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BARBACENA, QUINTA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2021

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento

Secretária: Tatiana Filardi de Campos 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO - SEPLAN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA - PREGÃO ELETRÔNICO – PE 066/2021 
– PRC 132/2021. OBJETO: Aquisição de equipamentos odontológicos. Abertura: 
26/11/2021 – Horário: 09:00. Informações: licitacao@barbacena.mg.gov.br – Mar-
cos Vinícius do Carmo - Diretor de Licitações.

EXTRATO DE CONTRATOS
Extrato de Contrato de Aquisição nº 093/2021. Contratante: Município de Barba-
cena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de Gabine-
te – SEGAB. Contratada: INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, empresa 
inscrita no CNPJ sob o nº 36.680.482/0001-15. Processo Licitatório nº 105/2021 
– Pregão Eletrônico nº 051/2021. Objeto: A aquisição de gêneros alimentícios e 
acessório – café, açúcar, adoçante e filtro de papel, para atender as necessidades 
da SEGAB – Secretaria Municipal de Gabinete, conforme condições e especificações 
quantitativas e qualitativas contidas no Edital. Valor total: R$ 4.494,00 (quatro mil 
quatrocentos e noventa e quatro reais). Data de assinatura: 11/11/2021. Vigência: 
12 (dozome das partes que assinam: Carlos Augusto Soares do Nascimento (Prefei-
to Municipal), Gustavo Ferreira de Souza (Secretário Municipal de Governo - SEGAB) 
e Paulo Antônio Muniz da Silva (Contratada). Gerência e Fiscalização Contratual: 
Bianca Vespoli.

Extrato de Contrato de Aquisição nº 094/2021. Contratante: Município de Barba-
cena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de Gabine-
te – SEGAB. Contratada: JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO - EPP, empresa 
inscrita no CNPJ sob o nº 22.276.236/0001-98. Processo Licitatório nº 105/2021 
– Pregão Eletrônico nº 051/2021. Objeto: A aquisição de gêneros alimentícios e 
acessório – café, açúcar, adoçante e filtro de papel, para atender as necessidades 
da SEGAB – Secretaria Municipal de Gabinete, conforme condições e especificações 
quantitativas e qualitativas contidas no Edital. Valor total: R$ 742,50 (setecentos 
e quarenta dois reais e cinquenta centavos). Data de assinatura: 11/11/2021. Vi-
gência: 12 (doze) meses. Nome das partes que assinam: Carlos Augusto Soares do 
Nascimento (Prefeito Municipal), Gustavo Ferreira de Souza (Secretário Municipal 
de Governo - SEGAB) e Jonathan de Albuquerque Reino (Contratada). Gerência e 
Fiscalização Contratual: Bianca Vespoli.

Extrato de Contrato de Aquisição nº 095/2021. Contratante: Município de Barba-
cena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de Gabinete 
– SEGAB. Contratada: CLEISSON VITOR R DA CUNHA EIRELI, empresa inscrita no 
CNPJ sob o nº 20.753.595/0001-63. Processo Licitatório nº 105/2021 – Pregão 
Eletrônico nº 051/2021. Objeto: A aquisição de gêneros alimentícios e acessório 
– café, açúcar, adoçante e filtro de papel, para atender as necessidades da SEGAB 
– Secretaria Municipal de Gabinete, conforme condições e especificações quantita-
tivas e qualitativas contidas no Edital. Valor total: R$ 843,84 (oitocentos e quarenta 
e três reais e oitenta e quatro centavos). Data de assinatura: 11/11/2021. Vigên-
cia: 12 (doze) meses. Nome das partes que assinam: Carlos Augusto Soares do 
Nascimento (Prefeito Municipal), Gustavo Ferreira de Souza (Secretário Municipal 
de Governo - SEGAB) e Cleisson Vitor Rafael da Cunha (Contratada). Gerência e 
Fiscalização Contratual: Bianca Vespoli.

Extrato de Contrato de Empreitada nº 096/2021. Contratante: Município de Bar-
bacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de Obras 
Públicas - SEMOP. Contratada: BMB CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, 
empresa inscrita no CNPJ sob o nº 39.574.639/0001-16. Processo Licitatório nº 
095/2021 – Tomada de Preço nº 009/2021. Objeto: A contratação de empresa es-
pecializada em obras de pavimentação e drenagem de vias para realização destes 
serviços em trecho da Rua Faustino Ferreira, no Distrito de Senhora das Dores, 
segundo contrato de repasse CAIXA Nº 884604/2019, conforme especificações e 
estimativa de quantitativo constantes no Anexo 03, memorial descritivo, planilha 
orçamentária, cronograma físico-financeiro, composição do BDI, projeto básico, mi-
nuta de contrato e demais anexos, que são partes integrantes deste edital. Valor 
total: R$ 240.007,65 (duzentos e quarenta mil sete reais e sessenta e cinco centa-
vos). Data de assinatura: 11/11/2021. Vigência: 12 (doze) meses. Nome das partes 
que assinam: Carlos Augusto Soares do Nascimento (Prefeito Municipal), Jefferson 
Viana Valentim de Carvalho (Secretário Municipal de Obras Públicas - SEMOP), e 
Leandro Rodrigues Pereira (Contratada). Gerência e Fiscalização Contratual: Lean-
dro Rettore Ferreira Garcia, e sua fiscalização será por Comissão Fiscalizadora a ser 
designada por portaria. 

EXTRATO DE CONVÊNIO

Extrato de CONVÊNIO 035/2021 - Partes: Município de Barbacena – CNPJ 
17.095.043/0001-09 através da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e 

Culturae UNINTER Educacional S/A – Mantenedora do Centro Universitário UNIN-
TER,CNPJ: 02.261.854/0001-57. Objeto: O presente convênio tem por objetivo 
proporcionar estágio curricular supervisionado nas escolas da rede municipal de 
ensino, através da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura – SEDEC, 
aos alunos regularmente matriculados na UNINTER nos cursos de Artes Visuais (ba-
charelado e licenciatura), Ciências Biológicas (bacharelado e licenciatura), Ciências 
da Religião (licenciatura), Educação Física (bacharelado e licenciatura), Geografia 
(bacharelado e licenciatura, formação pedagógica e segunda licenciatura), História 
(licenciatura, segunda licenciatura e formação pedagógica), Letras (licenciatura e 
segunda licenciatura), Matemática (licenciatura e segunda licenciatura) e Pedagogia 
(licenciatura e segunda licenciatura). Data de assinatura: 15 de outubro de 2021.
Assinam: Pelo Município de Barbacena, Carlos Augusto Soares do Nascimento Dias, 
Prefeito Municipal, Mara Cristina Piccinin de Souza, Secretária Municipal de Educa-
ção, Desporto e Cultura e Cristofer Adônis da Cruz e Luciana de Souza, represen-
tantes da UNINTER Educacional S/A.

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

Diretor: Fábio Russo Guimarães

SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR - SIMPAS

EXTRATO DE PORTARIA
O DIRETOR DO SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AO SERVI-
DOR – SIMPAS, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis 
em vigor, em especial o art. 5º da Lei Municipal nº 4.976/2019; RESOLVE:

PORTARIA Nº 34/2021 - CONCEDER pensão por morte em cota parte de 100% 
(cem por cento) com efeito retroativo à 10/09/2012 à beneficiária Vanderleia Apa-
recida do Carmo, CPF nº 076.729.226-02, filha inválida do ex-servidor Manoel Vi-
cente do Carmo, falecido em 26/03/2010, CPF nº 151.156.406-78, aposentado, 
matrícula 25.630, de acordo com o art. 40, § 7º, I, da Constituição Federal de 
1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, e art. 229, II, a, 
da Lei Municipal nº 3.245/1995, nos termos do Acórdão proferido nos autos de nº 
1.0056.12.015630-4/002.Barbacena, 10 de novembro de 2021. Fábio Russo Guima-
rães - Diretor do SIMPAS.

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
Presidente: Ewerton José Duarte Horta Júnior

ATAS
ATA 033/2021 - 028ª Sessão Ordinária – 25.05.2021 – 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 - Bem-aventurado 
aquele que teme ao SENHOR e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho 
das tuas mãos; feliz serás, e te irá bem. Salmos 128:1,2 - I - Leitura e Discussão 
das Atas - Ata n°. 030/2021 – Aprovada por unanimidade. II – Leitura da Corres-
pondência e Comunicações - Não houve. III – Apresentação de Proposições - Do 
vereador Odair José Ferreira: - Requerimento n°. 051/2021 – Requer seja consig-
nado na ata dos trabalhos um voto de profundo pesar aos familiares de Irene 
Claudino da Silva pelo seu falecimento; - Requerimento n°. 052/2021 – Requer seja 
consignado na ata dos trabalhos um voto de profundo pesar aos irmãos Edilaine e 
Eduardo, à mãe Elizabeth, ao pai Dentinho e a todos os familiares de Elaine Carva-
lho Chaves, pelo seu falecimento; - Indicação n°. 365/2021 – Operação tapa bura-
cos na rua Edir da Rocha no bairro Guarani; - Indicação n°. 366/2021 – Operação 
tapa buracos na rua Paracatu, no bairro Caiçaras; - Indicação n°. 415/2021 – Pavi-
mentação da rua José Marciano Bernini, paralela com a rua Maria Ceolin, Colônia 
Rodrigo Silva. Do vereador Thiago Campos Martins: - Requerimento n°. 050/2021 
– Reitera o constante no Requerimento n°. 068/2020 em anexo.Do vereador Pauli-
nho do Gás: - Requerimento n°. 053/2021 – Requer seja expedida moção de aplau-
sos a ser enviada ao servidor público municipal aposentado no dia 07/05/2021, 
pelos relevantes serviços prestados à população do Município de Barbacena; - Re-
querimento n°. 054/2021 – Requer seja expedida moção de aplausos a ser enviada 
ao servidor público municipal Joselito Silva, aposentado no dia 11/05/2021, reco-
nhecendo os relevantes serviços prestados à população do Município de Barbacena.
Do vereador José Newton de Faria: - Requerimento n°. 056/2021 – Requer seja 
expedida moção congratulatória ao investigador de polícia civil, senhor Márcio Hilá-
rio Lopes da Costa Júnior, pelos relevantes serviços prestados a Barbacena e região; 
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- Requerimento n°. 057/2021 – Requer seja expedida moção congratulatória ao 
investigador de Polícia Civil, senhor Roberto de Oliveira Abrantes pelos serviços 
prestados a Barbacena e região; - Indicação n°. 383/2021 – Solicita a nomeação de 
todos os candidatos aprovados no concurso público para provimento de cargos no 
Município de Barbacena, realizado em 2015; - Indicação n°. 384/2021 – Ao senhor 
Prefeito para que encaminhe a esta Casa projeto de Lei denominando a rua sem 
denominação no bairro Boa Vista, com o nome de rua José Cândido Mendes; - In-
dicação n°. 385/2021 – Solicita a regulamentação, através de Lei, da rua Professor 
João Tomas no bairro Vilela; - Indicação n°. 386/2021 – Solicita a criação de Pro-
grama de Retomada Fiscal no âmbito do Município de Barbacena, com o fim de 
autorizar os contribuintes inscritos em dívida ativa a negociar os débitos com bene-
fícios, nos moldes do Programa do Governo Federal; - Indicação n°. 398/2021 – 
Pavimentação asfáltica da rua Maranhão, bairro Padre Cunha; - Indicação n°. 
399/2021 – Capina e limpeza no interior, estacionamento e nas proximidades da 
unidade do CEASA Minas em Barbacena.Do vereador Professor Filipe: - Indicação 
n°. 390/2021 – Solicita placas de sinalização de rua estreita nas esquinas das ruas 
Olinto Magalhães com Cônego Vieira e Olinto Magalhães com Visconde de Carandaí; 
- Indicação n°. 412/2021 – Ao senhor Prefeito para que encaminhe a esta Casa 
Projeto de Lei que dispõe sobre o fornecimento de absorventes higiênicos nas es-
colas públicas do Município de Barbacena e dá outras providências; - Requerimento 
n°. 055/2021 – Requer seja expedida moção de aplauso à senhora Alcimara Auxi-
liadora Andrade de Paula, pela posse como diretora geral do Campus Barbacena do 
Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Sudeste Minas Gerais.Do 
vereador Orlando José Garcia: - Indicação n°. 387/2021 – Colocação de iluminação 
no viaduto no final da avenida Prefeito Simão Tamm Bias Fortes, entrada do bairro 
João Paulo II; - Indicação n°. 388/2021 – Revitalização da praça com colocação de 
Guarda Rail para proteção de transeuntes que ali trafegam e também refazer o 
passeio que liga a avenida Prefeito Simão Tamm, no João Paulo II; - Indicação n°. 
389/2021 – Limpeza e capina na rua Cruz das Almas e rua Malvar Martins no São 
José; - Indicação n°. 408/2021 – Solicita isenção de tarifa no transporte coletivo dos 
profissionais de enfermagem, uma forma de reconhecer o serviço desses profissio-
nais; - Indicação n°. 409/2021 – Ao senhor Prefeito para que construa em nosso 
Município uma estação de tratamento de esgoto com capacidade que atenda nosso 
Município; - Indicação n°. 425/2021 – Ao senhor Prefeito para que encaminhe a 
esta Casa Projeto de Lei que disponha sobre a concessão de anistia fiscal e/ou 
parcelamento dos débitos e tributos municipais em até 24 meses, visando contem-
plar os inadimplentes interessados; - Indicação n°. 414/2021 – Troca da iluminação 
pública na rua Arlando Bageto no Grogotó.Do vereador Donizete Medeiros: - Indi-
cação n°. 214/2021 – Instalação de energia elétrica na unidade de vistorias de ve-
ículos da Polícia Civil, sede Barbacena; - Indicação n°. 215/2021 – Ao senhor Pre-
feito para que tome as devidas providências para a apresentação do anteprojeto 
que dispõe sobre a isenção ao pagamento do uso do transporte coletivo para os 
guardas civis municipais.Do vereador Glauber Milagres Gava: - Indicação n°. 
391/2021 – Limpeza e capina da rua Padre Tobias da Silva no bairro do Carmo; - 
Indicação n°. 392/2021 - Operação tapa buraco na avenida Dr. Zezinho Bonifácio, 
em frente à Lagoa onde ao lado está o Colégio das Irmãs Passionistas no Nova Ci-
dade; - Indicação n°. 393/2021 – Operação tapa buraco na rua Cruz das Almas, no 
bairro São José; - Indicação n°. 394/2021 – Operação tapa buraco na rua José 
Coelho dos Santos, no Guarani; - Indicação n°. 395/2021 – Operação tapa buraco 
na rua Francisco Vale, Boa Morte; - Indicação n°. 396/2021 – Operação tapa buraco 
na rua José Luiz Português, Passarinhos; - Indicação n°. 397/2021 – Troca de lâm-
padas na rua São João, bairro São Sebastião; - Indicação n°. 416/2021 – Operação 
tapa buracos na avenida Helena Aguiar de Figueiredo, no Ipanema; - Indicação n°. 
417/2021 – Operação tapa buraco em frente ao ponto de ônibus na rua Sete de 
Setembro, próximo ao Posto Pelicano; - Indicação n°. 418/2021 – Operação tapa 
buraco a rua Mário Francisco Borato, em frente ao n°. 33, no bairro Santa Tereza II; 
- Indicação n°. 419/2021 – Operação tapa buraco na rua Pedro Stéfano Trad, no 
São Pedro; - Indicação n°. 420/2021 – Operação tapa buraco na rua Pedro Bonato, 
no bairro do Carmo; - Indicação n°. 421/2021 – Troca de lâmpadas na rua extensa 
que liga a Bavesa ao Santo Antônio, atrás do Colégio Polivalente; - Indicação n°. 
422/2021 – Troca de lâmpadas na rua Padre Questor de Barros no São Pedro.Com 
a palavra pela ordem o vereador Glauber Milagres disse sobre a importância da 
valorização dos Guardas Municipais. Ressaltou ainda sobre a importância do Execu-
tivo em avaliar as solicitações dos vereadores e efetivamente concretizar o serviço. 
Parabenizou ainda o Secretário Municipal de Assistência Social pelo trabalho que 
vem sendo desenvolvido.PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA - Proj. Lei n°. 
057/21 – Institui o Programa Oficina de Manutenção Móvel, que consiste na presta-
ção de serviços gratuitos de manutenção e reparos em cadeiras de rodas manuais 
e/ou motorizadas, órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, como mule-
tas, bengalas e andadores às pessoas com deficiência de Barbacena/MG e dá outras 
providências – Aut. Ver. Orlando José Garcia.SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – 
HORÁRIO: 20:30 - Discussão e Votação de Projetos - A) PRIMEIRA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA - 1) Proj. Lei n°. 054/2021 – 
Dispõe sobre a celebração de parcerias entre o Poder Executivo e a Sociedade para 
realização de obras e serviços em regime de cooperação ou mutirão e dá outras 
providências – Aut. Executivo – PRAZO VENCE EM 08.06.21 - Assim, durante a 
discussão do presente projeto de lei o vereador José Newton solicitou vistas do 
presente. VISTAS CONCEDIDA AO VEREADOR JOSÉ NEWTON.B) SEGUNDA DIS-
CUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE RESOLUÇÃO - 1) Proj. Resolução n°. 002/2021 
– Regulamenta o artigo 46 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Barbace-
na, e dá outras providências – Aut. Mesa Diretora da Câmara.*Votar substitutivo de 
fls. 025 a 27 de autoria do Vereador Filipe Luís dos Santos*Votar emenda de fls. 010 

de autoria do Vereador José Bonifácio de Andrada *Votar emenda de fls. 013 de 
autoria do Vereador José Bonifácio de Andrada *Votar emenda de fls. 016 de auto-
ria do Vereador José Newton de Faria *Votar emenda de fls. 019 de autoria do Ve-
reador José Newton de Faria *Votar emenda de fls. 022 de autoria do Vereador José 
Newton de Faria - Durante a discussão do presente projeto, o vereador Sandro 
Heleno solicitou vistas do mesmo. VISTAS CONCEDIDA AO VEREADOR SANDRO 
HELENO.C) PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI - 1) Proj. Lei n°. 
041/21 – Institui a Semana Municipal de Agricultura Familiar, a ser celebrada, anu-
almente, na semana que compreende o dia 24 (vinte e quatro) – Aut. Vereador José 
Donizete de Medeiros.Com a palavra para discutir o vereador Donizete Medeiros 
informou que a intenção é trazer conhecimento ao Agricultor Rural. Segundo dados 
colhidos, existem cerca de 2.800 agricultores familiares cadastrados, sendo grande 
parte inscritos ao CEASA, setor que movimentou aproximadamente 92 milhões de 
reais em 2020. Após a apresentação dos dados, solicitou aos colegas que olhassem 
o presente projeto com carinho, possibilitando que os pequenos agricultores pos-
sam receber melhores informações, bem como buscar a valorização da agricultura. 
Assim, após a discussão e votação o presente projeto foi APROVADO POR UNANI-
MIDADE DOS PRESENTES. 2) Proj. Lei n°. 047/21 – Dispõe sobre medida de pre-
venção e combate á importunação sexual no âmbito do serviço público de transpor-
te coletivo – Aut. Executivo.Assim, após a discussão e votação o presente projeto 
foi APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.D) PRIMEIRA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO - 1) Proj. Decreto Legislativo n°. 
002/21 – Aprova o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais 
e dá outras providências – Aut. Mesa Diretora da Câmara.Com a palavra para discu-
tir o vereador Thiago Martins disse que o presente projeto trata sobre a aprovação 
do parecer prévio do Tribunal de Contas, o que não impede qualquer outro questio-
namento futuro. Assim, após a discussão e votação o presente projeto foi APROVA-
DO COM 11 (ONDE) VOTOS E 1 (UM) ABSTENÇÃO.E) VETO – DISCUSSÃO E VOTA-
ÇÃO ÚNICA - Veto Parcial Proj. Lei n°. 020/21 – Dispõe sobre a reserva de vagas 
em estacionamento público e privado para mulheres em gestação e até 40 (quaren-
ta) dias após o parto – Aut. Executivo – PRAZO VENCE EM 07.06.2021.Assim, após 
a discussão e votação o presente veto parcial foi MANTIDO O VETO POR UNANIMI-
DADE DOS PRESENTES. Para levantar questão de ordem o vereador Glauber Mila-
gres solicitou a prorrogação da Portaria n°. 161/21 por mais 60 (sessenta) dias, 
sendo APROVADO PELO PRESIDENTE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NA 
PORTARIA N°. 161/21 POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS.- Veto Parcial Proj. Lei n°. 
018/2021 – Institui o mês Abril Azul, dedicado a ações de sensibilização e conscien-
tização sobre o autismo no âmbito municipal – Aut. Executivo – PRAZO VENCE EM 
17.06.2021.Com a palavra para discutir o vereador Flávio Maluf se posicionou desde 
já contra o Veto Parcial em discussão, haja vista que acredita que o presente proje-
to trará diversos benefícios para a população e o presente veto ficou “vazio”.Com a 
palavra para levantar questão de ordem, o vereador Thiago Martins solicitou que 
fosse realizada a leitura do presente projeto com a exclusão dos artigos vetados.
Com a palavra para discutir o vereador José Bonifácio de Andrada complementou a 
leitura do projeto original aprovado por esta Casa, haja vista ter sido feito uma 
emenda de sua autoria, qual seja o art. 5°, fazendo a leitura do mesmo nesta opor-
tunidade.Assim, durante a discussão do presente Veto Parcial, o vereador Odair 
Ferreira solicitou vistas do presente. VISTAS DO PRESENTE VETO PARCIAL AO VE-
READOR ODAIR FERREIRA.Com a palavra pela ordem o vereador Professor Filipe 
enalteceu o projeto de lei do vereador Paulinho do Gás. Informou ainda que conse-
guiu uma emenda parlamentar de R$200.000,00 ao Fundo Municipal de Saúde, que 
vai ser de muita importância para o Município de Barbacena. Disse ainda que pro-
tocolou um projeto de lei hoje sobre o Programa de Mãos Dadas, que prevê a mu-
nicipalização de algumas escolas dos anos iniciais.Com a palavra como Líder o ve-
reador Odair Ferreira informou que esteve hoje na Secretaria de Assistência Social 
conversando sobre o Projeto Germinar, visando promover a dependência emocional 
e financeira da mulher vítima de violência doméstica, dentre outros projetos impor-
tantes para o Município.Com a palavra como Líder o vereador José Newton de Faria 
agradeceu ao sr. Almir pelo serviço realizado a Presidência do Sindicato dos Servi-
dores Públicos no Município já há algum tempo, afirmando que a recomposição 
salarial é direito dos servidores públicos, informando que tem feito gestão junto ao 
Município por esse motivo. Outro ponto realçado pelo vereador foi com relação a Lei 
n°. 5.047, que trata sobre o Conselho Municipal de Educação, afirmando que existe 
um projeto visando adequar à Lei Municipal com a Lei do FUNDEB.Com a palavra 
como Líder o vereador José Bonifácio comentou ainda sobre o interesse do Municí-
pio na contratação do Instituto Áquila por inexigibilidade de licitação, sendo apre-
sentado por ele e outros vereadores requerimento para ser encaminhado ao Prefei-
to, não havendo resposta no prazo legal. Citou ainda a Fundação João Pinheiro, que 
poderia prestar os mesmos serviços, não havendo que se falar em inexigibilidade de 
licitação, informando que o presente recurso utilizado para a possível contratação 
da referida empresa poderia facilmente ser utilizado para a recomposição anual dos 
servidores públicos.TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES – HORÁ-
RIO: 21h30 - Com a palavra como Líder o vereador Roberto da Farmácia agradeceu 
a presença do Sr. Almir, Presidente do Sindicato dos servidores públicos, afirmando 
que levará a demanda dos servidores públicos ao Prefeito. Informou ainda que hoje 
a Prefeitura tem um convênio que presta serviços aos idosos.Com a palavra como 
orador inscrito o vereador Glauber Milagres parabenizou o vereador Joé Bonifácio 
de Andrada pelas palavras, afirmando que é favorável à recomposição anual do 
salário dos servidores públicos. Informou ainda que foi marcado nas redes sociais 
por pessoas que reclamaram sobre o mau-cheiro, afirmando que a presente situa-
ção deverá ser revista.Com a palavra como orador inscrito o vereador José Newton 
complementou que a recomposição anula é diferente de aumento, sendo prevista 
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em lei.Com a palavra como orador inscrito o vereador Orlando Garcia corroborou 
com os vereadores Glauber Milagres e José Bonifácio sobre o reajuste. Em seguida, 
informou que é necessária a realização de licitações para compra de materiais para 
realização de obras na cidade.Com a palavra como orador inscrito o vereador Glau-
ber Milagres parabenizou o vereador Orlando Garcia pelas palavras. Disse ainda que 
não concorda com a contratação do Instituto Áquila.Com a palavra como orador 
inscrito o vereador Professor Filipe ressaltou as palavras dos vereadores que lhe 
sucederam, e reafirmou que vê com muita preocupação a contratação de empresa 
para estabelecer metas, uma vez que esta é função do Prefeito. Quanto ao mau-
cheiro o vereador informou que é muito importante observar a legislação ambiental, 
sendo importante fazer a medição de agentes poluidores, sendo necessário sobrar 
os órgãos competentes para realizar essa fiscalização.Com a palavra como orador 
inscrito o vereador Donizete Medeiros esclareceu que a discussão é recomposição 
salarial em razão das perdas inflacionárias e não aumento real de salário.Não ha-
vendo mais oradores inscritos e nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente decla-
rou encerrada a presente sessão às 22h07 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: Ve-
reador Odair José Ferreira.

ATA 034/2021 - 029ª Sessão Ordinária – 27.05.2021 – 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 - Antes tem o seu 
prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a ár-
vore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo; as suas 
folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Salmos 1:2-3   - I - Leitura e 
Discussão das Atas - Ata n°. 033/2021 – Aprovada por unanimidade.II – Leitura da 
Correspondência e Comunicações - Gabinete do Prefeito Municipal de Barbacena - 
solicitando regime de urgência urgentíssima ao Projeto de Lei n°. 052/2021. PRO-
JETOS PROTOCOLADOS NA CASA - Proj. Lei n°. 059/21 – Dispõe sobre a obrigato-
riedade de consulta pública prévia à comunidade escolar para fins de municipalização 
da gestão dos anos iniciais do ensino fundamental, das escolas estaduais de Barba-
cena com aprovação do Poder Legislativo e dá outras providências – Aut. Vereador 
Filipe Luís dos Santos.SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19:47 - Dis-
cussão e Votação de Projetos - A)PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE 
URGÊNCIA URGENTÍSSIMA - 1) Proj. Lei n°. 052/21 – Altera o artigo 5° em seu §2°, 
§1° do artigo 7° da Lei Municipal 5.047 de 20 de outubro de 2020. Com a palavra 
para discutir o vereador José Newton de Faria informou que a importância do Pro-
jeto é adequar a mudança que houve na Legislação Federal, haja vista que enquan-
to não houver a presente mudança na legislação municipal não há possibilidade de 
receber recursos para a educação.Com a palavra pela ordem o vereador Glauber 
Milagres fez um apelo ao Executivo informando que fará um requerimento solicitan-
do a nomeação dos Professores aprovados no concurso em gestão anterior, reque-
rendo que os mesmos sejam efetivados.Assim após a discussão e votação o presen-
te projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.2) Proj. Lei n°. 
054/2021 – Dispõe sobre a celebração de parcerias entre o Poder Executivo e a 
Sociedade para realização de obras e serviços em regime de cooperação ou mutirão 
e dá outras providências – Aut. Executivo – PRAZO VENCE EM 08.06.21 -  Assim, 
após discussão e votação o presente projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE 
DOS PRESENTES.3) Proj. Lei n°. 055/2021 – Dispõe sobre a regularização de imó-
veis edificados sem observância do art. 54 da Lei Municipal n°. 801, de 1962 – Aut. 
Executivo – PRAZO VENCE EM 08.06.21 - Com a palavra para discutir o vereador 
José Bonifácio de Andrada antecipou o seu pedido de vistas ao referido projeto a 
fim de analisar com mais calma e tranquilidade, pois entende que atualmente o 
projeto não é viável em razão da previsão de multas bem altas.Com a palavra para 
discutir o vereador Roberto da Farmácia solicitou ao vereador José Bonifácio de 
Andrada que desistisse das vistas a fim de que o projeto seja votado nesta oportu-
nidade, pois acredita que a aprovação do mesmo é muito importante para a cidade.
Com a palavra para discutir o vereador Glauber Milagres acredita que é um projeto 
que merece uma análise mais criteriosa e cuidadosa, não podendo ser votado sem 
antes realizar essa análise.Com a palavra para discutir o vereador Flávio Maluf disse 
não ter dúvidas que uma das maiores necessidades da população de Barbacena é a 
regularização dos imóveis, contudo é importante lembrar que o projeto da legisla-
tura passada foi inviabilizado por causa dos números financeiros. Assim solicitou ao 
Sr. Presidente se é possível trazer na próxima sessão uma tabela comparativa do 
projeto do ano passado e desse ano a fim de chegar em um denominador comum. 
Com a palavra para discutir o vereador Professor Nilton ponderou sobre a importân-
cia da aprovação do projeto e acredita que é possível e necessário discutir os valo-
res.Com a palavra para discutir o vereador Odair Ferreira acredita que acha impor-
tante as vistas solicitadas pelo vereador José Bonifácio pois é importante realizar 
um comparativo do projeto da legislatura passada com o atual. Com a palavra para 
discutir o vereador José Newton de Faria informou que existe um prejuízo muito 
grande para proprietários de imóveis em Barbacena, afirmando que o referido Pro-
jeto não foi aprovado na última legislatura por alguns impasses, impossibilitando a 
regulamentação de alguns imóveis. Informou ainda que o que se cobra é em cima 
da área invadida, ou seja, o que a pessoa se apropriou do Município. Com a palavra 
para discutir o vereador Donizete Medeiros afirmou que o referido projeto é impor-
tante para regulamentar os imóveis, afirmando que é válida a análise solicitada pelo 
vereador José Bonifácio de Andrada.Com a palavra para discutir pela 2ª vez o vere-
ador Glauber Milagres solicitou ao Prefeito Municipal que não envie projetos desta 
importância em regime de urgência urgentíssima a fim de possibilitar a análise mais 

profunda do tema. Acredita ainda que o benefício deve ser concedido a toda a po-
pulação e não apenas possibilitar o mesmo a uma pequena parcela.TERCEIRA PAR-
TE – ENCERRAMENTO – ORADORES – HORÁRIO: 20h30 - Com a palavra como 
orador inscrito o vereador Sandro Heleno acredita que o Projeto de Lei n°. 055/2021 
deve ser analisado com cautela, sugerindo que é possível estudar a aplicação de 
uma taxa social para quem estiver desempregado, sendo necessário pensar no 
povo.Com a palavra como orador inscrito o vereador Odair Ferreira agradeceu ao 
Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Sr. Almir, que encami-
nhou o projeto de recomposição salarial dos servidores municipais, pois trata-se de 
um direito de todos. Disse ainda que hoje pela manhã esteve com o Vice-Prefeito e 
outros servidores da Secretaria de Obras e fizeram várias visitas a ruas da cidade 
que precisam de uma atenção especial. Disse ainda sobre a importância do Poder 
Público dar uma resposta as áreas mais carentes e necessitadas da cidade. Ressal-
tou ainda sobre a coleta seletiva de lixo, sendo um assunto importantíssimo a ser 
discutido, sendo o primeiro e grande passo para que os resíduos sigam o seu cami-
nho ambientalmente adequado.Com a palavra como orador inscrito o vereador Pro-
fessor Filipe parabenizou o vereador Odair Ferreira pelas palavras, sobretudo com 
relação a coleta seletiva de lixo. Informou que mais uma vez tivemos, lamentavel-
mente, no centro de Barbacena um caso de assédio às mulheres, ressaltando que 
não podemos ser coniventes a atitudes como essa. Informou ainda que no dia 04 
de maio enviou um ofício para a SETRAM solicitando informações sobre os horários 
de ônibus, espaçamentos e outros. A resposta passada pela empresa foi de que a 
mesma está cumprindo os seus horários, afirmando que cabe a SETRAM fiscalizar, 
apelando para a população que ajude nessa fiscalização.Com a palavra como orador 
inscrito o vereador Glauber Milagres informou que participou de uma reunião com 
a Secretária Municipal de Educação e agradeceu pelo atendimento e empenho. 
Disse que é favorável as parcerias, mas desde que se tenha igualdade.Com a pala-
vra como orador inscrito o vereador José Newton de Faria informou ao vereador 
Odair Ferreira que sobre o meio ambiente já se tem um Núcleo em Barbacena que 
trata especificamente sobre coleta seletiva de lixo.Com a palavra como orador ins-
crito o vereador Donizete Medeiros agradeceu ao Deputado Cristiano Silveira e Re-
ginaldo Lopes que vem contribuindo muito com a cidade de Barbacena nos últimos 
anos com emendas parlamentares, inclusive recentemente com a emenda visando 
aquisição de veículos para área da saúde.Com a palavra como orador inscrito o 
vereador Orlando Garcia disse sobre a importância da entrega dos kits merenda nas 
residências, haja vista que muitos kits estão estragando dentro das escolas. Disse 
ainda sobre a importância do respeito a mulher.Com a palavra como orador inscrito 
o vereador Roberto da Farmácia informou que a Prefeitura de Barbacena tem feito 
grandes trabalhos sociais e atendido a população em suas necessidades.Com a 
palavra como orador inscrito o vereador José Bonifácio de Andrada esclareceu que 
sem dúvida a regularização dos imóveis é importante, porém o que se discute é a 
razoabilidade, acreditando que não é razoável o indivíduo pagar uma multa de um 
fato que aconteceu há mais de 50 anos atrás. Com a palavra como orador inscrito 
o vereador Paulinho do Gás parabenizou os moradores da comunidade Vargem 
Grande, onde foi concluído a instalação de duas pontes naquela região.Não haven-
do mais oradores inscritos e nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente declarou 
encerrada a presente sessão às 21h42 e eu Raphael Almeida Pereira de Souza lavrei 
a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelo Presidente e pelo Se-
cretário.Presidente: Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Secretário: Vere-
ador Odair José Ferreira.

ATA 035/2021 - 030ª Sessão Ordinária – 01.06.2021 – 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 - O SENHOR é o meu 
pastor, nada me faltará. Salmos 23:1.I - Leitura e Discussão das Atas - Ata n°. 
034/2021 – Aprovada por unanimidade.II – Leitura da Correspondência e Comuni-
cações - Não houve.III – Apresentação de Proposição  -Do vereador Sandro Heleno: 
- Requerimento n°. 046/2021 – Moção de aplauso a Geovany Heindenreich Resen-
de; - Requerimento n°. 048/2021 – Moção de aplauso a Paulo Roberto Pedrosa; - 
Indicação n°. 350/2021 – Troca de iluminação pública na rua São João, São Sebas-
tião; - Indicação n°. 351/2021 – Operação tapa buraco e limpeza da rua José 
Coelho dos Santos, Guarani; - Indicação n°. 352/2021 – Instalação de uma rotatória 
na rua Celeste Viol, Boa Vista; - Indicação n°. 353/2021 – Operação tapa buraco na 
rua Mário Francisco Boirato, Santa Tereza II; - Indicação n°. 354/2021 – Operação 
tapa buraco na rua Jorge Elias Alfim, Boa Morte; - Indicação n°. 355/2021 – Insta-
lação de duas lombadas na avenida Dom Pedro II, Passarinhos; - Indicação n°. 
400/2021 – Reforma do CAPS – Centro de Atenção Psicossocial Barbacena; - Indi-
cação n°. 401/2021 – Reforma do posto de saúde 9 de março; - Indicação n°. 
402/2021 – Reforma da unidade básica de saúde do João Paulo II; - Indicação n°. 
403/2021 – Reforma da unidade básica de saúde da Comunidade de São Sebastião 
dos Torres; - Indicação n°. 404/2021 – Reforma da unidade básica de saúde do 
Bairro São Francisco; - Indicação n°. 405/2021 – Reforma da unidade básica de 
saúde do Vilela; - Indicação n°. 406/2021 – Reforma da unidade básica de saúde 
do Vilela; - Indicação n°. 407/2021 – Reforma da Escola Municipal Tony Marcos de 
Andrade; - Indicação n°. 432/2021 – Instalação de placas de trânsito no cruzamen-
to das ruas Major Avelino Saldanha e José Felipe Brás no Boa Vista; - Indicação n°. 
433/2021 – Troca dos braços dos postes da rua Rosina Ferraz Apolinário. Do vere-
ador Thiago Martins: - Indicação n°. 368/2021 – Ao senhor Prefeito para que enca-
minhe a esta Casa Projeto de Lei criando o cargo de carreira da guarda civil patri-
monial dentro da estrutura administrativa da guarda civil municipal de Barbacena; 
- Indicação n°. 410/2021 – Ao senhor Prefeito para que encaminhe a esta Casa 
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Projeto de Lei que institui o Sistema Municipal de Unidades de Conservação da 
Natureza Parques Urbanos e Áreas verdes Urbanas em Barbacena; - Indicação n°. 
411/2021 – Capina na descida da rua Getúlio Vargas no Centro; - Indicação n°. 
426/2021 – Iluminação pública ao redor da praça Iolanda Maia no Caminho Novo; 
- Indicação n°. 427/2021 – Operação tapa buraco e recapeamento asfáltico e de-
sentupimento de bueiro na rua Bahia no São Sebastião; - Indicação n°. 428/2021 
– Operação tapa buraco e recapeamento asfáltico na rua João Gualberto Araújo no 
Valentin Prenassi; - Indicação n°. 429/2021 – Ao senhor Prefeito para que envie a 
Câmara projeto de lei que dispõe sobre o direito ao uso do nome social por traves-
tis e transexuais na administração direta e indireta do Município de Barbacena; - 
Indicação n°. 430/2021 – Operação tapa buraco e recapeamento asfáltico a rua 
Honório Ferreira Armond no bairro Monsenhor Mário Quintão; - Indicação n°. 
431/2021 – Ao senhor Prefeito para que envie a Câmara projeto de lei que estabe-
leçam diretrizes para a criação de centros de referências para a atenção integral à 
saúde de travestis, transexuais e transgêneros; - Indicação n°. 437/2021 – Ao se-
nhor Prefeito para que envie a esta Casa projeto de lei que institui no Município de 
Barbacena o Programa “Patrulha Maria da Penha”.Do vereador Professor Nilton: - 
Indicação n°. 369/2021 – Extensão da rede de distribuição de energia elétrica na 
rua José Belmiro no São Pedro; - Indicação n°. 370/2021 – Extensão da rede de 
distribuição de energia elétrica na rua Marco Antônio Vieira no São Pedro; - Indica-
ção n°. 381/2021 – Ao senhor Prefeito para que encaminhe a esta Casa projeto de 
lei que estabeleça no âmbito do Município atendimento preferencial em estabeleci-
mento públicos e privados aos portadores de fibromialgia; - Indicação n°. 382/2021 
– Ao senhor Prefeito para que encaminhe a esta Casa projeto de lei que estabeleça 
no âmbito do Município, o dia Municipal de conscientização e enfrentamento à fibro-
mialgia; - Indicação n°. 423/2021 – Troca e reparo imediato da lâmpada queimada 
no poste da rua Major Suckow, no Nova Suíça.Da Mesa Diretora: - Memorial – Fábio 
Baccheretti – Os vereadores da Câmara Municipal de Barbacena vêm solicitar o 
apoio do Secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, no sentido de fornecer 
para o Município de Barbacena novos lotes de vacinas contra a COVID-19 para a 
vacinação dos profissionais da educação desta cidade.Do vereador Professor Filipe: 
- Indicação n°. 413/2021 – Ao senhor Prefeito para que envie a esta Casa projeto 
de lei que dispõe sobre a criação do “Bolsa Verde” – Programa Municipal de Paga-
mento por Serviços Ambientais – Produtor de Água, para proprietários de imóveis 
rurais situados na bacia Hidrográfica Vertentes do Rio Grande e dá outras providên-
cias; - Indicação n°. 459/2021 – Recapeamento asfáltico ou operação tapa buracos, 
capina e limpeza da rua Bias Fortes no Nova Cidade.Do vereador José Newton de 
Faria: - Indicação n°. 449/2021 – Operação tapa buraco e/ou recapeamento asfál-
tico da rua Coronel Jairo Pereira da Silva no Santa Cecília; - Indicação n°. 450/2021 
– Operação tapa buraco, recapeamento asfáltico da rua Antônio Alves de Oliveira, 
água Santa; - Indicação n°. 451/2021 – Operação tapa buraco e recapeamento 
asfáltico da rua Sargento Tomé dos Santos no São Pedro; - Indicação n°. 452/2021 
– Operação tapa buraco e/ou recapeamento asfáltico da Pedro Stéfano Trad no São 
Pedro; - Indicação n°. 453/2021 – Operação tapa buraco e/ou recapeamento asfál-
tico da rua Doutor Cruz Machado, bairro Passarinhos; - Indicação n°. 454/2021 – 
Operação tapa buraco e/ou recapeamento asfáltico da Avenida Prefeito Simão 
Tamm Bias Fortes no Grogotó; - Indicação n°. 457/2021 – Ao senhor Prefeito para 
que o mesmo através dos setores competentes solicite à servidora Larissa Gava 
Andrade que preste informações a respeito da denúncia feita pela mesma; - Indica-
ção n°. 458/2021 – Solicita que a chefe da casa de aconselhamento institucional de 
Barbacena, Tamara Catarina Fiorino Ferreira, preste informações.Do vereador Glau-
ber Milagres Gava: - Indicação n°. 443/2021 – Troca de lâmpadas na rua Neca 
Amaral, Caminho Novo; - Indicação n°. 444/2021 – Troca de lâmpadas na rua Maria 
Antônia de Castro no Funcionários; - Indicação n°. 445/2021 – Troca de lâmpadas 
na rua Maria do Carmo Neto, no Guarani; - Indicação n°. 446/2021 – Troca de 
lâmpadas na rua Iolanda Maia no Caminho Novo; - Indicação n°. 447/2021 – Fecha-
mento de uma vala aberta na rua Campos Sales no Santa Tereza I; - Indicação n°. 
448/2021 – Fechamento de esgoto à céu aberto na rua das camélias no retiro das 
rosas; - Indicação n°. 465/2021 – Solicita em caráter de urgência a necessidade de 
providenciar os equipamentos de proteção individual para os trabalhadores respon-
sáveis da limpeza urbana, que estão trabalhando em condições precárias e sem 
proteção alguma.Com a palavra pela ordem o vereador Glauber Milagres parabeni-
zou o Sr. Darci Emídio, informando que recebeu denúncias de um gari do Município 
e disse estar muito chateado de ver garis sem os equipamentos necessários para o 
trabalho.Do vereador Orlando Garcia: - Requerimento n°. 060/2021 – Requer seja 
expedida moção de aplausos ao jornalismo da rádio sucesso FM; - Indicação n°. 
455/2021 – Operação tapa buraco e limpeza na rua Prados no Nova Cidade; - Indi-
cação n°. 456/2021 – Troca de um posto de iluminação na rua Ceará no Boa Vista; 
- Indicação n°. 460/2021 – Manilhamento na saída da ponte da rede de esgoto na 
rua Tietê no Caiçaras; - Indicação n°. 461/2021 – Construção de um poço artesiano 
na Comunidade do Serrão.PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA - Proj. Lei n°. 
053/21 – Reconhece como utilidade pública municipal o Instituto Lobo-Guará de 
Conservação da Biodiversidade e dá outras providências – Aut. Mesa Diretora da 
Câmara. - Proj. Lei n°. 060/21 – Dispõe sobre a inclusão da categoria de propagan-
distas, propagandistas-vendedores e vendedores de produtos médicos, farmacêuti-
cos e hospitalares como grupo prioritário do plano de vacinação contra a COVID-19 
no município de Barbacena e dá outras providências – Aut. Vereador Roberto da 
Farmácia. - Proj. Decreto Legislativo n°. 003/21 – Aprova Parecer Prévio do Tribunal 
de Contas do Estado de Minas Gerais e dá outras providências – Aut. Mesa Diretora 
da Câmara. - Proj. Lei n°. 064/21 – Denomina ruas Neida Gomes Dutra e Darcy 
Garcia Dutra – Aut. Executivo.SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 
20:30 - Discussão e Votação de Projetos - Com a palavra pela ordem o vereador 

Glauber Milagres em continuidade as palavras anteriores, agradeceu ao Deputado 
Estadual Doorgal Andrada pelo apoio, recebendo a noticia que serão doados dois 
capacetes ao Hospital Ibiapaba. Agradeceu a Comunidade do Bairro Dom Bosco, 
bem como a sua equipe pelo bloquetamento realizado. Agradeceu ainda a seu pai 
que doou uma Betoneira ao Bairro do Carmo. Disse estar chateado com algumas 
respostas e demoras da Secretaria Municipal de Obras. Informou ainda sobre a 
importância da análise das indicações pelo Executivo.Com a palavra pela ordem o 
vereador José Bonifácio de Andrada informou que soube que a Prefeitura está ini-
ciando o cadastramento de pessoas dos grupos prioritários para a vacinação, não 
agendamento, mas senso, para verificar quantas pessoas há em cada grupo priori-
tário. Acredita ser importante trabalhar com números a fim de favorecer a logística 
de vacinação. Contudo, chamou atenção do vereador que só após 6 meses de vaci-
nação é que se iniciou o citado cadastramento. Disse ainda que são poucos locais 
de vacinação, o que dificulta a logística.Com a palavra pela ordem o vereador Pro-
fessor Filipe informou que atingimos a marca de 230 óbitos de habitante da cidade 
de Barbacena, deixando seu voto de pesar a todos os familiares. Informou que es-
tamos em um momento em que o número de casos tem aumentado vertiginosa-
mente na cidade e a média móvel de hoje foi de 60.7, sendo a maior de toda a 
pandemia. Ressaltou a importância de planejamento para a vacinação, evitando 
assim maiores problemas.A) SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE UR-
GÊNCIA URGENTÍSSIMA1) Proj. Lei n°. 052/21 – Altera o artigo 5° em seu §2°, §1° 
do artigo 7° da Lei Municipal 5.047 de 20 de outubro de 2020. Pelo vereador Glau-
ber Milagres Gava foi solicitada vista do presente Projeto. VISTA CONCEDIDA AO 
VEREADOR GLAUBER MILAGRES GAVA. Com a palavra pela ordem o vereador Thia-
go Martins lamentou o atual momento de pandemia que o nosso País tem vivencia-
do.2) Proj. Lei n°. 054/2021 – Dispõe sobre a celebração de parcerias entre o Poder 
Executivo e a Sociedade para realização de obras e serviços em regime de coopera-
ção ou mutirão e dá outras providências – Aut. Executivo – PRAZO VENCE EM 
08.06.21 - *Votar emenda de fls. 012 de autoria do Vereador Nilton Cézar de Almei-
da. APROVADA POR UNANIMIDADE.*Votar emenda de fls. 015 de autoria dos Vere-
adores José Bonifácio de Andrada, Odair Ferreira, Flávio Maluf Caldas, Sandro He-
leno da Silva Carvalho, Thiago Campos Martins e Filipe Luís dos Santos.Com a 
palavra para discutir o vereador José Bonifácio de Andrada informou que a presen-
te emenda foi formulada de forma coletiva e tem a finalidade de isenção de IPTU 
para os moradores que participarem das obras e serviços, informando não se tratar 
a presente situação de renúncia de receita, haja vista que os moradores darão sua 
contrapartida com o trabalho, havendo equilíbrio.Com a palavra para discutir o ve-
reador Thiago Martins informou que a situação se torna mais justa quando há a 
isenção de IPTU, haja vista nesse caso existir a contrapartida dos moradores.Com 
a palavra para discutir o vereador Professor Filipe disse ser importantíssima haja 
vista a contrapartida dos moradores e além disso, em razão da valorização decor-
rente das obras, é possível que o cidadão pague o IPTU mais caro.Com a palavra 
para discutir o vereador Odair Ferreira disse que o presente projeto é interessante, 
uma vez que regulamentará as parcerias entre Poder Público e moradores. Contudo 
informou que está preocupado com as famílias simples que não tem condições de 
entrar em parcerias.Com a palavra para discutir o vereador Orlando Garcia disse 
que é necessário olhar com muita atenção a presente emenda para melhoria das 
condições dos moradores.TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES – HO-
RÁRIO: 21h30 - Com a palavra como orador inscrito o vereador Donizete Medeiros 
agradeceu pela nomeação dos novos integrantes da Guarda-Municipal de Barbace-
na. Sobre a licitação dos asfaltos e asfaltamento das vias, o vereador informou que 
a operação tapa-buraco se iniciará no bairro João Paulo II. Sobre o Posto de Saúde 
do Bairro João Paulo o vereador informou que ele se encontra insalubre.Com a pa-
lavra como orador inscrito o vereador José Bonifácio de Andrada informou que es-
teve na Chapada do Faria fazendo uma visita aos moradores, percebendo que no 
local não há reservatório de água adequado, havendo inclusive inúmeras outras 
carências, sendo necessária uma atuação mais efetiva do Executivo em prol daque-
la comunidade.Com a palavra como orador inscrito o vereador Glauber Milagres 
parabenizou seu assessor Alexandre pelo nascimento de seu filho. Em seguida pa-
rabenizou o vereador Odair Ferreira por sua fala anterior.Com a palavra como ora-
dor inscrito o vereador Orlando Garcia deixou seus sentimentos a família do Sr. 
Hélio da Tijuca que faleceu nesta semana.Com a palavra como orador inscrito o 
vereador Professor Filipe informou que algumas pessoas estão com dificuldades de 
se cadastrarem no site da Prefeitura para a vqacinação, sendo necessário uma 
melhor elucidação das categorias prioritárias e das comorbidades no próprio site.
Não havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente 
declarou encerrada a presente sessão às 21h55 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 036/2021 - 031ª Sessão Ordinária – 08.06.2021 – 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: 19h29 - Deus meu, Deus 
meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras 
do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me ouves; de noite, e não 
tenho sossego. Salmos 22:1,2 I - Leitura e Discussão das Atas - Ata n°. 035/2021 
– Aprovada por unanimidade.II – Leitura da Correspondência e Comunicações - 
Ofício n°. 158/21 – Secretaria Municipal de Fazenda – Audiência Pública 1º Quadri-
mestre no dia 11 de junho às 15 horas, na forma “Online” com a disponibilização do 
“link” para acesso e, caso não seja possível nesta data, agendar para outro dia e 
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horário fazendo a comunicação antecipadamente.Com a palavra pela ordem, o ve-
reador Odair Ferreira solicitou a interrupção da sessão por 5 minutos para uma 
conversa entre os vereadores, tendo o Sr. Presidente deferido o pedido, suspenden-
do a sessão às 19h36, retornando às 19h46.III – Apresentação de Proposição - Do 
vereador Professor Nilton: - Indicação n°. 434/2021 – Solicita que seja efetuada a 
troca e reparo imediato das luminárias de iluminação pública da rua Eduardo Santos 
no São José; - Indicação n°. 435/2021 – Troca e reparo das luminárias da rua Em-
baixador Ruy Barbosa no São José; - Indicação n°. 436/2021 – Limpeza e remoção 
de entulho na rua Ernesto Puiate no Novo Horizonte; - Indicação n°. 476/2021 – 
Troca e reparo imediato da lâmpada queimada no poste da praça Professor Osmar 
Faria no São José; - Indicação n°. 477/2021 – Troca da lâmpada queimada no 
poste da rua Embaixador Ruy Barbosa no São José; - Indicação n°. 478/2021 – 
Troca da lâmpada queimada no posto da rua Eduardo Santos no São José.Do vere-
ador José Bonifácio de Andrada: - Indicação n°. 462/2021 – Solicita que sejam 
restabelecidos os horários da linha que faz o percurso do centro ao distrito do Faria; 
- Indicação n°. 463/2021 – Solicita que seja instalada sinalização de trânsito, bem 
como seja providenciada lombadas no início e no final da chapada do faria; - Indi-
cação n°. 464/2021 – Manutenção da via e pavimentação ou calçamento da traves-
sa Saulo Duque Estrada no São Pedro.Do vereador Orlando José Garcia: - Indicação 
n°. 481/2021 – Solicita que seja feita uma canaleta de água pluvial paralelamente 
à Rua Joaquim Carvalho Campos no Ipanema; - Indicação n°. 480/2021 – Manuten-
ção com colocação de manilhas no bueiro na rua Pascoal Andreto no Ipanema.Do 
vereador Odair Ferreira: - Indicação n°. 482/2021 – Operação tapa buracos na rua 
Ouro Preto no Novo Horizonte.Do vereador Glauber Milagres Gava: - Indicação n°. 
479/2021 – Ao senhor Prefeito o anteprojeto de Lei para apreciação e posterior 
devolução a esta Casa em forma de Projeto de Lei; - Indicação n°. 472/2021 – Tro-
ca de lâmpadas na rua Sílvio Romano Quintão no Vista Alegre; - Indicação n°. 
471/2021 – Recolhimento de lixos e entulhos na rua Padre Márcio Vidigal no Santa 
Luzia; - Indicação n°. 470/2021 – Operação tapa buraco na rua São Sebastião, no 
Santa Luzia; - Indicação n°. 469/2021 – Limpeza, capina e recolhimento dos matos 
na rua Severino Bernardo Dias no Bairro de Fátima; - Indicação n°. 468/2021 – 
Limpeza e capina da travessa Hermílio Elias Júnior no Bairro de Fátima; - Indicação 
n°. 467/2021 – Solicita explicação do motivo pelo qual Barbacena está atrasada 
com a vacinação.PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA - Proj. Lei n°. 061/21 – Ins-
titui a obrigatoriedade de realização de palestras sobre Noções de Primeiros Socor-
ros aos alunos da rede pública municipal de ensino e dá outras providências – Aut. 
Ver. Nilton Cézar de Almeida.- Proj. Lei n°. 062/21 - Institui o Programa de Medica-
mentos em Casa e dá outras providências – Aut. Ver. Nilton Cézar de Almeida.- Proj. 
Lei n°. 063/21 – Institui a Semana Nacional de Capoeira e do Capoeirista, a ser 
comemorada, anualmente na primeira semana de junho de cada ano e dá outras 
providências – Aut. Ver. Glauber Milagres Gava.- Proj. Lei n°. 065/21 – Institui a 
Campanha Informativa para Empresas sobre Epilepsia e dá outras providências – 
Aut. Ver. Orlando José Garcia. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 
20:10 - Discussão e Votação de Projetos  - A) SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
– REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA1) Proj. Lei n°. 052/21 – Altera o artigo 5° 
em seu §2°, §1° do artigo 7° da Lei Municipal 5.047 de 20 de outubro de 2020.
Assim, após discussão e votação o presente Projeto foi APROVADO POR UNANIMI-
DADE DOS PRESENTES.Em seguida, o vereador José Newton de Faria solicitou que 
o presente projeto fosse discutido e votado em redação final, tendo sido o presente 
requerimento APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.Assim, após dis-
cussão e votação o presente Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRE-
SENTES EM REDAÇÃO FINAL.2) Proj. Lei n°. 054/2021 – Dispõe sobre a celebração 
de parcerias entre o Poder Executivo e a Sociedade para realização de obras e 
serviços em regime de cooperação ou mutirão e dá outras providências – Aut. Exe-
cutivo – PRAZO VENCE EM 08.06.21 - *Votar emenda de fls. 012 de autoria do Ve-
reador Nilton Cézar de Almeida. APROVADA POR UNANIMIDADE.*Votar emenda de 
fls. 015 de autoria dos Vereadores José Bonifácio de Andrada, Odair Ferreira, Flávio 
Maluf Caldas, Sandro Heleno da Silva Carvalho, Thiago Campos Martins e Filipe Luís 
dos Santos.Durante a discussão do presente projeto o Vereador Glauber Milagres 
solicitou vistas do mesmo. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR GLAUBER MILA-
GRES GAVA.B) PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA UR-
GENTÍSSIMA - 1) Proj. Lei n°. 055/21 – Dispõe sobre a regularização de imóveis 
edificados sem observância do art. 54 da Lei Municipal n°. 801, de 1962 – Aut. 
Executivo – PRAZO VENCE EM 08.06.21.Com a palavra para discutir o vereador 
Professor Filipe disse que o presente projeto é bem mais razoável do que o projeto 
apresentado na gestão anterior, contudo anunciou seu pedido de vistas a fim de 
apresentar emendas para melhoria do projeto.Com a palavra para discutir o verea-
dor Glauber Milagres disse que o presente projeto é de grande importância, sendo 
necessária realização de estudos para buscar a melhoria do projeto.Durante a dis-
cussão do presente projeto o Vereador Professor Filipe solicitou vistas do mesmo. 
VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PROFESSOR FILIPE.Com a palavra pela or-
dem o vereador José Bonifácio de Andrada informou que na última semana come-
moramos o Dia Nacional do Meio Ambiente e lhe chamou atenção matéria do Jornal 
Expresso do dia 05 de junho que em linhas gerais transfere a Diretoria do Meio 
Ambiente do SAS para a Prefeitura. Informou ainda que o presente na prática des-
monta a estrutura de meio ambiente que temos hoje na cidade, ou seja, extinguin-
do e desmontando alguns conselhos, acreditando que o teor do referido projeto é 
bem preocupante.C) VETOS – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA - Veto Parcial Proj. 
Lei n°. 033/20 – Dispõe sobre a Política Municipal de estímulo e incentivo ao apro-
veitamento da energia solar de Barbacena – Aut. Executivo – PRAZO VENCIDO EM 
04.06.2021.Após discussão e votação o presente veto foi MANTIDO COM 08 VOTOS 
A FAVOR E 4 CONTRA.- Veto Parcial Proj. 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. PRAZO VENCIDO EM 05.06.2021. Com a palavra para discutir o vereador 
José Bonifácio de Andrada informou que essa vacinação prioritária foi realizada por 
diversos Municípios, além de ter sido aprovada por unanimidade por esta Casa, 
contudo, infelizmente, o Executivo Municipal não sancionou. Ressaltou ainda a im-
portância do presente projeto de Lei, para garantir que as crianças com Transtorno 
do Espectro Autista, Síndrome de Down e Deficiência Intelectual sejam vacinadas.
Com a palavra para discutir o vereador Glauber Milagres ressaltou a importância de 
termos equilíbrio nas decisões, se posicionando de forma contrária, informando que 
a derrubada do veto não necessariamente é se colocar como oposição ao Executivo, 
mas sim se posicionar.Com a palavra para discutir o vereador Orlando Garcia ressal-
tou a importância da vacinação prioritária das pessoas com Transtorno do Espectro 
Autista, Síndrome de Down e Deficiência Intelectual.Com a palavra para discutir o 
vereador Roberto da Farmácia enfatizou a importância do cronograma nacional, 
postando-se favorável ao veto. Com a palavra para discutir o vereador José Bonifá-
cio informou que ficou surpreso com o posicionamento do vereador Roberto da 
Farmácia, haja vista que já apresentou projeto prevendo vacinação prioritária, soli-
citando que o mesmo possa rever o seu posicionamento.Com a palavra para discu-
tir o vereador José Newton informou que a vacinação é prioritária para todos os 
grupos, enfatizando a importância do protocolo nacional, sendo necessário realizar 
um estudo de impacto financeiro para aprovação do projeto.Com a palavra pela 
ordem o vereador José Bonifácio de Andrada informou que o presente Projeto não 
cria nenhuma despesa, apenas cria prioridade para vacinação, garantindo o direito 
dos grupos de se vacinarem.Com a palavra para discutir o vereador Professor Filipe 
informou que o Município tem competência para acrescentar novos grupos prioritá-
rios. Reafirmou que se o Governo Federal comprasse a vacina em tempo hábil hoje 
grande parte da população já estaria vacinada. Posicionou-se ainda pela derrubada 
do veto.Com a palavra para discutir o vereador José Newton informou que criar 
novos grupos prioritários de vacinação cria sim novas despesas. Disse ainda que há 
o Programa Nacional de Imunização previsto em nossa Legislação, tratando-se de 
Lei Federal, cabendo ao Ministério da Saúde a criação do Programa Nacional de 
Imunização.Com a palavra para discutir o vereador Flávio Maluf ressaltou a impor-
tância da vacinação prioritária das crianças Autistas, com Síndrome de Down e 
Deficiência Intelectual, afirmando que é necessário o posicionamento de todos para 
mostrar para todas as esferas de governo sobre a importância da vacinação das 
mesmas.Com a palavra para discutir o vereador Roberto da Farmácia informou que 
fez um projeto de lei de prioridade para as crianças autistas, com base em Lei Fe-
deral, informando que não é contra a prioridade de vacinação do grupo, contudo 
informou que estamos com dificuldades de vacinação em todo o País.Com a palavra 
para discutir o vereador Glauber Milagres informou que não vê nenhum problema 
em derrubar o veto com base ne Lei Federal informada pelo vereador que lhe ante-
cedeu.Com a palavra para discutir o vereador Professor Filipe informou que ainda 
não entendeu qual aumento de despesa na vacinação de crianças, havendo apenas 
prioridades na ordem de vacinação. Informou ainda que o próprio Ministério da 
Saúde determinou que os Estados e Municípios tem sim autonomia para deliberar 
sobre prioridades de vacinação em questões específicas.Durante a discussão o ve-
reador Odair Ferreira solicitou vistas do presente Veto Parcial. VISTAS CONCEDIDA 
AO VEREADOR ODAIR FERREIRA.Assim, em razão do presente Veto Parcial já estar 
com prazo vencido (05.06.2021), o Sr. Presidente declarou encerrada a presente 
sessão às 21h12 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 Fer-
reira.

ATA 037/2021 - 032ª Sessão Ordinária – 10.06.2021 – 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: 19h29 - Bem-aventurado 
aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o 
homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. 
Salmos 32:1,2 - I - Leitura e Discussão das Atas -  Ata n°. 036/2021 – Aprovada por 
unanimidade.II – Leitura da Correspondência e Comunicações - Edital de Convoca-
ção 004/2021 – Presidência da Câmara Municipal de Barbacena – convocando os 
vereadores para sessões extraordinárias nos dias 14, 16 e 18 do mês de junho do 
corrente ano. - Ofício 206/2021 – Gabinete do Deputado Federal Stefano Aguiar – 
informar indicação de emenda individual ao Fundo Municipal de Saúde. PROJETOS 
PROTOCOLADOS NA CASA - Proj. Lei n°. 058/21 – Reconhece de utilidade pública 
o Instituto Sinequanon de Empreendedorismo Social – ISES, sediada na Praça da 
Amizade, n°. 095, Bairro Dr. Geraldo Xavier, Barbacena/MG – Aut. Ver. José Newton 
de Faria. Em seguida o vereador José Bonifácio de Andrada solicitou a interrupção 
da sessão ás 19h50, pedido deferido pelo Sr. Presidente, sendo reaberta às 20h03. 
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20:03 - Discussão e Votação de 
Projetos - A) SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGEN-
TÍSSIMA - 1) Proj. Lei n°. 054/2021 – Dispõe sobre a celebração de parcerias entre 
o Poder Executivo e a Sociedade para realização de obras e serviços em regime de 
cooperação ou mutirão e dá outras providências – Aut. Executivo – PRAZO VENCE 
EM 08.06.21 - *Votar emenda de fls. 015 de autoria dos Vereadores José Bonifácio 
de Andrada, Odair Ferreira, Flávio Maluf Caldas, Sandro Heleno da Silva Carvalho, 
Thiago Campos Martins e Filipe Luís dos Santos.Durante a discussão do presente 
projeto o Vereador Orlando Garcia solicitou vistas do mesmo. VISTAS CONCEDIDAS 
AO VEREADOR ORLANDO GARCIA.Assim, em razão do presente Projeto já estar 
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com prazo vencido (08.06.2021), o Sr. Presidente declarou encerrada a presente 
sessão às 20h05 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 Fer-
reira.

ATA 038/2021 - 004ª Sessão Ordinária – 14.06.2021 – 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 - Esperei com paciên-
cia no SENHOR, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Salmos 40:1 I - 
Leitura e Discussão das Atas - Ata n°. 037/2021 – Aprovada por unanimidade.II – 
Leitura da Correspondência e Comunicações - Termo de Aditamento ao Edital de 
Convocação 004/2021 – Presidência da Câmara Municipal de Barbacena – inclui os 
Projetos de Lei n°.s 054, 055 e Veto Parcial n°. 021/21 as sessões extraordinárias 
marcadas para os dias 14, 16 e 18 de junho. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA 
– HORÁRIO: 19h37 - Discussão e Votação de Projetos - A) SEGUNDA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA - 1) Proj. Lei n°. 054/2021 – 
Dispõe sobre a celebração de parcerias entre o Poder Executivo e a Sociedade para 
realização de obras e serviços em regime de cooperação ou mutirão e dá outras 
providências – Aut. Executivo – PRAZO VENCE EM 08.06.21 - *Votar emenda de fls. 
015 de autoria dos Vereadores José Bonifácio de Andrada, Odair Ferreira, Flávio 
Maluf Caldas, Sandro Heleno da Silva Carvalho, Thiago Campos Martins e Filipe Luís 
dos Santos.Com a palavra para discutir o vereador Thiago Martins informou que a 
presente emenda foi colocada para favorecer a população, havendo um desconto 
em seus impostos a fim de fazer justiça.Com a palavra para discutir o vereador José 
Bonifácio de Andrada deixou registrado a estranheza sobre a pauta desta sessão, 
haja vista não constar os Projetos de Lei n°. 054 e 055 e também dois Projetos de 
Decreto Legislativo. Reverberou as palavras do vereador Thiago Martins quanto a 
proposição da emenda em discussão, garantindo uma compensação para o cidadão 
que bloquetar sua rua.Com a palavra para discutir o vereador Professor Filipe tam-
bém ratificou as palavras ditas pelos colegas que lhe antecederam, informando que 
a presente emenda visa garantir uma compensação para o cidadão que bloquetar a 
sua rua.Com a palavra para discutir o vereador Orlando Garcia informou que está 
de acordo com a presente emenda, devendo o Executivo olhar para o presente 
projeto com bastante carinho.Com a palavra para discutir o vereador José Newton 
informou que as parcerias são boas para a cidade e que muitos vem discutir o 
projeto sem conhecer o mesmo. Informou que a presente emenda apresentada tem 
a finalidade política. Informou ainda que não houve aumento de IPTU em razão da 
rua ser bloquetada. Com a palavra para discutir pela 2ª vez o vereador Orlando 
Garcia informou que em uma rua do Grogotó foi cobrado R$600,00 de cada mora-
dor e a parceria não foi concluída.Com a palavra para discutir o vereador Thiago 
Martins enfatizou a relevância da isenção do IPTU para as pessoas que contribuírem 
nas parcerias, haja vista que ao Executivo cabe as reformas e bloquetamento das 
ruas, mas á que não há possibilidade nada mais justo do que isentar o contribuinte. 
Com a palavra para discutir o vereador Flávio Maluf informou que o que causa es-
tranheza é o comportamento de alguns vereadores, informando que a apresentação 
da presente emenda é melhorar o projeto em discussão.Com a palavra para discutir 
o vereador José Bonifácio de Andrada enfatizou que a proposição da emenda foi no 
sentido e trazer melhorias ao projeto. Informou ainda que não há compensação 
para as empresas que participarem das parcerias, apenas para os moradores. Soli-
citou ainda que os vereadores possam se sensibilizar e votarem favorável à emen-
da.Com a palavra para discutir o vereador Professor Filipe informou que não vê a 
apresentação da emenda como populismo, mas apenas visando a melhoria do pre-
sente projeto para não prejudicar o contribuinte.Após discussão e votação a presen-
te emenda foi REJEITADA COM 7 VOTOS FAVORÁVEIS, 5 VOTOS CONTRÁRIOS E 2 
ABSTENÇÕES.Em seguida o Projeto de Lei 054/21 foi colocado em discussão pelo 
Sr. Presidente.Com a palavra para discutir o vereador Thiago Martins informou que 
é contrário ao presente projeto sem a inclusão da emenda.Com a palavra para 
discutir o vereador Flávio Maluf informou que vai se abster do voto haja vista que 
acredita que o mesmo pode ser melhorado por esta Casa.Após discussão e votação 
o presente projeto foi APROVADO COM 09 VOTOS FAVORÁVEIS, 2 CONTRÁRIOS E 
3 ABSTENÇÕES.Com a palavra para justificar o voto o vereador Thiago Martins 
disse que não esperava a rejeição da presente emenda, bem como a aprovação do 
presente projeto sem a inclusão da mesma, acreditando ser lamentável tal situação.
Com a palavra para justificar o voto o vereador José Newton de Faria informou que 
o vereador Professor Nilton também realizou diversas parcerias na última legislatu-
ra. Disse ainda que todas as parcerias iniciadas por ele, pelo vereador Professor 
Nilton, pelo vereador Glauber Milagres e Carlinhos Playboy foram concretizadas.
Com a palavra para justificar o voto o vereador Professor Filipe informou que não 
via problema em regulamentar as parcerias sem uma contrapartida do Poder Públi-
co, acreditando que sem isso o mesmo não se sente favorável em votar o presente 
projeto.B) PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍS-
SIMA - 1) Proj. Lei n°. 055/21 – Dispõe sobre a regularização de imóveis edificados 
sem observância do art. 54 da Lei Municipal n°. 801, de 1962 – Aut. Executivo – 
PRAZO VENCIDO EM 08.06.21 - Após discussão e votação o presente projeto foi 
APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.C) VETO – DISCUSSÃO E VOTA-
ÇÃO ÚNICA - Veto Parcial Proj. Lei n°. 021/21 – Dispõe sobre a prioridade na vaci-
nação contra COVID-19 das pessoas com Transtorno do Espectro Autista, Síndrome 

de Down e Deficiência Intelectual no município de Barbacena – Aut. Executivo – 
PRAZO VENCIDO EM 05.06.2021 -  Após discussão e votação o presente veto foi 
DERRUBADO COM 08 VOTOS CONTRÁRIOS AO VETO, 05 FAVORÁVEIS E 01 ABS-
TENÇÃO.Com a palavra para justificar o voto o vereador José Bonifácio de Andrada 
informou que o presente projeto foi aprovado por esta Casa por unanimidade dos 
votos haja vista algumas dificuldades cognitivas vividas por essas pessoas, estando 
mais vulneráveis a contaminação, apresentando inclusive algumas deficiências imu-
nológicas. Informou ainda que o Município revise e altere o Plano Nacional de Vaci-
nação, sendo assim necessário para garantir as crianças e adolescentes vacinação 
prioritária. Informou ainda que não há aumento de despesa que justificasse a não 
aprovação da presente Lei.TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES – 
HORÁRIO: 20h45 - Com a palavra como orador inscrito o vereador Odair Ferreira 
informou que esteve pessoalmente na Associação dos Autista e informou que exer-
cem um trabalho árduo, informando a importância de valorizar e reconhecer o tra-
balho dos autistas. Informou ainda que é necessário que o Executivo não meça 
esforços para realizar melhoras nas ruas dos bairros mais carentes da cidade.Com 
a palavra como orador inscrito o vereador Professor Filipe destacou a importância 
de duas datas que se comemoram hoje, o dia mundial de conscientização de violên-
cia contra a pessoa idosa e o dia mundial do doador de sangue.Com a palavra como 
orador inscrito o vereador Thiago Martins solicitou ao Sr. Presidente desta Casa a 
apresentação das contas das parcerias realizadas na última legislatura, informando 
que não houve transparência no último governo municipal. Informou ainda que 
acredita ser lamentável a aprovação do Projeto de Lei n°. 054/2021 sem qualquer 
contrapartida aos moradores que de certa forma contribuírem financeiramente.Não 
havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente de-
clarou encerrada a presente sessão às 21h02 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 039/2021 - 033ª Sessão Ordinária – 15.06.2021 – 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 - A minha alma espe-
ra somente em Deus; dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha 
salvação; é a minha defesa; não serei grandemente abalado. Salmos 62:1,2 I - Lei-
tura e Discussão das Atas - Ata n°. 038/2021 – Retirada de pauta para correção. II 
– Leitura da Correspondência e Comunicações - Não houve. III – Apresentação de 
Proposições - Do vereador Thiago Martins: - Indicação n°. 438/2021 – Capina na 
avenida Eliezer Henriques no São Francisco; - Indicação n°. 439/2021 – Ao senhor 
Prefeito para que encaminhe a esta Casa Projeto de Lei que dispõe sobre a criação 
do dossiê da mulher no âmbito do Município de Barbacena e dá outras providências. 
Do vereador Odair Ferreira: - Requerimento n°. 065/2021 – Requer seja expedida 
moção congratulatória ao atleta fundista profissional, Reginando José da Silva, pe-
los relevantes serviços prestados a Barbacena; - Indicação n°. 483/2021 – Ao se-
nhor Prefeito sugerindo a criação do Conselho Municipal de Participação Popular, de 
acordo com a Lei Orgânica do Município. Do vereador Professor Nilton: - Indicação 
n°. 484/2021 – Troca e reparo imediato da lâmpada queimada no poste da BR 040, 
em frente ao posto Cabana no Caiçaras; - Indicação n°. 485/2021 – Troca e reparo 
imediato da lâmpada queimada no poste da rua Nações Unidas no Caiçaras; - Indi-
cação n°. 486/2021 – Limpeza, capina e roçagem da praça Doutor Jardim no São 
José; - Indicação n°. 487/2021 – Recuperação asfáltica e operação tapa buracos na 
rua Humberto Candian no Nova Suíça; - Indicação n°. 488/2021 – Reforma da in-
fraestrutura da unidade básica de saúde de apoio de Ponte do Cosme; - Indicação 
n°. 489/2021 – Ao senhor Prefeito para que encaminhe a esta Casa Projeto de Lei 
que disponha sobre a prioridade de atendimento psicoterápico, de cirurgia plástica 
reparadora e de tratamento odontológico, na rede pública de saúde no âmbito do 
Município de Barbacena para a mulher vítima de violência, da qual resulte dano à 
sua integridade psicológica, física e estética; - Indicação n°. 497/2021 – Troca e 
reparo imediato da lâmpada queimada no poste da rua Monsenhor João Gonçalves 
no São José. Com a palavra pela ordem o vereador Professor Nilton informou que o 
ex-vereador Tererê fez gestão junto ao Senado Rodrigo Pacheco e estará encami-
nhando uma emenda de R$700.000,00 (setecentos mil reais) para o Hospital Ibia-
paba.Com a palavra pela ordem o vereador Roberto da Farmácia agradeceu ao 
Deputado Coronel Henrique que conseguiu um recurso para APAE, no valor de 
R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Com a palavra pela ordem o vereador Donizete 
de Medeiros informou que protocolou nesta Casa um Memorial ao Presidente da 
República para que inclua os guardas municipais no Programa Casa Própria, solici-
tando apoio do Pares.Do vereador José Bonifácio de Andrada: - Indicação n°. 
496/2021 – Construção de uma drenagem de calçamento e/ou pavimentação asfál-
tica na Travessa Margarida Maria Ferreira no João Paulo II.Do vereador Flávio Ma-
luf: - Requerimento n°. 064/2021 – Ao senhor Prefeito para que preste informações 
referentes ao Condomínio Residencial Mantiqueira.Do vereador Glauber Milagres: - 
Indicação n°. 498/2021 – Poda de árvores de grande porte no posto de saúde na 
rua Nilton Firmino do Nascimento, Santa Cecília; - Indicação n°. 499/2021 – Limpe-
za e capina do lote do posto de saúde do Santa Cecília, na rua Nilton Firmino do 
Nascimento; - Indicação n°. 500/2021 – Limpeza e capina da rua Geraldo Abran-
ches no Santa Cecília; - Indicação n°. 501/2021 – Operação tapa buraco na rua 
Jaime do Rego Macedo no Centro; - Indicação n°. 502/2021 – Reforma do quebra-



7

BARBACENA, QUINTA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2021
molas da rua Saldanha Marinho no bairro do Carmo.Com a palavra pela ordem o 
vereador Glauber Milagres frisou a importância do apoio da SETRAM na indicação 
n°. 502/2021, pois trata-se de um local de grande trafego de veículos, havendo 
recentemente 02 acidentes. Agradeceu a visita do Deputado Dr. Frederico que pas-
sou por diversos bairros da cidade, auxiliando com algumas emendas parlamenta-
res para a cidade.Do vereador Professor Filipe: - Indicação n°. 503/2021 – Recape-
amento asfáltico ou operação tapa-buracos na rua Carlos Roberto da Silva no 
Guarani.Com a palavra pela ordem o vereador Professor Filipe agradeceu ao apoio 
dos Deputados Cristiano Silveira e Reginaldo Lopes pelas apresentações de emen-
das parlamentares para a saúde da cidade, totalizando mais de R$300.000,00 (tre-
zentos mil reais).Em seguida foi solicitado ao Sr. Presidente que o Requerimento n°. 
064/21, apresentado pelo vereador Flávio Maluf, fosse discutido e votado nesta 
data.Após o requerimento verbal de inclusão do Requerimento n°. 064/21 para 
votação foi colocado em discussão e votação, sendo APROVADO PELA UNANIMIDA-
DE DOS PRESENTES.Assim, o Requerimento n°. 064/21 foi colocado em discussão 
e votação, sendo APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.PROJETOS 
PROTOCOLADOS NA CASA - Proj. Lei n°. 070/21 – Dispõe sobre a criação do Pro-
grama Municipal de Teleassistência a Pessoa Idosa ou Portadores de Deficiência da 
Cidade de Barbacena, “Botão de Pânico para o Idoso”, e dá outras providências – 
Aut. Vereador Odair Ferreira. - Proj. Lei n°. 071/21 – Reconhece de utilidade públi-
ca a Associação Socioambiental Filhos das Estrelas e dá outras providências – Aut. 
Vereador Thiago Campos Martins. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 
20h10 - Discussão e Votação de Projetos - A)    SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
– REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA - 1) Proj. Lei n°. 054/2021 – Dispõe sobre 
a celebração de parcerias entre o Poder Executivo e a Sociedade para realização de 
obras e serviços em regime de cooperação ou mutirão e dá outras providências – 
Aut. Executivo – PRAZO VENCIDO EM 08.06.21 - Após discussão e votação o pre-
sente projeto foi APROVADO COM 13 VOTOS FAVORÁVEIS E 1 CONTRÁRIO. B) 
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA - 1) 
Proj. Lei n°. 056/21 – Transfere a Diretoria de Meio Ambiente para a estrutura Ad-
ministrativa Direta do Município, cria o Fundo Municipal de Meio Ambiente e dá 
outras providências – Aut. Executivo – PRAZO VENCE EM 20.06.21. Com a palavra 
para discutir o vereador Thiago Martins informou que fundir a pasta ambiental com 
a da agricultura se faz necessário para que haja a criação do Fundo Municipal, 
tendo em vista que a Secretaria de Meio Ambiente não pode ser criada em razão da 
LC 173.Com a palavra para discutir o vereador Glauber Milagres parabenizou a 
gestão passada da Diretoria de Meio Ambiente. Informou ainda que o Meio Ambien-
te fiscaliza a Agricultura e se ambos caminharem juntos dificulta essa fiscalização, 
deixando claro que tem algumas ressalvas. Com a palavra para discutir o vereador 
José Bonifácio de Andrada informou que o presente projeto traz vários elementos 
dentro de si, sendo necessário pontuá-los. Informou que concorda com os vereado-
res que lhe antecederam que é importante ter uma Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, tornando-se uma das prioridades da administração, questionando o Exe-
cutivo por qual motivo o mesmo não cria a Secretaria de Meio Ambiente. Informou 
com o vereador Glauber Milagres com a inclusão da Secretaria de Meio Ambiente na 
Secretaria de Agricultura não é o melhor caminho. Disse ainda que de acordo com 
o Projeto ficou preocupado com as revogações que ocorrerão na Leis que tratam 
sobre o CODEMA, deixando sua preocupação com o destino do presente conselho, 
adiantando seu pedido de vistas.Com a palavra para discutir pela 2ª vez o vereador 
Thiago Martins informou aos vereadores sobre a existência da Lei Complementar 
n°. 173, que limita os gastos dos Entes Federativos, não havendo como criar Secre-
taria nesse momento. Disse ainda que se a pasta ambiental não for para a agricul-
tura o Município não receberá o Fundo para o Meio Ambiente, o que seria péssimo 
para o Município.Com a palavra para discutir o vereador Orlando Garcia informou 
que acredita que a junção das Secretarias não vai dar certo.Com a palavra para 
discutir pela 2ª vez o vereador José Bonifácio de Andrada solicitou ao vereador 
Roberto da Farmácia, líder de governo, trouxesse as informações e esclarecimentos 
por parte do Executivo para a transferências do CODEMA para a Diretoria para ser 
realizada com mais tranquilidade o presente debate.Com a palavra para discutir o 
vereador Professor Filipe informou que trazer a Diretoria do Meio Ambiente para 
Agricultura não é a melhor opção, porém atualmente temos a limitação da Lei Com-
plementar 173. Acredita que o presente projeto traz um avanço, mas pode ser 
melhorado.Com a palavra para discutir o vereador Professor Nilton informou que o 
ideal não é transferir a pasta de Meio Ambiente para a agricultura, mas atualmente 
é o pode ser feito. Informou ainda que o Município deve investir na conscientização 
sobre a importância do Meio Ambiente.Com a palavra para discutir José Newton de 
Faria esclareceu que o meio ambiente não é apenas fauna e flora, sendo que a 
Constituição divide em outras categorias. Disse ainda que caso a Diretoria do Meio 
Ambiente seja agregada a Secretaria de Agricultura, não fica subordinada a mesma, 
uma vez que a União legisla sobre o Meio Ambiente de forma geral.Após a discussão 
do presente projeto o vereador José Bonifácio de Andrada solicitou vistas do mes-
mo. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADA.C) SE-
GUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETOD DECRETO LEGISLATIVO - 1) Proj. 
Decreto Legislativo n°. 002/21 – Aprova o parecer prévio do Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais e dá outras providências – Aut. Mesa Diretora da Câmara.
Após discussão e votação o presente projeto foi APROVADO POR 12 VOTOS FAVO-
RÁVEIS E 2 ABSTENÇÕES.Em seguida solicitado ao Sr. Presidente que fosse o pre-
sente Projeto discutido e votado em redação final, sendo o presente requerimento 
verbal APROVADO POR 13 VOTOS FAVORÁVEIS E 1 ABSTENÇÃO.Assim, após dis-

cussão e votação do presente projeto em redação final, o mesmo foi APROVADO 
POR 12 VOTOS FAVORÁVEIS E 2 ABSTENÇÕES.D) PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTA-
ÇÃO – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO - 1) Proj. Decreto Legislativo n°. 
003/21 - Aprova o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais 
e dá outras providências – Aut. Mesa Diretora da Câmara. Após discussão e votação 
o presente projeto foi APROVADO POR 12 VOTOS FAVORÁVEIS E 2 ABSTENÇÕES.E) 
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI - 1) Proj. Lei n°. 041/21 – 
Institui a Semana Municipal de Agricultura Familiar, a ser celebrada anualmente, na 
semana que compreende o dia 24 (vinte e quatro) – Aut. Vereador José Donizete 
de Medeiros.Após discussão e votação o presente projeto foi APROVADO POR UNA-
NIMIDADE DOS PRESENTES.2) Proj. Lei n°. 047/21 – Dispõe sobre medida de 
prevenção e combate à importunação sexual no âmbito do serviço público de trans-
porte coletivo – Aut. Executivo.Após discussão e votação o presente projeto foi 
APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.F) SEGUNDA DISCUSSÃO E VO-
TAÇÃO – PROJETO DE RESOLUÇÃO - 1) Proj. Resolução n°. 002/21 – Regulamenta 
o artigo 46 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Barbacena e dá outras 
providências – Aut. Mesa Diretora da Câmara.Após encerrada a discussão do pre-
sente projeto o vereador Odair Ferreira solicitou vistas do presente. VISTAS CON-
CEDIDAS AO VEREADOR ODAIR FERREIRA.G) PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
– PROJETO DE LEI - 1) Proj. Lei n°. 041/21 – Institui o mês Maio Laranja e o Dia 
Municipal de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes 
no Município de Barbacena e dá outras providências – Aut. Vereador Nilton Cézar de 
Almeida.Após discussão e votação o presente projeto foi APROVADO POR UNANI-
MIDADE DOS PRESENTES. 2) Proj. Lei n°. 040/21 – Institui a Semana da Jornada 
Legislativa – Aut. Vereador Orlando José Garcia.Após discussão e votação o presen-
te projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.3) Proj. Lei n°. 
044/21 – Dispõe sobre as diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei Orça-
mentária no Município de Barbacena para o exercício de 2022 e dá outras providên-
cias – Aut. Executivo.Após encerrada a discussão do presente projeto o vereador 
Professor Filipe solicitou vistas do presente. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR 
PROFESSOR FILIPE.Em seguida, o Vereador Professor Filipe retirou o pedido de 
vistas.Após discussão e votação o presente projeto foi APROVADO POR UNANIMI-
DADE DOS PRESENTES.4) Proj. Lei n°. 063/21 – Institui a Semana Nacional da 
Capoeira e do Capoeirista, a ser comemorada, anualmente, na primeira semana de 
junho de cada ano e dá outras providências – Aut. Vereador Glauber Milagres Gava. 
Após encerrada a discussão do presente projeto o vereador Paulinho do Gás solici-
tou vistas do presente. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PAULINHO DO GÁS.5) 
Proj. Lei n°. 064/21 – Denomina Ruas Neida Gomes Dutra e Darcy Garcia Dutra – 
Aut. Executivo.Após encerrada a discussão do presente projeto o vereador Paulinho 
do Gás solicitou vistas do presente. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PAULI-
NHO DO GÁS.6) Proj. Lei n°. 042/21 – Reconhece como de Utilidade Pública o 
Instituto DE Capoeira Regional Dobrão de Prata – INCARDOP – Aut. Vereador Glau-
ber Milagres Gava.Após discussão e votação o presente projeto foi APROVADO POR 
UNANIMIDADE DOS PRESENTES.7) Proj. Lei n°. 053/21 - Reconhece como de Uti-
lidade Pública Municipal o Instituto Lobo-Guará de Conservação da Biodiversidade 
e dá outras providências – Aut. Mesa Diretora da Câmara.Após discussão e votação 
o presente projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.H) PRIMEI-
RA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL - 1) Proj. 
Emenda Constitucional n°. 001/21 – Altera a redação dos incisos II e III do art. 62 
da Lei Orgânica do município de Barbacena – Aut. Vários Vereadores.Com a palavra 
para discutir o vereador José Newton de Faria informou que a presente Emenda 
Constitucional trata apenas da adequação da Lei Orgânica Municipal à Legislação 
Federal, solicitando o apoio dos Pares para a aprovação.Após discussão e votação o 
presente projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.I) VETO – 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA - Veto Parcial Proj. Lei n°. 018/21 – Institui o mês 
de Abril Azul, dedicado a ações de sensibilização e conscientização sobre o autismo 
municipal – Aut. Executivo – PRAZO VENCE EM 17.06.2021. Após discussão e vota-
ção o presente veto parcial foi MANTIDO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.
PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – EM BLOCO: - Do dia 25.05.2021: 
APROVADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES. - Do dia 01.06.2021: APROVA-
DAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.- Do dia 08.06.2021: APROVADAS POR 
UNANIMIDADE DOS PRESENTES. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADO-
RES – HORÁRIO: 21h10 - Não havendo oradores inscritos e nada mais havendo a 
tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão às 21h11 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 040/2021 - 034ª Sessão Ordinária – 17.06.2021 – 1º Período – 1º Ano da 
Legislatura - Presidente: Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Secretá-
rio: Vereador Odair José Ferreira - Vereadores Presentes: Conforme registro em 
livro próprio.PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30 - O SENHOR é o 
meu pastor, nada me faltará. Salmos 23:1 - I - Leitura e Discussão das Atas - Ata 
n°. 038/2021 – APROVADA POR UNANIMIDADE - Ata n°. 039/2021 – APROVADA 
POR UNANIMIDADE - II – Leitura da Correspondência e Comunicações - Não hou-
ve. PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA - Proj. Lei n°. 073/21 – Dispõe sobre a 
obrigatoriedade das unidades móveis do SAMU possuírem maca adicional em suas 
bases de apoio e dá outras - Aut. Vereador Orlando José Garcia.SEGUNDA PARTE – 
ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h48 - Discussão e Votação de Projetos - A)SEGUN-
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DA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA - 1) Proj. Lei 
n°. 055/2021 – Dispõe sobre a regularização de imóveis edificados sem observância 
do art. 54 da Lei Municipal n°. 801, de 1962 – Aut. Executivo – PRAZO VENCIDO EM 
08.06.21 - *Votar emenda de fls. 032 de autoria dos Vereadores José Bonifácio de 
Andrada, Felipe Luís dos Santos, Flávio Maluf Caldas e Glauber Milagres Gava. *Vo-
tar emenda de fls. 037 de autoria dos Vereadores José Bonifácio de Andrada, Felipe 
Luís dos Santos, Flávio Maluf Caldas e Glauber Milagres Gava.Com a palavra pela 
ordem o vereador José Bonifácio de Andrada deu ciência aos colegas vereadores 
que agora antes da sessão teve conversas produtivas com os Líderes do Governo 
acerca do Projeto que transfere a Direção do Meio Ambiente da Diretoria do SAS 
para o Executivo. Deixou claro que o que gerou alguns questionamentos foi algu-
mas atribuições do CODEMA, chegando a um consenso de retirar tais dispositivos 
que tratam sobre o CODEMA.Com a palavra pela ordem o vereador Professor Nilton 
informou que acerca de 1 semana recebeu diversas reclamações sobre o transporte 
coletivo, sendo relatado que a empresa prestadora do serviço passou a transportar 
apenas 4 idosos, sendo que alguns motoristas não estão nem parando. Ao levar ao 
conhecimento da SETRAM a referida informação, a referida secretaria informou que 
já estavam sendo tomadas as providências. Informou ainda que entrou em contato 
com o Sr. Presidente desta Casa, vereador Pastor Ewerton, que desde informado to-
mou as providências cabíveis.Com a palavra pela ordem o vereador Sandro Heleno 
agradeceu a operação tapa buraco que está sendo realizada no bairro São Pedro.
Com a palavra pela ordem o vereador Orlando Garcia informou a Casa sobre a situ-
ação da Rodoviária da nossa cidade, informando que uma parte, mais precisamente 
a parte dos taxistas, já está “caindo” - Durante a discussão do presente projeto o 
Vereador Flávio Maluf solicitou vistas do mesmo. VISTAS CONCEDIDAS AO VERE-
ADOR FLÁVIO MALUF CALDAS.Assim, em razão do presente Projeto já estar com 
prazo vencido (08.06.2021), o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão 
às 20h15 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 041/2021 - 034ª Sessão Ordinária – 17.06.2021 – 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 - Eu disse: Guardarei 
os meus caminhos para não pecar com a minha língua; guardarei a boca com um 
freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Salmos 39:1 - I - Leitura e Discussão 
das Atas - Ata n°. 040/2021 – APROVADA POR UNANIMIDADE - II – Leitura da 
Correspondência e Comunicações - Não houve.III – Apresentação de Proposições 
- Do vereador Glauber Milagres: - Indicação n°. 527/2021 – Troca de lâmpadas na 
rua Joaquim Carlos Costa no trajeto entre a Praça Queridinha Bias Fortes até próxi-
mo a Igreja Menino Jesus de Praga; - Indicação n°. 528/2021 – Instalação de ilu-
minação na Praça Queridinha Bias Fortes, próximo a academia ao ar livre; - Indica-
ção n°. 529/2021 – Manutenção do calçamento das ruas do loteamento São 
Vicente de Paulo no Monte Mário; - Indicação n°. 530/2021 – Limpeza e capina para 
as ruas do loteamento São Vicente de Paulo no Monte Mário; - Indicação n°. 
531/2021 – Operação tapa buracos para as ruas Frei Orlando; Luis Bertolete; Praça 
Queridinha Bias Fortes; Rua Coronel Neator de Oliveira; Rua Coronel Jairo Pereira 
da Silva e Rua Nossa Senhora do Líbano no Santa Cecília; - Indicação n°. 532/2021 
– Operação tapa buracos para as ruas B, D e Luís Claudio Campos do Loteamento 
São Vicente de Paulo no Monte Mário.Do vereador Orlando José Garcia: - Indicação 
n°. 518/2021 – Ao senhor Prefeito solicitando relatório sobre a qualidade do ar em 
Barbacena; - Indicação n°. 519/2021 – Solicita a troca e manutenção da tubulação; 
- Indicação n°. 519/2021 – Solicita a troca e manutenção da tubulação de água 
potável da rua Manoel Luiz da Costa no São José; - Indicação n°. 520/2021 – Soli-
cita que se faça um processo emergencial para compra de caminhões de coleta de 
lixo; - Indicação n°. 521/2021 – Solicita a troca do CEP da rua Joseph Pissolatte no 
Valentin Prenassi, pois a mesma se encontra com o CEP do bairro Santa Cecília; 
solicita também rede de esgoto e calçamento para a mesma rua.Do vereador Thia-
go Campos Martins: - Indicação n°. 491/2021 – Capina na rua Fernando Antônio 
Grossi no Santa Luzia; - Indicação n°. 492/2021 – Operação tapa buraco e recape-
amento asfáltico na avenida Jaime do Rego Macedo, no Centro; - Indicação n°. 
493/2021 – Operação tapa buraco e recapeamento asfáltico na rua Mário Francisco 
Borato no Santa Tereza II; - Indicação n°. 494/2021 – Capina na rua João Guilher-
mino de Assis no Santa Efigênia.Do vereador Nilton Cézar de Almeida: - Indicação 
n°. 515/2021 – Troca da lâmpada queimada no poste da rua Martinho Campos no 
São José; - Indicação n°. 516/2021 – Troca de lâmpada queimada na rua Doutor 
Osvaldo Fortini no São José; - Indicação n°. 517/2021 – Troca da lâmpada queima-
da na praça Natale Pastorini no São José; - Indicação n°. 523/2021 – Troca da 
lâmpada queimada na praça Professor Osmar Faria no São José; - Indicação n°. 
524/2021 – Troca da lâmpada queimada na rua Engenheiro José C. Drummond no 
São José; - Indicação n°. 525/2021 – Troca de lâmpadas queimadas nos psotes da 
rua Cruz das Almas, sentido Praça da Penha.Do vereador Professor Filipe: - Indica-
ção n°. 513/2021 – Instalação de placa de identificação da Travessa Maria Rita 
Bertolucci no bairro Aeroporto; - Indicação n°. 514/2021 – Ao senhor Prefeito para 
que encaminhe a esta Casa Projeto de Lei propondo o nome de Vale dos Imigrantes 
para a rua que dá acesso ao distrito de Ponte do Cosme.Do vereador Sandro Hele-
no: - Requerimento n°. 069/2021 – Requer seja consignado na ata dos trabalhos 
um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Edmar Silva Rodrigues.Do 

vereador José Newton de Faria: - Indicação n°. 520/2021 – Solicita esclarecimentos 
sobre a aplicação da 2ª Dose da vacina Astrazeneca; - Indicação n°. 526/2021 – 
Operação tapa buraco e/ou recapeamento asfáltico da estrada que liga o distrito do 
Faria ao Município de Barbacena, bem como a recuperação das estradas da própria 
comunidade, mediante patrolamento e cascalhamento.Do vereador Odair Ferreira: 
- Requerimento n°. 067/2021 – Requer seja expedida moção congratulatória ao 
Bispo Guilherme Silva pelos relevantes serviços prestados a Barbacena à frente da 
Igreja Católica Apostólica Brasileira e da rede tropical de rádio; - Requerimento n°. 
068/2021 – Requer seja expedida moção congratulatória à Dani Silva pelos relevan-
tes serviços prestados a Barbacena como locutora e apresentadora da rede tropical 
de rádio; - Indicação n°. 534/2021 – Operação tapa buracos na rua Galdino Abran-
ches em frente ao n°. 72.Da Mesa Diretora: - Memorial – Pres. Jair Messias Bolso-
naro – A Câmara Municipal de Barbacena através de sua Mesa Diretora e demais 
vereadores vem solicitar ao Presidente da República Exmo Senhor Jair Messias Bol-
sonaro, que sejam, incluídos como beneficiários do Programa Casa Própria os guar-
das municipais; - Requerimento n°. 059/2021 – Os vereadores infra-assinados vêm 
submeter ao Plenário, moção de aplauso com votos de congratulações a ser envia-
do ao Senhor Bruno Henrique Sad da Fonseca.PROJETOS PROTOCOLADOS NA 
CASA - Proj. Lei n°. 075/21 – Institui no município de Barbacena a Semana Munici-
pal da Fibromialgia e dá outras providências – Aut. Ver. Roberto José de Andrade. 
- Proj. Lei n°. 077/21 – Dispõe sobre a destinação das doações financeiras arreca-
dadas através da modalidade Troco Solidário e/ou Campanhas Similares praticadas 
no âmbito do Município de Barbacena/MG e dá outras providências – Aut. Ver. Flávio 
Maluf Caldas.SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h06 - Discussão e 
Votação de Projetos – A) SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊN-
CIA URGENTÍSSIMA - 1) Proj. Lei n°. 055/2021 – Dispõe sobre a regularização de 
imóveis edificados sem observância do art. 54 da Lei Municipal n°. 801, de 1962 – 
Aut. Executivo – PRAZO VENCIDO EM 08.06.21 *Votar emenda de fls. 032 de auto-
ria dos Vereadores José Bonifácio de Andrada, Felipe Luís dos Santos, Flávio Maluf 
Caldas e Glauber Milagres Gava. *Votar emenda de fls. 037 de autoria dos Vereado-
res José Bonifácio de Andrada, Felipe Luís dos Santos, Flávio Maluf Caldas e Glauber 
Milagres Gava.Com a palavra pela ordem o vereador Glauber Milagres parabenizou 
os amigos da “Máfia Azul”, in formando que o referido grupo está realizando uma 
campanha de arrecadação de alimentos.Com a palavra pela ordem o vereador Or-
lando Garcia informou que presenciou um fato inusitado por meio do Executivo, 
mais especificamente por meio da Secretaria de Saúde sobre a filha gigantesca 
feita para as mulheres gestantes vacinarem, todas em pé e por várias horas, ressal-
tando a falta de planejamento.Com a palavra pela ordem o vereador Professor Filipe 
reforçou as palavras do vereador Orlando Garcia da situação complicada vivenciada 
pelas mulheres gestantes na fila de vacinação, ressaltando a importância de um 
melhor planejamento.Com a palavra para discutir o vereador Thiago Martins deixou 
bem claro que existe uma necessidade de que o Poder Público faça uma “meia 
culpa” em razão da ineficiência da fiscalização dos imóveis por todos esses anos.
Com a palavra para discutir o vereador José Bonifácio de Andrada fez um apelo a 
Casa para que aprovassem as presentes emendas, uma vez que ainda que tenha 
ocorrido desrespeito ao recuo não é razoável criar uma lei para penalizar um mora-
dor que muitas vezes nem construiu o imóvel. Informou sobre a existência do ins-
tituto da prescrição, que no caso do Poder Público é de 5 anos para as multas su-
geridas pelo Executivo, haja vista que a Prefeitura deixou de fiscalizar por vários 
anos. Disse ainda que a emenda propõe o meio termo, havendo descontos na 
aplicação das multas.Com a palavra para discutir o vereador Flávio Maluf disse que 
a essência do presente projeto já foi discutida em sua essência na última legislatu-
ra, informando que as emendas propostas em nada prejudicam o cidadão, apenas 
visam auxiliá-los e oferecer benefícios aos mesmos.Com a palavra para discutir o 
vereador Professor Filipe disse que esta Casa já perdeu uma grande possibilidade 
de fazer justiça quando rejeitaram a emenda que concedia isenção de IPTU no 
Projeto das parcerias, acreditando que como representantes da população os vere-
adores não podem se posicionar contra a mesma. Ressaltou ainda o período vivido 
pela sociedade atual, em razão da COVID-19 que prejudicou radicalmente a econo-
mia de todos.Em seguida o vereador Flávio Maluf solicitou a interrupção da presen-
te sessão às 20h39, sendo reaberta às 20h42.Com a palavra para discutir o verea-
dor Thiago Martins disse que é possível votar as duas emendas nesta oportunidade, 
uma vez que ambas não descaracterizam o presente Projeto de Lei.Com a palavra 
como Líder o vereador José Newton de Faria informou que a ideia central do pre-
sente projeto foi apresentada na legislatura passada e foi aperfeiçoado pelo atual 
Governo, havendo uma redução significativa da multa. Informou ainda que o pre-
sente projeto já era para estar aprovado, já estando com prazo vencido desde 
08.06.21, afirmando ainda que quer apenas votar as presentes emendas e o proje-
to.Com a palavra para discutir o vereador Flávio Maluf informou que poucas vezes 
viu um projeto de lei de tanto clamor social caminhar de forma tão célere. Solicitou 
ainda para que os vereadores que são contra as presentes emendas expressem 
suas opiniões nesta sessão, explicando as razões da contrariedade, a fim de estimu-
lar o diálogo.Com a palavra como Líder o vereador Thiago Martins informou que 
para muitas pessoas os valores previstos no presente projeto são bem altos, haja 
vista a realidade de cada um, ressaltando sobre a importância de todos pensarem 
no bem comum da coletividade.Com a palavra para discutir o vereador José Newton 
de Faria que as pessoas que cometeram infração ficam dispostas as sanções, infor-
mando que a regularização proposta pelo projeto é voluntária.TERCEIRA PARTE – 
ENCERRAMENTO – ORADORES – HORÁRIO: 21h06.Com a palavra como orador 
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inscrito o vereador José Newton de Faria enfatizou que a alegação de que o Projeto 
de Lei n°. 055/21 não foi discutido não merece prosperar, uma vez que foi feita 
reunião anterior com o Chefe do Executivo, sendo todos os vereadores convidados, 
oportunidade em que foi discutido o referido Projeto.Com a palavra como orador 
inscrito o vereador Thiago Martins informou que os vereadores não estão aqui para 
serem “atacados” e que caso isso aconteça é necessário rever suas posições.Com a 
palavra como Líder o vereador José Bonifácio de Andrada informou que o Parlamen-
to é a Casa do debate, sendo importante a discussão dos projetos e a possibilidade 
de emendas visando aperfeiçoar os mesmos. Disse ainda que é necessário observar 
a razoabilidade na presente discussão, haja vista a existência e a possibilidade da 
prescrição das multas que serão aplicadas, sendo que o que propõe as emendas é 
uma diminuição das multas proporcionais ao tempo do imóvel.Com a palavra como 
orador inscrito o vereador José Newton de Faria informou que a razoabilidade tam-
bém deve ser observada para a aplicação das multas, uma vez que há clara violação 
do bem público, o que contraria a Constituição Federal. Disse ainda que é importan-
te que os colegas respeitem o voto de cada um.Com a palavra para explicação 
pessoal o vereador Thiago Martins disse que o Parlamento existe justamente para 
se discutir os projetos. Informou ainda que no atual momento não há que se pena-
lizar a população, sendo importante a aprovação das emendas propostas.Com a 
palavra como orador inscrito o vereador Orlando Garcia informou que não é contra 
o povo, acreditando que quem não tem condições de pagar as multas não devem 
pagar. Ressaltou a situação vivida pelos Garis, uma vez que estão trabalhando sem 
os equipamentos de proteção adequado, bem como trabalhando sem estarem vaci-
nados.Com a palavra como orador inscrito o vereador Professor Filipe disse que o 
Parlamento existe sim para ampliar a discussão dos projetos, sendo necessário vo-
tar após esgotar todos os argumentos. Sobre a reunião com o Chefe do Executivo 
para discutir sobre o Projeto de Lei n°. 055/21, informou que faltou diálogo nesse 
aspecto, uma vez que foi avisado de última hora.Com a palavra como orador inscri-
to o vereador José Bonifácio de Andrada agradeceu a Secretaria de Obras que 
atendeu duas demandas na Colônia resolvendo problemas de canalização de esgo-
to. Por outro lado, ressaltou as palavras do vereador Orlando Garcia sobre a situa-
ção vivenciada pelas mulheres gestantes para a vacinação na cidade, ficando ex-
postas a fila por horas, o que é inadmissível, informando que tal situação poderia 
ser melhor planejada, faltando organização por parte do Executivo Municipal.Não 
havendo mais oradores inscritos, 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 Fer-
reira.

ATA 042/2021 - 036ª Sessão Ordinária – 24.06.2021 – 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: 19h40 - Tirou-me dum lago 
horrível, dum charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus 
passos. Salmos 40:2 - I - Leitura e Discussão das Atas - Ata n°. 041/2021 – APRO-
VADA POR UNANIMIDADE - II – Leitura da Correspondência e Comunicações - Não 
houve.PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA - Proj. Lei n°. 079/21 – Autoriza a 
criação do Programa de Incentivo à Doação de Cabelos para Pessoas com Trata-
mento de Câncer – DOE ESPERANÇA, no município de Barbacena e dá outras pro-
vidências – Aut. Ver. Nilton Cézar de Almeida – Professor Nilton.SEGUNDA PARTE 
– ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h53 - Discussão e Votação de Projetos – A) SE-
GUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA - 1) 
Proj. Lei n°. 055/2021 – Dispõe sobre a regularização de imóveis edificados sem 
observância do art. 54 da Lei Municipal n°. 801, de 1962 – Aut. Executivo – PRAZO 
VENCIDO EM 08.06.21 – ULTIMAR A VOTAÇÃO. *Votar emenda de fls. 032 de au-
toria dos Vereadores José Bonifácio de Andrada, Felipe Luís dos Santos, Flávio Maluf 
Caldas e Glauber Milagres Gava.Com a palavra para discutir o vereador José Boni-
fácio de Andrada ressaltou que é importante que o município tenha maior sensibili-
dade com a situação da aplicação das multas aos proprietários das residências, pois 
acredita ser desproporcional o pagamento das multas em razão do lapso temporal. 
Disse ainda que o projeto não leva em conta o período de tempo dos imóveis, o que 
torna as multas previstas no projeto original desproporcional, buscando beneficiar 
a população, amenizando a situação.Com a palavra para discutir o vereador Profes-
sor Filipe solicitou o apoio dos colegas vereadores para a aprovação das emendas, 
pois acredita que as presentes podem estimular outras pessoas a buscarem a regu-
larização de seus imóveis, haja vista a diminuição das multas.Com a palavra para 
discutir o vereador Orlando Garcia disse estar de acordo com as palavras do verea-
dor Professor Filipe, acreditando que a aprovação das emendas vai favorecer o povo 
de Barbacena.Em seguida, a emenda de fls. 032 foi colocada em votação, sendo 
REJEITADA COM 06 VOTOS CONTRÁRIOS, 5 FAVORÁVEIS E 1 ABSTENÇÃO.*Votar 
emenda de fls. 036 e 037 de autoria dos Vereadores José Bonifácio de Andrada, 
Felipe Luís dos Santos, Flávio Maluf Caldas e Glauber Milagres Gava.Assim, a emen-
da de fls. 036 e 037 foi colocada em votação, sendo REJEITADA COM 06 VOTOS 
CONTRÁRIOS, 5 FAVORÁVEIS E 1 ABSTENÇÃO.Em seguida o Sr. Presidente colocou 
em discussão e votação o Projeto de Lei n°. 055/21, sendo APROVADO PELA UNA-
NIMIDADE DOS PRESENTES.B) SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE 
URGÊNCIA - 1) Proj. Decreto Legislativo n°. 003/21 – Aprova o parecer prévio do 
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e dá outras providências – Aut. Mesa 

Diretora da Câmara.Assim, após discussão e votação o presente projeto foi APRO-
VADO COM 12 VOTOS FAVORÁVEIS E 1 ABSTENÇÃO.Em seguida o vereador José 
Newton de Faria solicitou que o presente projeto fosse votado nesta oportunidade 
em redação final.Na sequência o Sr. Presidente colocou o requerimento verbal para 
redação final do vereador José Newton de Faria em votação, sendo o mesmo APRO-
VADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.Assim, após discussão e votação o 
presente projeto foi APROVADO EM REDAÇÃO FINAL COM 12 VOTOS FAVORÁVEIS 
E 1 ABSTENÇÃO.C) REDAÇÃO FINAL – PROJETO DE LEI - 1) Proj. Lei n°. 041/21 – 
Institui a Semana Municipal de Agricultura Familiar, a ser celebrada, anualmente, na 
semana que compreende o dia 24(vinte e quatro) – Aut. Vereador José Donizete de 
Medeiros.Assim, após discussão e votação o presente projeto foi APROVADO POR 
UNANIMIDADE DOS PRESENTES.2) Proj. Lei n°. 047/21 – Dispõe sobre medida de 
prevenção e combate à importunação sexual no âmbito do serviço público de trans-
porte coletivo – Aut. Executivo.Assim, após discussão e votação o presente projeto 
foi APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.D) SEGUNDA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI - 1) Proj. Lei n°. 041/21 – Institui o mês Maio Laranja 
e o Dia Municipal de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Ado-
lescentes no município de Barbacena e dá outras providências – Aut. Vereador Nil-
ton Cézar de Almeida. *Votar emenda de fls. 009 de autoria do Vereador José 
Newton de Faria.A presente emenda de fls. 009 foi colocada em votação, sendo 
APROVADA COM 12 VOTOS FAVORÁVEIS E 1 VOTO CONTRÁRIO.Em seguida o 
presente Projeto com a inclusão da emenda foi colocado em discussão e votação, 
sendo APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.2) Proj. Lei n°. 040/21 – 
Institui a Semana da Jornada Legislativa – Aut. Vereador Orlando José Garcia.As-
sim, após discussão e votação o presente projeto foi APROVADO POR UNANIMIDA-
DE DOS PRESENTES.3) Proj. Lei n°. 044/21 – Dispõe sobre as diretrizes a serem 
observadas na elaboração da Lei Orçamentária do município de Barbacena para o 
exercício de 2022 e dá outras providências – Aut. Executivo. *Votar emenda de fls. 
110 de autoria do Vereador José Bonifácio de Andrada - A presente emenda de fls. 
110 foi colocada em discussão e votação, sendo APROVADA POR UNANIMIDADE 
DOS PRESENTES.*Votar emenda de fls. 114 de autoria do Vereador José Bonifácio 
de Andrada - A presente emenda de fls. 114 foi colocada em discussão e votação, 
sendo APROVADA POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.Em seguida, o presente 
projeto com a inclusão das emendas foi colocado em discussão e votação, sendo 
APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.4) Proj. Lei n°. 042/21 – Reco-
nhece como de Utilidade Pública o Instituto de Capoeira Regional Dobrão de Prata 
– INCARDOP – Aut. Vereador Glauber Milagres Gava.Com a palavra para discutir o 
vereador Glauber Milagres solicitou o apoio dos colegas para apoiar o presente 
projeto, uma vez que a capoeira leva cultura e lazer para as crianças.Assim, após 
discussão e votação o presente projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE DOS 
PRESENTES.5) Proj. Lei n°. 053/21 – Reconhece como de Utilidade Pública Munici-
pal o Instituto Lobo-Guará de Conservação da Biodiversidade e dá outras providên-
cias – Aut. Mesa Diretora da Câmara.Assim, após discussão e votação o presente 
projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.E) SEGUNDA DISCUS-
SÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL - 1) Proj. Emenda 
Constitucional n°. 002/21 – Altera a redação dos incisos II e III do art. 62 da Lei 
Orgânica do Município de Barbacena – Aut. Vários Vereadores.Assim, após discus-
são e votação o presente projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESEN-
TES. Em seguida o vereador Odair Ferreira solicitou que o presente fosse colocado 
em votação em redação final.O presente requerimento foi colocado em discussão e 
votação, sendo APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.Assim, após dis-
cussão e votação o presente projeto foi APROVADO EM REDAÇÃO FINAL POR UNA-
NIMIDADE DOS PRESENTES.F) PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE 
LEI - 1) Proj. Lei n°. 063/21 – Institui a Semana Nacional da Capoeira e do Capoei-
rista, a ser comemorada anualmente na primeira semana de junho de cada ano e 
dá outras providências – Aut. Vereador Glauber Milagres Gava.Assim, após discus-
são e votação o presente projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESEN-
TES.2) Proj. Lei n°. 064/21 – Denomina Ruas Neida Gomes Dutra e Darcy Garcia 
Dutra.Durante a discussão do presente projeto o vereador José Newton de Faria 
solicitou vistas do presente. VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR JOSÉ NEWTON DE 
FARIA.3) Proj. Lei n°. 058/21 – Reconhece de utilidade pública o Instituto Sinequa-
non de Empreendedorismo Social – ISES, sediada na Praça da Amizade, n°. 095, 
Bairro Dr. Geraldo Xavier, Barbacena/MG – Aut. Vereador José Newton de Faria.As-
sim, após discussão e votação o presente projeto foi APROVADO POR UNANIMIDA-
DE DOS PRESENTES.G) PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE DECRE-
TO LEGISLATIVO - 1) Proj. Decreto Legislativo n°. 006/20 – Aprova a ata 108ª 
reunião da comissão do plano diretor e dá outras providências – Aut. Mesa Diretora 
da Câmara.Com a palavra pela ordem o vereador José Newton de Faria ressaltou a 
presença do Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos nesta sessão, em ra-
zão da recomposição salarial que aconteceu em Juiz de Fora recentemente, solici-
tando que a Prefeitura de Barbacena encaminhe para esta Casa projeto que dispo-
nha sobre o tema. Outra circunstância a ser ressaltada é a possibilidade de viabilizar 
retorno seguro das aulas presenciais em razão da vacinação dos professores.Com a 
palavra pela ordem o vereador Glauber Milagres Gava ressaltou a questão dos ser-
vidores públicos que ainda não tiveram seus salários reajustados pelo Executivo, 
solicitando que o mesmo encaminhe para esta Casa projeto que disponha sobre o 
tema.Com a palavra pela ordem o vereador Professor Filipe disse que é favorável ao 
retorno das aulas presenciais, mas de forma segura, estando todos devidamente 
vacinados. Afirmou ainda que a situação atual é de responsabilidade do Chefe do 
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Executivo Nacional, em razão da demora para aquisição de vacinas.Com a palavra 
pela ordem o vereador Donizete Medeiros informou que nesta data começou a va-
cinação dos trabalhadores do transporte escolar, informando sobre a importância de 
divulgar a referida informação. Ressaltou ainda a importância da recomposição sa-
larial dos servidores públicos do Executivo Municipal.Com a palavra pela ordem o 
vereador Orlando Garcia informou que na pedreira faltam supervisores para fiscali-
zar o trabalho. Informou ainda que os Garis estão sendo ameaçados por superviso-
res, o que é inadmissível.Em seguida o Sr. Presidente retirou de pauta o Projeto de 
Decreto Legislativo n°. 006/20.Com a palavra pela ordem o vereador Odair Ferreira 
ressaltou a importância da recomposição salarial dos servidores públicos munici-
pais. Informou que na rua José Zille tem alguns problemas de iluminação, comuni-
cando que já entrou em contato com o Executivo várias vezes, mas o problema in-
felizmente ainda não foi sanado. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES 
– HORÁRIO: 20h53 - Com a palavra como orador inscrito o vereador Odair Ferreira 
sugeriu que a Câmara Municipal poderia convocar o responsável pelo lixo na cidade 
para prestar informações.Com a palavra como orador inscrito o vereador José Boni-
fácio de Andrada ressaltou a dificuldade que estamos vivenciando das trocas das 
lâmpadas e da ampliação da rede elétrica. Disse ainda que o valor do contrato com 
a empresa atual em que pese seja mais barato do que a empresa anterior, não co-
bre todos os serviços necessários para o município, tais como troca de iluminação e 
ampliação de rede elétrica. Ressaltou ainda que aguarda ansiosamente que o mu-
nicípio de Barbacena encaminhe a esta Casa Projeto que verse sobre a recomposi-
ção salarial dos servidores públicos municipais.Com a palavra como orador inscrito 
o vereador Professor Nilton disse que considera justa a solicitação dos servidores 
públicos para que os mesmos não sejam ainda mais prejudicados, sendo necessário 
que os mesmos sejam mais valorizados. Disse ainda que seria importante que o 
município encontre uma empresa para auxiliar na coleta de lixo.Não havendo mais 
oradores inscritos, o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão às 21h17 
e eu Raphael Almeida Pereira de Souza lavrei a presente ata que após lida e apro-
vada será assinada pelo Presidente e pelo Secretário.Presidente: Vereador Ewerton 
José Duarte Horta Júnior - Secretário: Vereador Odair José Ferreira.

ATA 043/2021 - 037ª Sessão Ordinária – 29.06.2021 – 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 - O coração do rei é 
como um ribeiro de águas caudalosas nas mãos do SENHOR; este o inclina para 
onde deseja. Provérbios 21:1 - I - Leitura e Discussão das Atas - Ata n°. 042/2021 
– APROVADA POR UNANIMIDADE - II – Leitura da Correspondência e Comunica-
ções - Ofício n°. 114/2021 – Prefeitura Municipal de Barbacena – Gabinete do Pre-
feito – comunicando a esta Casa Legislativa abertura de crédito extraordinário ao 
orçamento vigente, por meio do Decreto Municipal n°. 8.906 e 8.912/2021, publi-
cado em 22 de junho, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de 
Saúde através dos ofícios FMS/Direção/SESAP n°.s 429, 430, 431, 432 e 433/21, 
respectivamente, e em conformidade com os procedimentos da Diretoria de Plane-
jamento – DIPLAN/SEFAZ.III – Apresentação de Proposições - Do vereador Profes-
sor Nilton: - Indicação n°. 545/2021 – Ao senhor Prefeito para que encaminhe a 
esta Casa Projeto de Lei que implante no âmbito do Município de Barbacena, o 
Programa “Corujão da Saúde”; - Indicação n°. 546/2021 – Solicita a inclusão de lixo 
para realizar a coleta seletiva na rota da comunidade do Cabeça Branca; - Indicação 
n°. 547/2021 – Pintura de faixas de pedestres na praça Nossa Senhora da Penha; 
- Indicação n°. 548/2021 – Operação tapa buracos, recuperação asfáltica na rua 
Augusto Justi no São Cristóvão; - Indicação n°. 549/2021 – Recuperação asfáltica e 
operação tapa buracos na rua Cruz das Almas no São José; - Indicação n°. 550/2021 
– Recuperação asfáltica e operação tapa buracos na rua Ceará no Boa Vista; - Indi-
cação n°. 551/2021 – Ao senhor Prefeito para que envie a esta Casa Projeto de Lei 
que estabeleça, no âmbito do Município a criação do Programa “Garizinho”; - Indi-
cação n°. 552/2021 – Troca de lâmpada na rua Cruz das Almas no São José; - Indi-
cação n°. 553/2021 – Pintura de faixas de pedestres e quebra-molas nas duas vias 
na praça Doutor Jardim, no São José; - Indicação n°. 554/2021 – Reparo no esgoto 
que está tendo vazamento diariamente na rua Lima Duarte, no Nova Cidade; - Re-
querimento n°. 072/2021 – O vereador que o presente subscreve, vêm a presença 
dos membros do Conselho Permanente da Ordem do Mérito Legislativo, indicar os 
nomes de: - Carlos Augusto Soares do Nascimento, Prefeito Municipal; - Ronaldo 
Rosa de Lima, para serem agraciados com a insígnia do Mérito Legislativo.Com a 
palavra pela ordem o vereador Professor Nilton agradeceu ao Daniel, Diretor do 
SAS, em razão da resolução da falta d’água dos bairros Ipanema, Nova Cidade e 
Nova Suíça.Do vereador Orlando Garcia: - Indicação n°. 544/2021 – Ao senhor 
Prefeito para que encaminhe a esta Casa Projeto de Lei, anteprojeto anexo, que 
institui a obrigatoriedade da realização do exame de mamografia no prazo máximo 
de 30 dias a partir da solicitação médica; - Indicação n°. 555/2021 – Troca e manu-
tenção da iluminação da rua José Custódio de Oliveira, no bairro Passarinhos; - In-
dicação n°. 561/2021 – Calçamento e bueiro no final da rua São Paulo da Cruz que 
liga o bairro Ipanema e Nova Cidade.Do vereador Glauber Milagres: - Indicação n°. 
556/2021 – Operação tapa-buraco na rua Mário Francisco Borato, Santa Tereza II; 
- Indicação n°. 557/2021 – Operação tapa-buraco na rua Joaquim Carvalho no São 
Pedro; - Indicação n°. 558/2021 – Operação tapa-buraco na rua Irmã Catarina de 
Miranda no São Pedro; - Indicação n°. 559/2021 – Operação tapa-buraco na aveni-
da Ressaquinha no São Pedro; - Indicação n°. 560/2021 – Limpeza e capina da rua 

Padre Tobias no Bairro do Carmo.Com a palavra pela ordem o vereador Glauber 
Milagres agradeceu o apoio da Secretaria de Obras pelos trabalhos realizados.Do 
vereador Professor Filipe: - Indicação n°. 495/2021 – Os vereadores que a presente 
subscrevem solicitam que encaminhe ao senhor Prefeito para que o mesmo enca-
minhe a esta Casa, Projeto de Lei que cria o Fundo Municipal de Empreendimento 
Coletivo, qualificação e inserção Profissional – FMEC.Do vereador Paulo José da 
Silva: - Requerimento n°. 071/2021 – O vereador que o presente subscreve vem à 
presença dos membros do Conselho Permanente da Ordem do Mérito Legislativo, 
indicar os nomes de: - Alexsander Soares Diniz; - Ademir Siqueira de Faria; Jackson 
Roberto Tofoli, para serem agraciados com a insígnia do Mérito Legislativo.Da Mesa 
Diretora: - Requerimento n°. 076/2021 – Os vereadores que o presente subscrevem 
vem à presença dos Membros do Conselho Permanente da Ordem do Mérito Legis-
lativo, indicar os nomes de: - Rodrigo Otávio Soares Pacheco. Presidente do Senado 
Federal; - Giovane Tarcísio de Souza, para serem agraciados com a insígnia do 
Mérito Legislativo.Do vereador Roberto José de Andrade: - Requerimento n°. 
070/2021 – O vereador que o presente subscreve vem à presença dos membros do 
Conselho Permanente da Ordem do Mérito Legislativo, indicar os nomes de: - Paulo 
Ricardo da Silva Mendes; - Rafael Roberto de Carvalho Andrade, para serem agra-
ciados com a insígnia do Mérito Legislativo.Do vereador Sandro Heleno: - Requeri-
mento n°. 061/2021 – O vereador que o presente subscreve vem a presença dos 
membros do Conselho da Ordem do Mérito Legislativo, indicar os nomes de: Robson 
Garrido de Paula Silva; Noir Antônio Ferreira Armond, para serem agraciados com a 
insígnia do Mérito Legislativo.Com a palavra pela ordem o vereador Donizete Medei-
ros solicitou um parecer jurídico da Prefeitura sobre a recomposição salarial dos 
servidores públicos de Barbacena.Com a palavra pela ordem o vereador Thiago 
Martins disse, na íntegra: “Boa noite Presidente, colegas vereadores, público que 
nos assiste. Bom, eu não ia deixar de falar sobre o dia de ontem, que foi o Dia In-
ternacional do Orgulho LGBTQIA+, que é uma data que a gente tem que comemo-
rar e continuar na luta, firme, para nossos direitos serem preservados. Para quem 
não sabe o dia 28 foi colocado como dia internacional dessa luta por causa da re-
belião que aconteceu em Stonewall, onde a polícia agredia a comunidade LGBT e 
chegou um tempo onde a comunidade LGBT resolveu dizer basta. Resolveu enfren-
tar o Poder Constituído. Resolveu enfrentar as autoridades. Assim começou a revol-
ta de Stonewall e chegamos no ponto que estamos hoje. Então digo para você, 
como eu, né, eu sou gay assumido, 1º gay assumido da Câmara Municipal de Bar-
bacena e tenho extremo orgulho de estar aqui representando a comunidade. E digo 
mais, não desanime não. Não desanime, porque apesar da gente ter um Presidente 
homofóbico, misógino, genocida, negacionista e acima de tudo burro, nós vamos 
resistir. Bolsonaro vai passar e Bolsonaro vai cair. Bolsonaro, a hora dele vai chegar! 
Nós vamos permanecer tendo orgulho de quem somos. Nós somos gays, travestis, 
transexuais, transgêneros, lésbicas, bissexuais. Nós existimos e nós vamos fazer 
questão de gritar que a nossa existência importa e faz diferença sim para todos. 
Obrigado, Sr. Presidente.”Com a palavra pela ordem o vereador Professor Filipe, na 
íntegra: “Boa noite novamente Sr. Presidente. Boa noite nobres colegas vereadores. 
Público que nos assiste pela Estação Minas. Primeiramente eu quero aqui parabeni-
zar as falas do nobre colega Thiago Martins. Essa data é uma data importantíssima 
e acho fundamental que nós também heterossexuais, que nós abracemos essa 
causa da diversidade. Afinal de contas, é uma luta pelo direito de existir. E eu la-
mento muito que numa data tão marcante como essa, a gente não tenha tido ne-
nhum pronunciamento oficial, seja desta Casa, seja da Prefeitura Municipal, por 
uma data tão importante, de um grupo tão representativo e de pessoas que sofrem 
diariamente preconceitos, discriminação, especialmente incentivadas, como o nobre 
colega vereador Thiago Martins disse aqui, incentivadas por um Presidente homo-
fóbico, misógino, machista que não reconhece o direito de existir dessa diversidade. 
Então reforço aqui as palavras do nobre colega, parabenizo, tá. E acho que todos 
nós aqui devemos reforçar essa bandeira, a bandeira do direito de existir, de ser 
quem é, de amar da forma que quiser amar. Ninguém escolhe ser nada, as pessoas 
simplesmente são. E ninguém deve ser discriminado por ser o que é. Então para-
béns vereador Thiago, e que fique registrado na íntegra essa fala porque é uma 
data muito importante e que não pode passar em branco em nenhuma Casa Legis-
lativa e em nenhum espaço público. Boa noite!”Em seguida o Sr. Presidente deferiu 
o pedido dos vereadores, determinando que a fala dos vereadores Thiago Martins e 
Professor Filipe constasse na íntegra.PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA - Proj. 
Lei n°. 080/21 – Dispõe sobre a determinação obrigatória de higienização periódica 
em carrinhos e cestas de compras em supermercados e estabelecimentos congêne-
res – Aut. Ver. Nilton Cézar de Almeida. - Proj. Lei n°. 081/21 – Institui a Semana 
Municipal de Doação de Sangue e dá outras providências – Aut. Ver. Orlando José 
Garcia.SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h30 - Discussão e Vota-
ção de Projetos - Com a palavra pela ordem o vereador Professor Nilton solicitou 
uma atenção especial dos vereadores aos Projetos n°.s 079, protocolado na última 
semana, e 080 ambos de 2021, dada a suas importâncias. Parabenizou ainda o 
vereador Thiago Martins pelo empenho na causa do grupo LGBTQIA+. A) REDAÇÃO 
FINAL – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA - 1) Proj. Lei n°. 055/2021 – Dis-
põe sobre a regularização de imóveis edificados sem observância do art. 54 da Lei 
Municipal n°. 801, de 1962 – Aut. Executivo – PRAZO VENCIDO EM 08.06.21 – UL-
TIMAR A VOTAÇÃO.Em seguida o Sr. Presidente colocou em discussão e votação, 
sendo APROVADO COM 12 VOTOS FAVORÁVEIS E 01 ABSTENÇÃO.Com a palavra 
para justificar o voto o vereador Odair Ferreira informou que desde o ano de 2017, 
quando foi Presidente desta Casa, buscava a aprovação de Projeto de Lei que pro-
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porcionasse a regularização dos imóveis em Barbacena.Com a palavra pela ordem 
o vereador Flávio Maluf solicitou a suspensão da sessão às 20h37, pedido este de-
ferido pelo Presidente, sendo reaberta às 20h45.Com a palavra para justificar o voto 
o vereador Professor Nilton explanou sobre a importância do presente projeto para 
os moradores de Barbacena, tendo sido procurado por vários contribuintes solici-
tando a aprovação do mesmo. Informou ainda ser necessário a aprovação do Plano 
Diretor em nossa cidade.B) REDAÇÃO FINAL – PROJETO DE LEI - 1) Proj. Lei n°. 
041/21 – Institui o mês Maio Laranja e o Dia Municipal de Combate ao Abuso e à 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no município de Barbacena e dá 
outras providências – Aut. Vereador Nilton Cézar de Almeida.Em seguida o presente 
Projeto foi colocado em discussão e votação, sendo APROVADO POR UNANIMIDA-
DE DOS PRESENTES.2) Proj. Lei n°. 040/21 – Institui a Semana da Jornada Legis-
lativa – Aut. Vereador Orlando José Garcia.Assim, após discussão e votação o pre-
sente projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.3) 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.Em seguida, o presente projeto foi colocado em discussão e 
votação, sendo APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.4) Proj. Lei n°. 
042/21 – Reconhece como de Utilidade Pública o Instituto de Capoeira Regional 
Dobrão de Prata – INCARDOP – Aut. Vereador Glauber Milagres Gava.Assim, após 
discussão e votação o presente projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE DOS 
PRESENTES.5) Proj. Lei n°. 053/21 – Reconhece como de Utilidade Pública Munici-
pal o Instituto Lobo-Guará de Conservação da Biodiversidade e dá outras providên-
cias – Aut. Mesa Diretora da Câmara.Assim, após discussão e votação o presente 
projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.C) SEGUNDA DISCUS-
SÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI - 1) Proj. Lei n°. 063/21 – Institui a Semana 
Nacional da Capoeira e do Capoeirista, a ser comemorada anualmente na primeira 
semana de junho de cada ano e dá outras providências – Aut. Vereador Glauber 
Milagres Gava.*Votar emenda de fls. 08 de autoria do Vereador Paulo José da Silva 
- *Votar emenda de fls. 11 de autoria do Vereador Paulo José da Silva - *Votar 
emenda de fls. 14 de autoria do Vereador Paulo José da Silva -*Votar emenda de 
fls. 17 de autoria do Vereador Paulo José da Silva - Com a palavra para discutir o 
vereador Glauber Milagres disse que entrou em um acordo com o vereador Paulinho 
do Gás para votar a primeira emenda e as demais pretende pedir vistas.Com a pa-
lavra para discutir o vereador Paulinho do Gás deixou claro que o intuito das emen-
das foi melhorar o projeto.Durante a discussão do presente Projeto o vereador 
Flávio Maluf solicitou vistas do mesmo. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR FLÁ-
VIO MALUF.2) Proj. Lei n°. 058/21 – Reconhece de utilidade pública o Instituto Si-
nequanon de Empreendedorismo Social – ISES, sediada na Praça da Amizade, n°. 
095, Bairro Dr. Geraldo Xavier, Barbacena/MG – Aut. Vereador José Newton de Fa-
ria.O presente Projeto de Lei foi retirado de pauta pelo Sr. Presidente uma vez que 
o autor do mesmo não está presente nesta Sessão.C) PRIMEIRA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI - 1) Proj. Lei n°. 064/21 – Denomina Ruas Neida 
Gomes Dutra e Darcy Garcia Dutra. Assim, após discussão e votação o presente 
projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.D) PRIMEIRA DISCUS-
SÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL - 1) Proj. Emenda 
Constitucional n°. 002/21 – Acrescenta o inciso IX do art. 12 da Lei Orgânica do 
município de Barbacena/MG e dá outras providências – Aut. Vários Vereadores.As-
sim, após discussão e votação o presente projeto foi APROVADO POR UNANIMIDA-
DE DOS PRESENTES.PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – EM BLOCO - Do 
dia 15.06.21: As presentes proposições foram colocadas em discussão e votação, 
sendo APROVADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES. - Do dia 22.06.21: As 
presentes proposições foram colocadas em discussão e votação, sendo APROVADAS 
POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORA-
DORES – HORÁRIO: 21h02  - Com a palavra como orador inscrito o vereador Pro-
fessor Filipe ressaltou os acontecimentos da CPI da COVID no Senado Federal, so-
bretudo os depoimentos do Sr. Luiz Ricardo Miranda e o Deputado Federal Ricardo 
Miranda, oportunidade em que levantaram uma possível prevaricação cometida 
pelo Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, por conta da suspeita de su-
perfaturamento da contratação de vacinas.Com a palavra como orador inscrito o 
vereador Orlando José Garcia disse que gostaria de saber qual o procedimento que 
a Secretaria de Assistência Social tem utilizado para auxiliar as famílias desampara-
das. Informando que são muitas famílias carentes sofrendo atualmente, ressaltando 
a importância do Poder Público se preocupar com as necessidades dessas pessoas.
Com a palavra como orador inscrito o vereador Glauber Milagres parabenizou o 
vereador Professor Filipe por suas palavras. Informando que ficou muito triste com 
a possibilidade de eleição de candidatos com a ficha suja, o que no seu entender é 
uma afronta à Constituição. Solicitou ainda que o Prefeito Municipal possa encami-
nhar a esta Casa projeto que trata sobre a recomposição dos servidores públicos.
Com a palavra como orador inscrito o vereador Professor Nilton agradeceu o Secre-
tário Municipal de Obras que prontamente acatou alguns de seus pedidos, buscan-
do a recuperação de diversas vias nas imediações do bairro Ipanema. Agradeceu 
ainda a COPASA por atendimento a diversos de seus pedidos. Informou ainda que 
na data de ontem conversou com o Dr. Ernesto, Procurador do Município de Barba-
cena, solicitando que o mesmo possa consultar o Executivo Municipal para dar a 
recomposição dos salários dos servidores municipais. Parabenizou ao final os profis-
sionais da saúde que tem prestado um serviço de excelência em nosso Município.
Não havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente declarou encerrada a presen-
te sessão às 21h36 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 Fer-
reira.

ATA 044/2021 - 038ª Sessão Ordinária – 01.07.2021 – 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 - O temor do SENHOR 
encaminha para a vida; aquele que o tem ficará satisfeito, e não o visitará mal 
nenhum. Provérbios 19:23.I - Leitura e Discussão das Atas - Ata n°. 043/2021 
– APROVADA POR UNANIMIDADE - II – Leitura da Correspondência e Comunica-
ções - Requerimento n°. 080/2021 – Vereador Odair José Ferreira - Encaminhando 
solicitação ao Prefeito Municipal de Barbacena para que realize uma operação tapa 
buraco no bairro Ipanema.Em seguida, solicitou o vereador Odair Ferreira para que 
o presente requerimento fosse votado nesta data, uma vez que a Casa entrará em 
recesso, possibilitando que a referida rua seja reformada antes de eventual retorno 
das aulas. - Requerimento n°. 079/2021 – Vereador Odair José Ferreira - Informan-
do os homenageados a Medalha do Mérito Legislativo.Da mesma forma solicitou 
o vereador Odair Ferreira para que o presente requerimento fosse votado nesta 
data. - Ofício n°. 122/2021 – Gabinete do Prefeito – comunicando o afastamento do 
Ilustre Prefeito Municipal, de 1º a 14 de julho de 2021, nos termos do artigo 90 da 
Lei Orgânica Municipal, em razão de missão de representação oficial do Município 
a Rússia.Em seguida o Sr. Presidente colocou o requerimento n°. 079 do vereador 
Odair Ferreira em discussão e votação, sendo APROVADOS POR UNANIMIDADE 
DOS PRESENTES.Após, o Sr. Presidente colocou o requerimento n°. 080 do verea-
dor Odair Ferreira em discussão e votação, sendo APROVADOS POR UNANIMIDA-
DE DOS PRESENTES.Com a palavra pela ordem o vereador Roberto da Farmácia 
informou a todos sobre algumas emendas apresentadas pelo Deputado Coronel 
Henrique, nos valores de R$100.000,00 (cem mil reais) para o Centro de Operações 
para a Polícia Militar de Barbacena, R$50.000,00 (cinquenta mil) para a Secretaria 
Municipal de Educação, R$103.000,00 (cento e três mil) a Polícia Civil de Minas 
Gerais para aquisição de viatura, R$100.000,00 (cem mil reais) para a Prefeitura 
Municipal de Barbacena, R$122.081,00 para Prefeitura Municipal de Barbacena, 
dentre outras.Com a palavra pela ordem o vereador Glauber Milagres parabenizou 
o ilustre vereador Roberto da Farmácia, parabenizando também Tatiana Filardi pelo 
trabalho importante nas articulações desta gestão, solicitando apoio da Secretaria 
de Obras para resolver a situação de emenda apresentada pelo Deputado Federal 
Dr. Frederico, referente a asfaltamento de duas ruas da cidade.Com a palavra pela 
ordem o vereador José Bonifácio de Andrada informou ter sido surpreendido com a 
notícia da viagem do Ilustre Prefeito a Rússia, questionando qual o interesse do o 
Município da viagem do Prefeito de 15 dias para a Rússia? Informando que ontem 
saiu no diário oficial a contratação da empresa para emissão de bilhetes aéreos 
nacionais e internacionais, questionando quais foram os valores para emissão de 
passagem de última hora, que normalmente são mais caros? Informou ainda que 
não há nenhuma outra informação da referida viagem, acrescentando o fato de 
estarmos em um período de pandemia. Questionou se o custo da referida viagem 
justifica o eventual benefício que o Município terá com a mesma? Solicitou assim 
ao final que os referidos questionamentos possam ser sanados pela equipe da 
Prefeitura, inclusive solicitando apoio do vereador Roberto da Farmácia.Em seguida 
o Sr. Presidente informou que o artigo 90 da Lei Orgânica do Município de Barba-
cena dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de relatório circunstanciado 
por meio do Ilustre Prefeito após o retorno da viagem, sendo assim publicados os 
resultados.Com a palavra pela ordem o vereador Professor Nilton informou que 
hoje visitou os bairros Nova Suíça, Nova Cidade e Jardim das Alterosas, colhendo 
demandas dos moradores e encaminhado à Prefeitura. Informou ainda que acre-
dita que devem ser realizadas ações mais efetivas em prol do bairro Nova Cidade.
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h05 - Discussão e Votação 
de Projetos - A) SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI - 1) Proj. 
Lei n°. 063/21 – Institui a Semana Nacional da Capoeira e do Capoeirista, a ser 
comemorada anualmente na primeira semana de junho de cada ano e dá outras 
providências – Aut. Vereador Glauber Milagres Gava. *Votar emenda de fls. 08 de 
autoria do Vereador Paulo José da Silva - *Votar emenda de fls. 11 de autoria do 
Vereador Paulo José da Silva - *Votar emenda de fls. 14 de autoria do Vereador 
Paulo José da Silva - *Votar emenda de fls. 17 de autoria do Vereador Paulo José 
da Silva -  Durante a discussão do presente Projeto o vereador Donizete Medeiros 
solicitou vistas do mesmo. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR DONIZETE MEDEI-
ROS.2) Proj. Lei n°. 058/21 – Reconhece de utilidade pública o Instituto Sinequanon 
de Empreendedorismo Social – ISES, sediada na Praça da Amizade, n°. 095, Bairro 
Dr. Geraldo Xavier, Barbacena/MG – Aut. Vereador José Newton de Faria.Assim, 
após discussão e votação o presente projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE 
DOS PRESENTES.Em seguida o vereador José Newton solicitou que o presente 
projeto fosse votado em redação final, requerimento que após discutido e votado foi 
APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.Na sequência, após discussão e 
votação o presente projeto foi APROVADO EM REDAÇÃO FINAL POR UNANIMIDADE 
DOS PRESENTES.3) Proj. Lei n°. 064/21 – Denomina Ruas Neida Gomes Dutra e 
Darcy Garcia Dutra.Assim, após discussão e votação o presente projeto foi APRO-
VADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.Em seguida o vereador Odair Ferreira 
solicitou que o presente projeto fosse votado em redação final, requerimento que 
após discutido e votado foi APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.Na 
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sequência, após discussão e votação o presente projeto foi APROVADO EM RE-
DAÇÃO FINAL POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.B) PRIMEIRA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO – PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL - 1) Proj. Emenda Constitu-
cional n°. 002/21 – Acrescenta o inciso IX do art. 12 da Lei Orgânica do município 
de Barbacena/MG e dá outras providências – Aut. Vários Vereadores.Assim, após 
discussão e votação o presente projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE DOS 
PRESENTES.Em seguida o vereador Donizete Medeiros solicitou que o presente 
projeto fosse votado em redação final, requerimento que após discutido e votado 
foi APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.Na sequência, após discussão 
e votação o presente projeto foi APROVADO EM REDAÇÃO FINAL POR UNANIMIDA-
DE DOS PRESENTES.PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – EM BLOCO - Do 
dia 29.06.21: As presentes proposições foram colocadas em discussão e votação, 
sendo APROVADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.TERCEIRA PARTE – EN-
CERRAMENTO – ORADORES – HORÁRIO: 20h12 - Com a palavra como orador 
inscrito o vereador Orlando José Garcia informou que acredita que a viagem atual 
do Prefeito se deu em momento impróprio.Não havendo mais oradores inscritos, 
o Sr. Presidente decretou recesso até o dia 03 de agosto, conforme Regimento 
Interno da Casa, declarando em seguida encerrada a presente sessão às 20h16 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 045/2021 - 039ª Sessão Ordinária – 02.08.2021 – 2º 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 - A voz do SENHOR 
faz parir as cervas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz: Glória!. 
Salmos 29:9. I - Leitura e Discussão das Atas - Ata n°. 032/20 - APROVADA POR 
UNANIMIDADE - Ata n°. 034/20 - APROVADA POR UNANIMIDADE - Ata n°. 043/21 
– APROVADA POR UNANIMIDADE - II – Leitura da Correspondência e Comunica-
ções - Ofício n°. 047/2021 – Secretaria de Chefia de Gabinete – Encaminhando ao 
Legislativo Municipal relatório trimestral de atendimentos das Ouvidorias Municipais 
de Barbacena. - Ofício n°. 132/2021 – Secretaria Municipal de Gabinete – Informan-
do a esta Casa prorrogação do afastamento do Prefeito Municipal.Com a palavra 
pela ordem o vereador Flávio Maluf solicitou ao Sr. Presidente que o Atestado Médi-
co fosse lido pelo Secretário da Casa, pedido este deferido pelo Presidente. Solicitou 
em seguida que fosse informado qual o CID, informando o Sr. Presidente que o re-
ferido atestado não veio com CID, contudo informou que é público e notório que o 
mesmo teve COVID-19 e vem realizando tratamento posterior à doença.Em segui-
da, disse o vereador Flávio Maluf, na íntegra: “Nós todos sabemos que é de conhe-
cimento público a viagem do Excelentíssimo Senhor Prefeito e da mesma forma que 
o mesmo contraiu COVID na Rússia. E sabemos também que o COVID traz algumas 
sequelas e pode ser que a gente, quem contrai o COVID, que tenha que fazer outros 
tratamentos de acordo com a sequela que ele traz. Mas qualquer atestado tem que 
vir com CID, e muito me estranha esse atestado não vir com o CID, só para chamar 
a atenção.”Com a palavra pela ordem o vereador Thiago Martins mostrou aos vere-
adores uma foto de um dos basculantes de uma das salas de aula do Município, 
informando não acreditar que a Vigilância Sanitária liberou aulas na cidade de Bar-
bacena, estando profundamente triste. Disse ainda estar surpreendido com o Pre-
feito Municipal de Barbacena com tal postura.Com a palavra pela ordem o vereador 
Professor Filipe chamou a atenção que os Profissionais da Educação foram vacina-
dos apenas com a 2ª dose, acreditando que com a volta às aulas o fluxo de pesso-
as nas ruas, nos ônibus e em outros locais aumenta consideravelmente. Acredita 
ainda que a discussão não é sobre a volta às aulas, mas sim sobre a segurança 
sanitária a todos.Com a palavra pela ordem o vereador José Newton informou que 
defendeu a educação e não empresários da cidade. Informou ainda que em todo 
tempo defendeu o comércio, bem como a realização das aulas presenciais nas es-
colas do Município, ressaltando a importância do retorno das atividades.Com a pa-
lavra pela ordem o vereador Donizete Medeiros informou que tem conhecimento 
das condições das escolas municipais, informando ainda que não permitirá que seu 
filho retorne as aulas. Informou ainda que o retorno de 50% dos alunos não torna 
viável o retorno do serviço de transporte escolar.III – Apresentação de Proposições 
- Da Mesa Diretora: Requerimento n°087/2021 – Indicar nomes para serem agra-
ciados com a insígnia do Mérito Legislativo.Do vereador Glauber Milagres: - Reque-
rimento n°. 086/2021 – Indicar nomes para serem agraciados com a insígnia do 
Mérito Legislativo.Em seguida, com a palavra pela ordem o vereador Glauber Mila-
gres solicitou que os requerimentos n°. 086 e 087 fossem votados nesta oportuni-
dade. Assim, o Sr. Presidente colocou em discussão e votação o requerimento ver-
bal para votação dos requerimentos, sendo APROVADOS POR UNANIMIDADE DOS 
PRESENTES. Em seguida, após discussão e votação, os presentes requerimentos 
foram APROVADOS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.Ainda com a palavra pela 
ordem o Ilustre vereador Glauber Milagres disse que acredita que ainda não é o 
momento propicio para o retorno das aulas, da maneira como está sendo feita pois 
acredita que é necessário ouvir os professores e profissionais da educação, bem 
como os poderes para dialogarem sobre a melhor saída.Com a palavra pela ordem 
pela segunda vez o vereador Thiago Martins disse que considera um absurdo a si-
tuação do País e do Município de Barbacena em razão da COVID-19. Enfatizou mais 
uma vez que acredita ser um absurdo o retorno das aulas presenciais no Município 
em razão da situação atual.Com a palavra o vereador Professor Filipe informou que 

se o País tivesse comprado as vacinas anteriormente teríamos evitado várias mortes 
no País. Enfatizou ainda a importância da classe dos professores nas decisões do 
Município sobre o retorno das aulas presenciais.O Sr. Presidente esclareceu que 
quanto ao Comitê o mesmo foi criado por esta Casa e pela Secretaria de Educação.
PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA - Proj. Lei nº. 078/21 – Modifica o art. 6º da 
Lei Municipal nº. 3.855/2005, revoga a Lei nº. 4.813/2017 e dá outras providências 
– Mesa Diretora da Câmara.- Proj. Lei nº. 084/21 – Define parâmetros para o índice 
de qualidade do ar no município de Barbacena e dá outras providências – Aut. Ver. 
Flávio Maluf Caldas. - Proj. Lei nº. 085/21 – Dispõe sobre ampliação temporária da 
área de atendimento de bares e restaurantes, como forma de favorecer o distancia-
mento social entre os frequentadores, mediante a autorização para colocação de 
mesas e cadeiras em extensões temporárias das calçadas e dá outras providências 
– Aut. Ver. Orlando José Garcia. - Proj. Lei nº. 086/21 – Dispõe sobre autorização 
para distribuição de absorventes higiênicos nas escolas públicas do município e nas 
unidades de saúde para mulheres de baixa renda, em situação de vulnerabilidade 
e/ou risco social – Aut. Ver. Odair José Ferreira. - Proj. Lei nº. 087/21 – Dispõe sobre 
normas para a implantação e compartilhamento de infraestrutura de suporte e de 
telecomunicações e dá outras providências – Aut. Mesa Diretora da Câmara. - Proj. 
Lei nº.088/21 – Determina que aqueles que se recusarem a tomar vacina em virtu-
de do laboratório fabricante na fila de vacinação sejam colocados no final da fila de 
vacinação - Aut. Ver. Odair José Ferreira. - Proj. Lei nº. 089/21 – Institui o Programa 
de recuperação fiscal – Refis no exercício de 2021 e dá outras providências – Aut. 
Executivo.- Proj. Lei nº. 090/21 – Dispõe sobre a isenção, para o exercício de 2021, 
dos tributos de lançamento anual que menciona, em decorrência dos efeitos socio-
econômicos da pandemia COVID-19 e dá outras providências – Aut. Executivo. - 
Veto Parcial ao Proj. Lei nº. 041/20 - Institui o mês Maio Laranja e o Dia Municipal 
de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no muni-
cípio de Barbacena e dá outras providências – Aut. Executivo. - Proj. Decreto Legis-
lativo nº. 005/21 – Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Honorário de 
Barbacena ao Jornalista e Publicitário Wagner de Oliveira – Aut. Ver. Odair José 
Ferreira. - Proj. Lei nº. 091/21 – Institui o Programa de cuidados com as estudantes 
nas escolas da rede municipal de ensino de Barbacena – Ver. Orlando José Garcia. 
- Proj. Resolução nº. 004/21 – Cria a Biblioteca da Câmara Municipal de Barbacena 
denominada “Biblioteca Clodoaldo Dantas Mota – Aut. Mesa Diretora da Câmara - 
Proj. Lei nº. 092/21 – Institui o Programa “Adote um Bicicletário e dá outras provi-
dências – Aut. Ver. Sandro Heleno da Silva Carvalho.- Proj. Lei nº. 093/21 – Institui 
a Semana Municipal de Prevenção a Cegueira, a ser realizada na segunda semana 
do mês de outubro de cada ano -– Aut. Ver. Sandro Heleno da Silva Carvalho. - Proj. 
Lei nº. 094/21 – Dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de placas contendo a 
proibição de crianças com até 12 anos utilizarem elevadores desacompanhados nos 
prédios comerciais e residenciais no município de Barbacena – Aut. Ver. Sandro 
Heleno da Silva Carvalho.- Proj. Lei nº. 095/21 – Institui e inclui no calendário mu-
nicipal de Barbacena o “Dia de Combate à Discriminação Racial e dá outras provi-
dências - – Aut. Ver. Sandro Heleno da Silva Carvalho.SEGUNDA PARTE – ORDEM 
DO DIA – HORÁRIO: 20h30 - Discussão e Votação de Projetos - A) SEGUNDA DIS-
CUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI - Com a palavra pela ordem o vereador 
José Bonifácio de Andrada informou que é importante que o Município busque re-
cursos, mas desde que os vereadores foram informados sobre a viagem a coisa 
aconteceu de uma forma “atropelada”, meio esquisita, “sem ninguém saber o que 
estava acontecendo”. Depois foi informado que era uma viagem do BRICS, contudo 
acredita ser necessário que alguns questionamentos sejam sanados.Com a palavra 
como Líder prosseguiu o vereador José Bonifácio de Andrada questionando que 
após o fim da contaminação o Prefeito visitou igrejas e palestras em faculdades, 
contudo, agora prorrogou o afastamento, dentre outros questionamentos. Continu-
ando os questionamentos, disse que nesse momento de pandemia era necessária 
uma viagem de 15 dias? Enfatizando que as reuniões têm sido feitas por sistema 
remoto ou vídeo conferência. Por fim disse que de todos os ex-Prefeitos que viaja-
ram em missão oficial viajaram por conta própria, questionando que se após a re-
cuperação será que o Prefeito vai ressarcir aos cofres públicos os valores utilizados 
para a viagem? Com a palavra pela ordem o vereador Flávio Maluf disse que no dia 
da posse alguns vereadores apareceram na Casa com “Sapato Largo”, pois durante 
o juramento prometeram usar o mandato de forma leal. Acredita que a obrigação 
da Câmara Municipal é lutar pelos interesses do Município.Com a palavra como Lí-
der prosseguiu o vereador Flávio Maluf disse que é um absurdo os vereadores não 
serem convocados para discutirem sobre a decisão de retorno das aulas, acreditan-
do ser necessária a comunicação e a participação do Legislativo como representan-
tes da população de Barbacena. Deixou ainda alguns questionamentos sobre a 
viagem do Prefeito a Rússia.Com a palavra pela ordem o vereador Roberto da Far-
mácia informou que o Prefeito de Barbacena foi convidado para fazer uma visita na 
Rússia e, infelizmente, contraiu o vírus naquele local. Disse ainda que o Prefeito 
Municipal apenas foi convocado para reunião internacional em razão do excelente 
trabalho que vem sendo desenvolvido.Com a palavra pela ordem o vereador Orlan-
do Garcia criticou sobre os buracos existentes na cidade de Barbacena. Criticou 
ainda a situação do esgoto do Município em vários locais da cidade.Com a palavra 
pela ordem o vereador Sandro Heleno agradeceu a Prefeitura Municipal pelas obras 
realizadas no “Cabeça Branca”, bem como pelo REFIS para beneficiar a população 
de Barbacena. Com a palavra pela ordem o vereador Professor Nilton informou que 
o COVID-19 ainda não acabou e acredita ser necessário os cuidados para a não 
disseminação do vírus. Disse ainda que acredita ser uma situação complicada o 
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retorno presencial das aulas, haja vista a situação atual em que vivemos, sendo 
necessário o diálogo.TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES – HORÁ-
RIO: 21h30 - Com a palavra como orador inscrito o vereador José Bonifácio de 
Andrada disse que acredita que o Prefeito deveria ter avaliado o risco, discutindo 
apenas sobre a forma da realização e da participação no referido Fórum. Enfatizou 
ainda que a Rússia não está entre os 25 principais parceiros do Brasil, nem do Mu-
nicípio de Barbacena, acreditando que isso indica que a Rússia não tem interesse 
de investir no Brasil.Com a palavra como Líder o vereador Glauber Milagres parabe-
nizou a população do bairro Caiçaras, que conseguiram realizar uma parceria para 
realização de obras no local que vem sofrendo já há algum tempo. Enfatizou que o 
papel dos vereadores como servidores públicos é servir a população de Barbacena. 
Solicitou ainda um apoio maior do Executivo para a melhoria das condições da 
nossa cidade.Com a palavra como orador inscrito o vereador Thiago Martins disse 
que é necessário o Prefeito informar sobre os gastos públicos, somando-se a isso o 
fato de que os vereadores representam o Poder Legislativo. Disse ainda que não 
houve a representação dos professores na decisão de retorno presencial das aulas, 
sendo esta necessária para a presente decisão. Disse ainda sobre a importância do 
investimento aos grupos de skate da cidade, uma vez que no último mandato apre-
sentou emenda para esse intuito.Com a palavra como orador inscrito o vereador 
Odair Ferreira fez algumas ponderações obre os assuntos discutidos nesta noite. 
Sobre o retorno presencial das aulas disse que é necessário que o gestor público 
verifique a situação sanitária local. Questionou ainda sobre a viagem do Prefeito a 
Rússia, acreditando que não era o melhor momento, mas ressaltou o comprometi-
mento do Ilustre Prefeito como gestor da cidade de Barbacena.Com a palavra como 
orador inscrito o vereador Professor Filipe ressaltou a importância da realização das 
parcerias de obras entre a Prefeitura e moradores, ressaltando a relevância do tra-
balho coletivo.Não havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente declarou en-
cerrada a presente sessão às 22h40 e eu Raphael Almeida Pereira de Souza lavrei a 
presente ata que após lida e aprovada será assinada pelo Presidente e pelo Secre-
tário.Presidente: Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Secretário: Vereador 
Odair José Ferreira.

ATA 047/2021 - 041ª Sessão Ordinária – 10.08.2021 – 2º 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 - Jesus Cristo é o 
mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Hebreus 13:8.Com a palavra pela ordem o 
vereador Sandro Heleno solicitou a interrupção da sessão a fim de receberem o Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, Juraci. Em seguida o Sr. Presiden-
te suspendeu a presente sessão às 19h36, sendo reaberta às 19h56.I - Leitura e 
Discussão das Atas - Ata n°. 045/2021 – APROVADA POR UNANIMIDADE - II – Lei-
tura da Correspondência e Comunicações - Ofício 133/2021 – Gabinete do Prefeito 
– comunicando abertura de crédito extraordinário ao orçamento vigente.Em segui-
da, com a palavra pela ordem o vereador Sandro Heleno apresentou requerimento 
para entrega de moção de aplauso ao Ilustre Presidente da Câmara Municipal de 
Juiz de Fora, Juraci Scheffer em nome de toda a Câmara Municipal de Barbacena.
Na sequência o Sr. Presidente colocou o requerimento verbal para voto da presente 
moção de aplauso em discussão e votação, sendo APROVADO POR UNANIMIDADE 
DOS PRESENTES.Assim o Sr. Presidente colocou em discussão o requerimento apre-
sentado, sendo APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.Com a palavra 
para justificar o voto o vereador Odair Ferreira cumprimentou o vereador Juraci 
Scheffer, presente na Casa nesta oportunidade, informando sobre a importância da 
relação entre o Legislativo de Barbacena e de Juiz de Fora.Em seguida, o Sr. Presi-
dente interrompeu a sessão às 20h15, sendo reaberta às 20h40.Com a palavra pela 
ordem o vereador Thiago Martins demonstrou sua indignação com o Presidente da 
República Jair Messias Bolsonaro, acreditando que vivemos um período conturbado 
em nossa democracia.III – Apresentação de Proposições - Do vereador José New-
ton de Faria: - Indicação n°. 535/2021 – Operação tapa buraco e/ou recapeamento 
asfáltico da rua Frei Orlando até a praça Queridinha Bias Fortes no Monte Mário; - 
Indicação n°. 536/2021 – Operação tapa buraco e/ou recapeamento asfáltico da 
rua Luís Bertolete no Monte Mário; - Indicação n°. 537/2021 – Operação tapa bura-
co e/ou recapeamento asfáltico da rua Nossa Senhora do Líbano, no Santa Cecília; 
- Indicação n°. 538/2021 – Operação tapa buraco e/ou recapeamento asfáltico da 
rua B, loteamento São Vicente de Paulo no Monte Mário; - Indicação n°. 539/2021 
– Operação tapa buraco e/ou recapeamento asfáltico da rua D, loteamento São 
Vicente de Paulo no Monte Mário; - Indicação n°. 540/2021 – Operação tapa buraco 
e/ou recapeamento asfáltico da rua Luís Claudio Campos, loteamento São Vicente 
de Paulo, no Monte Mário; - Indicação n°. 541/2021 – Capina e limpeza no lotea-
mento São Vicente de Paulo, no Monte Mário; - Indicação n°. 542/2021 – Extensão 
de rede de iluminação pública com a instalação de postes na praça Queridinha Bias 
Fortes, no Monte Mário; - Indicação n°. 543/2021 – Substituição das lâmpadas de 
iluminação da rua Joaquim Carlos Costas, no bairro São Vicente de Paulo. - Do ve-
reador José Donizete de Medeiros: - Requerimento n°. 083/2021 – Requer seja 
expedida moção de aplauso ao Sindicato Rural de Barbacena, pelos 55 anos de 
fundação, celebrado no dia 06 de julho de 2021; - Requerimento n°. 084/2021 – 
Requer seja expedida moção de aplauso a ser enviada ao grupamento canil do 
guarda civil municipal, pelos relevantes serviços prestados em prol da população 
barbacenense e pelo trabalho desenvolvido junto às polícias Militar e Civil. - Do 
vereador Orlando Garcia: - Indicação n°. 573/2021 – Solicita a colocação do nome 

da senhora Maria Conceição Capistrano, na rua F, no Loteamento Imperial, no bair-
ro Santa Tereza I; - Indicação n°. 575/2021 -  Solicita que seja feito na área verde 
no final da avenida Governador Bias Fortes, próximo ao terminal rodoviário de 
Barbacena, uma praça para crianças, juntamente com uma academia ao ar livre, 
deixando a entrada e saída da cidade iluminada e bonita; - Indicação n°. 583/2021 
– Limpeza do túnel no bairro jardim com colocação de iluminação no mesmo; - In-
dicação n°. 584/2021 – Reparo na rede de esgoto que se encontra a céu aberto e 
entupida na rua Eduardo Coelho, no Santo Antônio; - Indicação n°. 585/2021 – 
Troca do encanamento dos banheiros sanitários na área central, bem como a reali-
zação de manutenção periódica dos mesmos. - Do vereador Odair José Ferreira: - 
Requerimento n°. 073/2021 - Requer seja expedida moção congratulatória à 
gerente de agência, Ana Paula Castro, pelos relevantes serviços prestados a Barba-
cena; - Requerimento n°. 074/2021 – Requer seja expedida moção congratulatória 
a gerente de pessoa física, Jéssica Bordinhão, pelos relevantes serviços prestados a 
Barbacena; - Requerimento n°. 075/2021 - Requer seja expedida moção congratu-
latória ao gerente de pessoa jurídica, Wellington Augusto, pelos relevantes serviços 
prestados a Barbacena; - Indicação n°. 586/2021 – Solicita o asfaltamento da rua 
Nossa Senhora dos Remédios, no bairro São Pedro; - Indicação n°. 574/2021 – Ao 
senhor Prefeito para que interceda junto à Secretaria de Saúde para que realizem 
análise da situação de Vânia Aparecida da Silva, funcionária da Santa Casa, na área 
de odontologia hospitalar, estando na Prefeitura desde o ano de 2015. - Do verea-
dor Thiago Campos Martins: -Indicação n°. 557/2021 - Os vereadores que a presen-
te subscrevem, vêm solicitar que encaminhe ao Senhor Prefeito para que o mesmo 
envie a esta Casa Projeto de Lei para a criação do Conselho Municipal de Políticas 
Públicas para a população LGBTQIA+ no Município de Barbacena. - Do vereador 
Professor Filipe: - Requerimento n°. 090/2021 – Requer seja expedida moção de 
aplauso à associação pró melhoria do bairro João Paulo II, pelos relevantes serviços 
prestados a comunidade - SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 21h09  
- Discussão e Votação de Projetos - Com a palavra pela ordem o vereador Glauber 
Milagres parabenizou o vereador Juraci Schefer pela presença e por toda a experi-
ência transmitida ao mesmo. Ainda solicitou que fosse encaminhado a esta Casa 
projeto de lei que conceda a revisão geral anual aos servidores públicos efetivos. 
Além disso solicitou que os Professores da cidade fossem vacinados com a 2ª dose 
da vacina.Com a palavra pela ordem o vereador José Bonifácio de Andrada infor-
mou que os vereadores tiveram a oportunidade de conversar com o Ilustre Prefeito 
antes do início desta sessão, ficando feliz com a notícia de que o mesmo tem se 
recuperado bem. Contudo, informou que é importante que seja encaminhado a esta 
Casa o Relatório da Viagem feita por ele. A) SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – 
REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA - 1) Proj. Lei n°. 090/21 – Dispõe sobre a 
isenção, para o exercício de 2021, dos tributos de lançamento anual que menciona, 
em decorrência dos efeitos socioeconômicos da pandemia COVID-19 e dá outras 
providências – Aut. Executivo – PRAZO VENCE EM 24.08.2021. *Votar Emenda de 
fls. 025 de autoria do Vereador José Bonifácio de Andrada.Durante a discussão do 
presente projeto de lei o vereador Odair José Ferreira solicitou vistas do mesmo. 
VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR ODAIR FERREIRA.B) SEGUNDA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA  - 1) Proj. Lei n°. 089/21 – Institui o Programa 
de Recuperação Fiscal – Refis, no exercício de 2021 e dá outras providências – Aut. 
Executivo – PRAZO VENCE EM 31.08.2021 - *Votar emenda de fls. 012 de autoria 
do Vereador Sandro Heleno da Silva Carvalho.Com a palavra para discutir o verea-
dor Glauber Milagres parabenizou o vereador Sandro Heleno pela propositura da 
emenda e ao Executivo pela propositura do Projeto.Com a palavra para discutir o 
vereador Sandro Heleno exaltou a importância social do projeto e da emenda por 
ele apresentada.Com a palavra para discutir o vereador Thiago Martins pediu a 
cooperação dos vereadores para aprovação do projeto.Assim, após discussão e 
votação a presente emenda foi APROVADA PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.
Em seguida o presente projeto foi APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESEN-
TES, com a inclusão da respectiva emenda.Dessa forma o vereador Odair Ferreira 
solicitou verbalmente que o presente projeto fosse votado em redação final, reque-
rimento este APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.Assim, o presente 
projeto de lei foi APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES, em redação 
final.C) SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI - 1) Proj. Lei n°. 
063/21 – Institui a Semana Nacional da Capoeira e do Capoeirista, a ser comemo-
rada anualmente na primeira semana de junho de cada ano e dá outras providên-
cias – Aut. Vereador Glauber Milagres Gava.*Votar emenda de fls. 08 de autoria do 
Vereador Paulo José da Silva.Com a palavra para discutir o vereador Glauber Mila-
gres informou que entrou em consenso com o vereador Paulinho do Gás, solicitando 
aos vereadores que votassem favoravelmente a emenda.Com a palavra para discu-
tir o vereador Paulinho do Gás informou que o intuito das emendas é apenas me-
lhorar o projeto. Assim, após discussão e votação a presente emenda foi APROVADA 
PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.*Votar emenda de fls. 11 de autoria do Ve-
reador Paulo José da Silva.Assim, após discussão e votação a presente emenda foi 
REJEITADA PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. *Votar emenda de fls. 14 de 
autoria do Vereador Paulo José da Silva.Assim, após discussão e votação a presente 
emenda foi APROVADA PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.*Votar emenda de 
fls. 17 de autoria do Vereador Paulo José da Silva.Antes que fosse colocada em 
votação a presente emenda foi retirada de pauta pelo autor.Em seguida o projeto 
foi APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES, com a inclusão das emendas 
aprovadas.D) SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI - 1) Proj. de 
Lei n°. 071/21 – Reconhece como de utilidade pública municipal a Associação So-
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cioambiental Filhos das Estrelas e dá outras providências – Aut. Ver. Thiago Campos 
Martins.Assim, após discussão e votação o presente projeto de lei foi APROVADO 
PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.Em seguida foi apresentado requerimento 
verbal para que o presente projeto fosse votado em redação final, o qual foi APRO-
VADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.Dessa forma, após discussão e vota-
ção o presente projeto de lei foi APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 
em redação final.E) SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE RESOLUÇÃO 
- 1) Proj. Resolução n°. 004/21 – Cria a Biblioteca da Câmara Municipal de Barba-
cena denominada “Biblioteca Clodoaldo Dantas Mota” – Aut. Mesa Diretora da Câ-
mara.Assim, após discussão e votação o presente projeto de resolução foi APROVA-
DO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.Em seguida foi apresentado 
requerimento verbal para que o presente projeto fosse votado em redação final, o 
qual foi APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.Dessa forma, após dis-
cussão e votação o presente projeto de resolução foi APROVADO PELA UNANIMI-
DADE DOS PRESENTES, em redação final.F) PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – 
PROJETO DE LEI - 1) Proj. de 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.
Durante a discussão foi solicitada vistas do presente projeto de lei pelo vereador 
Thiago Martins. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR THIAGO MARTINS.G) VETO 
– DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA - Veto parcial Proj. de Lei n°. 041/21 – Institui o 
mês Maio Laranja e o Dia Municipal de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes no município de Barbacena e dá outras providências.Com 
a palavra para discutir o vereador Thiago Martins disse que tem que ser revista a 
situação do veto em razão do prazo.Com a palavra para discutir o vereador Flávio 
Maluf disse que o veto dado em razão do prazo não se sustenta, opinando pela 
derrubada do veto.Com a palavra para discutir o vereador José Bonifácio de Andra-
da postou-se pela derrubada do veto, salientando a importância do presente proje-
to para conscientização da população barbacenense. Informou ainda que o Poder 
Legislativo tem o direito de colocar prazos para implementação da lei em seus 
projetos.Com a palavra para discutir o vereador Professor Nilton fez um apelo aos 
colegas pela derrubada do veto, haja vista a importância do projeto.Dessa forma, 
após discussão e votação o presente veto foi DERRUBADO PELA UNANIMIDADE 
DOS PRESENTES.TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES – HORÁRIO: 
21h48 - Não havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente declarou encerrada 
a presente sessão às 21h48 e eu Raphael Almeida Pereira de Souza lavrei a presen-
te 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 048/2021 - 042ª Sessão Ordinária – 12.08.2021 – 2º 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 - Ó Deus do meu lou-
vor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca do enganador estão abertas contra 
mim. Têm falado contra mim com uma língua mentirosa. Salmos 109: 1-2.Com a 
palavra pela ordem o vereador Flávio Maluf solicitou a suspensão da reunião por 
05 (cinco) minutos, pedido deferido pelo Sr. Presidente, sendo suspensa às 19h36, 
sendo reaberta às 20h07.I - Leitura e Discussão das Atas - Ata n°. 016/20 - APRO-
VADA POR UNANIMIDADE - Ata n°. 035/20 - APROVADA POR UNANIMIDADE - Ata 
n°. 046/2021 – APROVADA POR UNANIMIDADE - II – Leitura da Correspondência e 
Comunicações - Não houve.SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h13 
- Discussão e Votação de Projetos - A) REDAÇÃO FINAL – PROJETO DE LEI - 1) 
Proj. Lei n°. 063/21 – Institui a Semana Nacional da Capoeira e do Capoeirista, a 
ser comemorada anualmente na primeira semana de junho de cada ano e dá outras 
providências – Aut. Vereador Glauber Milagres Gava.Após discussão e votação o 
presente projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.PROPOSI-
ÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – EM BLOCO - Do dia 10.08.21: As presentes 
proposições foram colocadas em discussão e votação, sendo APROVADAS POR 
UNANIMIDADE DOS PRESENTES.TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADO-
RES – HORÁRIO: 20h15 - Com a palavra como orador inscrito o vereador Glauber 
Milagres informou que é obrigação da Prefeitura fornecer os EPI’s para os profes-
sores municipais que vão retornar às aulas sem a 2ª dose, e foi informado por um 
professor municipal que a Prefeitura não vai comprar os referidos equipamentos, 
solicitando a mesma para que adquira os materiais para os referidos professores. 
Disse ainda que é favorável à recomposição dos servidores públicos municipais.
Com a palavra como orador inscrito o vereador Professor Nilton parabenizou o Sr. 
Almir pelo trabalho realizado à frente do Sindicato em prol dos servidores públicos 
municipais, salientando que é importante que o Município viabilize a recomposi-
ção dos servidores públicos municipais, sanando inclusive as perdas inflacionárias 
dos últimos anos.Com a palavra como orador inscrito o vereador Orlando Garcia 
ressaltou a importância da recomposição do salário dos servidores públicos muni-
cipais. Ressaltou ainda a situação de algumas praças da cidade que necessitam de 
cuidados, sobretudo com relação as arvores que estão morrendo.Com a palavra 
como Líder o vereador José Bonifácio de Andrada também ressaltou a importância 
da recomposição salarial dos servidores públicos municipais, informando que não 
há qualquer óbice jurídico ou fiscal para a concessão do referido direito dos servi-
dores. Informou ainda que caso o problema seja dinheiro, é necessário convocar o 
Secretário Municipal de Fazenda para explicar aos vereadores e a toda a população 

como anda as contas da Prefeitura Municipal.Com a palavra como orador inscrito 
o vereador Professor Filipe informou estar preocupado com a situação ocorrida em 
Brasília essa semana, em uma demonstração de desespero do Governo, colocando 
suas armas na porta do Congresso Nacional, que segundo o vereador foi “uma 
série de absurdos”, sendo uma “cortina de fumaça” para aprovar uma medida pro-
visória que retira ainda mais direitos trabalhistas da população. Enfatizou também 
a importância da recomposição salarial dos servidores públicos municipais.Com a 
palavra como orador inscrito o vereador Donizete Medeiros informou que na última 
quarta-feira foi cassada a Deputada Federal Flor-de-Lis, e assumiu em seu lugar o 
vereador Jones Matos, sendo que hoje as guardas-municipais tem um represen-
tante no Congresso Nacional. Disse ainda que está na situação de vereador, mas é 
servidor público e sempre os apoiará, enfatizando a importância da recomposição 
salarial dos servidores públicos municipais. Agradeceu ainda a Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Obras, por conclusão de obras no bairro Grogotó.Não havendo 
mais oradores inscritos, 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 será assinada pelo Presidente e pelo Secretário.Presidente: Vereador 
Ewerton José Duarte Horta Júnior -  Secretário: Vereador Odair José Ferreira.

ATA 050/2021 - 043ª Sessão Ordinária – 17.08.2021 – 2º 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 - Justo és, ó Senhor, 
e retos são os teus juízos. Salmos 119:137 - I - Leitura e Discussão das Atas - Ata 
n°. 048/21 - APROVADA POR UNANIMIDADE - II – Leitura da Correspondência e 
Comunicações - Ofício n°. 138/2021 – Gabinete do Prefeito – informando o encami-
nhamento do Relatório da viagem realizada à Rússia.Com a palavra pela ordem o 
vereador Glauber Milagres solicitou uma cópia do referido ofício para cada vereador, 
pedido este deferido pelo Sr. Presidente.III – Apresentação de Proposições - Do 
vereador Sandro Heleno: - Indicação n°. 576/2021 – Instalação e criação de jardins 
de chuva contra alagamentos de vias; - Indicação n°. 577/2021 – Instalação de 
placas de identificação juntamente com o CEP das ruas do Loteamento Campo Belo; 
- Indicação n°. 578/2021 – Concessão de meia passagem a estudantes no transpor-
te coletivo urbano; - Indicação n°. 579/2021 – Instituição de meia entrada para 
servidores públicos municipais em determinados locais e eventos; - Indicação n°. 
580/2021 – Criação de um Programa Municipal de Saúde Mental Preventiva para os 
professores da Rede Municipal de Ensino; - Indicação n°. 581/2021 – Criação do 
Conselho Municipal dos Direitos LGBTQIA+.Do vereador Glauber Milagres Gava: - 
Indicação n°. 587/2021 – Ao senhor Prefeito, para que encaminhe a esta Casa, 
projeto de lei denominando a rua Daura Maria Campos, no loteamento Terras de 
Oyama; - Indicação n°. 588/2021 – Ao senhor Prefeito para que encaminhe a esta 
Casa, denominando a rua Neuza Helena Pereira, no loteamento Terras de Oyama; 
- Indicação n°. 589/2021 – Ao senhor Prefeito para que encaminhe a esta Casa 
Projeto de Lei denominando a rua Geraldo de Assis Pereira no loteamento Terras de 
Oyama; - Indicação n°. 590/2021 – Ao senhor Prefeito, para que encaminhe a esta 
Casa Projeto de Lei denominando a rua Jesuína Maria Couto Milagres no loteamen-
to Terras de Oyama; - Indicação n°. 591/2021 – Ao senhor Prefeito, para que enca-
minhe a esta Casa Projeto de Lei denominando a rua Francisco Miguel de Oliveira 
no loteamento Terras de Oyama; - Indicação n°. 592/2021 – Ao senhor Prefeito, 
para que encaminhe a esta Casa Projeto de Lei denominando a rua Carlos Manoel 
de Aquina no loteamento Terras de Oyama; - Indicação n°. 593/2021 – Ao senhor 
Prefeito, para que encaminhe a esta Casa Projeto de lei denominando a rua Arlido 
Moreira Campos no loteamento Terras de Oyama.Do vereador Thiago Martins: - 
Indicação n°. 597/2021 – Ao senhor Prefeito, para que encaminhe a esta Casa 
Mensagem acompanhada de Projeto de Lei, denominando Travessia dos Imigrantes 
do Distrito de Ponte do Cosme.Com a palavra pela ordem o vereador Thiago Martins 
solicitou uma posição do Poder Público em relação ao mau-cheiro na cidade.Com a 
palavra pela ordem o vereador José Newton disse que acompanhou os loteamentos 
aprovados na última gestão, sendo corrigidos por termo de ajustamento de condu-
ta os erros que aconteceram. Informou ainda que a Fiven é uma empresa que leva 
o nome de Barbacena para o Mundo e fornece cerca de 400 empregos à população, 
dizendo ainda que recentemente a empresa foi recadastrada pelo órgão ambiental.
Do vereador Orlando Garcia: - Indicação n°. 598/2021 – Calçamento da rua Urucuia 
no bairro Caiçaras; - Indicação n°. 599/2021 – Solicita que seja feita a marcação de 
área de conflito, em frente ao supermercado que liga as ruas Santos Dumont com 
a rua Bernardo Guimarães; - Indicação n°. 600/2021 – Instalação de um abrigo no 
ponto de ônibus para os passageiros que utilizam o transporte coletivo na rua São 
Vicente de Paulo; - Indicação n°. 601/2021 – Solicita que seja lançado o Portal da 
Transparência o gasto de água de todas as escolas municipais; - Indicação n°. 
602/2021 – Solicita a troca de iluminação pública na rua Maria da Glória de Almeida, 
próximo ao n°. 92, no bairro Guarani.Do vereador Nilton Cézar: - Indicação n°. 
603/2021 – Pavimentação asfáltico na rua Waldemar Sebastião Nogueira, no São 
Pedro; - Indicação n°. 604/2021 – Pavimentação asfáltica na rua Irineu Bianchetti 
no São Pedro.Com a palavra pela ordem pela 2ª vez o vereador Thiago Martins in-
formou que como vereador tem a função de legislar e fiscalizar, ressaltando a im-
portância da Câmara Municipal fiscalizar a situação dos loteamentos da cidade. 
Solicitou em seguida que sua fala constasse na íntegra: “Solicito por meio da Mesa 
Diretora da Câmara Municipal, pedindo oficialmente, a empresa, tá Presidente, o 
Laudo contendo as medições da qualidade do ar, amostra total, tudo isso, tá bom. 
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Já que existe, a gente pode ter acesso, né. Obrigado, Presidente.” - PROJETOS 
PROTOCOLADOS NA CASA - Proj. Lei nº. 096/21 – Dispõe sobre a transparência de 
informações de obras em unidades escolares nomunicípio de Barbacena – Aut. Ver. 
Orlando José Garcia. - Proj. Lei nº. 097/21 – Dispõe sobre a política do transporte 
escolar no município de Barbacena/MG e dá outras providências– Aut. Ver. José 
Donizete de Medeiros. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h30 - 
Discussão e Votação de Projetos -  Com a palavra como Líder o vereador Glauber 
Milagres solicitou ao Líder de Governo que solicitasse ao Prefeito o encaminhamen-
to do Projeto de Lei que trata da revisão geral anual do salário dos servidores pú-
blicos. Agradeceu a Secretaria de Agricultura e o setor de limpeza urbana por lim-
pezas realizadas nas proximidades da praça do Lions. Informou ainda que finalizou 
o calçamento de rua no Bairro Caiçaras em parceria com os moradores, e ainda 
parceria com os moradores da Avenida São Francisco. Em seguida o vereador Odair 
Ferreira solicitou uma parte, destacando o empenho dos moradores da avenida São 
Francisco e o vereador Glauber Milagres. Em seguida o vereador Glauber Milagres 
informou que solicitará ao Senado Federal que não autorize a privatização dos 
Correios.Com a palavra pela ordem o vereador Orlando Garcia alertou mais uma vez 
a Secretaria do Meio Ambiente, Limpeza urbana e Defesa Civil, em razão das fortes 
chuvas que estão chegando.Com a palavra pela ordem o vereador Sandro Heleno 
informou sobre a importância de fiscalização da COPASA em razão da contaminação 
de alguns rios, solicitando atenção de todos os vereadores.Com a palavra pela or-
dem o vereador Nilton Cézar ressaltou a importância da fiscalização do meio am-
biente, sobretudo com relação as águas e tratamento de esgoto, sendo necessária 
a criação de uma política de tratamento de esgoto.Com a palavra pela ordem o 
vereador Professor Filipe ressaltou que existem denúncias no Ministério Público 
sobre a questão do mau-cheiro no Município, sendo importante a realização do 
sistema todo fechado pela empresa, a fim de solucionar o problema.Com a palavra 
pela ordem o vereador José Bonifácio reiterou as palavras ditas pelos colegas que 
lhe antecederam, sobretudo com relação à questão do meio ambiente. Enfatizou 
ainda sobre a importância de ser colocado em pauta o Projeto de Lei que trata 
acerca da recomposição dos subsídios dos servidores públicos municipais, conside-
rando-se esse ano.a) PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA 
URGENTÍSSIMA - 1) Proj. Lei nº. 056/21 – Transfere a Diretoria de Meio Ambiente 
para a estrutura Administrativa Direta do município, cria o Fundo Municipal de Meio 
Ambiente e dá outras providências – Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 03.09.21 
- Com a palavra para discutir o vereador Thiago Martins antecipou seu pedido de 
vistas, informando que é importante que o referido projeto seja discutido e analisa-
do com cautela, inclusive conversando com os membros do CODEMA.Com a palavra 
para discutir o vereador Professor Filipe informou que é importante analisar com 
cautela, haja vista algumas inconsistências existentes entre o Projeto e a Lei Orgâ-
nica.Com a palavra para discutir o vereador Glauber Milagres adiantou seu voto 
favorável ao presente projeto, solicitando ao vereador Professor Filipe para que 
possam criar emendas a fim de viabilizar a aprovação do projeto, que é de suma 
importância para o Município.Com a palavra para discutir o vereador Professor Nil-
ton informou que a questão ambiental é de suma importância para o Município, 
devendo ser bem trabalhado, a fim de favorecer toda a sociedade.TERCEIRA PARTE 
– ENCERRAMENTO – ORADORES – HORÁRIO: 21h30 - Com a palavra como orador 
inscrito o vereador Thiago Martins ressaltou a importância do cuidado com os ani-
mais no Município.Com a palavra como orador o vereador José Bonifácio ressaltou 
algumas inadequações do Projeto de Lei n°. 056/21, antes mesmo do recesso, so-
licitando ao Executivo na oportunidade que fosse retirado de pauta e aprimorado. 
Afirmou em seguida que é importante que haja um aperfeiçoamento do Projeto a 
fim de que não haja problemas para o Município.Com a palavra como orador inscri-
to o vereador Odair Ferreira ponderou sobre a importância de ações coordenadas 
para a melhoria dos bairros da cidade, ressaltando a importância da criação de uma 
política de coleta seletiva. Ressaltou ainda que não há no município Projetos que 
viabilizem e incentivem o Esporte, o que é de suma importância. Disse ao fim que 
as políticas públicas municipais devem ser levadas a sério pela Com a palavra como 
orador inscrito o vereador Professor Nilton ressaltou a importância do ICMS Cultural 
que foram repassados para o Município de Barbacena - Com a palavra como orador 
o vereador Orlando Garcia enfatizou as falas do vereador Odair Ferreira sobre o 
Esporte no Município, sendo necessário um incentivo maior por parte do Poder Pú-
blico.Não havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente declarou encerrada a 
presente sessão às 22h18 e eu Raphael Almeida Pereira de Souza lavrei a presente 
ata que após lida e aprovada será assinada pelo Presidente e pelo Secretário. Pre-
sidente: Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Secretário: Vereador Odair 
José Ferreira.

ATA 053/2021 - 045ª Sessão Ordinária – 24.08.2021 – 2º 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 - E até mesmo os 
filhos da tua orfandade dirão aos teus ouvidos: Muito estreito é para mim este 
lugar; aparta-te de mim, para que possa habitar nele.E dirás no teu coração: Quem 
me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e solitária; entrara em cativeiro, e me 
retirara; quem, pois, me criou estes? Eis que eu fui deixada sozinha; e estes onde 
estavam? Isaías 49:20-21. I - Leitura e Discussão das Atas - Ata n°. 037/20 - APRO-
VADA POR UNANIMIDADE - Ata n°. 038/20 - APROVADA POR UNANIMIDADE - II 
– Leitura da Correspondência e Comunicações - Gabinete vereador Paulo José da 

Silva – informando o uso do nome parlamentar “Paulinho do Gás”. III – Apresenta-
ção de Proposições - Do vereador Sandro Heleno: - Indicação n°. 562/2021 – Pa-
vimentação parcial e limpeza urbana no bairro Boa Vista; - Indicação n°. 563/2021 
– Pavimentação e limpeza urbana no bairro Andaraí; - Indicação n°. 564/2021 – 
Pavimentação parcial e limpeza urbana no bairro Vilela; - Indicação n°. 565/2021 
– Pavimentação parcial e limpeza urbana bairro Caiçaras; - Indicação n°. 566/2021 
– Pavimentação parcial e limpeza urbana no bairro Passarinhos; - Indicação n°. 
567/2021 – Pavimentação parcial e limpeza no bairro Guarani; - Indicação n°. 
568/2021 – Pavimentação parcial e limpeza urbana no bairro Água Santa; - Indica-
ção n°. 569/2021 – Pavimentação parcial, limpeza urbana e iluminação pública na 
comunidade do ponto chique; - Indicação n°. 570/2021 – Pavimentação parcial e 
limpeza urbana no bairro Santo Antônio.Do vereador Donizete Medeiros: - Requeri-
mento n°. 095/2021 – Requer seja expedida moção de aplauso a ser enviada ao 
senhor Daniel Martins de Mello Neto; - Requerimento n°. 096/2021 – Requer seja 
expedida moção de aplauso a ser enviada a Maria Aparecida de Araújo Vaselício.Do 
vereador José Newton: - Requerimento n°. 097/2021 – Requer seja expedida mo-
ção congratulatória ao investigador de Polícia Civil, Sr. Marco Vicente de Oliveira; - 
Requerimento n°. 098/2021 – Requer seja expedida moção congratulatória ao In-
vestigador de Polícia Civil, Sr. Wanderson Garcia de Almeida Silva; - Requerimento 
n°. 099/2021 – Requer seja expedida moção congratulatória ao investigador de 
Polícia Civil, Sr. Victor Jesus Couto Oliveira.Do vereador José Bonifácio de Andrada: 
- Indicação n°. 608/2021 – Poda das árvores situadas nas ruas Tenente Aloir Amaral 
e Newton Firmino do Nascimento, no bairro Santa Cecília.Do vereador Glauber Mi-
lagres: - Indicação n°. 609/2021 – Operação tapa buraco na estrada do Faria, em 
toda sua extensão desde o início do museu até a Igreja; - Indicação n°. 610/2021 
– Corte de árvores na estrada do Faria, em toda sua extensão, desde o início do 
museu até a Igreja; - Indicação n°. 611/2021 – Limpeza e capina da rua João Gui-
lhermino de Assis no Pontilhão; - Indicação n°. 612/2021 – Limpeza e capina da rua 
Rio Grande do Sul, bairro de Fátima; - Indicação n°. 613/2021 – Operação tapa 
buraco na rua José Coelho dos Santos, no Água Santa.PROJETOS PROTOCOLADOS 
NA CASA - Proj. Lei nº. 101/21 – Altera dispositivos da Lei Municipal nº. 4.326 de 
16 de dezembro de 2010 e dá outras providências – Aut. Ver. Paulo José da Silva - 
Proj. Lei nº. 102/21 – Institui o Programa Empresa Amiga do Esporte e do Lazer, no 
município de Barbacena/MG e dá outras providências – Aut. Ver. Paulo José da Silva  
- Proj. Resolução nº. 005/21 – Acrescenta dispositivos na Resolução nº. 371/2021 
– Aut. Ver. Donizete Medeiros  - Proj. Emenda Constitucional nº. 003/21 – Acrescen-
ta os incisos X e XI ao art. 12 da Lei Orgânica do Município de Barbacena/MG e dá 
outras providências – Vários Vereadores Proj. Lei nº. 105/21 – Denomina Travessia 
dos Lobos – Aut. Executivo SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h52 
- Discussão e Votação de Projetos - a) PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGI-
ME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA - 1) Proj. Lei nº. 100/21 – Autoriza a revisão 
geral anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais e dá outras provi-
dências -– Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 10.09.21  - Durante a discussão e 
votação o vereador Roberto da Farmácia solicitou vistas do presente. VISTAS CON-
CEDIDAS AO VEREADOR ROBERTO DA FARMÁCIA.Com a palavra pela ordem o 
vereador Glauber Milagres ressaltou o seu compromisso com os servidores de car-
reira, solicitando ao Executivo que venha resolver logo a situação dos servidores 
Municipais. 2) Proj. Lei nº. 056/21 – Transfere a Diretoria de Meio Ambiente para a 
estrutura Administrativa Direta do município, cria o Fundo Municipal de Meio Am-
biente e dá outras providências – Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 03.09.21  
Durante a discussão e votação o vereador Donizete Medeiros solicitou vistas do 
presente. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR DONIZETE MEDEIROS.b) REDAÇÃO 
FINAL – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO - 1) Proj. Dec. Leg. nº. 005/21 – 
Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Honorário – Aut. Vereador Odair 
José Ferreira - Após discussão e votação o presente projeto foi APROVADO POR 
UNANIMIDADE DOS PRESENTES. 2) Proj. Dec. Leg. nº. 006/21 – Concede Título de 
Cidadão Benemérito do Município de Barbacena ao Doutor Carlos José e Silva Fortes 
- Aut. Vereador Paulo José da Silva - Durante a discussão e votação o vereador 
Glauber Milagres solicitou vistas do presente. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR 
GLAUBER MILAGRES.c) SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI 1) 
Proj. Lei nº. 081/21 - Institui a Semana Municipal de Doação de Sangue e dá outras 
providências – Aut. Ver. Orlando José Garcia Após discussão e votação o presente 
projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.Em seguida, apresen-
tado pelo vereador Professor Nilton requerimento verbal para votação do presente 
projeto em redação final, sendo APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES. 
Assim, o presente projeto foi colocado em discussão e votação em redação final, 
sendo APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.2) Proj. Lei nº. 092/21 – 
Institui o Programa “Adote um Bicicletário” e dá outras providências – Aut. Ver. 
Sandro Heleno da Silva Carvalho.Após discussão e votação o presente projeto foi 
APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.Em seguida, apresentado pelo 
vereador Professor Nilton requerimento verbal para votação do presente projeto em 
redação final, sendo APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Assim, o 
presente projeto foi colocado em discussão e votação em redação final, sendo 
APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.3) Proj. Lei nº. 093/21 – Institui 
a Semana Municipal de Prevenção à Cegueira, a ser realizada na segunda semana 
do mês de outubro de cada ano e dá outras providências – Aut. Ver. Sandro Heleno 
da Silva Carvalho.Após discussão e votação o presente projeto foi APROVADO POR 
UNANIMIDADE DOS PRESENTES.Em seguida, apresentado pelo vereador Professor 
Nilton requerimento verbal para votação do presente projeto em redação final, 
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sendo APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.Assim, o presente projeto 
foi colocado em discussão e votação em redação final, sendo APROVADO POR UNA-
NIMIDADE DOS PRESENTES.4) Proj. Lei nº. 095/21 – Institui e inclui no calendário 
municipal de Barbacena, o “Dia de Combate à Discriminação Racial” e dá outras 
providências – Aut. Ver. Sandro Heleno da Silva Carvalho-Após discussão e votação 
o presente projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Em segui-
da, apresentado pelo vereador Professor Nilton requerimento verbal para votação 
do presente projeto em redação final, sendo APROVADO POR UNANIMIDADE DOS 
PRESENTES. Assim, o presente projeto foi colocado em discussão e votação em 
redação final, sendo APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.5) Proj. Lei 
nº. 096/21 – Dispõe sobre a transparência de informações de obras em unidades 
escolares no município de Barbacena/MG – Aut. Ver. Orlando José Garcia.Após dis-
cussão e votação o presente projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRE-
SENTES. Em seguida, apresentado pelo vereador Professor Nilton requerimento 
verbal para votação do presente projeto em redação final, sendo APROVADO POR 
UNANIMIDADE DOS PRESENTES.Assim, o presente projeto foi colocado em discus-
são e votação em redação final, sendo APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRE-
SENTES.6) Proj. Lei nº. 098/21 – Denomina Ruas Professor João Tomás e José 
Cândido Mendes – Aut. Executivo - Após discussão e votação o presente projeto foi 
APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.Em seguida, apresentado pelo 
vereador Professor Nilton requerimento verbal para votação do presente projeto em 
redação final, sendo APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.Assim, o 
presente projeto foi colocado em discussão e votação em redação final, sendo 
APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.7) Proj. Lei nº. 099/21 – Deno-
mina Estrada Vale dos Imigrantes – Aut. Executivo - Após discussão e votação o 
presente projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Em seguida, 
apresentado pelo vereador Professor Nilton requerimento verbal para votação do 
presente projeto em redação final, sendo APROVADO POR UNANIMIDADE DOS 
PRESENTES.Assim, o presente projeto foi colocado em discussão e votação em re-
dação final, sendo APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.d) PRIMEIRA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI - 1) Proj. Lei nº. 088/21 - Determina 
que aqueles que se recusarem a tomar vacina em virtude do laboratório fabricante 
na fila de vacinação sejam colocados no final da fila de vacinação – Aut. Ver. Odair 
José Ferreira - Após discussão e votação o presente projeto foi APROVADO POR 
UNANIMIDADE DOS PRESENTES.TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADO-
RES – HORÁRIO: 20h04 - Com a palavra como orador inscrito o vereador Glauber 
Milagres agradeceu o apoio do Deputado Federal Dr. Frederico que vem ajudando 
muito o vereador na causa da saúde com diversas emendas direcionadas ao Muni-
cípio de Barbacena. Ressaltou ainda o Vice-Prefeito Aloísio Dias e o funcionário 
Marcus, que sempre tem atendido bem os vereadores. Com a palavra como orador 
inscrito o vereador Orlando Garcia disse que a população não aguenta mais o lixo 
espalhado na cidade, sendo necessário uma melhoria das condições de trabalho dos 
garis, inclusive com reclamações no setor, solicitando ao Executivo um apoio maior 
aos mesmos.Com a palavra como orador inscrito o vereador Professor Filipe regis-
trou que nesse final de semana recebeu a visita do Deputado Reginaldo Lopes, 
cumprindo diversas agendas, firmando compromissos com Hospitais da cidade vi-
sando melhorias e recursos destinados à saúde do Município. Visitaram também a 
Diretora do IFET e o Mercado Central da cidade.Com a palavra como orador inscrito 
o vereador José Bonifácio informou que há uma ação em curso visando a retirada 
dos camelôs, havendo sério risco de serem expulsos do local, informando que caso 
o problema seja a ausência de realização das obras solicitadas, a Prefeitura deve 
finalizá-las, pois foram iniciadas na gestão do ex-Prefeito Martim Andrada e não 
foram finalizadas na gestão seguinte, havendo inclusive o projeto da obra. Dessa 
forma o Executivo possibilitaria que os trabalhadores não sejam retirados do local, 
onde já realizam suas atividades há algum tempo.Com a palavra como orador ins-
crito o vereador Professor Nilton solidarizou com o vereador Orlando Garcia em ra-
zão da situação vivida recentemente, informando que o vereador é bem aceito pela 
sociedade Barbacenense. Ponderou ainda que é necessário que o Município invista 
mais em políticas públicas para lidar melhor com a questão dos resíduos na cidade.
Não havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente declarou encerrada a presen-
te sessão às 20h34 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 Fer-
reira.

ATA 054/2021 - 046ª Sessão Ordinária – 26.08.2021 – 2º 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 - Ouve tu, filho meu, 
e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Não estejas entre os beberrões de 
vinho, nem entre os comilões de carne. Provérbios 23:19,20 - I - Leitura e Discus-
são das Atas- Ata n°. 053/21 - APROVADA POR UNANIMIDADE - I – Leitura da 
Correspondência e Comunicações- Não houve.- Proj. Emenda Constitucional nº. 
003/21 – Acrescenta os incisos X e XI ao art. 12 da Lei Orgânica do Município de 
Barbacena/MG e dá outras providências – Aut. Vários Vereadores – para receber 
emendas no prazo de 10 (dez) dias úteis de acordo com o art. 56, § 4º, incisos I, 
II, III, IV, V e VI da Lei Orgânica do Município de Barbacena.PROJETO PROTOCO-
LADO NA CASA - Proj. Lei nº. 106/21 – Institui a Política de Transparência nas Obras 
Públicas Municipais – Aut. Ver. Nilton Cézar de Almeida  - SEGUNDA PARTE ORDEM 

DO DIA – HORÁRIO: 19h38 - Discussão e Votação de Projetos  -a) PRIMEIRA DIS-
CUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA - 1) Proj. Lei nº. 
056/21 – Transfere a Diretoria de Meio Ambiente para a estrutura Administrativa 
Direta do município, cria o Fundo Municipal de Meio Ambiente e dá outras providên-
cias – Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 03.09.21.Com a palavra para discutir o 
vereador Thiago Martins antecipou o pedido de vistas, pois percebeu um dispositivo 
do presente Projeto que contraria a Lei Orgânica Municipal. Com a palavra para 
discutir o vereador Professor Filipe alertou mais uma vez que o presente Projeto de 
Lei vai contra a Lei Orgânica Municipal, bem como pode se criar um problema ainda 
maior com sua aprovação.Assim, o Sr. Presidente concedeu vistas do presente Pro-
jeto de Lei ao vereador Thiago Martins. VISTAS AO VEREADOR THIAGO MAR-
TINS.b) SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI - 1) Proj. Lei nº. 
088/21 - Determina que aqueles que se recusarem a tomar vacina em virtude do 
laboratório fabricante na fila de vacinação sejam colocados no final da fila de vaci-
nação – Aut. Ver. Odair José Ferreira.Após discussão e votação o presente projeto 
foi APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.Em seguida, o vereador Pro-
fessor Nilton solicitou que o presente Projeto fosse discutido e votado em redação 
final. Assim, após discussão e votação o presente requerimento verbal foi APROVA-
DO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Por fim, após discussão e votação o 
presente projeto em redação final foi APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRE-
SENTES.c) PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI - 1) Proj. Lei nº. 
079/21 - Autoriza a criação do Programa de Incentivo à Doação de Cabelos para 
Pessoas em Tratamento de Câncer – “DOE ESPERANÇA”, no município de Barbacena 
e dá outras providências – Aut. Ver. Nilton Cézar de Almeida.Com a palavra para 
discutir no vereador Professor Nilton ressaltou que o presente projeto tem por fina-
lidade colaborar com o resgate da autoestima daqueles que estão em tratamento 
do Câncer. Após discussão e votação o presente projeto foi APROVADO PELA UNA-
NIMIDADE DOS PRESENTES.2) Proj. Lei nº. 077/21 - Dispõe sobre a destinação das 
doações financeiras arrecadadas através da modalidade “Troco Solidário” e ou/ 
campanhas similares praticadas no âmbito do município de Barbacena – Minas Ge-
rais e dá outras providências – Aut. Ver. Flavio Maluf Caldas. Com a palavra para 
discutir o vereador Flávio Maluf disse que vem percebendo que algumas empresas 
trabalham com o Troco Solidário em nosso Município, mas entidades de outros 
municípios vem sendo beneficiadas. Contudo o referido projeto visa auxiliar as en-
tidades da nossa cidade com o referido Programa.Após discussão e votação o pre-
sente projeto foi APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.3) Proj. Lei nº. 
103/21 – Institui o Dia Municipal do Escoteiro – Aut. Executivo  - d) PRIMEIRA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO - 1) Proj. Decreto 
Legislativo nº. 006/20 – Aprova a ata 108ª reunião da comissão do plano diretor e 
dá outras providências – Aut. Mesa Diretora da Câmara.Após discussão e votação o 
presente projeto foi APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Com a pa-
lavra para discutir o vereador Flávio Maluf antecipou o pedido de vistas.Com a pa-
lavra para discutir o vereador Professor Nilton ressaltou a importância da aprovação 
do presente Decreto Legislativo.Com a palavra para discutir o vereador Donizete 
Medeiros informou que ainda não temos Plano Diretor e vigora uma Lei de 1962, 
que trata sobre o tema.PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM BLOCO: 
24.08.21 - Após discussão e votação as presentes proposições foram APROVADAS 
POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORA-
DORES – HORÁRIO: 20h10 -  Com a palavra como orador inscrito o vereador Ro-
berto da Farmácia informou que Barbacena no próximo sábado estará vacinando 
pessoas com 18 anos de idade, parabenizando o Executivo pelo trabalho. Parabeni-
zou ainda o Executivo pela criação do Restaurante Popular, que será importantíssi-
mo para a população de Barbacena. Parabenizou também a Secretaria de Obras 
pelo asfaltamento dentre outras ações do Executivo que tem sido muito relevantes 
para o Município.Com a palavra como orador inscrito o vereador Orlando Garcia 
disse que visitou uma Associação hoje na cidade de Barbacena que não tem apoio 
do Executivo local, aproveitando a oportunidade para parabenizar o vereador Flávio 
Maluf pela apresentação do projeto que trata do “Troco Solidário”. Citou ainda al-
guns locais do Município de Barbacena que precisam urgentemente do serviço de 
limpeza urbana da nossa cidade. Criticou ainda a SETRAM pelo grande número de 
placas que tem colocado na cidade.Com a palavra como orador inscrito o vereador 
Professor Nilton informou que recebeu uma reclamação sobre oxigeno terapia, que 
a empresa não estava atendendo o Município como consta no contrato, sendo infor-
mado pela Secretaria de Saúde que o Município tem atendido a população de ma-
neira regular. Recebeu ainda uma solicitação em relação a demora do atendimento 
no Hospital Regional, informando que a pessoa que o procurou está na emergência 
desde o dia 19/08, enfatizando a importância de tratar todos com carinho e digni-
dade.Com a palavra como Líder o vereador Professor Nilton concedeu uma parte ao 
vereador Orlando Garcia que ressaltou a importância do atendimento rápido aos 
pacientes que estão na emergência, sendo necessário que sejam todos tratados 
com carinho. Com a palavra como orador inscrito o vereador Odair Ferreira infor-
mou que ontem pela tarde teve a oportunidade, assim que saiu do seu Programa 
de Rádio, de fazer uma visita a fundadora da Associação dos Autistas de Barbacena, 
Shirlei Gava, e pode observar as dificuldades que tem sido encontrada pela Associa-
ção. Em seguida solicitou ao Executivo Municipal que acolhesse o referido projeto 
que é de suma importância para o Município, uma vez que busca a valorização da 
vida. Em seguida o vereador Professor Nilton solicitou uma parte ao vereador, infor-
mando que lida com crianças e jovens autistas, ressaltando que o referido trabalho 
é necessário para a população de Barbacena, solicitando também o apoio do Muni-



17

BARBACENA, QUINTA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2021
cípio. Com a palavra como orador inscrito o vereador Roberto da Farmácia informou 
que participou desde o início dos trabalhos da AMAB, informando que o Prefeitos 
mantém conversas com a responsável, sendo que já está sendo formulado convênio 
da Prefeitura com a referida Associação. Em seguida o vereador Professor Nilton 
solicitou uma parte ao vereador e informou que as Associações Comunitárias do 
Município passam por um período muito longo de falta de apoio do Poder Público, 
sendo necessário que esse apoio aconteça a todas as Associações do Município de 
Barbacena, a fim de fortalecer o 3º setor. Novamente com a palavra o vereador 
Roberto da Farmácia informou que será aberto edital para as associações da cidade, 
onde cada uma terá a oportunidade de ganhar R$70.000,00 (setenta mil reais). 
Com a palavra como orador inscrito o vereador Donizete Medeiros informou que 
esteve na Associação São Miguel Arcanjo que tem tido dificuldades de tirar alguns 
alvarás, sendo que está quase perdendo um convênio com Banco Itaú. Solicitou 
ainda o apoio de todo o secretariado municipal. Informou ainda que se reuniu com 
o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, sendo comunicado pelo Prefeito que 
logo mais a Lei da Recomposição Salarial retornará à Casa com mudanças positivas 
para os servidores públicos. Com a palavra como orador inscrito o vereador Sandro 
Heleno elogiou o Secretário Daniel pelo trabalho que vem realizando. Não havendo 
mais oradores inscritos, o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão às 
21h12 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 062/2021 - 054ª Sessão Ordinária – 28.09.2021 – 2º Período – 1º Ano da Le-
gislatura - Presidente: Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Secretário “ad 
hoc”: Vereador Filipe Luís dos Santos - Vereadores Presentes: Conforme registro em 
livro próprio.PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30 - E disse-lhes: 
São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco: convinha que se cum-
prisse tudo o que de mim estava escrito na Lei de Moisés, e nos Profetas, e nos 
Salmos. Lucas 24:44 - I - Leitura e Discussão das Atas- Ata n°. 029/20 - APROVADA 
POR UNANIMIDADE - Ata n°. 031/21 - APROVADA POR UNANIMIDADE - II – Leitu-
ra da Correspondência e Comunicações - Não houve.III – Apresentação de Propo-
sições - Do vereador Donizete Medeiros: -  Indicação n°. 216/2021 – Solicita provi-
dências quanto à iluminação pública instalada na BR-040, na região da Cabana da 
Mantiqueira; - Indicação n°. 217/2021 – Melhorias na iluminação pública na rua 
Sapucaí no Caiçaras; - Indicação n°. 218/2021 – Ao senhor Prefeito para que enca-
minhe a esta Casa Projeto de Lei denominando “Travessia Euclides da Cunha”.Do 
vereador Sandro Heleno: - Indicação n°. 679/2021 – Solicita a continuidade da 
abertura da rua José Felipe Braz no bairro Vilela; - Indicação n°. 680/2021 – Reti-
rada de entulho e limpeza urbana da rua Olga Monteiro de Araújo no bairro Passa-
rinhos; - Indicação n°. 121/2021 – Requer seja expedida moção de aplauso a ser 
enviada a Jaime André de Araújo, funcionário da Prefeitura Municipal de Barbacena; 
- Requerimento n°. 122/2021 – Requer seja expedida moção de aplauso a ser en-
viada a Frederico Gianni de Assis Zile, funcionário da Prefeito de Barbacena.Do ve-
reador Professor Nilton: - Indicação n°. 687/2021 – Asfaltamento da rua da Escola 
Estadual Henrique Diniz, que fica localizada a Praça Alberto Diniz no Boa Vista; - 
Indicação n°. 696/2021 – Operação tapa buracos na comunidade de Senhora das 
Dores; - Indicação n°. 697/2021 – Operação tapa buracos na comunidade de Ponte 
do Cosme.Do vereador José Newton: - Indicação n°. 692/2021 – Solicita a instala-
ção de agências dos correios nos Distritos de Ponto Chic do Martelo, Pinheiro Gros-
so, Ponto do Cosme, Torres de São Sebastião, Faria e Galego.Do vereador Orlando 
Garcia: - Indicação n°. 685/2021 – Solicita que seja dado um parecer técnico quan-
to à colocação de uma rotatória ou sinalização eletrônica; - Indicação n°. 698/2021 
– Manutenção e poda das árvores na avenida Governador Benedito Valadares no 
São Sebastião; - Indicação n°. 699/2021 – Instalação de um cruzamento no bairro 
São José entre as ruas Dr. Sá Fortes, Coronel Sá Fortes e Bernardo Guimarães; - 
Indicação n/. 700/2021 – Troca do transformador na rua Pascoal Andreto no Ipane-
ma; - Indicação n°. 701/2021 – Troca da iluminação por lâmpadas de LED na rua 
“E” no Nova Cidade; - Indicação n°. 702/2021 – Troca da iluminação na Praça do 
Trenzinho no bairro do Campo.Do vereador Glauber Milagres: - Requerimento n°. 
124/2021 – Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Sargento Carlos Alberto da 
Silva; - Requerimento n°. 125/2021 – Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do 
senhor Orozimbo Rocha de Paiva; - Requerimento n°. 126/2021 – Voto de Pesar 
pelo falecimento da Sra. Maria da Glória Corine Falco; - Indicação n°. 668/2021 – 
Troca das lâmpadas na rua Liberato Joana no Boa Vista; - Indicação n°. 689/2021 
– Troca das lâmpadas na rua Sebastião Gabriel da Silva no Santa Efigênia; - Indica-
ção n°. 690/2021 – Troca de lâmpadas na rua Olinda de Moura Cruz no Grogotó; - 
Indicação n°. 691/2021 – Recolhimento dos lixos e entulhos na rua João Pinheiro o 
Santa Tereza II; - Indicação n°. 693/2021 – Poda das árvores na praça Santos Du-
mont; - Indicação n°. 694/2021 – Poda das árvores na praça Valentim Prenassi no 
Carmo; - Indicação n°. 695/2021 – Poda das árvores na praça do Lions no Dom 
Bosco.PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA - Proj. Lei nº. 117 /21 – Proíbe a rea-
lização de corridas competitivas, atividades extenuantes e ações similares que pro-
movam a exploração e os maus-tratos a cães, independentemente de raça e da li-
nhagem canina– Aut. Ver. Odair José Ferreira - Proj. Lei nº. 118 /21 – Dispõe sobre 
a proibição do manuseio, utilização, queima e soltura de fogos de artifício com es-
tampido em Barbacena e dá outras providências – Aut. Ver. Odair José Ferreira - 
Proj. Lei nº. 119/21 – Dispõe sobre p registro, a esterilização, a doação e o contro-
le ético da população de cães e gatos – Aut. Ver. Odair José Ferreira - Proj. Lei nº. 

120/21 – Proíbe a locação ou cessão de cães para fins de guarda, em todo território 
municipal e dá outras providências – Aut. Ver. Odair José Ferreira - Proj. Lei nº. 
121/21 – Dispõe sobre a proteção e cuidados com animais comunitários e transitó-
rios que tenham sido abandonados nas vias públicas do município de Barbacena e 
dá outras providências – Aut. Ver. Odair José Ferreira - Proj. Lei nº. 122/21 – Dispõe 
sobre a inclusão no currículo oficial da rede de ensino municipal a obrigatoriedade 
da temática “Educação em Direito dos Animais”, de forma transversal na grade 
curricular e dá outras providências – Aut. Ver. Odair José Ferreira - Proj. Lei nº. 123 
/21 – Institui o cemitério e o crematório de cães e gatos no município de Barbacena 
e dá outras providências e dá outras providências – Aut. Ver. Odair José Ferreira - 
Proj. Lei nº. 124/21 – Proíbe a realização de tatuagem e a colocação de piercing, 
com fins estéticos, em animal – Aut. Ver. Odair José Ferreira - Proj. Lei nº. 125/21 
– Dispõe sobre a obrigatoriedade de prestar socorro aos animais atropelados no 
município de Barbacena – Aut. Ver. Odair José Ferreira - Nesse instante, o Sr. Presi-
dente comunicou que na próxima quinta-feira, às 15 horas, terá uma audiência 
pública para prestação das contas municipais.SEGUNDA PARTE ORDEM DO DIA 
HORÁRIO: 20h12 - Discussão e Votação de Projetos -  Com a palavra pela ordem o 
vereador José Bonifácio solicitou que o Secretário Municipal de Fazenda envie as 
planilhas para serem acompanhadas durante a apresentação.Com a palavra pela 
ordem o vereador José Newton informou que está fazendo gestão junto à Prefeitu-
ra para que a nomeação dos aprovados no concurso de 2015 seja efetivada. Con-
vocou ainda todo o público a realizar inscrição no concurso da Câmara Municipal de 
Barbacena. Com a palavra pela ordem o vereador Orlando Garcia solicitou ao Pre-
feito Municipal que solucione as demandas levantadas pelos vereadores.a) PRIMEI-
RA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA - 1) Proj. Lei 
nº. 114/21 – Altera a redação do inciso I do art. 41 da Lei Municipal nº. 3.330, de 
27 de junho de 1996 – Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 10.10.21 - Após discussão 
e votação o presente projeto foi APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESEN-
TES.b) SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI - 1) Proj. Lei nº. 
106/21 – Institui a Política de Transparência nas Obras Públicas Municipais – Aut. 
Ver. Nilton Cézar de Almeida  - pós discussão e votação o presente projeto foi APRO-
VADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.Em seguida o vereador solicitou que o 
presente Projeto fosse votado em redação final. Assim, o presente requerimento foi 
colocado em discussão e votação, sendo APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS 
PRESENTES.Por fim, o presente projeto foi colocado em discussão e votação em 
redação final, sendo APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.2) Proj. Lei 
nº. 097/21 – Dispõe sobre a política do transporte escolar no município de Barba-
cena/MG e dá outras providências – Aut. Ver. José Donizete de Medeiros - * Votar 
substitutivo de fls. 061 a 116 de autoria Ver. Donizete Medeiros - Após discussão e 
votação o presente substitutivo foi APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESEN-
TES.c) PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI - 1) Proj. Lei nº. 
109/21 – Dispõe sobre o Plano Plurianual do município de Barbacena para o período 
de 2022-2025 e dá outras providências – Aut. Executivo - Durante a discussão e 
votação o vereador Orlando Garcia solicitou vistas do presente projeto. VISTAS 
CONCEDIDAS AO VEREADOR ORLANDO GARCIA.d) VETO - DISCUSSÃO E VOTA-
ÇÃO ÚNICA- Veto Parcial Proj. Lei nº. 093/21 – Institui a Semana Municipal de 
Prevenção a Cegueira e dá outras providências – Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 
14.10.2021 - Durante a discussão e votação o vereador José Newton solicitou vistas 
do presente projeto. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR JOSÉ NEWTON.Com a 
palavra pela ordem o vereador Thiago Martins solicitou aos colegas vereadores que 
se atentassem aos preceitos constitucionais nos projetos de lei que estão sendo 
apresentados no Município.TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES – 
HORÁRIO: 20h36 - Com a palavra como orador inscrito o vereador Professor Filipe 
leu uma carta aberta do morador Marcos Faria do bairro Floresta, trazendo algumas 
solicitações do referido bairro. Com a palavra como orador inscrito o vereador San-
dro Heleno elogiou o trabalho realizado pelo Presidente da Câmara Municipal de 
Barbacena na inauguração da “Casa do Cidadão”. Com a palavra como orador ins-
crito o vereador Orlando Garcia também parabenizou o Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Barbacena pela inauguração da “Casa do Cidadão”, parabenizando ainda 
toda equipe.Com a palavra como orador inscrito o vereador Professor Nilton infor-
mou que o trabalho de iluminação da BR040, solicitado nesta sessão, é importan-
tíssimo, uma vez que dificulta o transito de veículos no local, podendo até provocar 
acidentes. Não havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente declarou encerra-
da a presente sessão às 20h57 e eu Raphael Almeida Pereira de Souza lavrei a 
presente ata que após lida e aprovada será assinada pelo Presidente e pelo Secre-
tário. Presidente: Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - retário “ad hoc”: 
Vereador Filipe Luís dos Santos.

ATA 063/2021 - 055ª Sessão Ordinária – 30.09.2021 – 2º 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 - I - Leitura e Dis-
cussão das Atas - Ata n°. 062/21 - APROVADA POR UNANIMIDADE - II – Leitura 
da Correspondência e Comunicações - Não houve.PROJETOS PROTOCOLADOS NA 
CASA - Veto Total Proj. Lei nº. 088 /21 – Determina que aqueles que se recusarem 
a tomar vacina em virtude do laboratório fabricante na fila de vacinação sejam co-
locados no final da fila de vacinação – Aut. Executivo - Veto Total Proj. Lei nº. 096 
/21 – Dispõe sobre a transparência e informações de obras em unidades escolares 
no município de Barbacena – Aut. Executivo - Proj. Lei nº. 129/21 – Altera o caput 



18

BARBACENA, QUINTA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2021
e o parágrafo único dos artigos 6º, 8º, 10 e 24 da Lei Municipal nº. 5.005, de 27 de 
novembro de 2019 – Aut. Executivo  - SEGUNDA PARTE ORDEM DO DIA HORÁRIO: 
19h35 - Discussão e Votação de Projetos - a) SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – 
REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA - 1) Proj. Lei nº. 114/21 – Altera a redação 
do inciso I do art. 41 da Lei Municipal nº. 3.330, de 27 de junho de 1996 – Aut. 
Executivo - PRAZO VENCE EM 10.10.21 -  Após discussão e votação o presente pro-
jeto foi APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.Em seguida o vereador 
Flávio Maluf solicitou que o presente projeto fosse votado em redação final. Assim, 
após discussão e votação o requerimento verbal apresentado para a votação do 
projeto em redação final foi APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Por 
fim, após discussão e votação o presente projeto em redação final foi APROVADO 
PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.b) REDAÇÃO FINAL – PROJETO DE LEI - 1) 
Substitutivo ao Proj. Lei nº. 097/21 – Dispõe sobre a política do transporte escolar 
no município de Barbacena/MG e dá outras providências – Aut. Ver. José Donizete 
de Medeiros - Após discussão e votação o presente projeto foi APROVADO PELA 
UNANIMIDADE DOS PRESENTES.c) PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO 
DE LEI - 1) Proj. Lei nº. 109/21 – Dispõe sobre o Plano Plurianual do município de 
Barbacena para o período de 2022-2025 e dá outras providências – Aut. Executivo 
- Durante a discussão do presente projeto o vereador Roberto da Farmácia solicitou 
vistas do mesmo. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR ROBERTO DA FARMÁCIA. 
Com a palavra pela ordem o vereador José Bonifácio destacou a importância dos 
projetos que versam sobre o orçamento, apontando alguns trechos do presente 
projeto que acredita que devem ser corrigidos.d) PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTA-
ÇÃO – PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL - 1) Proj. Emenda Constitucional 
nº. 003/21 - Acrescenta os incisos X e XI ao art. 12 da Lei Orgânica Municipal de 
Barbacena/MG e dá outras providências – Aut. Vários Vereadores  - Com a palavra 
para discutir o vereador Donizete Medeiros ressaltou a importância do presente 
projeto de Emenda Constitucional à Defesa Social do Município de Barbacena.Após 
discussão e votação o presente projeto foi APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS 
PRESENTES.e) VETO - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA - Veto Parcial Proj. Lei nº. 
093/21 – Institui a Semana Municipal de Prevenção a Cegueira e dá outras pro-
vidências – Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 14.10.2021  -  Durante discussão 
do presente veto, o vereador Glauber Milagres solicitou vistas do mesmo. VISTAS 
CONCEDIDAS AO VEREADOR GLAUBER MILAGRES.PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO EM BLOCO: 28.09.21 - Após discussão e votação as presentes proposi-
ções foram APROVADAS PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. TERCEIRA PARTE 
– ENCERRAMENTO – ORADORES – HORÁRIO: 19h55 -  Com a palavra como orador 
inscrito o vereador Roberto da Farmácia respondeu ao vereador Orlando Garcia, 
que disse que na última sessão a UBS de Senhora das Dores, informando que será 
realizado o pregão para realizar a reforma do local Com a palavra como orador 
inscrito o vereador José Newton informou a população de Barbacena que foi feito 
pelos vereadores um requerimento de promoção de bravura aos bombeiros que 
salvaram vidas em Correia de Almeida, a fim de reconhecer o ato de bravura de 
cada um dos profissionais.Com a palavra como orador inscrito o vereador Orlando 
Garcia solicitou que as ervas devem ser retiradas das árvores da nossa cidade.Com 
a palavra como orador inscrito o vereador Professor Nilton informou que em relação 
a UBS de Senhora das Dores o Prefeito assumiu o compromisso que em 30 dias 
iniciará as obras no local. Ressaltou algumas reformas urgentes a serem realizadas 
na Ponte do Cosme. Com a palavra como orador inscrito o vereador Professor Filipe 
ressaltou a participação dos jovens na data de ontem, quando foi realizada a ple-
nária do Parlamento Jovem. Informou ainda que muitos trabalhadores estão tendo 
dificuldades de voltar para suas residências nos últimos horários, haja vista que os 
horários foram reduzidos durante a pandemia e ainda não retornaram ao normal. 
Com a palavra como orador inscrito o vereador Odair Ferreira informou que ficou 
muito triste com o fechamento da empresa Silvio’s Lanches, que há mais de 20 
anos prestava serviço na cidade de Barbacena.Com a palavra como orador inscrito 
o vereador José Bonifácio parabenizou os jovens que participaram da plenária do 
Parlamento Jovem, ressaltando a importância da participação de mais alunos para o 
ano que vem. Com a palavra como orador inscrito o vereador parabenizou o Prefeito 
pela disponibilização das obras na UBS de Senhora das Dores. Com a palavra como 
Líder o vereador Orlando Garcia destacou a importância de reformas em outros 
postinhos e locais da cidade. Não havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente 
declarou encerrada a presente sessão às 20h30 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 070/2021 - 061ª Sessão Ordinária – 26.10.2021 – 2º Período – 1º Ano da 
Legislatura - Presidente em exercício: Vereador Odair José Ferreira - Secretário “ad 
hoc”: Vereador Flávio Maluf - Vereadores Presentes: Conforme registro em livro 
próprio.PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30 - O Sr. Presidente, 
às 19h30, solicitou ao Sr. Secretário que efetuasse a verificação de quórum para 
possível abertura da sessão ordinária. E, em não preenchendo o número requerido 
pelo Quórum Regimental, o Sr. Presidente deixou de abrir a reunião por falta de 
Quorum.Eu, Raphael Almeida Pereira de Souza, Redator de Atas, lavrei a presente 
ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Secre-
tário.Presidente em exercício: Vereador Odair José Ferreira - Secretário “ad hoc”: 
Vereador Flávio Maluf.

CONSELHOS MUNICIPAIS

EXTRATO DE DELIBERAÇÃO
Deliberação 01 de 03 de novembro de 2021 - COMDIM

“Dispõe sobre Composição da Mesa Plenária”
O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – COMDIM, no uso de suas atribuições 
conferidas pela Lei nº. 3.693, de 06 de dezembro de 2000, regulamentado e disci-
plinado seu funcionamento pela Lei nº. 3.923 de 31 de janeiro de 2006 e de acordo 
com a reunião acontecida no dia 03 de novembro de 2021 e ata nº. 01,Resolve:
Art. 1º - Compor a Mesa Plenária pelos seguintes Conselheiros: - Presidente: Lorena 
Reis Pereira - Vice Presidente: Cleide Valéria da Silva - Secretária: Ana Cláudia da 
Silva. Art. 2º - Esta Deliberação entra em vigor na data da sua publicação.Barbace-
na, 03 de novembro de 2021. Lorena Reis Pereira - Presidente do Conselho Munici-
pal dos Direitos da Mulher. (REPUBLICADO POR INCORREÇÃO).

Presidente: Lorena Reis Pereira

CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA MULHER - COMDIM

TERCEIROS

Presidente: Manoel da Silva Ribeiro

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA ÁREA
DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DA 

MANTIQUEIRA  - CODAMMA

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

CODAMMA – Consórcio de Desenvolvimento da Área dos 
Municípios da Microrregião da Mantiqueira 

CNPJ: 20.885.172/0001-05 
Rua José Pimentel, 280, Diniz, Barbacena/MG, CEP: 36.202-280 

Telefone: (32) 3332-3177  www.codamma.mg.gov.br 
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HOMOLOGAÇÃO 
 

O Presidente do CODAMMA – CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA 
ÁREA DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DA MANTIQUEIRA, pessoa jurídica de 
direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.885.172/0001-05, com sede na Rua José 
Pimentel, 280, Diniz II, Barbacena/MG, Dr.  Manoel da Silva Ribeiro, brasileiro, médico, 
casado, Prefeito Municipal de Ressaquinha, portador do RG MG 172.266 PCMG e do 
CPF nº 180.429.296-68, residente e domiciliado na Rua Professor Nelson de Castro, nº 
65 Bairro Rosa Mística, Ressaquinha/MG, no uso de suas atribuições estatutárias, 
conforme ata de posse de 11 de dezembro de 2020, publicado no Diário Oficial do 
município de Barbacena/MG de 04 de janeiro de 2021, por este ato  decide 
HOMOLOGAR o Processo de Licitação nº 008/2021, na modalidade de Pregão 
Presencial nº 004/2021, Registro de Preço nº 001/2021 cujo objeto é a aquisição de 
manilhas, com a(s) seguinte(s) empresa(s) e valor(es):  
 
Empresa: Pré-moldados e Construtora Cota & Almir LTDA.  
CNPJ: 35.285.518/0001-01  
Itens: 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 12. 
Valor total: R$ 575.438,00 (Quinhentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e oito 
reais) 
 
Empresa: Fábrica de Manilhas Milho Branco LTDA. 
CNPJ: 02.996.515/0001-19 
Itens: 1, 2, 3, 10 e 11 
Valor total: R$ 1.803.284,00 (um milhão oitocentos e três reais e duzentos e oitenta e 
quatro centavos) 
 
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 2.378.722,00 (dois milhões trezentos e setenta e 
oito mil setecentos e vinte de dois reais) 
 
 

Barbacena, 11 de novembro de 2021 
 
 
 
 
 
 

MANOEL DA SILVA RIBEIRO 
Presidente do CODAMMA 
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