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Municipal de Gabinete do Prefeito

PODER EXECUTIVO

Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento
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Ucit gra vigit, faceride esimus pribus Mae ere te mentercerio mortili ntiacci elut feco
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo,
erficon se cum non Itat, terture ntiamedica; haliusq uoditiae ad cris? Ex num se,
em conformidade com as leis em vigor, em especial com o disposto na Lei Municipal
escienteat acitratum cuper ut aut vistisqui fuemo essus, untem ad demus, noc fur
nº 4.969, de 29 de outubro de 2019; e na forma do artigo 26, inciso II, da Constiquidium vidis hebatus o ut intemen demus etrum te, unum is aut publis hilinicae
tuição do Município de Barbacena; RESOLVE:
consci porterei iam, urnum est nitis An vervium re endam merena, fac oret iam is. O
tus nium omaio Cast? Locae non in dit; effre menteme crest in hinihicae norununte
PORTARIA Nº 22.654 - TORNAR nula e sem efeito a Portaria nº 22.650, de
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Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº. 064/2021 - EXONERAR Cristiano Rezende Ferreira, do Cargo de Provimento em Comissão deAssessor de Gestão e Controle, na Diretoria de Água e
PORTARIA Nº 22.655 - EXONERAR Gustavo Armando dos Santos, do Cargo de ProSaneamento do Serviço de Água e Saneamento – SAS, a partir de 15.04.2021.
vimento em Comissão de Chefe do Distrito Sanitário (2), na Diretoria de Vigilância e 1 Barbacena, 14 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.
Ações de Saúde, na Secretaria Municipal de Saúde, a partir desta data. Barbacena,
13 de abril de 2021.
PORTARIA Nº. 065/2021 - EXONERAR Camilla Costa Pinto Fonseca, do Cargo de
Provimento em Comissão de Diretor de Automação, na Diretoria de Água e Saneamento do Serviço de Água e Saneamento – SAS, a partir de 15.04.2021. Barbacena,
14 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo,
em conformidade com as leis em vigor, em especial com o disposto na Lei Municipal
nº 4.969, de 29 de outubro de 2019; e na forma do artigo 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº. 066/2021 - EXONERAR Pedro Henrique Carvalho Moura, do Cargo de
Provimento em Comissão de Diretor de Engenharia,na Diretoria de Água e Saneamento do Serviço de Água e Saneamento – SAS, a partir de 15.04.2021. Barbacena,
14 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº 22.656 - NOMEAR Gustavo Armando dos Santos, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Diretor de Defesa Civil, na Guarda Civil Municipal, a partir desta data. Barbacena, 13 de abril de 2021.

PORTARIA Nº. 067/2021 - EXONERAR Thais Aparecida Guedes, do Cargo de Provimento em Comissão de Diretor de Contratos e Convênios, na Diretoria Administrativa Financeira do Serviço de Água e Saneamento – SAS, a partir de 15.04.2021.
Barbacena, 14 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo,
em conformidade com as leis em vigor, em especial com o disposto na Lei Municipal
nº 5.002, de 27 de novembro de 2019; e na forma do art. 26, II, da Constituição do
Município de Barbacena; RESOLVE:

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

PORTARIA Nº 22.657 - DESIGNAR Raphaela Rissuti da Silva, para responder, cumulativamente, pela Chefia da Casa de Acolhimento Institucional de Barbacena (CAIB),
na Diretoria de Programas Sociais, na Secretaria Municipal de Assistência Social,
sem quaisquer vantagens adicionais além das de seu cargo, enquanto durar o impedimento do titular, partir desta data. Barbacena, 13 de abril de 2021.

SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR - SIMPAS

E R R ATA

Diretor: Fábio Russo Guimarães

Na Portaria nº 22.645, publicada no e-DOB - Diário Oficial do Município, do dia
12.04.2021, onde se lê “José Francisco Laurino da Silva” leia-se “José Francisco
Lauriano da Silva”.

E X T R ATO D E P O RTA R I A
O DIRETOR DO SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR – 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:

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

PORTARIA Nº 12/2021 - CONCEDERpensão por morte, 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, I, c da Lei Municipal nº 3.245/1995, aMaria Auxiliadora
dos Santos, CPF nº 805.248.856-72,companheira em união estável do servidor público aposentadoWilson Costa, CPF nº 072.944.686-72, matrícula nº 25.728, conforme Parecer nº 168/2021 exarado pela Consultoria Geral do Município, com efeito
retroativo à data dajuntada da decisão judicial de reconhecimento da união estável,
ocorrida em 12/03/2021. Barbacena, 12 de abril de 2021. Fábio Russo Guimarães
- Diretor do SIMPAS.

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

AV I S O S D E L I C I TA Ç Õ E S
SAS – PE 012/2021 – PRC 013/2021. OBJETO: RP aquisição de gêneros alimentícios
não perecíveis – açúcar e suco em pó. Abertura 03/05/2021-14:00 horas. Informações: licitacao@barbacena.mg.gov.br. Simone R. Costa. Diretora de Licitações em
Exercício.

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

SAS – PE 013/2021 – PRC 014/2021. OBJETO: RP para aquisição de conjunto motobomba. Abertura: 29/04/2021 às 14:00 hs. Informações: http://www.bllcompras.
com. Simone Rodrigues da Costa. Diretora de Licitações em exercício.

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA

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

Presidente: Ewerton José Duarte Horta Júnior

ATA S

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SAS

ATA 078/2020 - 074ª Sessão Ordinária – 22.12.20 – 2º Período – 4º Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário ‘ad hoc”: Vereador Nilton César de Almeida. Vereadores Presentes: Conforme registro em livro
próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h31 “No demais, irmãos
meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.” (Efésios 6:10) I - Leitura
e Discussão da Ata: - Não houve. II – Leitura da Correspondência e Comunicações

Diretor: Daniel Salgarello

E X T R ATO D E P O RTA R I A S
O DIRETOR GERAL DO SAS, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade
com as Leis em vigor, em especial com o disposto na Lei Municipal nº 5.019, de 18
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respeito da regressão do município de Barbacena para a onda vermelha. a populasenhor Giovanni Cristo esteve com ele na zona rural e viu os estragos que a chuva
ção para questão das precauções em razão do coronavírus. ainda da falta de métem feito nas estradas. Sabe que não será possível fazer muita coisa nesse momendicos para atendimento dos casos de coronavírus especialmente nesse momento de
to das chuvas, mas espera que pelo menos os paliativos sejam feitos para não
1
festividades e pediu que a população não relaxe. Disse ainda que será um Natal
permitir que as pessoas fiquem ilhadas em suas comunidades. TERCEIRA PARTE –
atípico bem como um fim de ano atípico. Citou o exemplo de sua igreja que fará um
ENCERRAMENTO - ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO:20h16 Nada mais havendo
fim de ano diferente com uma Live para os fiéis. Afirmou estar aguardando o decrea tratar e não havendo oradores inscritos o Sr. Presidente declarou encerrada a
to do Senhor Prefeito que adotará as devidas precauções para o comércio varejista
presente sessão às 20h17 e eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de
na cidade. E lembrou ainda que esteve na cidade administrativa onde conversou
Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presicom o secretário adjunto do estado, Marcelo e o mesmo me explicou sobre as
dente e pela Senhora Secretária. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrapossibilidades de algumas variantes no protocolo. e ressaltou que a onda vermelha
de. Secretário “ad hoc”: Vereador Nilton César de Almeida.
do programa Minas consciente da a permissão para que os comércios varejistas
continuem funcionando em razão do fim do ano, mesmo durante o período da onda
ATA 079/2020 - 007ª Sessão Extraordinária – 23.12.20 – 2º Período – 4º Ano da
vermelha. Dada a relevância do requerimento do vereador Edson Rezende o senhor
Legislatura. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário: Vereapresidente colocou em discussão e votação. Encerrada a discussão o requerimento
dor José Jorge Emídio. Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.
do vereador Edson Rezende e colocado em votação e foi aprovado pela unanimidaPRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h31 “No demais, irmãos meus,
de dos Presentes. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA HORÁRIO: Discussão e Vofortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura
tação de Projetos PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.” (Efésios
URGENTISSÍMA Proj. Lei nº 058/2020 – Prorroga o prazo previsto no artigo 1º da
6:10,11) I - Leitura e Discussão da Ata: - Não houve. II – Leitura da Correspondênlei nº 4.956 de 15 julho de 2019 e dá outras providências. – Autoria Executivo.
cia e Comunicações: - Não houve. Com a palavra pela ordem o vereador Edson RePRAZO VENCE EM 13/01/2021. O Senhor Presidente informou aos vereadores que
zende falou a respeito das vacinas que estão sendo produzidas pelos diversos laboo presente projeto diz respeito a prorrogação de um recurso para o salvamento dos
ratórios no mundo e os boatos proliferados nas redes sociais são grandes. Ressaltou
hospitais, em especial o Hospital Ibiapaba, posto não haver recursos para o pagaque a base de todas elas é a mesma, independente da origem. A vacina da Phizer
mento do pessoal. Ressaltou que o recurso existe e o prefeito eleito Carlos do deu
já foi liberada e que nos Estados Unidos já estão aplicando nas pessoas e que assim
aval para que o projeto fosse aprovado. E colocou em votação o projeto de lei.
que o Brasil passe a vacinar é importante que todos possam tomar a vacina. Disse
Encerrada a discussão e votação o projeto foi APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS
que os grupos prioritários serão vacinados em primeiro lugar e os vereadores nesse
PRESENTES. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO Proj. Lei nº. 037/20 – Dispõe sobre
grupo podem se candidatar para dar o exemplo. E pediu que o prefeito eleito, tão
a criação do Fundo Municipal de Patrimônio Artístico e Cultural de Barbacena – FUNlogo possa ser possível, inicie as conversas para a compra das vacinas, porque alPAC e dá outras providências – Aut. Executivo. * VOTAR SUBSTITUTIVO DE FOguns prefeitos e governadores já estão fazendo isso. Mas que diante da politização
LHAS 18 A 23. De autoria do executivo. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS
do tema da vacina que o município pense nas ações de imunização da população,
PRESENTES. * VOTAR EMENDA AO SUBSTITUTIVO 24 A 26 De autoria do Ver. Edpensando também em alternativas ao plano nacional de vacinação. Com a palavra
son Rezende. Com a palavra para discutir o vereador Edson Rezende disse que suas
a vereadora Vânia disse que em relação à vacina ela também concorda com a situemendas estão propostas para correção de duas questões. para que o ICMS cultuação e aproveitou para adiantar que a equipe de transição do prefeito eleito já está
ral possa ir diretamente para o Fundo Municipal do patrimônio cultural. já a segunse adiantando com relação a essa situação. Já conversaram com o Instituto Butantã
da emenda é para informar que o fundo é financeiro e não administrativo. Explicou
para se inteirar da situação e saber quais as obrigações o município precisa atender
que se trata e uma importante diferença no que tange as questões contábeis. Enpara obter a vacina. E pediu que as pessoas parem de politizar o tema e realmente
cerrada a discussão a emenda foi colocada em votação e foi APROVADA PELA UNApensem que essa é uma questão que de saúde pública precisando do apoio de toda
NIMIDADE DOS PRESENTES.] * VOTAR EMENDA AO SUBSTITUTIVO 27 A 29 De
a população. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA HORÁRIO:19h45 Discussão e
autoria do Ver. Edson Rezende. APROVADA PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.
Votação de Projetos PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI Proj.de
Em discussão e votação o projeto com as emendas acima foi o mesmo APROVADO
Lei nº 039/2020 – Estima as receitas e fixa as despesas do orçamento Fiscal e dá
PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROSeguridade Social do Município de Barbacena para o exercício de 2021 e dá outras
JETO DE LEI Projeto de Lei nº 049/20 – Denomina vias públicas nos loteamentos
providências. – Aut. Executivo. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.
Jardim das Alterosas, Nova SuÍça e Quintas da Mantiqueira. APROVADA PELA UNASEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA - URGENTISSÍMA Proj.
NIIMIDADE DOS PRESENTES. Projeto de Lei nº 050/20 – Denomina Rua Jair TurLei nº 058/2020 – Prorroga o prazo previsto no artigo 1º da lei nº 4.956 de 15
chetti. - Aut. Executivo. APROVADA PELA UNANIIMIDADE DOS PRESENTES. Projeto
julho de 2019 e dá outras providências. – Autoria Executivo. PRAZO VENCE EM
de Lei nº 051/20 – Denomina Rua Júlio César dos Santos - Aut. Executivo. APRO13/01/2021. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. O Sr. Presidente
VADA PELA UNANIIMIDADE DOS PRESENTES. Projeto de Lei nº 052/20 – Denomina
solicitou que o projeto fosse colocado em discussão e votação em redação final.
Rua José Nicodemos de Campos - Aut. Executivo. APROVADA PELA UNANIIMIDADE
Solicitação essa que foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Em redação final Proj. nº.
DOS PRESENTES. Projeto de Lei nº 053/20 – Denomina Rua Geraldo Amaral Calme058/2020 – Prorroga o prazo previsto no artigo 1º da lei nº 4.956 de 15 julho de
to - Aut. Executivo. APROVADA PELA UNANIIMIDADE DOS PRESENTES. Projeto de
2019 e dá outras providências. – Autoria Executivo. PRAZO VENCE EM 13/01/2021.
Lei nº 054/20 – Denomina Praça Rotary Clube de Barbacena - Aut. Executivo.
APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Com a palavra para justificar
APROVADA PELA UNANIIMIDADE DOS PRESENTES. Projeto de Lei nº 055/20 – Deseu voto o vereador Carlos Du agradeceu aos pares no empenho em aprovar o prenomina Rua Jornalista Thiago Faria Pupo Nogueira. - Aut. Executivo. APROVADA
sente projeto e destacou que tão logo tomou a ciência da necessidade aprovação
PELA UNANIIMIDADE DOS PRESENTES. Projeto de Lei nº 056/20 – Denomina Rua
desse projeto já conversou com os interessados e buscou saber as informações
Anjo Helena Gava Pupo Faria - Aut. Executivo. APROVADA PELA UNANIIMIDADE
para que assim que ele assuma a Prefeitura ele possa realizar as ações necessárias.
DOS PRESENTES. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE DECRETO
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA – URGENTISSÍMA
LEGISLATIVO Projeto de Decreto Legislativo nº 006/2020 – Aprova a ata da 108ª
Projeto de Lei nº 057/2020 - Autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de recoreunião da Comissão do Plano Diretor e dá outras providências. – Autoria da Mesa
nhecimento e parcelamento de dívida com Instituto Maternidade Assistência À InDiretora. Com a palavra para discutir a vereadora Vânia disse que deixaria adiantafância e Policlínica de Barbacena – IMAIP e dá outras providências. Aut. Executivo.
do o seu pedido de vistas em razão de já ter dito anteriormente que não voltaria
APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. REDAÇÃO FINAL – PROJETO DE
mais atas da comissão do plano diretor. Acredita que Barbacena já passou da hora
LEI Proj. Lei nº. 037/20 – Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Patrimônio
de ter um plano diretor e esse é um pedido da população para o prefeito eleito
Artístico e Cultural de Barbacena – FUNPAC e dá outras providências – Aut. ExecuCarlos Du. seu pedido de vistas é para analisar a ata, mas certamente não votará
tivo. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. SEGUNDA DISCUSSÃO E
favoravelmente. Encerrada a discussão foi solicitada vista pela vereadora Vânia.
VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI Projeto de Lei nº 049/20 – Denomina vias públicas
VISTA CONCEDIDA À VEREADORA VÂNIA CASTRO. VETO - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
nos loteamentos Jardim das Alterosas, Nova Suíça e Quintas da Mantiqueira. –Aut.
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reunião da Comissão do Plano Diretor e dá outras providências. – Autoria da Mesa
los Augusto foram APROVADAS PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Com a paDiretora. VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR EWERTON. Com a palavra pela ordem
lavra para discutir o vereador Ewerton Horta esclareceu que a emenda da Mesa da
o vereador Edson Rezende disse que o projeto de lei nº 040/2020 diz respeito à
Câmara refere-se à correção da dotação orçamentária da Câmara Municipal e que
1
revisão do Plano Plurianual, que é realizada todo final de mandato. E caso o Presiele assinou a referida emenda. *Votar emenda de fls. 291 de autoria do Vereador
dente queira recolocá-lo novamente em discussão, poderá fazê-lo, haja vista ser a
Nilton Cézar de Almeida. *Votar emenda de fls. 293 de autoria do Vereador Nilton
praxe nesse momento. O Sr. Presidente consultou os demais vereadores se estariam
Cézar de Almeida. *Votar emenda de fls. 295 de autoria do Vereador Nilton Cézar
de acordo que o projeto fosse recolocado na pauta e estando todos de acordo, ele
de Almeida. *Votar emenda de fls. 297 de autoria do Vereador Nilton Cézar de Alrecolocou o projeto em votação. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO
meida. *Votar emenda de fls. 299 de autoria do Vereador Nilton Cézar de Almeida.
DE LEI Proj. de Lei nº 040/2020 – Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual do
*Votar emenda de fls. 301 de autoria do Vereador Nilton Cézar de Almeida. *Votar
quadriênio 2018/2021 para adequação à Lei Orçamentária Anual do exercício de
emenda de fls. 303 de autoria do Vereador Nilton Cézar de Almeida. *Votar emenda
2021. – Aut. Executivo. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Com
de fls. 305 de autoria do Vereador Nilton Cézar de Almeida. *Votar emenda de fls.
a palavra pela ordem o vereador Edson Rezende desejou um feliz Natal a todos e
307 de autoria do Vereador Nilton Cézar de Almeida. *Votar emenda de fls. 309 de
espera revê-los no dia 28 para a sessão extraordinária. TERCEIRA PARTE – ENCERautoria do Vereador Nilton Cézar de Almeida. *Votar emenda de fls. 311 de autoria
RAMENTO - ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO:20h16 Nada mais havendo a tratar
do Vereador Nilton Cézar de Almeida. *Votar emenda de fls. 313 de autoria do Vee não havendo oradores inscritos o Sr. Presidente declarou encerrada a presente
reador Nilton Cézar de Almeida. Todas as emendas do vereador Nilton Cézar foram
sessão às 20h17 e eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei
APROVADAS PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. *Votar emenda de fls. 315 de
a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pela
autoria do Vereador Odair José Ferreira. *Votar emenda de fls. 317de autoria do
Senhora Secretária. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário:
Vereador Odair José Ferreira. *Votar emenda de fls. 319 de autoria do Vereador
Vereador José Jorge Emídio.
Odair José Ferreira. *Votar emenda de fls. 321 de autoria do Vereador Odair José
Ferreira. *Votar emenda de fls. 323 de autoria do Vereador Odair José Ferreira.
ATA 080/2020 - 008ª Sessão Extraordinária – 28.12.20 – 2º Período – 4º Ano da
*Votar emenda de fls. 325 de autoria do Vereador Odair José Ferreira. *Votar emenLegislatura. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário: Vereda de fls. 327 de autoria do Vereador Odair José Ferreira. *Votar emenda de fls. 329
ador Nilton César de Almeida. Vereadores Presentes: Conforme registro em livro
de autoria do Vereador Odair José Ferreira. *Votar emenda de fls. 331 de autoria do
próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30 “Faze-me justiça, ó
Vereador Odair José Ferreira. *Votar emenda de fls. 333 de autoria do Vereador
Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel; livra-me dos homens traidoOdair José Ferreira. *Votar emenda de fls. 335 de autoria do Vereador Odair José
res e perversos. Pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza.” (Salmos 43: 1-2) I - Leitura
Ferreira. *Votar emenda de fls. 337 de autoria do Vereador Odair José Ferreira.
e Discussão da Ata: - Não houve. II – Leitura da Correspondência e Comunicações
Todas as emendas do vereador Odair Ferreira foram APROVADAS PELA UNANIMI: - Não houve. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA HORÁRIO: 19h31 Discussão e
DADE DOS PRESENTES. *Votar emenda de fls. 339 de autoria do Vereador Carlos
Votação de Projetos Nesse momento, o sr. Presidente informou que faria a votação
Augusto Soares do Nascimento. Com a palavra para discutir o vereador Flávio Maluf
em bloco das emendas apresentadas por cada vereador, a fim de agilizar o processolicitou que fosse lida a referida emenda. Com a palavra para discutir o vereador
so, pois ainda teriam que votá-las em redação final na noite de hoje. Do contrário,
Ewerton explicou a emenda diz respeito à suplementação do orçamento, passando
as emendas não seriam aprovadas antes do início do próximo mandato. Mas ele irá
de 25 para 40 por cento. Com a palavra para discutir o vereador Flávio disse que ao
submeter essa sua decisão ao Plenário para que a decisão seja tomada pela Casa. E
longo dos anos os vereadores discutem que o percentual da suplementação deve
após a votação de todos os vereadores a sugestão de votação em bloco das emenser menor, para que a Câmara possa participar das decisões do Executivo. E ressaldas foi APROVADA PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. SEGUNDA DISCUSSÃO
tou que as experiências passadas não foram boas em razão desse percentual elevaE VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI Proj.de Lei nº 039/2020 – Estima as receitas e fixa
do da suplementação. E no passado a Câmara toda sempre defendeu um percentuas despesas do orçamento Fiscal e dá Seguridade Social do Município de Barbacena
al mais baixo dessa suplementação. E disse que é o momento para que a Câmara
para o exercício de 2021 e dá outras providências. – Aut. Executivo. *Votar emenda
esteja próxima ao Executivo. E antecipou o seu voto contrário ao crédito suplemende fls. 212 de autoria da Mesa Diretora. – APROVADA PELA UNANIMDIADE DOS
tar. Com a palavra para discutir o vereador Carlos Du disse ser o autor da emenda
PRESENTES. *Votar emenda de fls. 215 de autoria da Vereadora Vânia Maria de
e explicou que fez essa suplementação a maior. Explicou que nesse mandato que se
Castro. *Votar emenda de fls. 217 de autoria da Vereadora Vânia Maria de Castro.
encerra a atual Câmara também aprovou um percentual maior de suplementação
*Votar emenda de fls. 219 de autoria da Vereadora Vânia Maria de Castro. *Votar
justamente porque o Prefeito que entra trabalha com base no orçamento anterior e
emenda de fls. 221 de autoria da Vereadora Vânia Maria de Castro. *Votar emenda
também no PPA anterior. E além disso, existem alguns impedimentos que precisam
de fls. 223 de autoria da Vereadora Vânia Maria de Castro. *Votar emenda de fls.
ser considerados nesse ano, tais como a Lei Complementar 173, que congelou vá225 de autoria da Vereadora Vânia Maria de Castro. *Votar emenda de fls. 227 de
rios gastos dos governos, desde a saúde, educação e muitos outros. E precisarão
autoria da Vereadora Vânia Maria de Castro. Todas as emendas da vereadora Vânia
trabalhar com um orçamento mais reduzido. E entende ser razoável essa suplemenCastro foram APROVADAS PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. *Votar emenda
tação, porque o próximo gestor não terá tanta autonomia em relação ao orçamento.
de fls. 229 de autoria do Vereador Thiago Campos Martins. *Votar emenda de fls.
E já deixou claro que seu mandato será participativo, em que a Câmara sempre será
231 de autoria do Vereador Thiago Campos Martins. Todas as emendas do vereador
consultada, em que o mandato será conjunto. E novamente pediu que os pares
Thiago Martins foram APROVADAS PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. *Votar
aprovem essa suplementação, tão somente nesse primeiro ano. E citou alguns obemenda de fls. 233 de autoria do Vereador Carlos Augusto Soares do Nascimento.
jetivos de seu mandato que precisarão ser trabalhados já no primeiro ano. Com a
*Votar emenda de fls. 235 de autoria do Vereador Carlos Augusto Soares do Naspalavra para discutir o vereador Ewerton complementou o que foi dito pelo vereador
cimento. *Votar emenda de fls. 237 de autoria do Vereador Carlos Augusto Soares
Ewerton e disse que de fato a lei complementar 173 congela muitos gastos do
do Nascimento. *Votar emenda de fls. 239 de autoria do Vereador Carlos Augusto
gestor e isso trará alguns impedimentos para o próximo prefeito. E lembrou que no
Soares do Nascimento. *Votar emenda de fls. 241 de autoria do Vereador Carlos
atual mandato eles aprovaram a complementação para o Prefeito no seu primeiro
Augusto Soares do Nascimento. *Votar emenda de fls. 243 de autoria do Vereador
ano, em um percentual maior. O que ele estranha é o fato do atual Prefeito lançou
Carlos Augusto Soares do Nascimento. *Votar emenda de fls. 245 de autoria do Veum orçamento menor para o seu sucessor. E falou também que o orçamento permireador Carlos Augusto Soares do Nascimento. *Votar emenda de fls. 247 de autoria
te o PPA Participativo e que o Prefeito eleito já apresentou a proposta para que os
do Vereador Carlos Augusto Soares do Nascimento. *Votar emenda de fls. 249 de
vereadores possam realizar essa participação no seu mandato. Ou seja, essa supleautoria do Vereador Carlos Augusto Soares do Nascimento. *Votar emenda de fls.
mentação não impedirá a participação da Câmara. Mas ele precisa sim ter essa
251 de autoria do Vereador Carlos Augusto Soares do Nascimento. *Votar emenda
maior gestão para concretizar suas ações. Com a palavra para discutir o vereador
de fls. 253 de autoria do Vereador Carlos Augusto Soares do Nascimento. *Votar
Thiago Martins disse que os vereadores aprovaram uma suplementação de 40%
emenda de fls. 255 de autoria do Vereador Carlos Augusto Soares do Nascimento.
para o Prefeito Luiz Álvaro que não fez nada durante quatro anos. E não vê porque
*Votar emenda de fls. 257 de autoria do Vereador Carlos Augusto Soares do Nasnão dar esse voto de confiança para o colega eleito nesse momento. E essa é uma
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providências. – Aut. Executivo. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.
E ressaltou que sai daqui mais fortalecido. Lembrou que a Câmara no último manCom a palavra para justificar o voto o vereador Carlos Du agradeceu aos pares pela
dato contribui muito para a democracia na cidade e o pleito eleitoral demonstrou o
aprovação da suplementação e lembrou que será um ano muito difícil para a gesquanto isso foi importante. E pediu que os vereadores eleitos possam colaborar
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tão. E pediu a ajuda de todos no governo, pois o povo precisará do empenho de
para o governo do prefeito eleito Carlos Du. E os que não foram eleitos, que permatodos. Com a palavra para justificar eu voto o vereador Odair Ferreira lembrou que
neçam na militância pela democracia. E desejou que o Prefeito tenha sucesso em
no início do mantado ele foi favorável à suplementação do orçamento em razão das
seu mantado e que a cidade também possa contribuir com ele. E afirmou que ele
dificuldades que o gestor enfrenta no primeiro ano. E agora a Câmara dá uma detambém permanecerá na militância e ajudando o vereador eleito Felipe. Agradeceu
monstração de democracia quando aprova essa suplementação para o novo Prefeiao seu candidato a vice por ter colaborado com a sua candidatura. E agora darão
to, posto que em razão da pandemia as coisas serão ainda mais difíceis. E se sente
apoio a essa juventude que chega para a Casa e para o Executivo. Com a palavra
feliz e tranquilo por ter votado o projeto por poder dar tranquilidade ao Prefeito e a
pela ordem o vereador Carlos Du agradece aos pares pelos quatro anos de convivência pois foi uma escola. Aprendeu muto, mas sabe que ainda tem muito a aprennova Mesa Diretora da Câmara para gerir a cidade no próximo ano. E pediu que o
der. E acredita que os laços criados na Câmara vão par além da vida pública e
Prefeito eleito tenha o olhar cuidadoso com a Câmara já que ele é oriundo daqui e
apesar dos embates eles serviram para o crescimento pessoal. E agradece por ter
sabe a importância da representação que os vereadores exercem. SEGUNDA DISconhecido a cada um dos vereadores e espera que todos possa colaborar para o seu
CUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA – URGENTISSÍMA Projeto de Lei nº
mandato que fará com que a cidade também cresça. Destacou que independente
057/2020 – Autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de reconhecimento e pardo cargo que se ocupa o que mais importa é o que se faz, que se faz com carinho
celamento de dívida com Instituto Maternidade Assistência à Infância e Policlínica
e amor em prol da cidade e da sociedade. E disse que cada um está em suas orade Barbacena – IMAIP e dá outras providências. Aut. Executivo. APROVADO PELA
ções e espera estar nas orações de cada um. Com a palavra pela ordem o vereador
UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Com a palavra pela ordem o vereador Milton RoEwerton agradeceu a convivência que teve com todos durante os quatro anos e
man solicitou que o projeto fosse colocado em discussão e votação em redação fisabe a importância do trabalho realizado por todos. E lembrou que os debates reanal. Solicitação essa que foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Em redação final Proj.
lizados sempre foram pelas ideias e não entre as pessoas. E levará para o próximo
nº. 057/2020 – Autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de reconhecimento e
mandato todo o aprendizado. Está sempre em oração por todos. Com a palavra pela
parcelamento de dívida com Instituto Maternidade Assistência à Infância e Policlíniordem o vereador Odair Ferreira manifestou o seu voto de pesar pelo falecimento
ca de Barbacena – IMAIP e dá outras providências. Aut. Executivo. APROVADO
da Sra. Conceição Fernandes, mãe do Sr. Miguel da Farmácia do Pontilhão. E pediu
PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. REDAÇÃO FINAL – PROJETO DE LEI Projeto
que constasse na ata a sua homenagem a essa ilustra barbacenense que foi uma
de Lei nº 049/20 – Denomina vias públicas nos loteamentos Jardim das Alterosas,
mãe zelosa e que criou seus filhos dignamente e que hoje participam da vida da
Nova Suíça e Quintas da Mantiqueira. –Aut. do Executivo. APROVADO PELA UNANIcidade. Manifestou ainda seus cumprimentos aos vereadores com quem compartiMIDADE DOS PRESENTES. Projeto de Lei nº 050/20 – Denomina Rua Jair Turchetti.
lhou esse mandato, especialmente no primeiro ano em que esteve à frente da Mesa
- Aut. Executivo. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Projeto de Lei
Diretora da Casa. Agradeceu a todos os servidores da Câmara e assessores que
nº 051/20 – Denomina Rua Júlio César dos Santos - Aut. Executivo. APROVADO
tanto contribuíram para que seu mandato pudesse ser positivo. E lembrou inúmeros
PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Projeto de Lei nº 052/20 – Denomina Rua
problemas que foram superados ao longo desses quatro anos e que trouxeram difiJosé Nicodemos de Campos - Aut. Executivo. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS
culdades para a cidade e que cominou agora com a pandemia do COVID-19. E esPRESENTES. Projeto de Lei nº 053/20 – Denomina Rua Geraldo Amaral Calmeto pera que nesse próximo mandato se possa ter uma grande gestão, concretizada
Aut. Executivo. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Projeto de Lei
com as políticas públicas para a população. Agradeceu a toda a sua equipe de ganº 054/20 – Denomina Praça Rotary Clube de Barbacena - Aut. Executivo. APROVAbinete e especialmente ao Dr. Ernesto que tanto lhe ajudou no início do seu manDO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Projeto de Lei nº 055/20 – Denomina
dato, porque não é fácil conseguir um mandato na Câmara e ele tem o privilégio de
Rua Jornalista Thiago Faria Pupo Nogueira. - Aut. Executivo. APROVADO PELA UNAestar em seu terceiro mandato. E se colocou à disposição no próximo mandato para
NIMIDADE DOS PRESENTES. Projeto de Lei nº 056/20 – Denomina Rua Anjo Heleajudar no que for preciso o Núcleo do Câncer. E se desculpou se em algum momento exagerou ou errou, mas são circunstâncias do parlamento. E agradeceu a todos.
na Gava Pupo Faria - Aut. Executivo. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRENada mais havendo a tratar e não havendo oradores inscritos o Sr. Presidente deSENTES. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI Proj. de Lei nº
clarou encerrada a presente sessão e também decretou o recesso parlamentar às
040/2020 – Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual do quadriênio 2018/2021
20h53 e eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente
para adequação à Lei Orçamentária Anual do exercício de 2021. – Aut. Executivo.
ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor SeAPROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Com a palavra pela ordem o
cretário. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário: Vereador
vereador Milton Roman solicitou que o projeto fosse colocado em discussão e votaJosé Jorge Emídio.
ção em redação final. Solicitação essa que foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Em
redação final Proj. nº. 040/2020 – Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual do
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