, não... não vai ter gasto. Claro que vai ter 
gasto! Vai ter gasto com toda a impressão de papel 
porque vai ter que mudar novamente, todos os papéis 
de órgãos, entidades, secretaria. Retira a nossa ban-
deira. Ô meu deus, onde está com a cabeça? Aí o mu-
nicípio... Ah, não, ele vai comprando e repondo aleato-
riamente. A medida que for tendo uma graninha ele 
comprando e repondo, refazendo todo o material. O 
gente, vamos pegar essa graninha e vamos arrumar 
os buracos dessas ruas, vamos pegar essa graninha e 
vamos parar de ficar juntando postinho de saúde onde 
as pessoas estão passando horas e horas nas filas sem 
ser atendidas. Vamos juntar essa graninha e atender 
esse povo que sofre e não atender essa mudança. E 
não resgar a nossa história. Então, eu acho que o bra-
são não foi decido por essa Casa, o brasão está sob 
votação e que inclusive eu estou levantando alguns 
dados, sabe porque? Quando o senhor entra no site 
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sabe quantas vezes o senhor pode votar? Quantas ve-
zes o senhor quiser. E aí? Nas escolas púbicas... Peraí, 
menino pode votar? Ele tem esse direito? Um menino 
ainda... de escola... de doze, treze, quatorze anos... a 
gente sabe que não tem! A gente está aqui com os 
estudantes de direito e vocês sabem que uma criança 
não tem o direito de votar, pra simplesmente rasgar a 
história de uma cidade. Então essa Casa pode sim fa-
zer algo. Então, eu acho que essa Casa pode sim con-
tribuir pra história fazendo sabe o que? A forma demo-
crática que a política tem que ser feita. Então, vamos, 
já que existem os defensores de um novo brasão, co-
loca o nosso junto, vamos averiguar as reais normas 
que estão sendo fixadas para essa votação. Porque 
nós entramos, no meu gabinete, e você pode ficar lá 
votando quantas vezes você quiser. Isso é justo? O 
senhor acha que isso é democrático? O senhor que é 
considerado o democrata de Barbacena? O senhor 
acha isso justo? Eu tenho certeza que não, porque o 
senhor já faz parte da nossa história e eu acho que o 
senhor não gostaria e não está satisfeito com o que 
está acontecendo. E peço a esta Casa, não podemos 
permitir, mais uma vez, acho que nós temos autono-
mia sim, Presidente. E eu peço aqui da Tribuna que o 
senhor encaminhe isso, se o senhor achar necessário, 
para o nosso Procurador, pra que ele dê um parecer 
em relação a isso, ou se realmente nós vamos ter que 
ficar calados enquanto acontece uma barbaridade 
com a história de Barbacena.” Presidente: “Senhores 
vereadores e vereadora, público presente, deferido o 
pedido da ilustre vereadora. que todo documentário 
envolvendo o brasão seja enviado ao Procurador des-
sa Casa para que ele se manifeste sobre todo o conte-
údo.” Com a palavra pela ordem o vereador Flávio 
Barbosa: “Presidente é rapidinho, é sobre a convoca-
ção que o senhor fez. Eu não posso comparecer nos 
dias 08, 09 e 10 porque faço parte do ECC e haverá 
encontro nesses dias. E isso é coisa programada há 
quatro meses atrás.” III- Apresentação de proposi-
ções: - Do vereador Carlos Du: - Indicação nº 
698/2019 – Solicita ao Executivo Municipal anteproje-
to que altera a redação da Lei nº 3.420/1997; - Indi-
cação nº 699/2019 – Solicita ao Executivo Municipal 
anteprojeto que altera a redação da Lei nº 
3.420/14.456/2012; - Indicação nº 700/2019 – Solici-
ta ao Executivo Municipal anteprojeto que altera a re-
dação da Lei nº 3.923/2006; - Indicação nº 701/2019 
– Solicita ao Executivo Municipal anteprojeto que alte-
ra a redação da Lei nº 3.617/2000; - Indicação nº 
698/2019 – Solicita ao Executivo Municipal anteproje-
to que altera a redação da Lei nº 3.742/2003; - Indi-
cação nº 703/2019 – Solicita ao Executivo Municipal 
anteprojeto que altera a redação da Lei nº 3.796/2004; 
- Indicação nº 704/2019 – Solicita ao Executivo Muni-
cipal anteprojeto que altera a redação da Lei nº 
4.649/2015; - Indicação nº 705/2019 – Solicita ao 
Executivo Municipal anteprojeto que altera a redação 
da Lei nº 3.756/2003; - Indicação nº 706/2019 – Soli-
cita ao Executivo Municipal anteprojeto que altera a 
redação da Lei nº 3.711/2002; - Indicação nº 
707/2019 – Solicita ao Executivo Municipal anteproje-
to que altera a redação da Lei nº 4.166/2008; - Indi-
cação nº 708/2019 – Solicita ao Executivo Municipal 
anteprojeto que altera a redação da Lei nº 3.302/1988; 
- Indicação nº 709/2019 – Solicita ao Executivo Muni-
cipal anteprojeto que altera a redação da Lei nº 
4.363/2011; - Indicação nº 711/2019 – Solicita ao 
Executivo Municipal anteprojeto que altera a redação 
da Lei nº 1.631/1979; - Indicação nº 712/2019 – Soli-
cita ao Executivo Municipal anteprojeto que altera a 
redação da Lei nº 3.813/2004; - Indicação nº 
713/2019 – Solicita ao Executivo Municipal anteproje-
to que altera a redação da Lei nº 4.113/2008; - Indi-
cação nº 714/2019 – Solicita ao Executivo Municipal 
anteprojeto que altera a redação da Lei nº 3.595/2000. 
- Do vereador Thiago Martins: - Indicação nº 680/2019 
– Solicita ao Sr. Prefeito cópias das atas do Plano Dire-
tor, referente aos projetos da Vicol e das empresas do 
Grupo Carlos Alberto Pereira, aprovados. Com a pala-
vra pela ordem o vereador Thiago Martins: “Bom, eu 
não ia deixar de falar do processo que o Sr. Prefeito 
está movendo contra o Jornal Expresso por ter publi-

cado que ele foi preso. Ai a defesa do Prefeito diz o 
seguinte: “o Juiz, após a terceira fase da operação, em 
defesa o Prefeito alega que foi uma condução coerciti-
va e que não foi conduzido à sede da Polícia federal, 
pois sempre comparece espontaneamente aos atos ao 
qual foi citado. Eu acho até que o Jornal Expresso foi 
bonzinho demais com ele anteriormente. E eu não es-
tou entendendo onde que o Prefeito está querendo 
chegar com isso não. E isso daqui é um chamado cala 
a boca. É um cala a boca para a imprensa, porque o 
Prefeito só aparece em público para se defender de 
coisa maluca, de coisa sem pé nem cabeça às vezes. 
Porque, quando alguém morre soterrado, o Prefeito 
não vem a público. Inclusive lembrar ao Prefeito que 
morreu soterrado porque houve negligência. Não sei 
se vocês sabem, mas a pessoa que morreu soterrada, 
morreu por negligência. Aí vocês pesam assim, bom, 
vão providenciar os EPI’s. Providenciar o escambal. 
Sabe por que? Vai lá no Ipanema onde está sendo 
construída uma caixa d’água e vê se tem alguém com 
EPI lá. Vai lá pra vocês verem. Vai esperar acontecer 
de novo. E sabe quantas vezes a gente subiu... E o 
que eu fico revoltado é que a gente subiu nessa tribu-
na diversas vezes pra falar sobre isso. Requerimento, 
um monte de vezes, tem inclusive em relação ao pes-
soal que recolhe o lixo, a mesma coisa. Então, assim, 
numa cidade onde se arrecada quase três milhões 
com multa de trânsito não ter dinheiro para EPI de 
funcionário? É uma coisa, no mínimo exótica. A pri-
meira coisa que eu tenho para falar pro Jornal Expres-
so é, não se intimida não. Porque esse tipo de coisa é 
a arma do covarde, porque ele ataca pelas costas. Se 
intimida não, porque se ele cutucou aí é porque algu-
ma coisa tem. Lembrando o Prefeito que ele não foi 
convidado para tomar café na casa do delegado não, 
foi levado coercitivamente. Os senhores que estuda-
ram direito sabem o que significa com todos os deta-
lhes possíveis. Infelizmente o Prefeito não sabe o que 
isso significa e quer processar o jornal. Da Secretária 
Giovanna Zapa, vai esperar morrer alguém de novo? 
Porque não adianta, a gente sobe aqui, fala, fala, fala, 
manda requerimento, manda cartinha de fina de ano, 
com coraçãozinho, pedindo pelo amor de Deus pra fa-
zer uma coisa simples, a gente não pode mais falara 
agora, de uma situação que foi um acidente, que não 
foi um acidente. Acidente é quando a pessoa está 
toda, corretamente, conforme a legislação manda e 
acontece uma tragédia. E quando acontece nessa situ-
ação, num dia de chuva, que não podia. Eu até con-
versei com vários amigos meu, num dia de chuva, até 
um que trabalha na Petrobás, que me disse que não 
poderia, que nunca viu isso na vida dele. Trabalha com 
engenharia, tinha que ter uma série de equipamentos 
e não tinha. Então, assim, vai esperar morrer mais 
gente? E a gente faz o que? Vamos pedir desculpas? 
Desculpas não traz a vida de ninguém de vota, não. 
Pra mi, a Secretária, o Prefeito, e todos os entes públi-
cos envolvidos nisso têm que ser responsabilizados, 
porque avisados eles foram e foram diversas vezes. E 
qualquer vereador que estiver aqui, me corrija se eu 
estiver mentindo, os senhores lembram disso. Infeliz-
mente, eu fico muito triste vereadora Vânia, porque 
chegou ao ponto de morrer uma pessoa pra tudo que 
a gente pediu, talvez ser feito. Não sei também se vai 
ser feito, porque Barbacena também é terra de nin-
guém. É uma terra que some três milhões e quer apro-
var empréstimo pra Prefeito aqui. São coisas esquizo-
frênicas. Vocês têm que conhecer a realidade do 
município que é aterrorizante, é meio faroeste mesmo.  
Bom, a gente tem que avaliar, inclusive, recomendo ao 
Sr. Presidente que faça uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito para investigar e apurar a responsabilidade 
do ente público nessa situação. Tem que ser avaliado. 
Houve uma denúncia, vou falar em primeira mão, hou-
ve uma denúncia, não sei se responde a realidade, 
que existe esse material de EPI comprado e que esse 
material estaria guardado em um armazém da Prefei-
tura. A única coisa interessante disso é o seguinte: 
Porque essas pessoas não estavam usando EPI? Por-
que isso não é distribuído? Gente, eu vou falar uma 
coisa pra vocês, você passa em frente à Pedreira, que 
é um lugar de risco e o pessoal está de chinelo de 

dedo... O que é isso? Então, assim, é chocante a rea-
lidade do município e a falta de responsabilidade. E 
falta de zelo da atual administração pública com os 
próprios funcionários. É vergonhoso. Então, a gente 
tem que apurar sim e se preciso for, o que eu acho que 
vai ser preciso, punir os responsáveis. E pedir ao Mi-
nistério Público, porque às vezes o Ministério Público 
costuma não ouvir muita coisa que acontece por aí.... 
Estranho, né, o Ministério Público que não busca as 
questões da PF, essas coisas todas, pelo menos isso aí, 
tenta apurar... Porque está na hora. Porque fica difícil. 
A gente vem aqui, denuncia, denuncia, manda pra lá, 
arquiva, nunca tem prova conclusiva, não sei o que é 
isso. Então, assim, a gente fica aqui fazendo papel de 
palhaço. Então, morreu alguém, a gente vai continuar 
com o nosso papel de palhaço? Tem pessoas feridas 
aí. E a gente vai esperar essa temporada de chuva 
piorar a situação? Então, assim, eu gostaria, viu Sr. 
Presidente, depois que a gente sentasse, unisse com 
os outros vereadores e discutisse essa questão da Co-
missão Parlamentar de Inquérito, para que se averi-
gue a responsabilidade e se puna, caso essa situação. 
Inclusive, acompanhar as investigações, creio eu que 
já estejam em andamento. Vereador Carlos Du tam-
bém entrou... E porque isso não pode ficar impune, a 
gente não pode simplesmente tratar isso como se fos-
se um acidente. Tem uma questão de responsabilida-
de aí e é muito séria. Se não a gente não serve pra 
nada e pode fechar a Câmara e ir todo mundo pra 
casa. Certo, obrigado!” - Do vereador Ovídio Daniel: - 
Indicação nº 681/2019 – Solicita a instalação de faixa 
de pedestres elevada na Rua Tomaz Gonzaga em 
Frente à Igreja Batista, Boa Morte. Com a palavra 
como líder o vereador Glauber Milagres: “Presidente, 
primeiro, eu quero deixar aqui os meus sentimentos 
aos familiares do Eron, funcionário da Pedreira, eu 
gostava muito dele. Levei um susto tremendo, porque 
nós temos uma parceria lá no bairro Floresta, nós con-
seguimos e é a mesma situação das manilhas. Foi uma 
fatalidade e eu acredito, vereador, que mesmo com os 
EPI’s não teria como fazer nada, porque foi um meio 
fio de 200Kg que caiu no rapaz. Então, foi uma fatali-
dade, mas não tem como justificar. Não vou entrar 
nesse detalhe, mas eu acredito que também seria evi-
tada, porque nós falamos várias vezes dessa situação 
dos EPI’s. Falei aqui também várias vezes. Mas é só 
mesmo para deixar os sentimentos para os familiares 
e peço ao líder do governo, que leve ao Sr. Prefeito, à 
Secretária, para que as providências sejam tomadas a 
respeito disso. Eu vou aproveitar aqui, o Secretário de 
Educação Luiz Carlos, a gente até conversou em off, 
eu vou levar aqui aos colegas e vou pedir o apoio de 
vocês. Estou com uma situação para resolver, é uma 
situação sobre educação. Lá no bairro do Carmo, há 
um tempo existia uma creche, essa creche foi fechada 
e o prédio continua lá e hoje ele está em posse da 
Maçonaria. E hoje já tem parceria, têm empresários 
favoráveis à volta da creche, municípios, igreja, todo 
um movimento afim de voltar a creche que ajuda não 
só a população do bairro do Carmo, bairro Dom Bosco, 
bairro Jardim, mas à cidade todas, é educação para a 
população. Eu até solicitei, hoje, uma reunião com o 
maçom, diretor daquela loja maçônica, e vamos ver o 
que ele fala a respeito disso. E de antemão eu já abro 
mão espaço, eu já conversei com o Presidente da As-
sociação do Bairro do Carmo, o espaço da Associação 
do Bairro do Carmo está aberto, se eles quiserem fazer 
essas reuniões, transferirem os locais das reuniões 
para a Associação, o espaço está aberto, a gente só 
pede que deixe o espaço das crianças livre. Que eu 
acho que hoje, não desmerecendo ninguém, educação 
é tudo. E eu acho muito mais certo uma creche funcio-
nar do que uma loja maçônica, certo? Então, se eles 
participam, estão participando muito aqui conosco 
também, faço um apelo aqui, hoje, para os maçons, 
sejam solidários com as crianças da nossa região. En-
tão, a gente vai conversando, e eu vou atualizando 
vocês, mas eu vou pedir que vocês me acompanhem 
nessa luta que é uma causa muito justa. Vereador, V. 
Exa. fez uma pontuação sobre os recursos. Barbacena 
foi uma das cidades que mais perdeu recursos. Tive-
mos em BH, lá no encontro dos vereadores e lá nós 
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tivemos essa informação. Perdemos muitos recursos e 
eu acredito que a gente tem que batalhar, tem que 
lutar, eu consegui algumas emendas com alguns de-
putados federais, ou seja, elas estão para sair. Mas, 
por exemplo, a Secretaria de Cultura a gente sabe que 
perdeu muito recurso. Poderia estar sendo empregado 
aqui na cidade. Então, é muito válido o que V. Exa. 
falou aqui e eu acredito que tudo que venha para o 
município é válido e agente tem que correr atrás para 
o município mesmo, viu? V. Exa. pode contar comigo 
para o que for preciso e a gente está junto nessa luta. 
Agora, eu quero agradecer, aos meus parceiros, meus 
comunitários lá do bairro do Carmo e graças a Deus eu 
consegui reativar os mutirões comunitários lá da épo-
ca do meu avó, Geraldo Milagres, e a gente comemo-
rou, nesse final de semana, a segunda rua concretada, 
através de parceria com os moradores, parceria com a 
Associação e somente os moradores fizeram essa par-
ceria, não teve o envolvimento do Poder Público. E é o 
que eu costumo dizer aqui, enquanto eu estiver aqui, 
eu posso estar aqui até amanhã, mas se eu estiver 
aqui até amanhã eu vou continuar fazendo a minha 
parte, seja ela de qual maneira for. Seja legislando, 
seja fazendo obra, seja criando serviço social. A gente 
não dorme, né, então a gente fica vinte e quatro horas 
no ar, ligado, se me mandar mensagem as quatro ho-
ras da manhã eu respondo a mensagem. Então, foram 
duas ruas concretadas com recurso próprio da asso-
ciação, os moradores arrecadaram dinheiro, o bonde 
do lazer entrou e a gente entrou com a mão de obra, 
ajudou muito essa parceria. O pedreiro quase me ma-
tou de trabalhar, vou falar uma coisa para vocês, que 
bom que eu estudei um pouco, porque é árduo. Então, 
eu vou agradecer a alguns parceiros, que são o Sr. 
Antônio, o Zico, o Ramon, o Francisco, o Mateus, o 
Gean, o Martins, o Zé Maria, o meu pai que está sem-
pre me acompanhando. E a nossa meta, até o final do 
ano é concretar mais duas ruas daquela região. Além 
disso, a gente criou uma fábrica de bloquete lá no 
bairro Dom Bosco, é uma fábrica até artesanal. Não 
tem betoneira, não tem mesa vibratória, e o pessoal já 
construiu lá 4500 bloquetes, faltam só mais cinco para 
pavimentar aquela parte de trás do bairro Dom Bosco. 
Ou seja, mais uma vez sem o apoio... mas a gente 
vem lutando e vem cativando a comunidade para vir 
trabalhando através de parceria. Porque às vezes a 
comunidade está precisando de um apoio mínimo. A 
gente vem com o apoio, vem com a emoção e o pes-
soal está abraçando a causa e está conseguindo. En-
tão, a gente criou lá na Rua Embaixador José Bonifácio 
um passeio onde antes era um mato tremendo, hoje 
tem um passeio, com uma praça para o pessoal repou-
sar, foi um lugar que a gente revitalizou também na-
quela região. Canalizou sessenta metros do córrego aí 
que corta os bairros Carmo e Fátima. Foram sessenta 
manilhas compradas através de parceria da associa-
ção com os moradores. Então, o trabalho vem sendo 
feito, viu gente. E é o que eu falo, se ficar aqui até 
amanhã, o trabalho será feito e saio com a sensação 
de missão cumprida. E nesse um ano eu acho que já 
trabalhei até bastante, graças a Deus. A parceria do 
bairro Flor de Lins, eu quero até agradecer a V. Exa., 
vereador que ajudou a gente, eu pedi várias vezes 
apoio e agora eu acredito que essa parceria vai finali-
zar. E eu vou continuar sendo chato, viu vereador? Até 
essa parceria acabar. Eu vou ficar aqui no pé, mandan-
do mensagem para a Secretária, mandando mensa-
gem para o Prefeito e não tem jeito. Continuação da 
Rua Tabelião Antônio Coutinho, tinham dez casas em 
situação de risco, depois de sete anos, a gente conse-
guiu resolver a situação das casas. Eu acredito que em 
mais um mês a gente consiga entupir e criar essa rua. 
Também tem a passagem elevada na rua Sabino José 
Ferreira, parceiros, viu pastor... custa seis mil reais 
para fazer uma passagem elevada dessas. Eu reuni o 
comércio local e o comércio local pagou essa passa-
gem elevada. Então, mais uma parceria que não one-
rou o município em nada. E essa aqui a gente teve a 
parceria do município que é a capina dos bairros Car-
mo, Jardim, Bom Pastor, Fátima, e eu agradeço pela 
contribuição do município, mas a gente vem lutando, 
vem empenhando e vem trabalhando vinte e quatro 

horas por dia e a maioria dessas parcerias aqui é do 
vereador. É do Glauber, é o meu empenho sem muito 
apoio do Poder Público. E a gente conta com o apoio. 
Presidente, por hoje é só, muito obrigado.” SEGUNDA 
PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20H30 Discus-
são e Votação de Projetos Presidente: “Só um recado 
para a Casa, que haverá prestação de contas da Se-
cretaria de Saúde amanhã, às 17 horas aqui na Câma-
ra Municipal.” Com a palavra pela ordem o vereador 
Edson Rezende: “Sr. Presidente, senhores vereadores, 
visitantes, jovens estudantes, prazer em ter vocês 
aqui conosco. Queria abordar três assuntos rapida-
mente. Primeiro, que nós aprovamos, hoje, o relatório 
da Comissão que estuda a questão da segurança na 
BR 040. Nós fizemos o levantamento dos pontos críti-
cos e de risco da BR 040, entre Correia de Almeida e o 
Pão de Queijo que vai ali para Alfredo Vasconcelos. 
Identificamos mais de doze pontos de risco. Se a 
quantidade de óbitos não é tão grande quanto de La-
faiete à Congonhas, a quantidade de acidentes sim, 
são trinta e cinco por mês, mais de um acidente por 
dia. Ou seja, uma hora vai começar a morrer. E aten-
dendo a nossa audiência pública, Sr. Presidente, o Co-
mitê das cidades do entorno da BR 040 vai ter a pri-
meira reunião agora dia 27 de novembro em Lafaiete. 
Quando serão chamadas as cinquenta e duas cidades 
da nossa macrorregião. Então, nós estamos cami-
nhando naquele sentido de que a união de todas as 
cidades do entorno da BR 040 é um esforço para con-
seguirmos aquilo que mais precisamos que é a segu-
rança na BR 040.  Porque praticamente todos os dias 
morrem pessoas no trecho de Juiz de Fora até Belo 
Horizonte. Segundo, é voltar na questão da segurança 
no trabalho. Nós estamos falando de um problema 
que não é só da Prefeitura, mas Prefeitura precisa dar 
exemplo. Então, este fato que aconteceu, doloroso 
para a família, nós temos que abordar do ponto de 
vista pedagógico. O que significa isso para nós? Qual 
o exemplo que a Prefeitura tem que dar até para as 
outras empresas privadas, por exemplo? Quais são os 
riscos para os enfermeiros e outros profissionais da 
área da saúde? Quais são os riscos do setor de trânsi-
to, da SETRAN? Portanto, eu entendo, que a dor da 
família e a dor nossa de perceber isso, deve resultar 
em um fruto. Eu acho que o melhor instrumento para 
nós, Sr. Presidente, seria uma Comissão Especial para 
estudar essa questão. E fica uma pergunta, a Prefeitu-
ra tem um projeto de prevenção de acidente? Quantos 
acidentes aconteceram nos últimos anos? Por exem-
plo, nos últimos cinco anos? Nós temos que estudar 
isso para um documento final para entregarmos à Pre-
feitura. Milton Roman, vou fazer uma proposta, do 
ponto de vista construtivo, eu já participei de algumas 
comissões especiais e elas resultaram em um produto 
importante para o Executivo. Por último, queria colo-
car para os senhores o seguinte, a manhã está coloca-
da a licitação da cessão onerosa do pré-sal. A cessão 
onerosa do pré-sal é o excedente daquilo que foi pes-
quisado que achava que era uma quantidade e desco-
briu-se que é três vezes mais. A cessão onerosa possui 
dois terços de tudo que foi descoberto no pré-sal. A 
cessão onerosa inclui de cinco a dez trilhões de barris 
de petróleo, ao valor de dois trilhões de reais. Portan-
to, é a cessão onerosa do petróleo é que estava no 
projeto para o financiamento da educação, para o fi-
nanciamento da saúde, para o financiamento da assis-
tência social e outros financiamentos do desenvolvi-
mento. Essa cessão onerosa é o recurso é o 
passaporte para o futuro do país, mas o governo está 
vendendo, por trinta bilhões, ou por cem bilhões. O 
estudo do Inep, que é um instituto especializado na 
avaliação desses campos de petróleo, calcula que o 
país está colocando para a venda dessa cessão onero-
sa, é cinco por cento do que vale. São trilhões e tri-
lhões de barris de petróleo que estão ali colocados. 
Portanto, eu quero colocar aqui a minha indignação no 
momento em que se corta recursos para a saúde, mo-
mento em que se corta recursos para a saúde, vende-
se a preço de banana, por cinco por cento do seu va-
lor, a cessão onerosa. Durante o período de exploração, 
parte desses recursos vão para a União, que vão finan-
ciar especialmente a educação, como outros países o 

fizeram. E mais, basta a cessão onerosa, que em ou-
tros países é de oitenta por cento, no Brasil é de cin-
quenta por cento para a União, para o investimento 
em saúde pública, para os investimentos no desenvol-
vimento. Para todos que estão aqui, para os estudan-
tes, vão lá, cliquem lá no Google cessão onerosa e 
vejam o que significa isso e qual é a perspectiva de 
futura se explorada para investimentos em saúde, 
educação e outras políticas públicas. Muito obrigado 
Sr. Presidente.” Com a palavra pela ordem o vereador 
José Antônio: “Boa noite Presidente, nobre professor 
Rodrigo, nosso companheiro Luciano, Secretário Luiz 
Carlos, nobres vereadores, estudantes do curso de Di-
reito que estão aqui presentes e o pessoal da Maçona-
ria também. Bom gente, até que enfim, hoje, conse-
guimos reunir os vereadores para tentar fazer uma 
votação. Excelente! Porque já tem umas cinco sessões 
que não está tendo nada. É só Plenário vazio, com 
exceção do Thiago que estava em São João represen-
tando a Câmara, então Thiago, você está fora. Então, 
gente, eu gostaria de dizer para a Vânia, aqui, que a 
gente vota uma coisa no impulso e depois quer voltar 
atrás, igual votou o brasão aí. Foi unânime, todo mun-
do votou mas não entrou no teor do projeto, do que se 
tratava. Então, eu acho que nós temos que ter mais 
cuidado na hora de votar esse tipo de coisa para não 
tomar uma dimensão muito grande como está toman-
do aí, muito grande esse brasão. Aí o pessoal já come-
ça a reclamar. Com relação, Thiago, aos EPI’s, eu já 
subi nessa Tribuna aqui, na época ainda existia a Esta-
ção Minas, infelizmente foi retirada, agora não pode 
transmitir mais. Cansei de pedir, os gari, correndo 
atrás dos caminhões aí, de tênis, sem luvas, sem uma 
máscara, sem equipamento nenhum. O pessoal que 
trabalha na “varreção”, ainda hoje uma menina recla-
mou comigo que comprou o tênis para trabalhar e a 
calça também porque não tem uniforme. E conversan-
do com outro lá, parece que estavam tirando as medi-
das para comprar bota. Até onde isso é verdade eu 
não sei, porque a gente nem sabe quando eles estão 
falando a verdade ou estão mentindo. Igual, em rela-
ção ao Nova Cidade, falou que ia ter verba para arru-
mar lá, agora já mudaram o discurso. Então, a gente 
não sabe em quem vai acreditar e quando acreditar. E 
não só os equipamentos de proteção não, as ferra-
mentas também são péssimas, as vassouras, são mui-
tas coisas. Então, às vezes os caras sobem na tribuna 
para bater no Prefeito. Eu não vou bater em Prefeito 
não, eu estou aqui para contribuir com ele. Porque às 
vezes se você chegar na sua sala e tiver um elefante 
lá, você não tem como ignorar o elefante não. É igual 
o caso da Prefeitura agora, sexta-feira nós estivemos 
lá no bairro Nova Cidade, o bairro está destruído, o 
pessoal revoltado. Andamos com a liderança lá e o 
pessoal muito exaltado. Agora em janeiro chega o car-
nezinho para eles pagarem o IPTU. Pertence a Barba-
cena. Aí fica a minha indagação, como você vai ignorar 
aquilo? Não tem jeito! É difícil você ignorar, não conse-
gue não. Outra coisa também que eu tenho que falar 
aqui, sobre as nossas reuniões. Prosseguindo com a 
palavra como líder disse: o nosso compromisso é as 
19h, terça e quinta é com a Câmara Municipal, mas 
parece que o pessoal não entende isso. Está ali, a pau-
ta está travada ali, agora vai ter que fazer extra, não 
sei se vem todos. E pra deixar mais claro, que às vezes 
as pessoas pensam que essas extras são remunera-
das, não são remuneradas não. Mas às vezes as pes-
soas comentam que o vereador está deixando de vo-
tar para ganhar extra. Mas não ganha um centavo a 
mais, vocês podem entrar no portal transparência da 
Câmara para verem. Não tem extra não. Então, fica 
aqui o meu apelo, porque a gente fica ouvindo aqueles 
pobrezinhos lá do Nova Cidade, Nove de Março, João 
Paulo, agora vai lá pra ver... Chegaram as chuvas, só 
barro, aí eles ficam assim, vai acreditar como? Só pro-
messa, uma fez foi dito que o Nova Cidade seria prio-
ridade, não sei se algum dos parlamentares lembra 
que nós tivemos aqui... é você lembra... Eu pleiteei um 
postinho pro bairro São José, porque lá não tem, aí me 
dissera: lá tem muito velhinho, muita gente de idade, 
mas a prioridade é o Nova Cidade.” Isso foi no início de 
2017, se tivesse arrumado três ruas por ano, já teria 
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feito a diferença, está lá tudo destruído pra quem qui-
ser ver. E não sou eu quem está falando, está pra 
quem quiser ver. Aí chega o ano que vem, vai lá pedir 
voto. Qual argumento vai ser usado lá? Será que está 
achando que tem palhaço lá, que tem retardado? Tem 
não, não tem não, tem gente desprezada pelo Execu-
tivo, porque se tivesse tomado providências não teria 
chegado ao ponto que está. A administração passada 
não fez nada também, não foi só essa não. Não vou 
passar a mão na cabeça dos que antecederam esse 
Prefeito não. Então, a gente tem que trabalhar e foca 
naquilo que é necessário. Sou à favor sim de parceria, 
por um lado, mas por outro não, como eu já disse, 
porque como no Vista Alegre tem pessoas que não 
têm condições de comprar nem uma cesta básica, 
como vai tirar mil e duzentos reais para dar para a 
parceria pra comprar pedra para por em frente a casa? 
Porque o pouco que a Prefeitura faz ajuda um pouqui-
nho que é buscar um caminhão, que é duzentos e 
cinquenta reais um caminhão de pedra, e a máquina 
que passa lá. Agora, a pessoa tem que pagar o calce-
teiro, tem que comprar as pedras. Entendeu? E não 
são todos que têm condições não. E pra fazer no Nova 
Cidade? Lá tem casas... a água entrou em algumas 
casas lá e levou geladeira, televisão, todo, está na in-
ternet pra quem quiser ver. Então não tem como. Fica 
aqui o meu apelo ao Prefeito, o vice-líder do Prefeito 
ali, Milton Roman, vai levar pra ele para que faça algu-
ma coisa. Um paliativo lá, umas pedras porque tem 
rua lá que não chega nada. Nesse momento concedeu 
um aparte ao vereador Glauber que disse: V.Exa. falou 
das parcerias e falou dos bairros Nova Cidade e eu até 
esqueci de falar do bairro Guarani, que eu tenho um 
projeto social que já realizo lá há quatro anos. O pes-
soal me solicitou, lá, uma parceria para calçar uma 
rua, eles compraram os materiais, estão lá há um ano. 
Eu fiz a solicitação para passar a patrol na Rua e até 
hoje nada. Tem um ano e nada. Vou pedir até o apoio 
do líder do governo para ajudar a gente nessa situa-
ção. Porque eu não consegui passar essa máquina lá, 
entendeu? Então, assim, a população fica chateada, 
chega época de chuva, o pessoal não passa lá nem a 
pé. Então, não é só o bairro Nova Cidade, tem outros 
bairro como o Monte Mário, Guarani, Eucisa, que tam-
bém passam por situações difíceis na cidade. Com as 
minhas parcerias eu não tenho condições de atender a 
toda a cidade, mas eu tenho feito a minha parte. Mui-
to obrigado! Para concluir, o vereador José Antônio 
disse: bairro floresta, Santa luzia, são muitos bairros 
que estão com muitos problemas de calçamento. En-
tão vou pedir ao líder de governo que leve para o Sr. 
Prefeito. Não sei se ele conseguirá fazer muita coisa, 
pois já é fim de mandato, ano de eleição, acho que 
não vai fazer muita coisa não. Mas mesmo assim eu 
deixo aqui o meu lamento, porque pra quem está aqui 
é muito fácil julgar, agora eu quero ver quem está mo-
rando lá. Fala assim: o Nova Cidade é longe, mas o 
voto deles vale tanto quanto os nossos na eleição. Eu 
moro no São José (parte ininteligível) aí aqueles po-
brezinhos lá são lembrados. Aí vai um monte de men-
tiroso lá. Chega lá e diz, a gente vai fazer isso, vai fa-
zer aquilo e mais uma vez enganou o povo. Eu fico 
triste gente, mas infelizmente fazer o que?” Com a 
palavra para exercer o seu direito de resposta o vere-
ador Thiago Martins disse: “A questão do Nova Cida-
de, o Prefeito deu duas coisas para o Nova Cidade e eu 
acho que a gente está sendo injusto com o Prefeito, 
tadinho... ele deu o aumento de IPTU e concedeu o 
aumento da passagem de ônibus. Um ônibus que está 
custando a chegar lá. Foram as duas únicas coisas que 
o Prefeito deu até o momento para a cidade. Aliás eu 
posso até estender isso para a cidade, porque foi uma 
das únicas coisas que essa administração de fato fez, 
foi isso. E dar uma desaparecida. E é interessante a 
gente falar dessa questão dos EPI’s, o Tanjão citou 
muito bem, porque a gente está aqui votando uma 
reforma administrativa que vai criar o assessor, do as-
sessor, do assessor... do gabinete do assessor do Pre-
feito e a gente vai ver pelas reformas que vai dar um 
bom salário para essas pessoas. Enquanto isso, o pe-
dreiro, o gari, o restante dos servidores, porque eu 
acho que não se lembra que são servidores da Prefei-

tura, são esquecidos. Ou seja, tem dinheiro para criar 
os altos cargos, mas não tem dinheiro pra comprar 
uma luva de borracha. Você tem dinheiro pra criar a 
Secretaria de Gabinete, mas você não tem o dinheiro 
pra dar uma enxada pro sujeito ir lá fazer uma capina 
de maneira correta. Ou então, até mesmo, sabe aque-
la roçadeira, não sei se você sabe Tanjão, o cara não 
tem proteção. Uma hora se uma lâmina daquelas atin-
gir o sujeito o estrago é sinistro. Mas não tem, mas 
tem pra criar um monte de carguinho, em véspera de 
eleição. Ó que coisa legal! Ou seja, passou três anos e 
tanto, só aparece em período carnavalesco pra vir aqui 
dançar e depois desaparece nesse período e me taca 
uma reforma administrativa em final de mandato, um 
mandato desastroso... Inclusive, eu acho que o Jornal 
expresso deveria dizer para o Prefeito que não foi o 
dono do jornal Expresso que amanheceu com a Polícia 
Federal na porta, não. Porque se não a gente começa 
a criar aqui uma inversão de valores. E às vezes, a 
gente tem esse problema dentro da Casa e na Prefei-
tura e vira hipocrisia. E é por isso que eu não voto 
nada dessa reforma administrativa. Pra mim esse go-
verno já está mais do que acabado. É só jogar a pá de 
cal e acabar com o resto. Obrigado!” Com a palavra 
como líder o vereador Carlos Du disse: “Só gostaria de 
falara para os nobres colegas que me antecederam, 
eles estão na copinha, mas vão conseguir me escutar. 
Foram colocadas aqui diversas situações que deman-
dam recursos do município. Então, eu gostaria de fri-
sar a importância das propostas que eu apresentei, 
que nós temos apresentado, porque essas propostas 
vão fazer aumentar a arrecadação do município sem 
onerar o cidadão. Isso é muito importante para o de-
senvolvimento do município. A gente sabe os proble-
mas que o município enfrenta, o SIMPAS, que daqui a 
pouco o delta só vai crescendo, já está em trono de 
três milhões e novecentos o repasse que ele tem que 
complementar, isso vai virar quatro milhões e duzen-
tos, já nesse governo, ainda. Então, vai inviabilizar 
uma série de ações aqui no município, e tantas outras 
ações que foram colocadas aqui de melhorias que po-
dem ser contempladas com recursos desses fundos, 
Só para terem noção o fundo penitenciário tem seis 
bilhões parados porque a cidades não se adequam. 
Então eu tenho certeza que é possível fazer a capita-
ção de recursos com esses fundos. Já conversei com 
Prefeitos de diversas cidades vizinhas que já estão 
capitando recursos com esses fundos. Antônio Carlos, 
Alfredo Vasconcelos e Barbacena ainda não. E só para 
noticiar, eu apresentei sim ao Ministério Público aqui 
de Barbacena e ao Ministério Público do Trabalho de 
Juiz de Fora, notícia fato, quanto a questão dos EPI’s. 
Porque eu apresentei? Encaminhei aqui na Casa, um 
requerimento pedindo que a Prefeitura Municipal nos 
encaminhasse documentações sobre os EPI’s, aquisi-
ção, utilização, a Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes e eu não fui respondido formalmente. Foi 
feita uma Nota de Esclarecimento no site da Prefeitura 
e nas redes sociais em que a Prefeitura dizia prezar 
pelo bem estar dos servidores e que tinha sim os equi-
pamentos de segurança e que esses equipamentos de 
segurança seriam disponibilizados para os servidores. 
Só que é fato e qualquer cidadão que visite uma obra 
verá que os servidores não estão usando os EPI’s. E o 
curioso é que o avatar do SEMOPINHO tem um capa-
cete de segurança e o servidor que está trabalhando 
debaixo da manilha não tem. Eu presenciei servidores 
catando pedras com as mãos, no dia em que foi fazer 
entrevista, eu estava presente, a repórter da Rede Re-
cord ainda perguntou para o servidor: “porque o se-
nhor está com um sapatinho social? Não era para o 
senhor estar um coturno? Não tem perigo de animal 
peçonhento aqui?” E ele respondeu: “minha filha é o 
que eu tenho para vir trabalhar.” Então, das duas uma, 
ou a Prefeitura tem e ela alegou que tem, então va-
mos prezar pela boa fé do gestor e pelo que ele disse 
ali, e ela não fornece, ou então ela não cobra que o 
servidor utilize. Então, nós encaminhamos sim ao Mi-
nistério Público, para que possa apurar. Aí nós temos 
que estudar a necessidade de uma Comissão Especial 
ou Comissão Parlamentar de Inquérito, não sei, por-
que primeiro, a gente tem que capitar essa resposta 

oficial do Executivo e tem também esse manifesto que 
foi feto ao Ministério Público aqui em Barbacena e ao 
Ministério Público de Juiz de Fora. É só isso para poder 
contribuir, Presidente.” Com a palavra pela ordem o 
vereador Nilton César disse: “Boa noite Sr. Presidente, 
o Professor Rodrigo, o nosso Secretário, Dr. Luiz Car-
los, o Luciano, vereadores, vereadoras. Deixar aqui as 
nossas condolências à família do funcionário que per-
deu a vida trabalhando. Eu estive no velório e foi uma 
situação muito triste. E infelizmente aconteceu, a gen-
te fica consternado. E que possam ser tomadas as 
providências para que não aconteça mais. Gostaria de 
parabenizar os alunos aqui presente e me lembro do 
tempo em que conversava com o Professor Rodrigo, 
até sobre política, e falava da nossa vontade de chegar 
até a Câmara Municipal, porque é um projeto de longo 
tempo e isso passa pela vida, até chegar o momento 
em que se coloca o nome como candidato. E gostaria 
de convidar vocês a fazerem parte do processo políti-
co, de ler mais sobre política e entender mais de polí-
tica, porque o que se vê, hoje, no Brasil é que autori-
dades e pessoas não têm as informações de como é o 
contexto político. Mas é importante porque todas as 
ações que influenciam a vida das pessoas passam por 
decisões políticas.” Nesse momento, o vereador Odair 
Ferreira interrompeu o vereador para solicitar a verifi-
cação de quórum. Solicitação deferida pelo Sr. Presi-
dente que determinou a chamada nominal dos verea-
dores. Estavam presentes os vereadores Amarílio 
Andrade, Carlos Du, Edson Rezende, José Antônio, 
Nilton César, Odair Ferreira, Thiago Martins e Vânia 
Castro. Dando o seguimento a sua fala o vereado o 
Nilton reafirmou: “Como eu estava dizendo, é muito 
importante a participação de toda a sociedade em 
todo o contexto político e todas as ações das esferas 
de decisão. E os alunos são jovens, estão iniciando 
suas carreiras. O Direito é amplo e que possam estu-
dar para dar sua contribuição para a sociedade. Por 
hoje é só senhor Presidente.” Com a palavra pela or-
dem o vereador Edson Rezende disse: “Sr. Presidente 
eu gostaria de um esclarecimento a respeito da ques-
tão do Ministério Público, porque o senhor disse que 
não está querendo ter problemas com o Ministério 
Público. A minha pergunta é a seguinte, em que senti-
do nós estamos gerando algum problema com o Minis-
tério Público? Ficou no ar, eu gostaria que o senhor 
esclarecesse... é das sessões, o que está acontecendo, 
nesse sentido...” Presidente: “Os questionamentos, 
vereador Edson, é quanto à tramitação dos projetos, o 
que foi votado, o que não foi... ele está pedindo uma 
série de coisas e eu estou providenciando. Amanhã eu 
encaminho uma cópia dos expedientes para V. Exa. 
que o Promotor enviou para a Casa.” Vereador Edson: 
“Sr. Presidente, eu entendo que são Poderes distintos, 
autônomos e independentes, se ele quiser entrar, por 
exemplo, na discussão sobre os projetos da reforma 
administrativa, nós vamos mandar pra ele o que ele 
mandou e o que Prefeito aproveita para aumentar car-
gos e despesas. Um milhão e trezentos mil reais. Nós 
discutimos com o Ministério Público. No momento em 
que o país atravessa, que corta recurso para a educa-
ção, para a educação, para assistência social, o de-
semprego em povorosa. E ele manda um projeto, pra-
ticamente em final de governo, aumentando cargo? 
Pra quê isso? E tudo assessor, assessor, assessor... 
Não tem a criação de um cronograma que diz o se-
guinte, aqui a chefia pra mudar essa estrutura, ou 
porque eu pensei diferente... não! Assessor para pen-
duricalhos, é uma reforma política, pra botar a turma 
do Prefeito e assegurar a base eleitoral. Então, é sim-
plesmente para clarearmos essa situação. Nós esta-
mos aqui para defender a população de Barbacena. E 
quando a gente vai para a periferia, quando a gente 
vai para as filas dos hospitais, paras Unidades Básicas 
de Saúde e vê que não tem assistência e vê que o 
prefeito está gastando o dinheiro para contratar cargo 
comissionado em administração política a gente vê 
que está errado. Aí nós nos colocamos contra sim, nós 
obstruímos sim, para que a população não se dane 
com um processo desse, gastando o dinheiro onde 
não precisa. Então isso tem que ficar muito claro.” Pre-
sidente: “verificação de quórum” Estavam presentes 
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os vereadores Amarílio Andrade, Carlos Du, Edson Re-
zende, José Antônio, Odair Ferreira e Vânia Castro que 
registrou o fato de não se ter passado nem quinze 
minutos da última verificação de quórum. E por falta 
de Quorum para votação o Sr. Presidente encerrou a 
presente sessão às 21h08. Eu, Danielle de Paula Al-
meida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi-
dente e pelo Senhor Secretário. Presidente: Vereador 
Amarílio Augusto de Andrade. Secretário “ad hoc”: 
Vereador Odair José Ferreira.

RESUMO DA ATA 095/2019 - 024ª Sessão Extraordiná-
ria – 06.11.19 – 2º Período – 3º Ano da Legislatura. 
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. 
Secretário: Vereador José Jorge Emídio. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30 
“Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à 
sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: 
Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e 
nele confiarei.” (Salmos 91:1,2) O Sr. Presidente infor-
mou a Casa que na tarde de hoje houve a prestação 
de contas da saúde e amanhã irá passar uma cópia 
dos documentos para todos os vereadores. Explicou 
ainda que se trata de prestação de contas do quadri-
mestre ainda sob a gestão do ex-Secretário Orleans. 
Com a palavra pela ordem o vereador Edson Rezende 
disse durante a apresentação das contas pela Secretá-
ria ele questionou o subfinanciamento da saúde. E 
pediu que seja constituída uma Comissão para cuidar 
das questões da saúde em nível microrregional, por-
que quando a Câmara se manifesta é uma Câmara só, 
mas quando a microrregião se manifesta é um grupa-
mento. - Leitura e Discussão das Atas: - Não houve. II 
– Leitura da Correspondência e Comunicações: - Não 
houve. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁ-
RIO: 19h36 Discussão e Votação de Projetos SEGUN-
DA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA 
Proj. Lei nº. 066/19 – Dispõe sobre a nova estrutura 
orgânica e as atribuições dos cargos comissionados da 
Consultoria Geral do Município – CGM e dá outras pro-
vidências. – Aut. Executivo- PRAZO VENCIDO EM 
22.09.19 – ULTIMADA VOTAÇÃO. O vereador Ewerton 
fez uso da palavra para discutir. O vereador Edson Re-
zende fez uso da palavra para discutir. Encerrada a 
discussão foi colocado em votação o Substitutivo de 
fls. 033 a 038 de autoria do Executivo e foi APROVADO 
COM OITO VOTOS FAVORÁVIES E TRÊS VOTOS CON-
TRÁRIOS. *Votar Subemenda de fls. 041 de autoria do 
Ver. Edson Rezende Morais. REJEITADA COM CINCO 
VOTOS FAVORÁVIES E SEIS VOTOS CONTRÁRIOS. Em 
votação o projeto com o substitutivo o mesmo foi 
APROVADO COM OITO VOTOS FAVORÁVIES E TRÊS 
VOTOS CONTRÁRIOS. 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 APROVADO COM NOVE VO-
TOS A FAVOR E DOIS VOTOS CONTRÁRIOS. Em reda-
ção final proj. Lei nº. 066/19 – Dispõe sobre a nova 
estrutura orgânica e as atribuições dos cargos comis-
sionados da Consultoria Geral do Município – CGM e 
dá outras providências. – Aut. Executivo. APROVADO 
COM OITO VOTOS FAVORÁVEIS E TRÊS VOTOS CON-
TRÁRIOS. Proj. Lei nº. 068/19 – Dispõe sobre a nova 
estrutura orgânica e as atribuições dos cargos comis-
sionados da Controladoria Geral do Município - CGEM 
e dá outras providências. – Aut. Executivo- PRAZO 
VENCIDO EM 22.09.19 – ULTIMADA VOTAÇÃO. O ve-
reador Edson Rezende fez uso da palavra para discutir. 
Encerada a discussão foi colocado em votação o subs-
titutivo de fls. 046 a 056 de autoria do Executivo e foi 
APROVADO COM OITO VOTOS FAVORÁVEIS E TRÊS 
VOTOS CONTRÁRIOS. Votar Subemenda de fls. 059 de 
autoria do Ver. Edson Rezende Morais. REJEITADA 
COM QUATRO VOTOS FAVORÁVEIS E SETE VOTOS 
CONTRÁRIOS. Votar Subemenda de fls. 062 de autoria 
do Ver. Edson Rezende Morais. REJEITADA COM SEIS 
VOTOS CONTRÁRIOS E CINCO VOTOS FAVORÁVEIS. 
Em votação o projeto com o substitutivo o mesmo foi 
APROVADO COM OITO VOTOS FAVORÁVIES E TRÊS 
VOTOS CONTRÁRIOS. 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 APROVADO COM OITO VOTOS 
A FAVOR E TRÊS VOTOS CONTRÁRIOS. Em redação 
final proj. Lei nº. 068/19 – Dispõe sobre a nova estru-
tura orgânica e as atribuições dos cargos comissiona-
dos da Controladoria Geral do Município - CGEM e dá 
outras providências. – Aut. Executivo. APROVADO 
COM OITO VOTOS FAVORÁVEIS E TRÊS VOTOS CON-
TRÁRIOS. Proj. Lei nº. 069/19 – Dispõe sobre a nova 
estrutura orgânica e as atribuições dos cargos comis-
sionados da Secretaria Municipal de Educação, Des-
porto e Cultura – SEDEC e dá outras providências. – 
Aut. Executivo. - PRAZO VENCIDO EM 22.09.19 
– ULTIMADA VOTAÇÃO. Votar Substitutivo de fls. 049 
a 060 de autoria do Executivo. O vereador Edson Re-
zende fez uso da palavra para discutir. O vereador José 
Jorge fez uso da palavra para discutir. O vereador Ed-
son fez uso da palavra para discutir novamente. Encer-
rada a discussão o substitutivo de fls. 049 a 060 foi 
colocado em votação e foi APROVADO COM OITO VO-
TOS FAVORÁVEIS E TRÊS VOTOS CONTRÁRIOS. Votar 
Subemenda de fls. 063 de autoria do Ver. Edson Re-
zende Morais. REJEITADA COM SEIS VOTOS CONTRÁ-
RIOS E CINCO VOTOS FAVORÁVEIS. Votar Subemen-
da de fls. 066 de autoria do Ver. Edson Rezende 
Morais. REJEITADA COM SEIS VOTOS CONTRÁRIOS E 
CINCO VOTOS FAVORÁVEIS. Votar Subemenda de fls. 
069 de autoria do Ver. Edson Rezende Morais. REJEI-
TADA COM SEIS VOTOS CONTRÁRIOS E CINCO VO-
TOS FAVORÁVEIS. Votar Subemenda de fls. 072 de 
autoria do Ver. Edson Rezende Morais. REJEITADA 
COM SEIS VOTOS CONTRÁRIOS E CINCO VOTOS FA-
VORÁVEIS. Votar Subemenda de fls. 075 de autoria do 
Ver. Edson Rezende Morais. REJEITADA COM SEIS VO-
TOS CONTRÁRIOS E CINCO VOTOS FAVORÁVEIS. Vo-
tar Subemenda de fls. 078 de autoria do Ver. Edson 
Rezende Morais. REJEITADA COM SEIS VOTOS CON-
TRÁRIOS E CINCO VOTOS FAVORÁVEIS. Votar Sube-
menda de fls. 081 de autoria do Ver. Glauber Milagres 
Gava. RETIRADA DE PAUTA PELO AUTOR. Em votação 
o projeto com o substitutivo o mesmo foi APROVADO 
COM OITO VOTOS FAVORÁVIES E TRÊS VOTOS CON-
TRÁRIOS. Com a palavra pela ordem o vereador Mil-
ton Roman solicitou que o projeto fosse colocado em 
discussão e votação em redação final. Solicitação essa 
que foi APROVADO COM OITO VOTOS A FAVOR E 
TRÊS VOTOS CONTRÁRIOS. Em redação final proj. Lei 
nº. 069/19 – Dispõe sobre a nova estrutura orgânica e 
as atribuições dos cargos comissionados da Secretaria 
Municipal de Educação, Desporto e Cultura – SEDEC e 
dá outras providências. – Aut. Executivo.  APROVADO 
COM OITO VOTOS FAVORÁVEIS E TRÊS VOTOS CON-
TRÁRIOS. Proj. Lei nº. 070/19 – Altera a Lei nº. 4.925, 
de 14 de janeiro de 20l9, que cria a Secretaria Munici-
pal de Trânsito e Mobilidade Urbana e dá outras provi-
dências. – Aut. Executivo- PRAZO VENCIDO EM 
22.09.19 – ULTIMADA VOTAÇÃO. * Votar Substitutivo 
de fls. 075 a 092 de autoria do Executivo. O vereador 
Edson Rezende fez uso da palavra para discutir. Encer-
rada a discussão do substitutivo de fls. 075 a 092 de 
autoria do Executivo o mesmo foi APROVADO COM 
OITO VOTOS FAVORÁVEIS E TRÊS VOTOS CONTRÁ-
RIOS. Votar Subemenda de fls. 095 de autoria do Ver. 
Edson Rezende Morais. REJETIDADA COM SEIS VO-
TOS CONTRÁRIOS E CINCO VOTOS FAVORÁVEIS. Vo-
tar Subemenda de fls. 098 de autoria do Ver. Edson 
Rezende Morais. REJETIDADA COM CINCO VOTOS 
CONTRÁRIOS E CINCO VOTOS FAVORÁVEIS. Votar 
Subemenda de fls. 101 de autoria do Ver. Edson Re-
zende Morais. REJETIDADA COM SEIS VOTOS CON-
TRÁRIOS E CINCO VOTOS FAVORÁVEIS. Votar Sube-
menda de fls. 104 de autoria do Ver. Edson Rezende 
Morais. REJETIDADA COM SEIS VOTOS CONTRÁRIOS 
E CINCO VOTOS FAVORÁVEIS. Votar Subemenda de 
fls. 107 de autoria do Ver. Edson Rezende Morais. RE-
JETIDADA COM SEIS VOTOS CONTRÁRIOS E CINCO 
VOTOS FAVORÁVEIS. Votar Subemenda de fls. 110 de 
autoria do Ver. Edson Rezende Morais. REJETIDADA 
COM SEIS VOTOS CONTRÁRIOS E CINCO VOTOS FA-
VORÁVEIS. Com a palavra para discutir o vereador 
Carlos Du disse que as emendas de sua autoria e se-

riam tão somente para adequar à legislação que já 
passou pela Casa e que trata da Educação Superior. E 
pediu aos para apoia-las. Com a palavra para discutir 
o vereador José Jorge afirmou que o vereador Carlos 
Du está privilegiado, além de não ter votado a sua 
emenda para salvar os servidores do DEMAE. Mas ele 
irá votar a emenda dele. Votar Subemenda de fls. 113 
de autoria do Ver. Carlos Augusto Soares do Nasci-
mento. APROVADA POR UNANIMIDADE. Votar Sube-
menda de fls. 116 de autoria do Ver. Carlos Augusto 
Soares do Nascimento. APROVADA POR UNANIMIDA-
DE. Votar Subemenda de fls. 119 de autoria do Ver. 
Carlos Augusto Soares do Nascimento. APROVADA 
POR UNANIMIDADE. Votar Subemenda de fls. 122 de 
autoria do Ver. Glauber Milagres Gava – Prejudicada 
em razão do art. 187, § 4º. do Regimento Interno. 
RETIRADA DE PAUTA PELO AUTOR. Em votação o pro-
jeto com o substitutivo e emendas o mesmo foi APRO-
VADO COM NOVE VOTOS FAVORÁVIES E DOIS VOTOS 
CONTRÁRIOS. 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 APROVADO COM NOVE VOTOS A FAVOR 
E DOIS VOTOS CONTRÁRIOS. Em redação final proj. 
Lei nº. 070/19 – Altera a Lei nº. 4.925, de 14 de janei-
ro de 20l9, que cria a Secretaria Municipal de Trânsito 
e Mobilidade Urbana e dá outras providências. – Aut. 
Executivo.  APROVADO COM OITO VOTOS FAVORÁ-
VEIS E TRÊS VOTOS CONTRÁRIOS. PRIMEIRA DIS-
CUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA Proj. 
Lei nº. 073/19 – Cria a Secretaria Municipal de Gabi-
nete do Prefeito – SEGAB, dispõe sobre as atribuições 
dos cargos comissionados a ela vinculados e dá outras 
providências. – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 
26.09.19 – ULTIMADA VOTAÇÃO O vereador Edson 
Rezende fez uso da palavra para discutir. Encerrada a 
discussão o projeto foi colocado em votação e foi 
APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 078/19 
– Dispõe sobre a nova estrutura organizacional e as 
atribuições dos cargos comissionados do gabinete do 
Vice-Prefeito e dá outras providências. – Aut. Executi-
vo- PRAZO VENCIDO EM 27.09.19 – ULTIMADA VOTA-
ÇÃO. Com a palavra para discutir o vereador Carlos Du 
lembrou que foi pedido ao líder de governo para fazer 
gestão junto ao Executivo para rever a estrutura do 
gabinete da vice-prefeitura, em razão de entenderem 
que poderá ficar prejudicada da forma como está fi-
cando. Mas ao que parece não haverá modificações, 
até mesmo porque já não há prazos para emendas. 
Encerrada a discussão o projeto foi colocado em vota-
ção e foi REJEITADO COM SEIS VOTOS FAVORÁVEIS, 
UM VOTO CONTRÁRIO E TRÊS ABSTENÇÕES. O vere-
ador Edson disse fez uso da palavra pela ordem. O 
vereador Carlos Du fez uso da palavra como líder. TER-
CEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INS-
CRITOS – HORÁRIO: 20H38 Não havendo oradores 
inscritos e nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente 
declarou encerrada a presente sessão às 20h38 e eu, 
Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, 
lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assina-
da pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário. 
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. 
Secretário: Vereador José Jorge Emídio.

RESUMO DA ATA 096/2019 - 064ª Sessão Ordinária 
– 07.11.19 – 2º Período – 3º Ano da Legislatura. Pre-
sidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Se-
cretário “ad hoc”: Vereador Odair José Ferreira. Vere-
adores Presentes: Conforme registro em livro próprio. 
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30 
Bendize, ó minha alma, ao SENHOR, e tudo o que há 
em mim bendiga o seu santo nome. (Salmos 103:1) 
I - Leitura e Discussão das Atas: - Atas 084/2019, 
085/2019, 087/2019, 089/2019 e 091/2019 – Aprova-
das por unanimidade. II – Leitura da Correspondência 
e Comunicações: - Ofício circular nº. 2842 – Gabinete 
do Deputado Lafayette de Andrada – informando que 
a escola estadual Adelaide Bias Fortes foi contemplada 
com o Programa de Revitalização de Escolas Estaduais 
de Minas Gerais “Mãos à Obra na Escola”, do Governo 
do estado, para reformar e revitalizar as instituições 
de ensino. - Ofício nº. 5.037/19 Cel. PM Hudson Abner 



Pinto – agradecendo ao Plenário desta Casa a indi-
cação para receber a Medalha do Mérito Legislativo 
– Grande Mérito. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA 
– HORÁRIO: 19H39 Discussão e Votação de Projetos 
O vereador Milton Roman fez uso da palavra pela or-
dem. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME 
DE URGÊNCIA Proj. Lei nº. 079/19 – Cria a Secreta-
ria Municipal de Assistência Social-SEMAS e dá outras 
providências. – Aut. Executivo- PRAZO VENCIDO EM 
27.09.19 – ULTIMADA VOTAÇÃO. O vereador Edson 
Rezende fez uso da palavra para discutir. O vereador 
Milton Roman fez uso da palavra para discutir. Encer-
rada a discussão o projeto foi colocado em votação e 
foi APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. 
Proj. Lei nº. 092/19 – Dispõe sobre nova estrutura 
orgânica e as atribuições dos cargos comissionados 
da Advocacia Geral do Município – AGM e dá outras 
providências – Aut. Executivo- PRAZO VENCIDO EM 
11.10.19 – ULTIMADA VOTAÇÃO. O vereador Edson 
Rezende fez uso da palavra para discutir. Encerrada 
a discussão o projeto foi colocado em votação e foi 
APROVADO COM OITO VOTOS FAVORÁVEIS E QUA-
TRO VOTOS CONTRÁRIOS. Proj. Lei nº. 093/19 – Dis-
põe sobre nova estrutura orgânica e as atribuições 
dos cargos comissionados da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Gestão e dá outras providências – Aut. 
Executivo- PRAZO VENCIDO EM 11.10.19 – ULTIMADA 
VOTAÇÃO. O vereador Edson Rezende fez uso da pa-
lavra para discutir. Encerrada a discussão o projeto foi 
colocado em votação e foi APROVADO COM OITO VO-
TOS FAVORÁVEIS E QUATRO VOTOS CONTRÁRIOS. 
Proj. Lei nº. 094/19 – Dispõe sobre nova estrutura 
orgânica e as atribuições dos cargos comissionados 
da Secretaria Municipal de Saúde-SESAP dá outras 
providências – Aut. Executivo- PRAZO VENCIDO EM 

11.10.19 – ULTIMADA VOTAÇÃO. O vereador Edson 
Rezende fez uso da palavra para discutir. Encerra-
da a discussão o projeto foi colocado em votação 
e foi APROVADO COM OITO VOTOS FAVORÁVEIS E 
QUATRO VOTOS CONTRÁRIOS. Proj. Lei nº. 067/19 
– Dispõe sobre a nova estrutura organizacional e as 
atribuições dos cargos comissionados da Secretaria 
Municipal de Obras Públicas e dá outras providências 
- Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 19.09.19 – 
ULTIMADA VOTAÇÃO. O vereador Thiago Martins fez 
uso da palavra para discutir. Encerrada a discussão 
o projeto foi colocado em votação e foi APROVADO 
COM OITO VOTOS FAVORÁVEIS E QUATRO VOTOS 
CONTRÁRIOS. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – 
REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA Proj. Lei nº. 
122/19 - Altera o art. 4º e o Anexo Único da Lei nº 
4.893, de 11 de setembro de 2018, que “Dispõe sobre 
os requisitos para provimento e o percentual mínimo 
de cargos em comissão a serem preenchidos por meio 
de recrutamento limitado no âmbito do Poder Execu-
tivo - PRAZO VENCE EM 08.11.19. Com a palavra o 
vereador Thiago Martins solicitou que fosse dado co-
nhecimento à Casa das alterações que estavam sendo 
feitas no projeto. Em seguida, disse que o Prefeito 
gosta de criar vagas pensando em determinada pes-
soa, de acordo com a sua necessidade e a Casa irá 
aprovar. E não irá aprovar. Com a palavra para discutir 
o vereador Edson Rezende fez a leitura do projeto nos 
níveis dos cargos e as escolaridades referentes aos 
cargos. E irá pedir vistas para uma análise melhor. En-
cerrada a discussão foi solicitada vista pelo vereador 
Edson Rezende. VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR 
EDSON REZENDE. VETOS - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
ÚNICA Veto Total Proj. Lei nº. 030/18 – Acrescenta pa-
rágrafos à Lei nº. 4.651, de 21 de maio de 2015 – Aut. 

Executivo - PRAZO VENCIDO EM 05.09.19. MANTIDO 
COM OITO VOTOS FAVORÁVEIS E QUATRO VOTOS 
CONTRÁRIOS. Com a palavra o vereador Edson Re-
zende disse ter sido contrário ao veto por entender 
que é preciso haver a transmissão on line de todos 
os processos licitatórios da administraçãoE por isso, 
foi contra o veto. O vereador Thiago Martins fez uso 
para justificar seu voto. O vereador Edson Rezende 
fez uso da palavra pela ordem. O vereador Carlos Du 
fez uso da palavra pela ordem. O vereador Ovídio fez 
uso da palavra pela ordem. O Sr. Presidente informou 
que irá repassar o pleito do vereador Carlos Du para 
a Comissão. O vereador José Antônio fez uso da pa-
lavra pela ordem. O vereador Milton Roman fez uso 
da palavra pela ordem. O vereador José Jorge fez uso 
da palavra como líder. Nesse momento o Sr. Presiden-
te interrompeu o vereador para informar à Casa que 
estava encerrado o período de discussão e votação 
dos projetos. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – 
ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 20h39 O vere-
ador Thiago Martins fez uso da palavra pela ordem. 
O vereador Carlos Du fez uso da palavra pela ordem. 
Nesse momento o Sr. Presidente realizou a verifica-
ção de quórum e estavam presentes os vereadores 
Amarílio Andrade, Carlos Du, Edson Rezende, José 
Antônio, Nilton César, Odair Ferreira, Ovídio e Thiago 
Martins. O Sr. Presidente constatou a ausência de quó-
rum para quaisquer deliberações e declarou encerrada 
a presente sessão às 20h54. Nada mais havendo a 
tratar eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora 
de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de 
Andrade. Secretário: Vereador José Jorge Emídio.
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