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BARBACENA, QUARTA-FEIRA, 10 DE NOVEMBRO DE 2021

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento

EXTRATO DE PORTARIAS ASSINADAS PELO
EXMO SR PREFEITO MUNICIPAL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com as leis em vigor, em especial com o disposto no art. 14, da 
Lei Municipal nº 4.006, de 2007, e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do 
Município de Barbacena; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 22.932 - 1 – DESIGNAR Daniel Martins de Mello Neto, Secretário 
Municipal de Assistência Social, inscrito no CPF sob o nº 054.349.606-61, para mo-
vimentar as contas bancárias do Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial, 
vinculadas ao CNPJ nº 41.576.575/0001-34, na Agência nº 0062-0 do Banco do 
Brasil, em conjunto com o Secretário Municipal de Fazenda, João Paulo Toni – CPF 
nº 099.463.676-88; e o Diretor de Administração Financeira, Júlio César de Moura 
Viol – CPF nº 054.434.436-74.2 – Dispor que os expedientes bancários deverão 
conter no mínimo 03 (três) assinaturas, com os poderes para: emitir cheques; 
abrir contas de depósito; autorizar cobrança; utilizar o crédito aberto na forma e 
condições; receber, passar recibo e dar quitação; solicitar saldos, extratos e com-
provantes; requisitar talonários de cheques; autorizar débitos em conta relativos a 
operações; retirar cheques devolvidos; endossar cheques; sustar/contra-ordenar 
cheques, cancelar cheques, baixar cheques, efetuar resgates/aplicações finan-
ceiras; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; efetuar saques – conta-corrente, 
efetuar saques-poupança, efetuar pagamentos, efetuar transferências, consultar 
contas/aplic. programas repasse recursos, liberar arquivos de pagamentos no ger. 
financeiro, solicitar saldos/extratos, exceto investimentos, solicitar saldos/extratos 
de investimentos, solicitar saldos/extratos de operações de crédito; emitir compro-
vantes; efetuar transferência para mesma titularidade; encerrar contas de depósito 
e assinar instrumento de convênio e contrato prestação de serviços.3 – DISPOR 
que a presente Portaria entre em vigor na data de sua publicação. Barbacena, 08 
de novembro de 2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com as leis em vigor, em especial com o disposto na Lei Municipal 
nº 3.330, de 1996, e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Município de 
Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 22.935 - DESIGNAR Mauriceia Giovania de Souza para responder 
pela Direção da Escola Municipal “Lions”, sem quaisquer outras vantagens além 
das de seu cargo, enquanto durar o impedimento da titular, a partir de 11.11.2021. 
Barbacena, 10 de novembro de 2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com as leis em vigor, em especial com o disposto na Lei Municipal 
nº 5.004, de 27 de novembro de 2019; e na forma do art. 26, II, da Constituição do 
Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 22.936 – EXONERAR Robert Wagner do Amaral, do Cargo de Provi-
mento em Comissão de Assessor de Processos Eletrônicos, na Chefia de Atendimen-
to ao Público, na Diretoria de Regulação Urbana, na Secretaria Municipal de Obras 
Públicas, a partir desta data. Barbacena, 10 de novembro de 2021

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

Secretária: Tatiana Filardi de Campos 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO - SEPLAN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA - PREGÃO ELETRÔNICO – PE 057/2021 
– PRC 122/2021. OBJETO: Aquisição de 02 veículos zero quilômetro. Abertura: 
25/11/2021 – Horário: 09:00. Informações: licitacao@barbacena.mg.gov.br – Mar-
cos Vinícius do Carmo - Diretor de Licitações.

ERRATA
No extrato de homologações publicado no e-DOB – Diário Oficial do Município 
do dia 09/11/2021, na PÁGINA 1, onde se lê “PROCESSO Nº 043/2021 - PE Nº 
048/2021”, leia-se “PROCESSO Nº 048/2021 - PE Nº 043/2021”.

Diretor: Daniel Salgarello

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SAS

EXTRATO DE CONTRATOS
Contrato Administrativo de Direito Público nº 063/2021 - Contratante: SAS – Serviço 
de Água e Saneamento - Contratado: WENDLEY GREGORY DE OLIVEIRA DAZZINI 
- Fundamento Legal: artigo 9°, item V, §1° da Lei Municipal n° 2.696 e da Lei Muni-
cipal n°3.245/95 e nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, em atendi-
mento ao Convênio Nº 005/2021 - Objeto: a prestação de serviços temporários,por 
prazo determinado - Função:Gari – Nível A-08 - Vigência: 12(doze) meses, podendo 
ser prorrogado por igual período - Início da vigência: 03/11/2021.

Contrato Administrativo nº 057/SAS/2021 - Contratante: SAS - Serviço de Água e 
Saneamento - Fornecedor: – DENIPOTTI & DENIPOTTI COMÉRCIO E RECAUCHU-
TAGEM DE PNEUS LTDA - EPP, CNPJ n° 03.050.725/0001-82 - Objeto: contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de reforma de pneus, re-
capagem para manutenção dos veículos e maquinários que compõem a frota do 
SAS - Origem: Processo nº 023/2020 – Pregão Eletrônico nº 018/2020 - Gestor (a): 
Sérgio Adriano F. Rodrigues - Valor estimado: R$ 18.199,72 (dezoito mil cento e 
noventa e nove reais e setenta e dois centavos) - Vigência: 12 (doze) meses a partir 
da data de sua assinatura - Data da Assinatura: 21 de outubro de 2021.

EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS
1° Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n° 068/2019 - Contratante: Serviço de 
Água e Saneamento – SAS. Contratado: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS LOURES 
- Objeto: aditar o Contrato supramencionado, para prorrogá-lo em até 24 (vinte e 
quatro) meses, a partir de 04 de Novembro de 2021 - Data da Assinatura: 03 de 
Novembro de 2021.

1° Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n° 070/2019 - Contratante: Serviço 
de Água e Saneamento – SAS.Contratado: RODRIGO PATRICK DA SILVA PEREIRA 
- Objeto: aditar o Contrato supramencionado, para prorrogá-lo em até 24 (vinte e 
quatro) meses, a partir de 04 de Novembro de 2021 - Data da Assinatura: 03 de 
Novembro de 2021.

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

EXTRATO DE PORTARIA
O Diretor Geral do Serviço de Água e Saneamento (SAS), no uso das atribuições 
do seu cargo, nos termos dos artigos 157 da Lei Municipal nº 3.245/1995, com 
fundamento no artigo 133, incisos, XIV da Lei nº 3.245/1995; art. 143 inciso II e 
146, caput do mesmo diploma legal; e, tendo em vista o que consta do processo 
administrativo disciplinar nº 011/CPIA/2020, RESOLVE:

PORTARIA Nº 190/2021 - 1 – APLICAR ao servidor E. J. N., matrícula 816 a pe-
nalidade de SUSPENSÃO de 10 (dez) dias, nos termos dos artigos art. 143 inciso 
II e 146, caput da Lei Municipal nº 3.245/1995, por infração dos deveres fun-
cionais constante do art. 133, incisos, XIV da Lei Municipal 3.245/95, conforme 
Relatório conclusivo da Comissão Permanente de Inquérito Administrativo exarado 
à fls.39/45, Julgamento de fls. 46 e Decisão Administrativa Recursal de fls. 63 do 
Processo Administrativo Disciplinar nº 011/CPIA/2020. 2 – DISPOR que a presente 
Portaria entre em vigor nesta data. Barbacena, 10 de novembro de 2021. Daniel 
Salgarello - Diretor Geral do SAS.

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO
Extrato do ACORDO DE COOPERAÇÃO 003/2021 - Partes: Município de Barbace-
na – CNPJ 17.095.043/0001-09 através da Secretaria Municipal de Planejamento 
e Gestão e Associação Renovação Cidadã Organizada de Membros da Sociedade 
Civil – ARCOM-SC, CNPJ: 13.808.874/0001-11. Objeto: Constitui objeto do pre-
sente Acordo em regime de mútua cooperação, para consecução de finalidades de 
interesse público e recíproco, através do estabelecimento de princípios básicos de 
cooperação técnica de colaboração para o desenvolvimento eficiente do município.
Data de assinatura: 27 de outubro de 2021.Assinam: Pelo Município de Barbacena, 
Carlos Augusto Soares do Nascimento Dias, Prefeito Municipal, Tatiana Filardi de 
Campos, Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão e Giovanni Tarcísio de 
Souza, presidente da Associação Renovação Cidadã Organizada de Membros da 
sociedade Civil – ARCOM-SC.
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ATA 011/2021 - 002ª Sessão Solene –08.03.2021 – 1º Período – 1º Ano da Legisla-
tura - SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - 
Aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte um, às 19h56, sob a 
presidência do vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior, reuniu-se solenemente 
a Câmara Municipal para a Sessão comemorativa ao Dia Internacional da Mulher, de 
acordo com os dispositivos da lei municipal 4029/2007, modificada pela lei munici-
pal 4554/2014, realizada na sede do Sindicato Rural de Barbacena. Na abertura dos 
trabalhos, após a realização do Hino Nacional Brasileiro, o Mestre de Cerimônias, 
anunciou os vereadores e suas homenageadas: o vereador Pastor Ewerton José 
Duarte Horta Júnior e sua homenageada Vanessa Santana Fernandes; o vereador 
Odair José Ferreira e sua homenageada Elaine Aparecida Domiciano; o vereador 
Paulo José da Silva e sua homenageada Gercy dos Santos Loschi; o vereador Filipe 
Luís dos Santos e sua homenageada Maria de Fátima Jorge; o vereador Flávio Maluf 
Caldas e sua homenageada Maria Aparecida Elias de Paula; o vereador Glauber 
Milagres Gava e sua homenageada Sônia Maria Teixeira Flausino Santiago; o vere-
ador José Bonifácio Couto de Andrada e sua homenageada Cleyde Maria Rocha 
Marks, representada nesta oportunidade por Meire Flaviana Dias Almeida; o verea-
dor José Donizete de Medeiros e sua homenageada Fátima Viol; o vereador José 
Newton de Faria e sua homenageada Helena Maria Milagres Belo; o vereador Luiz 
Carlos do Nascimento e sua homenageada Vera dos Anjos Castro Leite Assis; o 
vereador Nilton Cézar de Almeida e sua homenageada Elizangela Maria da Silva; o 
vereador Orlando José Garcia e sua homenageada Maria Erciones Pereira da Silva; 
o vereador Sandro Heleno da Silva Carvalho e sua homenageada Marly Vieira Lis-
boa; o vereador Roberto José de Andrade e sua homenageada Dorail Marcondes. 
Isso posto, o Mestre de Cerimônias convidou o Sr. Presidente da Câmara Municipal, 
vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior a se posicionar no dispositivo de desta-
que para a entrega da homenagem, trazendo consigo a sua homenageada Vanessa 
Fernandes Santana que é Contabilista, Administradora de Empresas e Pós-Gradua-
da em Contabilidade Pública e Responsabilidade Fiscal. Possui 16 anos de experiên-
cia em Gestão Pública, já exerceu o cargo de Coordenadora de Orçamento no ex-
tinto Demasp; foi Consultora Pública de Municípios em Belo Horizonte e é, há mais 
de 10 anos; servidora efetiva no cargo de Controladora Interno da Câmara Munici-
pal de Barbacena. É mãe da princesa Isadora, de 08 anos. Convidou ainda o Mestre 
de Cerimônias o vereador Odair José Ferreira para ocupar a cadeira da Presidência 
durante a entrega da homenagem. Após o convite realizado, a Secretaria da Câma-
ra procedeu a entrega da placa e das flores à homenageada.Convidou também o 
vereador Odair José Ferreira para se posicionar no dispositivo de destaque trazendo 
consigo a sua homenageada Elaine Aparecida Domiciano, nascida em Barbacena, 
em 19 de outubro de 1982. É filha de Enio Antônio Domiciano e Elem Aparecida 
Domiciano. É a irmã mais nova de quatro irmãos. Estudou na Escola Municipal José 
Felipe Sad e Escola Estadual Embaixador José Bonifácio. Atuou como auxiliar de 
ensino, cursou Magistério, está no último período da Faculdade de Licenciatura em 
Educação Física e faz 2 Pós-Graduações na área de Psicomotricidade e Neuropsico-
pedagogia. É coordenadora Paroquial da Dimensão Litúrgica da Matriz de Nossa 
Senhora da Assunção. Assim, a Secretaria da Câmara Municipal procedeu a entrega 
da placa e das flores à homenageada.  O Mestre de Cerimônia em seguida convidou 
o vereador Paulo José da Silva para ocupar o dispositivo de destaque, trazendo 
consigo sua homenageada Gercy dos Santos Loschi, ou simplesmente Dona Gercy. 
Tem 77 anos. Nasceu em Desterro do Melo, mas é uma barbacenense de coração. 
Tem 10 filhos, 27 netos, 9 bisnetos e mais um a caminho. É uma referência para o 
bairro Santa Efigênia, onde já foi presidenta da Associação. É uma mulher de gestos 
simples, porém grandiosos. É uma Ativista Social nata, e por muito tempo em sua 
vida buscou pão e leite na antiga Sericícola, para distribuir às pessoas carentes. É 
uma guerreira, amada por todos aqueles que convivem no cotidiano de sua vida. 
Assim, em seguida procedeu a Secretaria da Câmara Municipal a entrega da placa 
e das flores à homenageada.Convidou ainda o vereador Filipe Luís dos Santos para 
ocupar o dispositivo de destaque, trazendo consigo sua homenageada Maria de 
Fátima Jorge, a Fatinha do Ponto de Partida, que também adotou Barbacena como 
cidade do coração. Nasceu em Rodeiro (MG), e mudou-se para Barbacena na déca-
da de 1980. Graduada em serviço social, tem formação teatral em voz, expressão 
para palco, interpretação, gestão e produção. Em 1986 ingressou no grupo Ponto 
de Partida. Em 2004 assumiu a coordenação geral do grupo, onde exerce atividades 
de relações públicas e assessoria de imprensa, ajudando a projetar Barbacena nos 
cenários nacional e internacional. Assim, em seguida procedeu a Secretaria da Câ-
mara Municipal a entrega da placa e das flores à homenageada.Convidou também 
o vereador Flávio Maluf Caldas para ocupar o dispositivo de destaque, trazendo 
consigo sua homenageada Maria Aparecida Elias de Paula, que nasceu em 
27/06/1962, em Barbacena. A PARÊ, como é carinhosamente conhecida pelos fami-
liares e amigos, estudou em sua infância na Escola do Lions, Salesianos e Escola 
Estadual Embaixador José Bonifácio. Casada com João Bosco de Paula e mãe de 
Ana Carolina Elias de Paula, iniciou sua carreira como servidora pública concursada 
na Câmara Municipal de Barbacena em 1985. Desde então, ocupou diversos cargos, 
dentre eles foi diretora geral da Câmara por diversas vezes. Assim, em seguida 
procedeu a Secretaria da Câmara Municipal a entrega da placa e das flores à home-

nageada.Convidou também o vereador Glauber Milagres Gava para ocupar o dispo-
sitivo de destaque, trazendo consigo sua homenageada Sônia Maria Teixeira Flausi-
no Santiago que é Profissional de Atendimento à Saúde. Tem 55 anos de vida e 
muita dedicação ao atendimento de saúde para os barbacenenses. Já atuou em 
diversos setores públicos e privados de saúde. Esteve na inauguração do Pace – 
Posto Avançado de Coleta Externa de Sangue, na Santa Casa de Misericórdia de 
Barbacena. Também atuou na Secretaria Municipal de Saúde, no serviço de atendi-
mento ao público e também no protocolo. Assim, em seguida procedeu a Secretaria 
da Câmara Municipal a entrega da placa e das flores à homenageada.Convidou 
também o vereador José Bonifácio Couto de Andrada para ocupar o dispositivo de 
destaque, trazendo consigo Meire Flaviana Dias Almeida que representa nesta opor-
tunidade a homenageada Cleyde Maria Rocha Marks que é Educadora. Foi Provedo-
ra da Santa Casa de Misericórdia de Barbacena. Há 40 anos ela foi admitida na 
Fundação Presidente Antônio Carlos, onde atuou em diversos cargos: professora, 
diretora da Faculdade de Ciências e Letras, Pró-reitora de Ensino da Fundação e 
Vice-Reitora. Foi também Vice-Presidente da FUPAC e da FUNJOB – (Fundação José 
Bonifácio), mantenedora da Faculdade de Medicina de Barbacena. Com visão, fun-
dou o Colégio São José/Promove, atuando para solidificar sua reputação. Nos anos 
de 1997 a 2000 foi Secretária Municipal de Educação. É casada com Daniel Marks. 
Discreta, vibra com os sobrinhos netos e frequenta as redes sociais. Sua atuação na 
Unipac, sempre foi de acolher, ouvir e abrir caminhos. Assim, em seguida procedeu 
a Secretaria da Câmara Municipal a entrega da placa e das flores à representante 
da homenageada. Convidou também o vereador José Donizete de Medeiros para 
ocupar o dispositivo de destaque, trazendo consigo à homenageada Fátima Viol que 
é funcionária pública municipal, atualmente na Guarda Civil Municipal desde a sua 
criação. Em 1996. Aos 14 anos veio para Barbacena para estudar e, tentar garantir 
uma vida melhor para si, e sua família, trabalhou no comércio local arduamente e 
formou-se em Normal Superior antes mesmo de atuar na carreira de segurança 
pública. Atualmente é casada com o também Guarda Civil Municipal Márcio Andreto, 
mãe de Marília Gabriela Viol Pedrosa e Pablo Viol Pedrosa, ambos policiais penais no 
Estado de Minas Gerais. Assim, em seguida procedeu a Secretaria da Câmara Muni-
cipal a entrega da placa e das flores à homenageada.Convidou também o vereador 
José Newton de Faria para ocupar o dispositivo de destaque, trazendo consigo à 
homenageada Helena Maria Milagres Belo que é natural de Senhora dos Remédios. 
É formada em Ciências Contábeis e Direito, com especialização em Finanças, Plane-
jamento e Marketing. Desde 1972 atua na Apae de Barbacena, como coordenadora 
geral. Também já atuou na Apae de Juiz de Fora e na Prefeitura de Barbacena, além 
de inúmeras atividades voluntárias. Assim, em seguida procedeu a Secretaria da 
Câmara Municipal a entrega da placa e das flores à homenageada.Convidou tam-
bém o vereador Luiz Carlos do Nascimento para ocupar o dispositivo de destaque, 
trazendo consigo à homenageada Vera dos Anjos Castro Leite Assis que é natural 
de Barbacena. É casada com Alex José de Assis. Também é mãe de dois filhos: 
Lucas Victor, de 24 anos, e Ana Clara, de 15 anos. Vera é uma mulher muito com-
promissada com o Social do Distrito de Pinheiro Grosso. Realiza trabalhos voluntá-
rios. É coordenadora Paroquial da Pastoral da Criança há 9 anos. Além disso, ela 
também exerce serviços sociais, recebendo doações de cestas básicas, leites e frau-
das, e enviando-as às famílias carentes. Assim, em seguida procedeu a Secretaria 
da Câmara Municipal a entrega da placa e das flores à homenageada.Convidou 
também o vereador Nilton Cézar de Almeida para ocupar o dispositivo de destaque, 
trazendo consigo à homenageada Elizângela Maria da Silva que é atleta de taekwon-
do. Desde 2008 já conquistou até aqui mais de 20 títulos, entre campeonatos mi-
neiros, brasileiros, copa do Brasil e Brasil Open. A atleta leva o nome de Barbacena 
nos mais altos pódios do País. Assim, em seguida procedeu a Secretaria da Câmara 
Municipal a entrega da placa e das flores à homenageada.Convidou também o ve-
reador Orlando José Garcia para ocupar o dispositivo de destaque, trazendo consigo 
à homenageada Maria Erciones Pereira da Silva que é moradora do bairro São José 
há 75 anos. É muito querida por familiares, amigos e vizinhos. Foi professora do 
ensino fundamental durante toda sua vida profissional. Extremamente católica, é 
atuante na Basílica de São José Operário, de quem é devota, participando de gru-
pos de oração e pastorais. Atuou e ainda atua em inúmeras causas sociais, inclusive 
conseguindo doações de fraudas para o Lar do Velho Amigo. Assim, em seguida 
procedeu a Secretaria da Câmara Municipal a entrega da placa e das flores à home-
nageada.Convidou também o vereador Roberto José de Andrade para ocupar o 
dispositivo de destaque, trazendo consigo à homenageada Dorail Marcondes que 
trabalha para Barbacena como gari, na região central da cidade. É defensora da 
causa animal e desenvolve importantes trabalhos, ajudando e cuidando diretamen-
te de animais de rua de diversas formas, e, até mesmo, oferecendo abrigo em sua 
casa. Ela já trabalhou no canil municipal e tem muito carinho pelo que faz. Ela 
considera os animais como companheiros. Por esses motivos e pela sua história de 
vida, Corail é um exemplo de mulher cidadã. Assim, em seguida procedeu a Secre-
taria da Câmara Municipal a entrega da placa e das flores à homenageada.Convidou 
também o vereador Sandro Heleno da Silva Carvalho para ocupar o dispositivo de 
destaque, trazendo consigo à homenageada Marly Vieira Lisboa que é natural de 
Barbacena. Reside há mais de 15 anos no bairro Boa Vista. Já atuou como servido-
ra pública municipal na Escola Municipal Sebastião Francisco Vale. Marly se destaca 
pelos inúmeros projetos solidários que atende. Assim, em seguida procedeu a Se-
cretaria da Câmara Municipal a entrega da placa e das flores à homenageada.Em 
seguida o Mestre de Cerimônias passou a palavra para o orador, vereador Odair 
José Ferreira. Com a palavra o vereador Odair Ferreira fez discurso que segue na 
íntegra: “Boa noite Presidente, senhores vereadores, internautas e de um modo 
especial todas as mulheres que nos acompanham nesta solenidade. Movimento 
Mulheres de Luta. Mulher é grandeza. É distinção. Seus dotes de delicadeza, sensi-
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bilidade e ternura peculiares, que enriquecem o espírito feminino, representam não 
apenas uma força genuína para a vida das famílias, para a propagação de um clima 
de serenidade e de harmonia, mas uma realidade sem a qual a vocação humana 
seria irrealizável. E isto é importante! Sem estas atitudes, sem estes dotes da mu-
lher, a vocação humana não consegue realizar-se!. Meu recado é para toda mulher, 
aquela que não se identifica com o corpo em que nasceu e sobrevive diariamente à 
transfobia, aquela do cabelo crespo e pele escura que está sujeita ao desrespeito 
por grupos que acreditam em circunstâncias de dominação cultural. A mulher que 
respeita e valoriza a natureza, que se permite ser sensível e defender suas raízes. 
Não há mulher maior do que qualquer uma, tal como não existe algum ser maior 
que qualquer mulher. Ninguém espelha tanto a esperança quanto a mulher. Elas são 
obra divina da criação, força suprema da natureza, alguém que carrega na sua es-
sência a luz da vida, a esperança do amanhã, o calor do amor. Ser mulher é ser 
mãe, amiga, companheira, guerreira! É fazer parte de uma história de luta e de 
conquista. Ahhhh! Mulher! Talvez me escape sua descrição diante da sua multiplici-
dade. Ser mulher é ter de provar, a todo o momento, que é capaz de ser e fazer o 
que quiser, quando quiser e como quiser. É se fazer ouvir, mesmo quando querem 
calar. É lutar, diariamente, pela liberdade de ser feliz. Usar a razão e o coração como 
guia para não desistir, nunca, do direito à igualdade. O oito de março, remonta as 
lutas das mulheres trabalhadoras na busca por direitos políticos e trabalhistas, um 
dia nascido das cinzas de empregadas de uma fábrica que ao lutar por condições de 
trabalho seguras e justas, foram incendiadas. Representa a luta das mulheres por 
igualdade de direitos e superação de estereótipos impostos socialmente. Tal memó-
ria não pode determinar um dia de simples homenagens que alcançam o comércio. 
Este dia, por elas e pelas milhares de mulheres vítimas da marginalização da huma-
nidade, mais do que movimentar o comércio, reflete nossas mãos dadas para cons-
cientização social da luta das mulheres pelo acesso aos seus direitos. Apesar das 
mulheres representarem mais de 51,8% da população e mais de 52% do eleitorado 
brasileiro, elas ainda são minoria na política. As eleições de 2020 deixaram clara a 
falta de proporcionalidade no número de prefeitas eleitas no país: 658, ou seja, 
11,8% dos cargos em disputa nos 5.570 municípios do país. Em nossa cidade ne-
nhuma mulher foi eleita vereadora. Segundo dados do primeiro diagnóstico socioe-
conômico (2017) 65,5% da população de Barbacena é composta por mulheres. 
Sendo que a maioria dos lares são chefiados por mulheres (59,4%), logo são as 
mais afetadas pela crise que estamos vivendo. E no mesmo passo que a pandemia 
agravou a crise financeira já instalada veio junto o aumento da violência contra as 
mulheres devido ao isolamento social. O que reforça a necessidade de políticas 
públicas que assegurem a dignidade humana a todas as mulheres levando em 
consideração as suas diferenças étnico-raciais e de classe. Pois diante das relações 
assimétricas de poder estabelecidas na sociedade, as mulheres são consideradas 
minorias sociais em um cenário de desigualdade de gênero e raça historicamente 
determinado. Um texto escrito por José Saramargo diz: “para começar, gosto das 
mulheres. Acho que elas são mais fortes, mais sensíveis e têm mais bom senso que 
os homens. Nem todas as mulheres do mundo são assim, mas digamos que é mais 
fácil encontrar qualidades humanas nelas do que no gênero masculino. Todos os 
poderes políticos, econômicos, militares são assunto de homens. Durante séculos, 
a mulher teve de pedir autorização ao seu marido ou ao seu pai para fazer fosse o 
que fosse. Como é que pudemos viver assim tanto tempo, condenando metade da 
humanidade à subordinação e humilhação? Esse machismo estrutural e sistêmico 
está em uma rotina simples, da violência doméstica, da violência obstétrica, da 
violência financeira no desmerecimento através de salários menores, na violência 
cultural impedindo o acesso profissional ou estrutural. Comemorar o dia internacio-
nal da mulher significa relembrar como as conquistas são recentes e como ainda há 
um longo caminho para percorrer na busca pela igualdade social e pelo respeito 
entre homens e mulheres na nossa sociedade. Que neste dia da mulher, e em todos 
os outros, além de todo o carinho que merecem, vocês recebam o mais importante: 
o respeito, o amor, a reciprocidade! Parabéns à todas as mulheres!”.Para falar em 
nome das homenageadas, Vanessa Santana Fernandes deu um boa noite especial 
às mulheres homenageadas e disse que é uma grande responsabilidade falar em 
nome das demais mulheres homenageadas pois está certa que se todas fossem 
falar alguma coisa, cada uma falaria algo diferente sobre as mulheres e sobre este 
dia especial. Ressaltou a importância da mulher na vida cotidiana, tanto nas ativi-
dades domésticas como nas profissionais, sendo todas “mil e uma utilidades”. Agra-
deceu ao Presidente da Câmara Municipal vereador Pastor Ewerton pela indicação, 
afirmando que o mesmo tem demonstrado um respeito enorme pelos servidores da 
Casa, agradecendo também a cada vereador pelas indicações das demais homena-
geadas. Disse ao final que cada uma das homenageadas carrega uma linda história 
de vida, digna dessas homenagens.Ao fim dos pronunciamentos o Sr. Presidente 
agradeceu a participação de todos nesta sessão solene e dos parceiros da Estação 
Minas, LS Som, Empório das Flores, o Presidente do Sindicato Rural de Barbacena, 
Sr. Renato Laguardia. Ressaltou ainda que é membro da Igreja do Evangelho Qua-
drangular, igreja esta que foi fundada por uma mulher, Aimeé Semple Mcpherson. 
Anunciou ainda que através da Escola do Legislativo da Câmara será realizado um 
Programa chamado: Qualifica Mulher, a fim de trazer igualdade de condições para 
as mulheres de Barbacena.Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente decretou o 
encerramento da presente sessão às 20h44. Eu, Raphael Almeida Pereira de Souza, 
redator de Atas, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será devidamente 
assinada pelo Sr. Presidente.Presidente: Vereador Ewerton José Duarte Horta Jú-
nior.

ATA 016/2021 - 003ª Sessão Extraordinária – 24.03.2021 – 1º Período – 1º Ano da 
Legislatura - Presidente: Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Secretário: 

Vereador Odair José Ferreira - Vereadores Presentes: Conforme registro em livro 
próprio.PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 16h25 - I - Leitura e Discus-
são das Atas - Não houve. II – Leitura da Correspondência e Comunicações - Não 
houve.SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 16h32 - Discussão e Vota-
ção de Projeto - Convocação do Secretário Municipal de Saúde Doutor Arinos Brasil 
Duarte Filho de acordo com o Requerimento n°. 025/21 de autoria do vereador 
Glauber Milagres Gava.Em seguida foi dada a palavra ao Ilustre Secretário de Saúde 
para suas considerações iniciais sobre os termos da convocação.Com a palavra pela 
ordem o Ilustre Vereador Orlando Garcia perguntou ao Ilustre Secretário sobre o 
tramite de vacinação, mais especificamente sobre algumas reclamações de que os 
agentes de saúde municipal não estão mostrando a seringa aos cidadãos antes da 
vacinação. Questionou ainda sobre a movimentação das vacinas em caixa térmica, 
se elas ainda mantem a sua eficácia. Questionou ainda se no momento do óbito o 
médico constata se realmente a morte se deu em razão da COVID-19. Questionou 
ainda que os óbitos constantes em nossas bases de informação são apenas os de 
Barbacena ou engloba de outras regiões. Questionou ainda sobre os postos de 
saúde, sobretudo com relação às obras inacabadas.Com a palavra para responder 
os questionamentos o Ilustre Secretário de Saúde informou que as vacinações vêm 
acontecendo na forma prevista pelo Ministério de Saúde, por meio do Plano Nacio-
nal de Vacinação. Sobre a demonstração da seringa, o Ilustre Secretário informou 
que não acredita que isso vêm acontecendo no Município de Barbacena, pois as 
pessoas são livres para filmarem o momento da vacinação. Com relação às caixas 
térmicas, informou que as mesmas ficam acondicionadas de forma correta. Sobre o 
atestado de óbito, informou que não pode interferir na atuação do médico, pois 
cada um tem sua independência. Sobre os postos de saúde informou que alguns 
estão em estado deplorável, solicitando o apoio dos vereadores a fim de reformar 
esses postos de saúde. Em seguida, foi dada a palavra ao vereador Glauber Mila-
gres fez as seguintes perguntas: Qual o cenário da pandemia em nosso Município? 
Com a inserção do Município na onda roxa, houve diminuição nos casos de contá-
gio? Como está a questão financeira do Município em relação ao COVID-19? Há 
dinheiro em caixa e possibilidade de abertura de mais leitos? Barbacena possui em 
estoque o chamado kit de intubação? Há uma listagem das pessoas imunizadas? 
Qual a expectativa do recebimento de vacinas no próximo mês e assim sucessiva-
mente até o final do ano? É possível afirmar uma data para que ao menos 70% da 
população esteja vacinada? Foi noticiado na mídia que houve casos de fura-fila na 
vacinação, qual atitude a secretaria está tomando para apurar esses fatos? O muni-
cípio aplicará as doses assim que chegarem ou reservarão segundas doses para 
serem aplicadas? Por que Barbacena está tão atrasada na vacinação? Os alunos que 
estão fazendo estágios nos hospitais poderão tomar a vacina também? A vacinação 
acabará na semana santa? Os autistas serão inclusos nas prioridades de vacinação? 
Até qual limite a vigilância de saúde poderá atuar em porcentagem da cidade 
cheia?Com a palavra para responder as perguntas o Ilustre Secretário Municipal de 
Saúde informou que hoje Barbacena é a cidade que tem a menor contaminação na 
macrorregião, em razão do trabalho que vem sendo realizado. Informou que Barba-
cena está na onda roxa em razão de determinação do Estado, mas a cidade estava 
em uma situação tranquila. Sobre o Minas Consciente informou que semanalmente 
é decidido sobre as ondas em virtude da situação da macrorregião. Com relação a 
abertura de leitos de UTI, informou que o hospital Ibiapaba abriu mais 5 leitos, na 
Policlínica mais 10 leitos, e mais 5 suportes ventilatórios. Disse ainda que o maior 
problema para abertura dos leitos são os respiradores, sendo que conseguiram 
angariar alguns outros respiradores em cidades próximas, bem como na EPCAR. 
Sobre a listagem de vacinação, informou que fosse repassado a SESAP a lista de 
pessoas que trabalhassem na linha de frente da COVID, contudo foi constatado que 
algumas pessoas ali não faziam parte da linha de frente, por isso foram feitas algu-
mas mudanças, inclusive na Diretoria de Vacinação. Sobre o recebimento de vaci-
nas, informou que depende do Governo Federal. Sobre a data informou que não é 
possível afirmar a data exata. Sobre a questão dos fura-filas, informou o Ilustre 
Secretário que foi encaminhado pelos hospitais uma lista com pessoas que estavam 
na linha de frente da COVID, contudo foi constatado posteriormente que algumas 
delas não faziam parte da linha de frente. Informou ainda que Barbacena não está 
atrasada em relação ao Plano Nacional de Imunização. Sobre os alunos de medicina 
que estão sendo vacinados informou que estes estão no estágio e estão expostos a 
situação da COVID-19. Sobre os autistas, informou que não existe nada no Plano de 
Vacinação que contemplem os mesmos, informando que será seguido pelo Municí-
pio o que determina o Ministério da Saúde. Informou ainda que a vacinação só irá 
parar se o Governo Federal não mandar mais vacinas para o Município. Sobre a 
guarda-municipal e a vigilância sanitária, informou que a guarda-municipal e a vigi-
lância sanitária não pode sair prendendo as pessoas, destacando que o trabalho 
tem sido de conscientizar a população.Com a palavra pela ordem, o vereador Zezi-
nho Andrada perguntou ao Ilustre Secretário sobre a destinação das 1.800 vacina-
das armazenadas no Município? Perguntou ainda sobre qual é o controle realizado 
pela Secretária da quantidade de pessoas por grupo prioritário que devem ser vaci-
nados? Questionou ainda sobre como se tem dado a destinação dos recursos obti-
dos para enfrentamento da pandemia? Quanto temos de recurso disponível para o 
enfrentamento da pandemia? Por que não foi utilizado o Consórcio Intermunicipal 
De Saúde do Alto das Vertentes para aquisição direta das vacinas?Com a palavra 
para responder os questionamentos, o Ilustre Secretário informou sobre a aquisição 
das vacinas por meio do consórcio que existem dois entraves: A Anvisa e o STF, uma 
vez que o assunto está para ser discutido no Supremo, mas a questão está sendo 
verificada pela Secretaria e pelo Executivo. Foi informado ainda pela Coordenadora 
da Vacinação que Barbacena recebeu até o momento 20.640 doses, dessas doses 
13.480 são referentes a Dose 1 para imunização e 7.160 a Dose 2. Foram aplicadas 
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até o momento 13.529 doses, sendo Dose 1: 9.478 e dose 2: 4.051. Em seguida 
foram apresentados os dados dos gastos relacionados à COVID-19, sendo informa-
do que o município conta com R$14.533.605,85 para enfrentamento da pandemia.
Com a palavra pela ordem o vereador Professor Filipe questionou o Secretário sobre 
alguns idosos que foram vacinados, mas não conta no cartão a data da 2ª dose. 
Questionou ainda sobre a possibilidade de criação de novos leitos de UTI? Pergun-
tou ainda como se dará a vacinação por meio do drive-thru, sobretudo com relação 
àqueles que não tem carro? Questionou ainda se há um recorte da vacinação de 
pessoas brancas e negras? Com relação ao cenário de ocupação dos leitos, como 
está a situação considerando os leitos da rede privada? Com relação a algumas 
aglomerações, há a possibilidade de ampliação de pessoal nas equipes de vigilância 
sanitária e guarda-municipal? Qual o procedimento de testagem realizado? Existe 
um panorama da situação de insumos, equipamentos, kits de intubação? Há um 
risco de colapso com relação aos hospitais? Existe algum estudo sobre as taxas de 
infecção?Com a palavra para responder os questionamentos o Ilustre Secretário 
informou que existe a testagem de como está acontecendo a contaminação em 
Barbacena. Sobre os insumos, informou que os hospitais estão coordenando e ava-
liando o preço dos insumos para adquirir um número maior. Sobre a possibilidade 
de aumentar o número de leitos, é preciso avaliar a questão sanitária do local. In-
formou que todos devem esperar a sua vez, sendo negro ou branco. Sobre a vigi-
lância sanitária a Janaína, chefe da vigilância, informou que atualmente a vigilância 
vem trabalhando de domingo a domingo e estando atendendo as denúncias oferta-
das pela população. Informou que é impossível olhar todas as aglomerações e não 
há condições de olhar todas elas. Ao receber a denúncia, a vigilância vai até ao local 
e realiza a notificação do proprietário. Com relação ao quantitativo, mesmo que 
haja a contratação de mais pessoal, é impossível atender todas as ocorrências. In-
formou que hoje há mais de 129 denúncias sobre aglomerações. Sobre a vacinação 
drive-trhu, a Coordenadora da Vacinação informou que a mesma vem acontecendo 
para reduzir o impacto de contaminação, e as pessoas que não tinham carro foram 
direcionadas para serem vacinadas em outro local.Com a palavra pela ordem, o 
vereador Odair Ferreira perguntou sobre a atuação do Município durante a pande-
mia e pós-pandemia.Com a palavra para responder os questionamentos o Ilustre 
Secretário informou que a única forma de voltarmos a vida normal é com a vacina-
ção de todos, sendo necessário criar meios para o pós-pandemia.Com a palavra 
pela ordem, o vereador Paulinho do Gás perguntou sobre a vacinação dos coveiros 
e trabalhadores das funerárias.Com a palavra para responder os questionamentos 
o Ilustre Secretário informou que já foi iniciada a vacinação dos mesmos.Com a 
palavra pela ordem, o vereador Roberto da Farmácia questionou o Secretário pela 
inclusão do município na onda-roxa.Com a palavra para responder os questiona-
mentos o Ilustre Secretário informou que a referida determinação veio do Estado, 
sendo necessário o diálogo para encontrarmos uma saída melhor.Com a palavra 
pela ordem, o vereador Roberto da Farmácia questionou sobre a entrada e saída de 
pessoas na cidade.Com a palavra para responder os questionamentos o Ilustre 
Secretário informou que a contaminação já está dentro da cidade, sendo necessário 
conscientizar a população a fim de diminuir o pico, ou seja, o número de contami-
nações.Com a palavra pela ordem, o vereador Sandro Heleno questionou se o Exe-
cutivo pode contratar pessoas para realizar o trabalho de conscientização, em Bar-
bacena e nas cidades próximas.Com a palavra para responder os questionamentos 
o Ilustre Secretário informou que não pode atuar em outro Município.Com a palavra 
pela ordem o vereador José Newton questionou sobre a vacinação nos distritos.
Com a palavra para responder os questionamentos o Ilustre Secretário informou 
que já existe uma escala para a vacinação dos distritos. Com a palavra pela ordem 
o vereador Donizete Medeiros questionou o Ilustre Secretário sobre a vacinação dos 
guardas-municipais que atuam na linha de frente.Com a palavra para responder os 
questionamentos o Ilustre Secretário informou que tem seguido as orientações re-
passadas pelo Governo Federal.TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES 
– HORÁRIO: 18h45 - Não havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo a 
tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão às 18h45 e eu Rapha-
el Almeida Pereira de Souza lavrei a presente ata que após lida e aprovada será 
assinada pelo Presidente e pelo Secretário.Presidente: Vereador Ewerton José Du-
arte Horta Júnior. Secretário: Vereador Odair José Ferreira.

ATA 017/2021 - 012ª Sessão Ordinária – 25.03.2021 – 1º Período – 1º Ano da Legis-
latura - Presidente: Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Secretário: Verea-
dor Odair José Ferreira - Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30 - “Tem misericórdia de mim, 
ó Deus, porque o homem procura devorar-me; pelejando todo dia, me oprime.” 
Salmos 56:1 - I - Leitura e Discussão das Atas - Ata n°. 013/2021 – Aprovada por 
unanimidade. II – Leitura da Correspondência e Comunicações - Parecer 022/2021 
– Escolha do Líder da maioria e minoria da Câmara Municipal de Barbacena.Com a 
palavra pela ordem o vereador Donizete de Medeiros apresentou o Requerimento 
de n°. 031/2021, a fim de que fosse expedido voto de pesar pela morte da servidora 
GCM Fátima Viol. Em seguida enalteceu a caminhada da referida servidora, sendo, 
além de tudo, uma mãe extremamente carinhosa, amiga e parceira.Em seguida, o 
Sr. Presidente confirmou o voto de pesar na presente sessão.PROJETOS PROTOCO-
LADOS NA CASA: - Proj. Lei n°. 023/2021 – Denomina Rua Santa Irmã Dulce – Aut. 
Executivo.SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19:56 - Discussão e 
Votação de Projetos - Com a palavra pela ordem o vereador Orlando Garcia deixou 
seu voto de pesar em razão do falecimento do Sr. José Rivelli e da GCM Fátima Viol, 
prestando suas condolências a toda família.A) SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
– REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA - 1) Proj. Lei n°. 016/2021 – Dispõe 
sobre a isenção de IPTU e da TCTL no exercício 2021 em decorrência dos efeitos 

socioeconômicos da pandemia COVID-19 e dá outras providências – Aut. Executivo. 
PRAZO VENCE EM 03.04.2021.Após foi colocado em discussão e votação o referido 
projeto, e o mesmo foi APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.Em Se-
guida o vereador José Newton apresentou requerimento verbal para que o presente 
projeto fosse votado nessa oportunidade em redação final, sendo APROVADO PELA 
UNANIMIDADE DOS PRESENTES.Após foi colocado em discussão e votação o refe-
rido projeto em redação final, e o mesmo foi APROVADO POR UNANIMIDADE DOS 
PRESENTES.B) SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI - 1) Proj. Lei 
n°. 011/2021 – Dispõe sobre a destinação, o reaproveitamento e a disposição final 
ambientalmente adequada de bens móveis no âmbito da administração pública 
municipal direta e indireta – Aut. Executivo.*Emenda de fls. 010 de autoria do 
Vereador José Bonifácio de Andrada.*Emenda de fls. 014 de autoria do Vereador 
José Newton de Faria.Durante a discussão do presente projeto o vereador Thiago 
Martins solicitou vistas do mesmo, sendo CONCEDIDA VISTAS DO PRESENTE PRO-
JETO DE LEI AO VEREADOR THIAGO CAMPOS MARTINS.2) Proj. Lei n°. 014/2021 – 
Dispõe sobre medidas contra a violência obstétrica e de divulgação de boas práticas 
para a atenção à gravidez, parto, nascimento, abortamento e puerpério – Aut. Ver. 
Filipe Luís dos Santos.*Emenda de fls. 011 de autoria do Vereador Filipe Luís dos 
Santos – APROVADA POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES. *Emenda de fls. 014 de 
autoria do Vereador Filipe Luís dos Santos – APROVADA POR UNANIMIDADE DOS 
PRESENTES.Após o presente projeto foi colocado em discussão e votação com a 
inclusão das emendas, sendo APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.
Com a palavra pela ordem o vereador Professor Filipe agradeceu aos colegas pela 
aprovação do presente projeto e pelo apoio para possibilitar um grande avanço da 
saúde na cidade. Em seguida deixou seu voto de pesar em razão do falecimento da 
GCM Fátima Viol, bem como a todas as vítimas da COVID-19 na cidade de Barba-
cena. Solicitou a população para que todos possam tomar os cuidados necessários 
para evitar a disseminação do vírus. No fim, parabenizou o vereador Thiago Martins 
pelo seu aniversário nesta data.Com a palavra pela ordem o vereador Donizete 
Medeiros informou que na data de ontem a Câmara realizou uma audiência pública 
com o Secretário Municipal de Saúde, Dr. Arinos, onde foram esclarecidos alguns 
pontos sobre a campanha de vacinação dos guardas municipais.Com a palavra pela 
ordem o vereador Thiago Martins disse que infelizmente vivemos um tempo bem 
triste, deixando seus sentimentos a todos os familiares das vítimas da COVID-19. 
Informou que estamos em um estado crítico, uma vez que os leitos de UTI estão es-
gotados e acredita que muitas pessoas ainda não têm noção do grau de letalidade 
que o vírus traz a todos, alertando a população para tomar os cuidados necessários, 
quais sejam, uso de máscara, álcool gel, evitar sair de casa e etc.O Sr. Presidente 
informou que hoje foi realizada uma ação, em parceria com a Assistência Social, 
a fim de arrecadar cestas básicas para atender aquelas pessoas que tem cadastro 
junto ao SEMAS.Com a palavra pela ordem o vereador Sandro Heleno parabenizou 
o Presidente pelo trabalho social realizado nesta Casa. Parabenizou em seguida o 
vereador Thiago Martins. Em seguida deixou o seu voto de pesar pelo falecimento 
do Sr. Rivelli e da GCM Fátima Viol.PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – EM 
BLOCO: 23.03.21 - Após discussão e votação as proposições do dia 23 de março 
último foram APROVADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.Com a palavra pela 
ordem o vereador José Bonifácio de Andrada reiterou os votos de pesar que já fo-
ram mencionados pelos colegas em razão da morte da GCM Fátima Viol, do Sr. José 
Rivelli, estendendo esse voto de pesar a todas as vítimas da COVID-19.TERCEIRA 
PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES – HORÁRIO: 21h07 - Com a palavra como 
orador inscrito deixou seus sentimentos a todos os profissionais da Guarda Muni-
cipal de Barbacena pelo falecimento da GCM Fátima Viol, relembrando que esteve 
com ela no último dia 08 de março. Deixou ainda seus sentimentos aos familiares 
do Sr. José Rivelli, agradecendo por tudo o que ele fez pelas entidades filantrópicas.
Com a palavra como orador inscrito o vereador Orlando Garcia parabenizou o vere-
ador Thiago Martins pelo seu aniversário, desejando muitos anos de vida e saúde.
Não havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente 
declarou encerrada a presente sessão às 20h43 e eu Raphael Almeida Pereira de 
Souza lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelo Presidente 
e pelo Secretário.Presidente: Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Secretá-
rio: Vereador Odair José Ferreira.

ATA 025/2021 - 020ª Sessão Ordinária – 27.04.2021 – 1º Período – 1º Ano da Le-
gislatura - Presidente: Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Secretário: 
Vereador Odair José Ferreira - Vereadores Presentes: Conforme registro em livro 
próprio.PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30 - E disse-lhes: Ide por 
todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será 
salvo; mas quem não crer será condenado. Marcos 16:15,16  - I - Leitura e Discus-
são das Atas - Ata n°. 022/2021 – Aprovada por unanimidade. II – Leitura da Cor-
respondência e Comunicações - Ofício 15/2021 – Gabinete do vereador Ewerton 
José Duarte Horta Júnior – comunicando que de acordo com a Resolução n°. 
370/2021 usará o nome parlamentar Pastor Ewerton.III – Apresentação de Propo-
sições - Do Vereador José Newton de Faria: - Indicação n°. 302/2021 – Ao Senhor 
Prefeito solicitando informações acerca do documento público assinado pela psicó-
loga Larissa Gava Andrade; - Indicação n°. 301/2021 – Recuperação do calçamento 
no aclive e calçamento de um trecho na parte superior da rua Ex-combatente José 
Agostinho Sacramento, Pontilhão; - Indicação n°. 284/2021 – Extensão da rede de 
iluminação pública na rua Glória Berenguer, próximo ao n°. 327 no bairro Guarani.
Do Vereador Thiago Martins: - Indicação n°. 188/2021 – Capina na Rua Washington 
Luiz no Santa Tereza I; - Indicação n°. 187/2021 – Capina na Rua Martinho Campos 
no São José; - Indicação n°. 186/2021 – Instalação de três redutores de velocidade, 
próximo à igreja, e dois redutores de velocidade, próximo ao Centro Espírita em 
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ponte do Cosme.Com a palavra pela ordem o vereador Thiago Martins disse estar 
constrangido com Decreto da Prefeitura que autoriza a realização de festas com 30 
pessoas, indagando quais os dados científicos utilizados no presente Decreto. Disse 
ainda que algumas Escolas do Município estão realizando aulas, acreditando que é 
um risco muito grande de uma criança contrair o vírus, sendo necessário parecer 
científico para o retorno das atividades, havendo ainda a informação de que não há 
mais leitos disponíveis.Em seguida o Sr. Presidente informou que não há nenhum 
Decreto sobre reabertura das escolas no Município de Barbacena, sendo debatido 
no Comitê quando será o melhor momento para o retorno, apenas isso.Com a pa-
lavra pela ordem o vereador Professor Filipe disse que compartilha da preocupação 
do vereador Thiago Martins, sobretudo com relação ao retorno das aulas presen-
ciais de determinada escola da cidade, sendo informado por algumas outras escolas 
que também vão retornar às atividades presenciais. Informou ainda que os repre-
sentantes dos trabalhadores que estão presentes no Comitê informaram que não 
estão sendo ouvidos, sendo necessário ter pluralidade no mesmo. Se recordou 
ainda da morte de uma Professora na cidade de Barbacena por conta da COVID-19. 
Acredita que boa parte das pessoas que discutem sobre o retorno das aulas presen-
ciais não estão preocupadas com as vidas, mas sim com a parte econômica, deixan-
do seu apoio a fala do vereador Thiago Martins.Do vereador Donizete Medeiros: - 
Indicação n°. 081/2021 – Solicita a realização de instalação de iluminação pública 
no trecho da BR 265 até a comunidade do Jacó; - Indicação n°. 209/2021 – Ao 
Senhor Prefeito solicitando explicação do não pagamento de remuneração propor-
cional às férias prêmio e licença médica.Do vereador Glauber Milagres Gava: - Indi-
cação n°. 289/2021 – Operação tapa buraco na rua Augusto Ferreira Paiva, Nova 
Suíça; - Indicação n°. 290/2021 – Operação tapa buraco na rua Pedro Estefano 
Trad, São Pedro; - Indicação n°. 291/2021 – Operação tapa buraco na avenida 
Governador Bias Fortes, Próximo da APEC, Passarinhos; - Indicação n°. 292/2021 
– Limpeza e capina da rua Coronel Belizário Paula Moreira, bairro de Fátima; - Indi-
cação n°. 293/2021 – Operação tapa buraco na rua Neca Tavares, bairro Diniz II; 
- Indicação n°. 294/2021 - Limpeza e capina na rua Thompson Flores, Boa Morte; 
- Indicação n°. 295/2021 – Operação tapa buraco na rua Paraopeba no cruzamento 
com a rua Rio Doce no Caiçaras; - Indicação n°. 296/2021 – Operação tapa buraco 
na rua Hermínia Delácio Teixeira no São Pedro; - Indicação n°. 297/2021 – Limpeza 
e capina da Avenida Governador Bias Fortes no Pontilhão; - Indicação n°. 298/2021 
– Reconstrução e desentupimento de bueiro na rua Engenheiro Pedro Victor Re-
nault, em frente ao n°. 156, linha d’oeste; - Indicação n°. 303/2021 – Solicita a 
revitalização da Ponte da Lavrinha no Ponte Cosme.Com a palavra pela ordem o 
vereador Glauber Milagres agradeceu ao servidor Júnior que esteve rondando o 
bairro do Carmo e Dom Bosco, efetuando a limpeza e capina de diversos locais. 
Mencionou ainda a situação do mau-cheiro, situação que já vem sendo discutida 
desde a legislatura passada, solicitando a Secretária de Governo que auxiliasse os 
vereadores nessa situação, uma vez que quando vereadora sempre pleiteou por 
essa situação. Do vereador Orlando José Garcia: - Indicação n°. 299/2021 – Calça-
mento da rua Celso Lobato Campos, Nova Suíça; - Indicação n°. 300/2021 – Calça-
mento da rua Raul Moreira Campos, Nova Suíça - Do vereador Sandro Heleno: - 
Indicação n°. 285/2021 – Troca de iluminação pública na rua Olga Monteiro de 
Araújo, bairro Passarinhos; - Indicação n°. 286/2021 – Finalização do calçamento, 
bem como a recuperação de parte do calçamento, troca de iluminação pública e 
limpeza urbana da rua Horácio Campos Belo no Caminho Novo; - Indicação n°. 
287/2021 – Recuperação do calçamento da rua Manoel de Oliveira Ferreira, Santa 
Cecília; - Indicação n°. 288/2021 – Operação tapa buraco na rua João Gualberto de 
Araújo.Com a palavra pela ordem o vereador Sandro Heleno disse que recebeu 50 
cestas básicas do vereador Doorgal Andrada, o que possibilitou o auxílio de muitas 
famílias. Disse ainda que é necessário a Comissão de Meio Ambiente reunir com a 
Diretoria do Meio Ambiente obre a questão do mau-cheiro.Do vereador José Boni-
fácio Couto de Andrada: - Requerimento n°. 043/2021 - Ao Senhor Prefeito para 
que preste informações a respeito do contrato de prestação de serviços do Instituto 
Áquila.Com a palavra pela ordem pela 2ª vez o vereador Thiago Martins mais uma 
vez ressaltou sua preocupação sobre o Decreto autorizando festas com 30 pessoas. 
Informou ainda que existe sim uma escola já funcionando com aulas presenciais, 
questionando ainda sobre a falta de fiscalização. Com relação à questão da audiên-
cia pública informou que ficou bem preocupado com o discurso da empresa, prome-
tendo alguns milagres empresariais, e o ganho que se tem com a Administração 
Pública é para investir no bem-estar das pessoas e não para se ter como lucro. 
Assim pelo que viu na Audiência Pública afirmou que se posiciona de forma contrá-
ria, haja vista a existência de algumas situações bem incomodas e que causaram 
alguma estranheza e preocupação.Com a palavra como Líder o vereador Glauber 
Milagres informou que assinou o requerimento juntamente com o vereador José 
Bonifácio, se colocando inteiramente à disposição para a resolução da presente si-
tuação. Disse ainda que o vereador Donizete pode contar com seu apoio, sobretudo 
na questão da valorização do servidor público e do reajuste dos salários dos servi-
dores da Prefeitura. Com a palavra como Líder o vereador Thiago Martins disse que 
é prioridade olhar a questão do funcionalismo que já se encontra defasado há al-
gum tempo e depois pesar na possibilidade de contratar a referida empresa ou 
outra qualquer. Disse estar preocupado com essa visão mais “motivacional” da Ad-
ministração Pública.Com a palavra pela ordem pela 2ª vez o vereador Professor Fi-
lipe informou que também assinou o referido requerimento, exaltando sua preocu-
pação com essa visão empresarial da Administração Pública. Afirmou ainda que o 
recurso investido na contratação da empresa pode ser investido em outras priorida-
des que hoje existem no Município. Lamentou profundamente o cancelamento do 
senso 2021 pelo atual Presidente da República.Com a palavra pela ordem o verea-
dor Odair Ferreira deixou suas ponderações informando que o projeto é bacana, 

com levantamentos e apontamentos relevantes, mas acredita que talvez não seja o 
momento mais adequado para a contratação do referido serviço. Informou ainda 
que é o momento de discernimento, haja vista que tem muitas pessoas desempre-
gadas e passando necessidades em razão da pandemia.O Sr. Presidente informou 
que qualquer pessoa que esteja em situação de vulnerabilidade possa procurar a 
Secretaria de Assistência Social.Com a palavra pela ordem o vereador José Newton 
informou que na última sessão foi informado que uma das escolas do Município não 
tem água e sabonete. Sendo assim o vereador compareceu à Secretaria de Educa-
ção a fim de tomar conhecimento de qual escola é essa, afirmando que é necessário 
que se traga o nome das escolas que estão passando dificuldades. Informou ainda 
que na emana passada foi feita uma manifestação por parte dos comerciantes, 
sendo importante a retomada das atividades econômicas, que são responsáveis 
pela gestão da riqueza da nação. Acredita que é necessário buscar meios de cons-
cientização da população e buscar meios para resolver a questão do comércio. Com 
relação ainda a questão dos servidores públicos, informou que o TCMG já ratificou 
que a revisão geral anual é constitucional e é ainda direito do servidor público. Lado 
outro, com relação ao Instituto Áquila informou que também assinou o requerimen-
to juntamente com outros vereadores, afirmando que é importante a fiscalização 
por parte do Legislativo, e a única dúvida gerada foi a modalidade de contratação 
adequada para o caso.Com a palavra pela ordem o vereador Paulinho do Gás disse 
que um assunto bem importante a ser destacado é o mau-cheiro, sendo que na 
Legislatura passada alguns vereadores visitaram algumas empresas, mas nada de 
irregular foi encontrado. Informou que a Comissão de Estudos Municipais, a qual é 
Presidente, vai trabalhar bastante em prol da comunidade para resolver o problema.
Com a palavra como Líder o vereador José Newton de Faria informou que foi com-
provado que por parte da empresa Five foi comprovado que não há qualquer irre-
gularidade, sendo tudo comprovado por meio de Inquérito Civil instaurado pelo 
Ministério Público. Acredita ser importante resolver a situação, mas sem tomar ati-
tudes precipitadas com as Empresas, havendo necessidade de laudos científicos, ou 
seja, elementos concretos, pois as empresas envolvidas auxiliam muito o Município, 
sobretudo na disponibilização de empregos para os munícipes.Com a palavra pela 
ordem pela 2ª vez o vereador Paulinho do Gás informou que como vereadores é 
necessário fiscalizar, podendo sim fazer esse papel junto às empresas.Com a pala-
vra como Líder o vereador Professor Filipe disse que o barato da democracia é dis-
cutir ideias sem discutir pessoas. Disse que concorda que a educação presencial é 
muito melhor, contudo é um risco muito grande o retorno precoce. Todos sabem a 
importância do trabalho, mas também é necessária cautela para não aumentar cada 
vez mais a disseminação do vírus. Ressaltou sobre a importância da valorização das 
vidas nas decisões do Poder Público.SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁ-
RIO: 20:30 - Discussão e Votação de ProjetosA) REDAÇÃO FINAL – PROJETO DE 
LEI - 1) Proj. Lei n°. 030/2021 – Institui no Município o selo “Parceiro da Inclusão” 
e dá outras providências.Após foi colocado em discussão o presente Projeto, sendo 
solicitadas vistas do presente pelo vereador Thiago Martins. CONCEDIDA VISTAS 
DO PRESENTE PROJETO AO VEREADOR THIAGO MARTINS.TERCEIRA PARTE – EN-
CERRAMENTO – ORADORES – HORÁRIO: 21h30 - Com a palavra para explicação 
pessoal o vereador José Newton de Faria disse que sabe que é função do vereador 
buscar solução para esses temas, colocando apenas que deve ser buscado o argu-
mento científico, o que segundo o vereador já foi apurado por meio de Inquérito 
Civil pelo Ministério Público, não encontrando qualquer irregularidade. Informou 
ainda que é importante respeitar o patrimônio pessoal das empresas investigadas, 
pois contribuem efetivamente para o Município.Com a palavra como orador inscrito 
o vereador Glauber Milagres agradeceu os moradores da rua Jair Sfredo, da Colônia 
Rodrigo Silva, e a sua equipe do gabinete, pelas reformas feitas na presente rua, 
com o apoio da comunidade.Com a palavra como orador inscrito o vereador Orlan-
do Garcia parabenizou a cidade de Alfredo Vasconcelos por 29 anos de emancipa-
ção.Com a palavra como orador inscrito o vereador José Bonifácio de Andrada in-
formou sobre a realização de obras de perfuração para instalação de poço artesiano 
na comunidade do Jacó. O SAS informou que toda a documentação para que a obra 
aconteça já foi autorizada, mas diz respeito apenas a perfuração, sendo necessário 
ainda a realização de todo o trâmite de processo licitatório para a instalação de 
materiais e equipamentos.Com a palavra como orador inscrito o vereador Donizete 
Medeiros disse que reuniu nessa manhã com o Prefeito e com sua equipe jurídica, 
que entendem que essa recomposição não pode ser dada pelo Executivo em razão 
de recente decisão do STF. Hoje entende-se por meio do art. 8º, inciso VIII, permi-
te a revisão geral anual, observando o limite do IPCA. Assim informou que no mo-
mento os servidores municipais não terão a recomposição. Informou que hoje te-
mos 71 guardas municipais, 22 na parte administrativa, 6 de férias, e em torno de 
43 guardas operacionais, 8 em cada equipe diurna e 6 em cada equipe noturna, 
solicitando ao Prefeito que possam nomear os aprovados da Guarda Municipal para 
possibilitar que cumpram efetivamente o papel com excelência.Com a palavra como 
orador inscrito o vereador Thiago Martins informou que é necessário observar se há 
água contaminada após a construção do poço artesiano na comunidade do Jacó 
antes que haja o consumo. Sobre a questão do mau-cheiro informou que é neces-
sária a realização de análise mais profunda, realizada por meio de medições com 
aparelhos próprios. Afirmou que a questão do mau-cheiro é explicita na cidade, 
sendo necessário ter o bom senso de ouvir a população. Disse ainda ser importante 
na política ouvir críticas para a melhoria da prestação do serviço público. Informou 
ainda que é necessário laudo científico para retorno das aulas e realização de festas 
com máximo de 30 pessoas. Sobre o comércio informou que não é contra o comér-
cio, mas sim quando é o momento mais adequado para o retorno.Com a palavra 
como Líder o vereador José Bonifácio de Andrada disse que gostaria de fazer refe-
rência a declaração do vereador Thiago sobre a potabilidade das águas, informando 
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que será devidamente verificado no momento oportuno.Foi solicitada uma parte 
pelo vereador Glauber que primeiramente parabenizou o trabalho realizado na co-
munidade do Jacó. Em seguida disse que essa política de criticar as pessoas já 
acabou e que a forma de vencer uma eleição é com proposta e com trabalho.Com 
a palavra como orador inscrito o vereador Paulinho do Gás informou que não está 
querendo “queimar o filme” de nenhuma empresa, apenas fiscalizar. Parabenizou 
ainda a cidade de Alfredo Vasconcelos e também a cidade de Carandaí que hoje 
completa 97 anos.Com a palavra como Líder o vereador Odair Ferreira cumprimen-
tou as cidades de Alfredo Vasconcelos e Carandaí por esta data importante. Cum-
primentou ainda aos vereadores que estão lutando pela construção do poço arte-
siano na comunidade do Jacó. Solicitou ainda ao Presidente desta Casa que fizesse 
em nome da Câmara um voto de profundo pesar pelo falecimento da Sra. Maria 
Barraca, esposa do ex-vereador desta Casa, Sr. Jair Barraca.Em seguida, cedeu uma 
parte ao vereador Orlando Garcia que informou que esse poço não é o primeiro que 
o SAS faz não, parabenizando assim o referido órgão.O Sr. Presidente informou ao 
vereador Odair Ferreira que salvo engano assinou o referido voto de pesar nesta 
data.Com a palavra como orador inscrito o vereador Professor Filipe disse sobre a 
importância de reforçar sobre a importância das campanhas de vacinação, sobretu-
do da 2ª dose.Com a palavra como orador inscrito o vereador José Newton disse 
que seu mandato anterior e nesse sempre lutou pelo retorno das atividades comer-
ciais e nunca escondeu isso.Não havendo mais oradores inscritos e nada mais ha-
vendo a tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão às 22h15 e eu 
Raphael Almeida Pereira de Souza lavrei a presente ata que após lida e aprovada 
será assinada pelo Presidente e pelo Secretário.Presidente: Vereador Ewerton José 
Duarte Horta Júnior - Secretário: Vereador Odair José Ferreira.

ATA 026/2021 - 021ª Sessão Ordinária – 29.04.2021 – 1º Período – 1º Ano da Le-
gislatura - Presidente: Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Secretário: Ve-
reador Odair José Ferreira - Vereadores Presentes: Conforme registro em livro pró-
prio.PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30 - E Jesus lhe respondeu, 
dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de 
Deus. Lucas 4:4 - I - Leitura e Discussão das Atas - Ata n°. 023/2021 – Aprovada 
por unanimidade.II – Leitura da Correspondência e Comunicações - Não houve.
PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA - Proj. Lei n°. 040/21 – Institui a Semana da 
Jornada Legislativa – Aut. Vereador Orlando José Garcia.SEGUNDA PARTE – ORDEM 
DO DIA – HORÁRIO: 19:41 - Discussão e Votação de Projetos - A) SEGUNDA DIS-
CUSSÃO – PROJETO DE LEI - 1) Proj. Lei n°. 030/2021 – Institui no Município o selo 
“Parceiro da Inclusão” e dá outras providências – Aut. Executivo.Após foi colocado 
em discussão e votação o referido projeto, e o mesmo foi APROVADO PELA UNA-
NIMIDADE DOS PRESENTES.B) PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE 
LEI - 1) Proj. Lei n°. 035/2021 – Denomina Travessa Maria Rota Bertolucci – Aut. 
Executivo.Após foi colocado em discussão e votação o referido projeto, o mesmo 
foi APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.C) PRIMEIRA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO – PROJETO DE RESOLUÇÃO - 1) Proj. Resolução n°. 002/2021 – Regu-
lamenta o artigo 46 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Barbacena, e 
dá outras providências – Aut. Mesa Diretora da Câmara.Durante a discussão do 
presente projeto, o vereador Professor Filipe solicitou vistas do mesmo. VISTAS 
CONCEDIDA AO VEREADOR PROFESSOR FILIPE.PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO EM BLOCO – 27.04.21 - Assim foram colocadas em discussão e votação 
as presentes proposições, em bloco, sendo APROVADAS PELA UNANIMIDADE DOS 
PRESENTES.TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES – HORÁRIO: 19h48 
- Com a palavra como orador inscrito o vereador Sandro Heleno informou que hoje 
esteve reunido com o Diretor do SAS, sendo uma visita muito proveitosa. Informou 
ainda que irá apresentar uma indicação na próxima semana a fim de auxiliar os 
deficientes para conseguirem suas carteiras de deficiente na cidade de Barbacena. 
Parabenizou ainda a Câmara Municipal pelo apoio aos deficientes.Com a palavra 
como orador inscrito o vereador Orlando Garcia informou que vai protocolar na Casa 
uma moção de aplauso ao programa contato direto, da rádio sucesso, por se tratar 
de um grande veículo de comunicação da nossa cidade.Com a palavra como orador 
inscrito o vereador Flávio Maluf informou que lamentavelmente ficou sabendo do 
falecimento do Elinho da Grambel, empresário, pai de família, homem que ajudou 
a construir os caminhos do Município, solicitando que a Câmara enviasse voto de 
pesar a família.Com a palavra como orador inscrito o vereador Professor Filipe dei-
xou seus sentimentos aos familiares do Sr. Elinho, bem como a todos que perderam 
seus entes queridos durante a pandemia. Registrou ainda seu agradecimento as 
Emendas Parlamentares do Deputado Estadual Betão para a cidade, que indicou 
uma emenda de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para a Escola Polivante e ou-
tra emenda de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para custeio do Hospital 
Regional de Barbacena. Agradeceu ainda ao Deputado Estadual Cristiano Silveira 
que apresentou uma indicação de emenda no valor de R$140.000,00 (cento e qua-
renta mil reais) para compra de viatura para Polícia Civil, visando a melhoria da 
segurança pública de Barbacena.Não havendo mais oradores inscritos e nada mais 
havendo a tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão às 19h58 e 
eu Raphael Almeida Pereira de Souza lavrei a presente ata que após lida e aprovada 
será assinada pelo Presidente e pelo Secretário.Presidente: Vereador Ewerton José 
Duarte Horta Júnior - Secretário: Vereador Odair José Ferreira.

ATA 027/2021 - 022ª Sessão Ordinária – 04.05.2021 – 1º Período – 1º Ano da Le-
gislatura - Presidente em exercício: Vereador Odair José Ferreira - Secretário ad 
hoc: Vereador José Bonifácio Couto de Andrada - Vereadores Presentes: Conforme 
registro em livro próprio.PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30 - En-
tão, aqueles três homens cessaram de responder a Jó; porque era justo aos seus 

próprios olhos. Jó 32:1.I - Leitura e Discussão das Atas - Ata n°. 024/2021 – Apro-
vada por unanimidade.Com a palavra pela ordem o vereador Roberto da Farmácia 
informou que participou de reunião no gabinete do Deputado Coronel Henrique na 
busca de viabilizar diversos recursos de extrema importância para a cidade de Bar-
bacena. No acordo, o Deputado informou que diligenciará a fim de viabilizar recur-
sos para várias áreas, o que será muito importante para Barbacena.II – Leitura da 
Correspondência e Comunicações - Não houve.III – Apresentação de Proposições 
- Do vereador Orlando Garcia: - Indicação n°. 325/2021 – Ao senhor Prefeito para 
que encaminhe a esta Casa projeto de Lei que dispõe sobre a inserção de profissio-
nais da área de serviço social e de psicologia nas escolas públicas municipais; - In-
dicação n°. 324/2021 – Ao senhor Prefeito para que encaminhe a esta Casa Projeto 
de Lei instituindo o Programa de Alimentação de Qualidade e Baixo Custo para a 
população de baixa renda no Município de Barbacena; - Indicação n°. 323/2021 – 
Ao senhor Prefeito para que encaminhe a esta Casa Projeto de Lei propondo o nome 
de Neida Gomes Dutra para a Rua C no Residencial Imperial no Monte Mário; - In-
dicação n°. 322/2021 – Ao senhor Prefeito para que encaminhe a esta Casa Projeto 
de Lei propondo o nome de Darcy Garcia Dutra para a Rua B, no Residencial Impe-
rial no Monte Mário; - Indicação n°. 305/2021 – Ao senhor Prefeito para que envie 
a esta Casa Projeto de Lei que institui no âmbito do Município de Barbacena condu-
ta para remoção do veículo em razão da infração de trânsito e dá outras providên-
cias.Do vereador Odair José Ferreira: - Indicação n°. 306/2021 – Colocação de lu-
minárias nos postes já existentes e a extensão da iluminação pública com a 
colocação de mais três postes nas imediações da fazenda do registro; - Indicação 
n°. 304/2021 – Operação tapa-buracos no beco do bolão em frente ao estádio do 
Andaraí; - Requerimento n°. 044/2021 – Requer seja consignado na ata dos traba-
lhos um voto de profundo pesar aos familiares de Maria do Carmo da Fonseca Pinto 
pelo seu falecimento.Do vereador Nilton Cézar de Almeida: - Indicação n°. 310/2021 
– Ao senhor Prefeito para que encaminhe a esta Casa Projeto de Lei que estabeleça 
controle e identificação da frota de veículos oficiais e a serviço do Município de 
Barbacena; - Indicação n°. 309/2021 – Ao senhor Prefeito para que encaminhe a 
esta Casa Projeto de Lei que estabeleça no âmbito do Município de Barbacena a 
criação da cipa escolar; - Indicação n°. 308/2021 – Ao senhor Prefeito para que 
encaminhe a esta Casa Projeto de Lei que estabeleça no âmbito do Município de 
Barbacena o Programa “Educação Financeira na Escola”; - Indicação n°. 307/2021 
– Troca e reparo imediato das lâmpadas queimadas nos postes da rua Mucuri, pró-
ximos ao n°. 115 e duas luminária dentro da praça da penha.Do vereador Glauber 
Milagres Gava: - Indicação n°. 312/2021 – Troca de lâmpadas na rua Dr. Armando 
de Oliveira, Fátima; - Indicação n°. 313/2021 – Troca de lâmpadas na rua Coronel 
Belizário Paula Moreira, Fátima; - Indicação n°. 314/2021 – Solicita apoio de mão 
de obra na construção do bueiro e captação de água pluvial na rua Horácio Teixeira 
Leite Guimarães, Fátima;  - Indicação n°. 315/2021 – Conserto do vazamento de 
esgoto no início da rua Santa Rita Durão, Carmo; - Indicação n°. 316/2021 – Solici-
ta que dê continuidade na captação na rua Francisco Marcelino de Assis no bairro 
de Fátima; - Indicação n°. 317/2021 – Operação tapa-buraco na rua Mário Luciano 
da Silva, Carmo; - Indicação n°. 318/2021 – Troca de lâmpadas na rua Antônio 
Milagres, Carmo; - Indicação n°. 319/2021 – Troca de lâmpadas na rua Padre Ma-
noel Rodrigues, Bom Pastor; - Indicação n°. 320/2021 – Troca de lâmpadas na rua 
Padre Tobias da Silva, Carmo; - Indicação n°. 321/2021 – Troca de lâmpadas na rua 
Capitão Antônio Ferreira Campos, Carmo.Com a palavra pela ordem o vereador 
Glauber Milagres agradeceu ao Cléssio, Juninho, Renato e vice-prefeito pela limpeza 
das praças e ruas por ele pleiteadas. Informou ainda a comunidade do bairro Dom 
Bosco que a parte que corta as estradas entre o bairro e o Aeroporto não pertence 
ao Município, solicitando já a capina do local. Informou que só hoje encaminhou 
mais de 10 proposições para troca de iluminação, solicitando a Prefeitura que não 
respondesse os ofícios sem a resolução dos problemas. Informou que não teve 
resposta em alguns de seus requerimentos, inclusive a convocação da Secretária de 
Educação.Do vereador Donizete Medeiros: - Indicação n°. 210/2021 - Solicita a 
reforma de pontes na comunidade dos Violetes; - Indicação n°. 211/2021 – Solicita 
melhorias na infraestrutura da ponte na comunidade do Zé Luiz.PROJETOS PROTO-
COLADOS NA CASA - Proj. Lei n°. 041/21 – Institui a Semana Municipal de Agricul-
tura Familiar, a ser celebrada, anualmente, na semana que compreende o dia 24 de 
julho e dá outras providências – Aut. Ver. José Donizete de Medeiros.- Proj. Lei n°. 
042/21 – Reconhece como de utilidade pública o Instituto de Capoeira Regional 
Dobrão de Prata – INCARDOP – Aut. Ver. Glauber Milagres Gava.- Proj. Lei n°. 
044/21 – Dispõe sobre as diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei Orça-
mentária do Município de Barbacena para o exercício de 2022 e dá outras providên-
cias – Aut. Executivo. - Proj. Emenda Constitucional n°. 002/21 – Acrescenta o inci-
so IX no art. 12 da Lei Orgânica do Município de Barbacena/MG – Aut. Vários 
Vereadores – para receber a emenda no prazo de 10 (dez) dias úteis de acordo com 
o art. 56, §4°, incisos I, II, III, IV, V e VI da Lei Orgânica do Município.SEGUNDA 
PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20:20 - Discussão e Votação de Projetos - 
Com a palavra pela ordem o vereador Glauber Milagres informou que o requerimen-
to por ele formulado é que os alunos e os professores sejam considerados como 
grupo de risco, para o retorno presencial das aulas. Disse ainda que seu gabinete 
fica aberto até anoite e não consegue fazer mais por falha do Executivo e muitas 
vezes faz funções que não são de vereador, tais como, capinar ruas e praças, trocar 
lâmpadas e etc. Informou ainda sobre a situação dos kits de merenda escolar, caso 
não haja resposta, fará um requerimento para abertura de CPI.Com a palavra pela 
ordem o vereador José Newton informou que hoje participou de uma passeata com 
o grupo escolas abertas, a fim de garantir o conteúdo das disciplinas, bem como 
restabelecer a saúde psicológica dos discentes e docentes, mantendo todos os pro-
tocolos de saúde. Parabenizou os pais, alunos, professores e donos de escolas que 
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estiveram nas ruas defendendo o retorno presencial das atividades escolares. Des-
tacou a presença Do Sr. José Maria Guimarães, um senhor de 80 anos, que partici-
pou de todo percurso da caminhada.Com apalavra pela ordem o vereador Professor 
Filipe disse que acompanhou a movimentação do grupo escolas abertas, afirmando 
que realmente é importante respeitar as posições contrárias, mas gostaria de cha-
mar atenção de algumas questões do presente movimento, acreditando que há 
uma preocupação de cunho econômica, uma vez que o momento sanitário atual 
não permite o retorno das atividades escolares presenciais. Destacou que algumas 
pessoas do movimento escolas abertas têm visto como inimigos as pessoas que 
pensam de forma diferente. Acredita ainda que só é possível um retorno após a 
vacinação em massa.A) REDAÇÃO FINAL – PROJETO DE LEI - 1) Proj. Lei n°. 
030/2021 – Institui no Município o selo “Parceiro da Inclusão” e dá outras providên-
cias – Aut. Executivo.Após foi colocado em discussão e votação o referido projeto, 
e o mesmo foi APROVADO COM 11 VOTOS FAVORÁVEIS E 1 ABSTENÇÃO.B) SE-
GUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI - 1) Proj. Lei n°. 035/2021 – 
Denomina Travessa Maria Rota Bertolucci – Aut. Executivo. Após foi colocado em 
discussão e votação o referido projeto, e o mesmo foi APROVADO POR UNANIMI-
DADE DOS PRESENTES.C) PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE RE-
SOLUÇÃO - 1) Proj. Resolução n°. 002/2021 – Regulamenta o artigo 46 do Regi-
mento Interno da Câmara Municipal de Barbacena, e dá outras providências – Aut. 
Mesa Diretora da Câmara.O presente Projeto de Resolução foi retirado pelo Presi-
dente em exercício.TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES – HORÁRIO: 
20h37 - Com a palavra como orador inscrito o vereador Professor Filipe informou 
que na última semana aconteceu uma situação com 2 professoras do Estadual, 
creditando as mesmas determinada doutrinação aos alunos, com relação a ativida-
des desenvolvidas no dia Internacional da Mulher. Acredita o vereador que é um 
absurdo que essas atividades eram sobre doutrinação, uma vez que apenas apre-
sentaram mulheres que foram importantes durante a história, deixando aqui seu 
apoio as Professoras. Trouxe a público ainda uma série de reclamações com relação 
ao transporte público no período noturno. A informação é de que algumas linhas 
não estão cumprindo seus horários no período noturno. Outra reclamação é que nos 
horários de pico os ônibus estão superlotados.Com a palavra como orador inscrito 
o vereador José Bonifácio informou que juntamente com o vereador Flávio Maluf 
fizeram solicitação de emenda parlamentar junto ao Deputado Estadual Doorgal 
Andrada para a Santa Casa de Misericórdia, indicando emenda no valor de 
R$150.000,00, sendo essa notícia muito importante para o Município. Em sequência 
informou que sobre a sinalização de contratação do Instituto Áquila protocolou um 
requerimento solicitando informações a Prefeitura sobre a modalidade de contrata-
ção. Informou ainda que em várias Municípios foram realizadas contratações de 
empresas especializadas em Gestão Pública, inclusive na modalidade de inexigibili-
dade de Licitação. Informou ainda que um dos requisitos para a contratação dos 
serviços mediante a modalidade inexigibilidade de licitação é a singularidade dos 
serviços a serem prestados. Assim, informou o vereador que o presente serviço 
pode ser prestado por outras empresas, o que não justifica a contração da referida 
empresa na modalidade de inexigibilidade de licitação. No caso da Prefeitura de 
Iturama o Tribunal de Contas de Minas Gerais entendeu como ilegal a contratação 
do Instituto Áquila, além de diversas outras cidades que decidiram apurar a presen-
te contratação. Além disso comentou sobre a logística de vacinação. Informou que 
desde o início temos dois centros de vacinação e como já disse em outras oportu-
nidades questionou a Secretária de Saúde a razão pela qual a vacinação não é 
descentralizada. No caso da vacinação a pé, houve um avanço, a vacinação foi 
transferida para o ginásio da Escola Estadual, possibilitando maior conforto, evitan-
do também aglomerações. Com relação à vacinação por meio de drive thru houve 
apenas a transferência para outros dois pontos, não havendo a descentralização, o 
que seria mais seguro para os idosos.Com a palavra como orador inscrito o verea-
dor Flávio Maluf agradeceu ao Deputado Doorgal Andrada pela emenda parlamen-
tar visando melhorias na Santa Casa da Misericórdia. Informou ainda que vem 
sendo abordado por servidores da Prefeitura Municipal que questionam sobre a 
recomposição salarial, acreditando que é necessário o Executivo Municipal se posi-
cionar sobre o tema. Disse ainda que é importante o retorno das sessões presen-
ciais na Câmara Municipal de Barbacena, como toda a segurança, o que será muito 
importante para a cidade de Barbacena, uma vez que a reunião online prejudica a 
interlocução e o entendimento das discussões.Com a palavra o vereador Professor 
Nilton informou que no sábado fez uma visita ao distrito de Correia de Almeida so-
licitando ao Município que venha reestabelecer as atividades de roçagem, capina, 
asfaltamento e outras nas vias do distrito uma vez que vários pontos precisam de 
atenção a fim de recuperar as presentes vias.Com a palavra como orador inscrito o 
vereador Professor Filipe reforçou as palavras do vereador Professor Nilton, sendo 
importante o Município verificar o edital aberto do banco de desenvolvimento de 
Minas Gerais, que prevê investimentos para a presente área, sendo ao todo 04 li-
nhas de crédito. Parabenizou o Partido dos Trabalhadores por ações sociais para 
arrecadação de alimentos, realizadas em todo o País.Com a palavra como orador 
inscrito o vereador Glauber Milagres ressaltou a situação dos servidores de carreira 
e sobre a importância da recomposição salarial dos mesmos.Com a palavra como 
orador inscrito o vereador José Newton de Faria disse que existe um concurso da 
Guarda Municipal em aberto, aguardando a nomeação dos aprovados, haja vista 
que há essa necessidade de nomeação para auxiliar no serviço dos mesmos. Sobre 
a recomposição salarial o vereador informou que é possível, há parecer o TCMG e 
reiterou o pedido ao Prefeito para que envie o projeto de lei prevendo sobre a re-
composição salarial dos servidores públicos do Executivo.Com a palavra como ora-
dor inscrito o vereador Orlando Garcia endossou as palavras do vereador Flávio 
Maluf, informando que o Executivo tem que dar atenção aos servidores públicos. 

Com relação a vacinação o vereador destacou a importância de novos pontos de 
vacinação.Não havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo a tratar o Sr. 
Presidente declarou encerrada a presente sessão às 21h20 e eu Raphael Almeida 
Pereira de Souza lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelo 
Presidente e pelo Secretário.Presidente em exercício: Vereador Odair José Ferreira 
- Secretário “ad hoc”: Vereador José Bonifácio Couto de Andrada.

ATA 028/2021 - 023ª Sessão Ordinária – 06.05.2021 – 1º Período – 1º Ano da 
Legislatura - Presidente: Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Secretário: 
Vereador Odair José Ferreira - Vereadores Presentes: Conforme registro em livro 
próprio.PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30 - No princípio era 
o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio 
com Deus. - Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito 
se fez. João 1:1-3 - I - Leitura e Discussão das Atas - Ata n°. 025/2021 – Aprovada 
por unanimidade. II – Leitura da Correspondência e Comunicações - Não houve. 
PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA - Proj. Lei nº. 043/21- “ Isenção de taxas de 
IPTU e taxas de coleta de lixo e iluminação pública para os portadores de neopla-
sia” - Aut. Ver. Glauber Milagres Gava - Veto Parcial ao Projeto de Lei nº. 033/20 
- Dispõe sobre a Política Municipal de estímulo e incentivo ao aproveitamento da 
energia solar de Barbacena – Aut. Executivo - Veto Parcial ao Projeto de Lei nº. 
020/21 - Dispõe sobre a reserva de vagas em estacionamento público e privado 
para mulheres em gestação e até 40(quarenta) dias após o parto – Executivo  - 
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA - HORÁRIO: 19h47. Discussão e Votação de 
Projetos - Com a palavra pela ordem o vereador Thiago Martins parabenizou os pro-
fissionais da medicina do município de Barbacena pelo trabalho realizado. Ressaltou 
ainda que é contrário ao retorno presencial das atividades escolares.a) REDAÇÃO 
FINAL – PROJETO DE LEI - 1) Proj. Lei nº. 035/21 – Denomina Travessa Maria Rita 
Bertolucci – Aut. Executivo.Após discussão e votação o presente projeto foi APRO-
VADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.b) PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
– PROJETO DE RESOLUÇÃO - 1) Proj. Resolução nº. 002/21 - Regulamenta o artigo 
46 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Barbacena, e dá outras providên-
cias – Aut. Mesa Diretora da Câmara.Com a palavra para levantar uma questão de 
ordem, o vereador Professor Filipe informou que protocolou nesta Casa um projeto 
de substitutivo ao Projeto de Resolução n°. 002/2021, informando que o texto do 
substitutivo tem preferência em votação sobre o texto original.Com a palavra para 
discutir o vereador José Bonifácio informou que o texto substitutivo tem prefe-
rência sobre o texto original na 2ª votação, antecipando, desde já, o seu pedido 
de vistas. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR JOSÉ BONIFÁCIO.PROPOSIÇÕES 
– DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM BLOCO: 04.05.21 - Após discussão e votação as 
presentes proposições foram APROVADAS PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. 
Com a palavra pela ordem o vereador Glauber Milagres solicitou que a Secretária de 
Educação fosse convocada para esclarecer alguns assuntos solicitados pelo verea-
dor.TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES – HORÁRIO: 20h10 - Com 
a palavra como orador inscrito o vereador José Bonifácio de Andrada informou que 
hoje foi publicado a Lei n°. 5.080, contudo lamentou que alguns dispositivos foram 
vetados, inclusive aquele que tratava sobre a concessão de redução de IPTU para 
imóveis que utilizarem energia solar.Com a palavra como Líder o vereador Glauber 
Milagres pediu para registar em ata as palavras proferidas pelo marido da Secretária 
de Governo, que foram ditas durante a sessão no Facebook: “Vou começar a ficar 
com ciúme, toda sessão você fala da Secretária de Governo, fala em toda sessão 
que está tirando dinheiro do próprio bolso, gosta de aparecer, toda sessão é isso. 
Sensacionalismo quem faz é você. Quando assumiu como suplente no mandato 
passado, não fez nada, só votava no que o Governo queria. Agora está querendo 
aparecer para a população. ” Com a palavra como orador inscrito o vereador Thiago 
Martins agradeceu a cooperação do Sr. Prefeito que afirmou o compromisso em 
apresentar projetos para regulamentar a questão dos animais no Município de Bar-
bacena, bem como a criação de uma pista de Skate na cidade.Com a palavra como 
orador inscrito o vereador Professor Nilton parabenizou o trabalho do Dr. Arinos, 
pela criação do laboratório pós-covid, sendo muito importante para aquelas pessoas 
que ficaram com sequelas da Covid-19. Ressaltou ainda que o País está sofrendo 
com a falta de insumos, o que tem atrasado a vacinação em massa no Brasil.Com 
a palavra como orador inscrito o vereador Orlando Garcia ressaltou a importância 
da transparência no Município de Barbacena.Com a palavra como orador inscrito o 
vereador Professor Filipe informou que o Executivo Federal tem culpa na questão do 
atraso da vacinação da população, haja vista ter recusado propostas de compra de 
vacinas.Com a palavra como Líder o vereador Thiago Martins teceu críticas ao Go-
verno Federal em razão da atual do País. Informou ainda que se coloca favorável às 
parcerias de moradores com a Prefeitura, desde que esses moradores sejam isentos 
de IPTU.Com a palavra como Líder o vereador José Bonifácio ressaltou a questão 
das parcerias, entendendo que é justa a isenção, já que é dever do Município a 
prestação dos serviços públicos.Com a palavra como orador inscrito o vereador 
Glauber Milagres ressaltou sobre a importância da regulamentação das parcerias, 
solicitando que constasse em ata as falas de um internauta que acompanhava a 
sessão no Facebook: “Você tem o microfone a disposição, eu não tenho. Vai fazer a 
sua função que é fiscalizar”.Com a palavra como orador inscrito o vereador Donizete 
Medeiros informou que foi até a Comunidade dos Violettis, bem como a Comuni-
dade do Jacob, informando que está buscando parcerias para a melhoria daquelas 
comunidades. Com a palavra como Líder o vereador Professor Filipe ressaltou sobre 
a importância da regulamentação das parcerias, colocando fim ao pagamento do 
IPTU daqueles que contribuírem.Não havendo mais oradores inscritos e nada mais 
havendo a tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão às 21h10 e 
eu Raphael Almeida Pereira de Souza lavrei a presente ata que após lida e aprovada 
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será assinada pelo Presidente e pelo Secretário.Presidente: Vereador Ewerton José 
Duarte Horta Júnior - Secretário: Vereador Odair José Ferreira.

ATA 029/2021 - 024ª Sessão Ordinária – 11.05.2021 – 1º Período – 1º Ano da Le-
gislatura - Presidente: Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Secretário: 
Vereador Odair José Ferreira - Vereadores Presentes: Conforme registro em livro 
próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30 - Então disse Jesus 
aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome 
sobre si a sua cruz, e siga-me. Mateus 16:24 I - Leitura e Discussão das Atas - Ata 
n°. 017/2021 – Aprovada por unanimidade. II – Leitura da Correspondência e Co-
municações - Não houve. III – Apresentação de Proposições - Do vereador Thiago 
Campos Martins: - Indicação n°. 242/2021 – Ao senhor Prefeito, para que encami-
nhe a esta Casa Projeto de Lei, modificando o artigo 06 da Lei n°. 3773 de 2003. 
Do vereador José Bonifácio Couto de Andrada: - Indicação n°. 321/2021 – Manu-
tenção da ponte na comunidade dos violetes, nas proximidades da comunidade do 
Jacob; - Indicação n°. 322/2021 – Pavimentação do trecho final da rua José Albino 
Pereira, na altura do Centro Estadual de Educação Especial Maria do Rosário; - In-
dicação n°. 345/2021 – Limpeza e manutenção das ruas Dirce Vieira e Pedro Puiat-
ti, ambas situadas no bairro Bom Pastor, bem como a manutenção e poda de árvo-
re na praça Joaquim Cândido Pereira no Bairro Jardim. Do vereador José Newton de 
Faria: - Indicação n°. 284/2021 – Solicita a extensão de rede de iluminação pública, 
com a instalação de postes de iluminação na estrada paralela ao Oleoduto da Petro-
brás no Distrito dos Costas da Mantiqueira; - Indicação n°. 326/2021 – Ao senhor 
Prefeito solicitando informações acerca do suposto fato de que ocorreu na casa de 
acolhimento institucional de Barbacena – CAIB; - Indicação n°. 327/2021 – Ao se-
nhor Prefeito solicitando providências jurídicas para a retomada do imóvel público 
localizado na rua Padre Antônio Maciel, n°. 123 Fundos, Santa Cecília; - Indicação 
n°. 328/2021 – Solicita manutenção (limpeza e capina) do entorno da creche esco-
la irmãos do caminho, localizada a rua José de Souza Ferreira, Boa Vista; - Indica-
ção n°. 356/2021 – Recuperação das estradas da comunidade da Chapada do Faria; 
- Indicação n°. 357/2021 – Solicita providências visando à interrupção de invasão 
de bens públicos localizados no início e nos fundos do bairro Nove de Março. Com 
a palavra pela ordem o vereador José Newton trouxe ao conhecimento da popula-
ção a entrega da primeira rua bloquetada na cidade de Barbacena. Agradeceu ainda 
a Secretaria de Obras pela limpeza das praças no bairro Jardim. Outra circunstância 
trazida pelo vereador foi o trabalho que tem sido realizado pela EPCAR no programa 
Força no Esporte, que atendem cerca de 200 crianças na cidade, inclusive com a 
entrega de cestas básicas. Do vereador Sandro Heleno: - Indicação n°. 330/2021 
– Que seja a presente encaminhada ao Sr. Prefeito Municipal para que tome provi-
dências, com urgência, para que se altere o 2] parágrafo do artigo 1º do Decreto 
7902/15; - Indicação n°. 346/2021 – Que seja a presente encaminhada ao Sr. Pre-
feito Municipal para que o mesmo possibilite o encaminhamento de Projeto de Lei 
que vislumbre a isenção das taxas e multas e o devido parcelamento do IPTU da-
queles que se encontram em débito no ano de 2020. Do vereador Donizete Medei-
ros: - Indicação n°. 213/2021 – Solicita a manutenção da ponte da estrada de 
acesso às Comunidades da Pedra, Barbosa, Zé Luiz e Caiero; - Indicação n°. 
213/2021 – Solicita a manutenção da ponte na Comunidade de São Sebastião de 
Torres. Do vereador Professor Nilton: - Indicação n°. 333/2021 – Recuperação as-
fáltica e operação tapa buracos na rua Humberto Candian no Nova Suíça; - Indica-
ção n°. 334/2021 - Recuperação asfáltica e operação tapa buracos em todo o dis-
trito de Correia de Almeida; - Indicação n°. 336/2021 – Troca e reparo imediato das 
lâmpadas queimadas nos postes da rua Cruz das Almas, no São José; - Indicação 
n°. 367/2021 – Troca e reparo imediato das lâmpadas queimadas no poste da Praça 
Doutor Jardim Esquina com a Rua Martinho Campos no São José. Do vereador Or-
lando Garcia: - Indicação n°. 335/2021 – Troca da iluminação da praça Professor 
Osmar Faria, localizada ao lado da Igreja da Glória, no São José; - Indicação n°. 
347/2021 – Calçamento da rua Benedito Barroso Faria, no João Paulo II; - Indicação 
n°. 348/2021 – Solicita a disponibilização de um caminhão adequado para fazer a 
coleta de lixo doméstico, camas, colchões velhos, restos de obras, etc; - Indicação 
n°. 349/2021 – Solicita um caminhão para fazer a aração dos pequenos produtores 
que não possuem recursos financeiros. Do vereador Glauber Milagres: - Indicação 
n°. 334/2021 – Operação tapa buraco na rua Manoel de Oliveira Ferreira, Santa 
Cecília; - Indicação n°. 337/2021 – Operação tapa buraco na rua Cônego Geraldo 
Magela, rua da Capela de Santo Expedito, Andaraí; - Indicação n°. 358/2021 – Ex-
tensão de rede, instalação de mais um poste na rua Horácio Teixeira Leite Guima-
rães, Fátima; - Indicação n°. 359/2021 – Braço e luminária para dois postes na 
avenida Olinda de Moura Cruz no Grogotó; - Indicação n°. 360/2021 – Limpeza e 
capina na rua Aniceto Puiati no Centro; - Indicação n°. 361/2021 – Limpeza e capi-
na da rua Rubens Crespo, Bairro do Carmo; - Indicação n°. 362/2021 – Operação 
tapa buraco na rua Professora Clotilde Rodrigues Costa, bairro do Campo; - Indica-
ção n°. 363/2021 – Recolhimento de lixos e entulho na rua Padre Márcio Vidigal, 
Grogotó; - Indicação n°. 364/2021 – Troca de lâmpadas na Avenida Sanitária, entre 
o Posto de Gasolina e a Avenida Pereira Teixeira.PROJETOS PROTOCOLADOS NA 
CASA - Proj. Lei n°. 045/21 – Institui em âmbito municipal a Campanha de Fomen-
to e Conscientização sobre a Importância da Doação de Sangue – Aut. Ver. Orlando 
José Garcia. - Veto Total ao Projeto de Lei n°. 021/21 – Dispõe sobre a prioridade 
na vacinação contra COVID-19 das pessoas com Transtorno do Espectro Autista, 
Síndrome de Down e Deficiência Intelectual no Município de Barbacena – Aut. Exe-
cutivo. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20:17 - Discussão e Vota-
ção de Projetos - Com a palavra pela ordem o vereador Glauber Milagres fez um 

requerimento verbal para as sessões da Câmara Municipal retornarem à modalidade 
presencial. Informou ainda a necessidade de melhorias a ponte da comunidade da 
Lavrinha, bem como que participará ativamente junto com a população do local 
para a realização das reformas, solicitando um apoio maior do Executivo. Disse 
anda que recebeu a resposta do requerimento n°. 039, no qual solicita uma expli-
cação escrita da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, informando que 
ficou preocupado com a resposta pois acredita que é necessário que todos assu-
mam os erros, não sendo cabível apenas culpar a gestão anterior.Com a palavra 
como Líder o vereador Glauber Milagres solicitou ainda a convocação da Secretária 
de Governo para prestar informações.Com a palavra pela ordem o vereador Profes-
sor Filipe disse estar preocupado com a demora do Executivo em tomar algumas 
providências, informando que a Câmara aprovou o encaminhamento do anteprojeto 
prevendo multa para quem furar a fila da vacinação, mas até então não fora enca-
minhado para esta Casa pelo Executivo.Com a palavra pela ordem o vereador Doni-
zete Medeiros informou que esteve na Ponte dos Violetes, juntamente com o vere-
ador José Bonifácio, mas que encontraram dificuldades em encontrar madeiras para 
o prosseguimento das obras. Informou ainda que entrou em contato com várias 
pessoas, mas ainda não encontraram os pranchões. Aproveitou a oportunidade para 
informar que encaminhou ofício para a Secretaria no dia 23 de janeiro e até o mo-
mento não obteve resposta, deixando uma crítica construtiva às Secretarias do 
Município para que respondam as solicitações dos vereadores.Com a palavra pela 
ordem o vereador Thiago Martins comentou sobre a necessidade de políticas públi-
cas para combater as desigualdades. Informou também estar preocupado com a 
demora em responder alguns requerimentos da Câmara Municipal de Barbacena.
Com a palavra pela ordem o vereador Orlando Garcia ressaltou a necessidade de 
auxiliar os moradores do bairro Nova Cidade, que estão em condições precárias. 
Lado outro, disse ainda que tem recebido diversas reclamações sobre o IPTU da 
cidade. Disse ainda sobre a importância da reforma da entrada da nossa cidade.
Com a palavra pela ordem pela 2ª vez o vereador Glauber Milagres agradeceu ao 
vereador Zé Malão pelos trabalhos comunitários realizados, sendo de muita impor-
tância para a cidade, mas deixou um apelo a Secretaria de Obras para que oportu-
nize pessoal e equipamentos para a capina e reformas de ruas na cidade.Em segui-
da o Sr. Presidente informou que na próxima quinta-feira a Secretária de Educação 
irá até a Câmara Municipal de Barbacena, conforme solicitação feita.Com a palavra 
pela ordem pela 2ª vez o vereador Donizete Medeiros informou que está aguardan-
do a resposta do Executivo Municipal explicando por qual razão não houve a revisão 
geral anual dos servidores da Prefeitura. Lado outro, solicitou que o Executivo pos-
sa responder os ofícios encaminhados pela Câmara Municipal de Barbacena.A) PRI-
MEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE RESOLUÇÃO - 1) Proj. Resolução 
n°. 002/2021 – Regulamenta o artigo 46 do Regimento Interno da Câmara Munici-
pal de Barbacena, e dá outras providências – Aut. Mesa Diretora da Câmara.Duran-
te a discussão do presente projeto, o vereador Glauber Milagres solicitou vistas do 
mesmo. VISTAS CONCEDIDA AO VEREADOR GLAUBER MILAGRES.TERCEIRA PAR-
TE – ENCERRAMENTO – ORADORES – HORÁRIO: 21h00 - Com a palavra como 
orador inscrito o vereador José Bonifácio de Andrada informou que o Projeto de Lei 
n°. 021/2021, aprovado por esta Casa, que dispõe sobre a prioridade na vacinação 
contra a COVID-19 das pessoas com Transtorno Espectro Autista, Síndrome de 
Down e Deficiência Intelectual no município de Barbacena, sendo que infelizmente 
a Câmara recebeu hoje o veto total ao referido projeto. Ressaltou que em outras 
unidades da federação houve um empenho do Executivo a fim de providenciar va-
cinas para o referido grupo.Com a palavra como orador inscrito o vereador José 
Newton de Faria informou que é direito constitucional do servidor público a revisão 
geral anual, solicitando ao Poder Executivo que promova os estudos e encaminhe a 
esta Casa um projeto prevendo a revisão geral anual dos servidores públicos da 
Prefeitura Municipal.Com a palavra como orador inscrito o vereador Glauber Mila-
gres disse estar muito triste com o veto total ao Projeto de Lei n°. 021/2021, infor-
mando que é necessário que nos coloquemos no lugar uns dos outros. Ressaltou a 
importância da valorização do servidor público, sendo necessária a revisão geral 
anual dos salários dos servidores da Prefeitura Municipal.Com a palavra como ora-
dor inscrito o vereador Professor Filipe disse que foi veiculado nas mídias recente-
mente sobre a possibilidade de fechamento da Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro, em razão do orçamento aprovado para desenvolvimento de suas atividades. 
Informou ainda que existe um orçamento paralelo de 3 bilhões de verbas fora do 
orçamento, aproveitando a oportunidade para criticar o atual governo federal em 
razão das prioridades orçamentárias.Com a palavra como Líder o vereador Thiago 
Martins disse que gostaria muito que o Executivo respondesse as demandas dos 
vereadores, propondo inclusive que fosse realizada uma reunião entre os vereado-
res para resolver a questão.Com a palavra como orador inscrito o vereador Orlando 
Garcia informou que suas indicações também não têm sido respondidas, lamentan-
do tal fato. Lamentou ainda o veto total ao Projeto de Lei n°. 021/2021 de autoria 
do vereador José Bonifácio de Andrada.Com a palavra como Líder o vereador José 
Bonifácio de Andrada ressaltou a fala do vereador Glauber Milagres sobre a gestão 
de seu pai, Prefeito Martim Andrada, que muito foi importante para a valorização 
dos servidores públicos.Com a palavra como Líder o vereador Odair Ferreira deixou 
seus sentimentos aos familiares de Elaine e Irene, que eram suas vizinhas, e fale-
ceram por conta da COVID-19. Enfatizou que em muitos bairros da cidade de Bar-
bacena pode-se observar que muitas lâmpadas estão queimadas há algum tempo, 
mais de 04 meses algumas. Disse ainda que alguns locais da cidade precisam de um 
olhar especial em razão do número grande de buracos nas vias e outros problemas 
estruturais, solicitando ao Secretário de obras que atenda às demandas encaminha-
das pela Câmara Municipal de Barbacena. Não havendo mais oradores inscritos e 



9

BARBACENA, QUARTA-FEIRA, 10 DE NOVEMBRO DE 2021
nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão 
às 21h50 e eu Raphael Almeida Pereira de Souza lavrei a presente ata que após lida 
e aprovada será assinada pelo Presidente e pelo Secretário.Presidente: Vereador 
Ewerton José Duarte Horta Júnior - Secretário: Vereador Odair José Ferreira.

ATA 030/2021 - 025ª Sessão Ordinária – 13.05.2021 – 1º Período – 1º Ano da 
Legislatura - Presidente: Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Secretário: 
Vereador Odair José Ferreira - Vereadores Presentes: Conforme registro em livro 
próprio.PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30 - Porque por tuas 
palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Mateus 12:37 - 
I - Leitura e Discussão das Atas - Ata n°. 027/2021 – Aprovada por unanimidade.
II – Leitura da Correspondência e Comunicações - Ofício 083/2021 – Gabinete da 
Prefeitura de Barbacena – solicitando o reagendamento da convocação da Secre-
tária Municipal de Educação.PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA - Proj. Lei n°. 
047/21 – Dispõe sobre medidas de prevenção e combate à importunação sexual 
no âmbito do serviço público de transporte coletivo – Aut. Executivo.- Proj. Lei 
n°. 048/21 – Dispõe sobre a vedação da admissão, no âmbito da Administração 
Direta e Indireta do município, de pessoas condenadas com base na Lei Federal n°. 
11.340, de 07 de agosto de 2006 – Aut. Executivo.- Proj. Lei n°. 050/21 – Institui 
a obrigatoriedade de realização do exame de mamografia no prazo máximo de 30 
(trinta) dias a partir da solicitação médica – Aut. Vereador Orlando José Garcia.
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19:45 - Discussão e Votação de 
Projetos -  A) PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE RESOLUÇÃO - 1) 
Proj. Resolução n°. 002/2021 – Regulamenta o artigo 46 do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Barbacena, e dá outras providências – Aut. Mesa Diretora da 
Câmara.Após a discussão e votação do presente projeto, o mesmo foi APROVADO 
COM 11 VOTOS A FAVOR E 02 ABSTENÇÕES.PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VO-
TAÇÃO EM BLOCO: 11.05.21 -  Após a discussão e votação em bloco das presentes 
proposições, as mesmas foram APROVADAS POR UNANIMIDADE.Com a palavra 
pela ordem o vereador Roberto da Farmácia informou que hoje participou de uma 
reunião com o Prefeito, oportunidade que foi informado que a partir de segunda-
feira começará a entrega das merendas. Foi colocado em discussão ainda a Lei do 
Recuo, que será de muita importância para a cidade.Com a palavra pela ordem o 
vereador Thiago Martins informou que protocolou uma série de projeto e hoje só 
há apenas 01 (um) projeto em pauta. Com relação a convocação da Secretária 
Municipal de Educação informou não entender a convocação da mesma, haja vista 
que acabou de ser nomeada.Com a palavra pela ordem o vereador Orlando Garcia 
ressaltou a importância das merendas para as famílias que estão passando neces-
sidades.TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES – HORÁRIO: 19h59 
- Com a palavra como orador inscrito o vereador José Bonifácio de Andrada disse 
que acabou de receber a notícia que a partir de segunda-feira serão entregues 
os kits de merenda para as crianças, ressaltando tratar-se de uma notícia impor-
tante. Comentou ainda sobre a informação prestada pela Secretária de Governo 
que afirma que o Município não tem recurso suficientes para a entrega dos kits 
durante todo o ano, ficando preocupado com a questão dos recursos, inclusive em 
razão da intenção de contratação do Instituto Áquila. Informou que estamos em um 
momento de pandemia, mas algumas necessidades tem que ser prioridades pelo 
Município. Com a palavra como orador inscrito o vereador Donizete Medeiros disse 
ter sido comunicado que os aprovados no concurso da Guarda-Municipal serão em 
breve nomeados. Solicitou ainda o auxílio dos vereadores para fiscalizar possível 
aumento nas contas de água da COPASA. Com a palavra como Líder o vereador 
Glauber Milagres parabenizou o vereador José Bonifácio pela fala anterior. Aprovei-
tou a oportunidade para falar com os colegas sobre a volta das sessões presenciais, 
para facilitar os andamentos dos projetos. Informou que é possível verificar no site 
da Prefeitura a promoção pessoal de algumas pessoas, acreditando que o site da 
Prefeitura não deve ser utilizado para imagem pessoal.Com a palavra como orador 
inscrito o vereador Thiago Martins disse que gostaria de solicitar que a Câmara Mu-
nicipal de Barbacena o estudo feito pela Prefeitura anterior que justificou o aumento 
de IPTU na cidade. Disse ainda não se sentir confortável para retornar as atividades 
presenciais da Câmara Municipal de Barbacena, em razão da situação atual. Disse 
ainda que para resolver a questão do mau cheiro é necessária a contratação de 
uma equipe técnica, que hoje não temos em Barbacena.Com a palavra como ora-
dor inscrito o vereador Professor Filipe disse que concordava com as palavras do 
vereador Thiago Martins, acreditando que não é o melhor momento para o retorno 
presencial das atividades da Câmara Municipal de Barbacena. Registrou que hoje é 
uma data muito importante, a abolição da escravatura.Com a palavra como orador 
inscrito o vereador Sandro Heleno informou ter visitado o grupo FIVEN junto com os 
demais vereadores e Prefeito, sendo todos muito bem atendidos e esclarecidos no 
loca, deixando seus agradecimentos.Com a palavra como orador inscrito o vereador 
Orlando Garcia justificou sua ausência na visita a empresa FIVEN em razão de um 
resfriado.Com a palavra como Líder o vereador Thiago Martins informou mais uma 
vez que é necessária a participação de profissional técnico para avaliar a questão 
do mau cheiro na cidade, haja vista o risco que muitas substâncias causam a saú-
de da população. Em seguida o vereador Professor Filipe solicitou uma parte em 
suas palavras, a qual foi concedida pelo vereador Thiago Martins, informando que 
esteve hoje na FIVEN a fim de conhecimento da situação, esclarecendo que é uma 
situação preocupante pois há a queima de materiais derivados do petróleo, fazendo 
coro a manifestação do vereador Thiago Martins, a fim de utilização de critérios 
técnicos para solução do problema. Em seguida o vereador Sandro Heleno também 

solicitou uma parte nas palavras no vereador Thiago Martins, sendo concedida. 
Assim, informou o vereador Sandro Heleno que estava presente juntamente com o 
vereador Professor Filipe, solicitando um relatório ao Diretor da empresa FIVEN, a 
fim de divulgar as informações a toda população. Prosseguindo o vereador Thiago 
Martins enfatizou a necessidade de contratação técnica para proceder as análises 
corretas e resolver a situação de uma vez por todas, já que se prolonga por mais de 
5 anos. Reforçou ainda sobre a necessidade da análise dos estudos que embasaram 
o aumento do IPTU na cidade.Não havendo mais oradores inscritos e nada mais 
havendo a tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão às 20h40 e 
eu Raphael Almeida Pereira de Souza lavrei a presente ata que após lida e aprovada 
será assinada pelo Presidente e pelo Secretário.Presidente: Vereador Ewerton José 
Duarte Horta Júnior - Secretário: Vereador Odair José Ferreira.

ATA 031/2021 - 026ª Sessão Ordinária – 18.05.2021 – 1º Período – 1º Ano da 
Legislatura - Presidente: Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Secretário: 
Vereador Odair José Ferreira - Vereadores Presentes: Conforme registro em livro 
próprio.PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30 - Ele viu dois barcos 
no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as 
redes. Lucas 5:2. I - Leitura e Discussão das Atas - Ata n°. 026/2021 – Aprovada por 
unanimidade.II – Leitura da Correspondência e Comunicações - Ofício n° 085/2021 
– Gabinete do Prefeito – comunicando abertura de Crédito Especial ao orçamento 
vigente. - Convocação da Secretária Municipal de Educação Mara Cristina Picci-
nin de Souza de acordo com o Requerimento nº. 035/21 de autoria do Vereador 
Glauber Milagres Gava.Foi lido o Requerimento n°. 035/21 de autoria do Vereador 
Glauber Milagres Gava. Após a Secretária de Educação sanou os questionamentos 
levantados no referido requerimento. Sobre a alimentação escolar informou que 
os kits de agricultura familiar começaram a ser distribuídos, sendo que hoje temos 
distribuídos 1.732 kits da agricultura familiar, informando ainda que até o dia 27/05 
serão entregues 7.251 kits distribuídos àquelas famílias que manifestaram inte-
resse na aquisição.Após os esclarecimentos, o Ilustre vereador Glauber Milagres 
questionou a Ilustre Secretária nos seguintes termos: Quanto de dinheiro tem em 
caixa? Quanto é repassado para merenda? Os transportes escolares poderão ser 
utilizados para entrega dos kits em alguns casos? Os alunos já receberam alimen-
tação esse ano? Existe repasse mensal para alimentação escolar?  Em seguida a 
Ilustre Secretaria informou que a verba para a merenda é dividida em 10 parcelas, 
sendo distribuída com a quantidade de alunos do censo anterior, com a base de 
2020. Informou ainda que a Secretaria está de portas abertas para auxiliar os 
diretores das escolas na distribuição dos kits.Com a palavra o vereador Professor 
Filipe perguntou a Ilustre Secretária por qual motivo a programação para entrega 
dos kits não foi realizada antecipadamente? Existe alguma orientação para os pais 
acerca da entrega dos kits? Qual a periodicidade da entrega dos kits? Quantos alu-
nos são contemplados com os kits? Em seguida a Secretária informou que os pais 
serão todos informados sobre a entrega dos kits. Quanto ao atraso informou que 
está completando 7 dias de gestão e ainda não tem todos os detalhes da gestão 
anterior.Com a palavra o vereador Donizete Medeiros questionou se é possível a 
entrega dos 4 kits para as famílias neste ano, informando a Secretária que sim.
Com a palavra o vereador Orlando Garcia perguntou a Secretária o que vem no kit 
de 1 real? Questionando ainda qual a razão do atraso na entrega.Em seguida, a 
Ilustre Secretária informou que a merenda escolar é complementar a alimentação 
da família, mas não tem condições de suprir todas as necessidades das crianças. 
Ressaltou ainda a importância de comprovação de qualidade dos alimentos antes da 
aquisição pelo Município.Com a palavra o vereador José Bonifácio de Andrada ques-
tionou a Secretária sobre a possibilidade de contratação direta da merenda escolar. 
Perguntou ainda se há recurso para a entrega das merendas durante todo o ano 
letivo? SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA HORÁRIO: 20h30 - Discussão e Votação 
de Projetos - Em seguida, a Ilustre Secretária informou que não pode responder 
o que aconteceu na última gestão, pois tem apenas 7 dias à frente da Secretaria, 
afirmando que terá a princípio a distribuição de 8 kits até o fim do ano.Com a pala-
vra o vereador Odair Ferreira questionou qual o valor total dos 8 kits. Em seguida, 
a Ilustre Secretária informou que os kits ficarão no valor de R$54,76 para cada um 
dos 7.251 alunos.Com a palavra o vereador Odair Ferreira questionou ainda sobre 
as estratégias para acolher os alunos.Em seguida, a Ilustre Secretária informou que 
é importante conhecer a realidade de cada escola para auxiliá-los na entrega dos 
alimentos.Com a palavra o vereador José Newton de Faria ressaltou que está sendo 
realizado um trabalho sério pela Secretária, parabenizando a mesma.Com a palavra 
o vereador Roberto da Farmácia também parabenizou a Secretária pelo início de 
trabalho e colocou-se à disposição da mesma para ajudar no quer for possível.Com 
a palavra o vereador Professor Nilton desejou sucesso e boa sorte a Secretária, 
informando que acredita que a atual gestão conduzirá da melhor forma possível a 
questão das merendas escolares. Com a palavra o vereador Sandro Heleno também 
parabenizou a Ilustre Secretária, agradecendo por sanar todas as dúvidas.TERCEI-
RA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES – HORÁRIO: 21h30 - Com a palavra 
como Líder o vereador Roberto da Farmácia solicitou a interrupção da sessão às 
21h31, retornando às 21h40.Não havendo mais oradores inscritos e nada mais 
havendo a tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão às 21h45 e 
eu Raphael Almeida Pereira de Souza lavrei a presente ata que após lida e aprovada 
será assinada pelo Presidente e pelo Secretário.Presidente: Vereador Ewerton José 
Duarte Horta Júnior - Secretário: Vereador Odair José Ferreira.
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