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BARBACENA, QUARTA-FEIRA, 15 DE JUNHO DE 2022

DECRETOS MUNICIPAIS

EXTRATO DE PORTARIAS ASSINADAS PELO
EXMO SR PREFEITO MUNICIPAL

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento

Secretária: Tatiana Filardi de Campos 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO - SEPLAN

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

DECRETO MUNICIPAL Nº 9.164

“Declara ponto facultativo o dia 17 de junho de 2022.” 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com as leis vigentes e na forma do art. 26, inciso I, da Constitui-
ção do Município de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1º Fica considerado Ponto Facultativo na Administração Pública Municipal Direta 
e Indireta, dentro das comemorações de Corpus Christi, o dia 17 de junho de 2022 
– Sexta-Feira, com exceção para os serviços essenciais.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 14 de junho de 2022;
180º ano da Revolução Liberal, 92º da Revolução de 30.

Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 9.165

“Prorroga o prazo previsto no art. 1º do Decreto nº 9.144, de 10 de maio de 2022”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com as leis em vigor; e na forma do art. 26, inciso I, da Consti-
tuição do Município de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1º O prazo previsto no art. 1º do Decreto nº 9.144, de 10 de maio de 2022, fica 
prorrogado até o dia 30 de junho de 2022.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 15 de junho de 2022;
180º ano da Revolução Liberal, 92º da Revolução de 30.  

Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com as leis vigentes e na forma do artigo 26, inciso II, da Cons-
tituição do Município de Barbacena; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 23.405 - DESIGNAR Comissão Especial composta por Gisela Adila 
Oliveira, Igor Vinicius Evangelista Silva, William de Oliveira Faria e Lúcio Anderson 
Moura, para, sob a presidência do primeiro, proceder ao levantamento, avaliação e 
catalogação dos talonários de estacionamento rotativo não preenchidos e utilizados, 
a partir desta data. Barbacena, 13 de junho de 2022. (Republicado por incorreção).

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 5.018, de 18 de dezembro de 2019; e na forma do art. 26, inciso II, da Consti-
tuição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 23.408 - DESIGNAR Helena Cristina de Oliveira Vitório, para exercer 
a função gratificada de responsável pelo módulo “Processamento de sistema”, nível 
FG-4, na Diretoria de Recursos Humanos, na Secretaria Municipal de Planejamento 
e Gestão, com efeito retroativo a 25.05.2022. Barbacena, 13 de junho de 2022.

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

PORTARIA Nº 23.412 - 1 – DETERMINAR o arquivamento do Processo Adminis-
trativo Disciplinar nº 002/2019, instaurado pela Portaria nº 20.237/2019, quanto 
à apuração de eventuais condutas irregulares tipificadas, em tese, no art. 132, 
incisos I, II, III, VI, VII, IX, XII e XIII, e 133, incisos II, XI, XVII, XX, XXI e XXIV 
da Lei Municipal nº 3.245/1995, imputadas aos agentes públicos G.M.S., matrícula 
nº 18651/04, F.E.A., matrícula nº 2625/01, J.E.E., matrícula nº 2487/01, e E.M.L., 
matrícula nº 19303/01, conforme relatório conclusivo da Comissão Permanente de 
Processo Disciplinar e Sindicância, exarado às fls. 346/363, e considerando o Pare-
cer nº 062/2022 exarado pela Consultoria Geral do Município às fls. 364/369 dos 
autos. 2 – DISPOR que a presente Portaria entre em vigor na data de sua publica-
ção. Barbacena, 14 de junho de 2022.

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 4.984, de 21 de novembro de 2019; e na forma do art. 26, inciso I, da Constitui-
ção do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 23.417 - EXONERAR, a pedido, Adilson Denis de Faria, do Cargo de 
Provimento em Comissão de Chefe de Controle do Fundo Municipal de Saúde, na 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – PE 047/2022 – PRC 075/2022. OBJETO: 
Registro de Preços para contratação de laboratório para realização de teste PCR 
Quantitativa para BCR-ABL. Abertura: 30/06/2022 – Horário: 09:00h. Informações: 
https://bllcompras.com; licitacao@barbacena.mg.gov.br - Marcos Vinícius do Car-
mo – Diretor de Licitações.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
SAS – HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO Nº 018/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
011/2022. Objeto: Aquisição de materiais a serem utilizados nas obras da captação 
de água no córrego em Senhora Das Dores.  Vencedores dos lotes pelos valores 
conforme descritos: ZANIN SOLUÇÕES METÁLICAS E COMÉRCIO LTDA., inscrita 
no CNPJ sob o nº 02.926.276/0001-20, lotes: 01 R$3.542,00; 02 R$6.612,72; 
04 R$8.015,96 e 05 R$29.746,66; perfazendo o valor total de R$47.917,34 (qua-
renta e sete mil novecentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos); J. LA-
VANDOSKI FERRAGENS, inscrita no CNPJ sob o nº 36.673.446/0001-24, lote: 03 
R$5.036,44; perfazendo o valor total de R$5.036,44 (cinco mil trinta e seis reais 
e quarenta e quatro centavos); VALMIR DIAS 76541630615, inscrita no CNPJ sob 
o nº 31.071.507/0001-60, lotes: 06 R$3.460,00; 07 R$2.774,70; 08 R$2.046,00; 
09 R$1.674,00; perfazendo o valor total de R$9.954,70 (nove mil novecentos e 
cinquenta e quatro reais e setenta centavos). Valor total da licitação R$62.908,48 
(sessenta e dois mil novecentos e oito reais e quarenta e oito centavos). Homolo-
gação: 09/06/2022. Daniel Salgarello – Diretor Geral do SAS.

EXTRATO DE CONVÊNIO
Extrato de CONVÊNIO 009/2022 - Partes: Município de Barbacena – CNPJ 17.095. 
043/0001-09, através do Fundo Municipal de Saúde/FMS – CNPJ 14.675.553/0001-
59 e o Centro Barbacenense de Assistência Médica Social - CEBAMS - CNPJ: 
19.557.487/0001-36.Objeto: Constitui objeto do presente Convênio a conjugação 
de esforços entre as partes para viabilizar o início dos serviços de radioterapia na 
sede do hospital convenente.Vigência: 06 (seis) meses contados a partir da data 
de recebimento do recurso.Valor: R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).
Data de assinatura: 09 de junho de 2022.Assinam: Pelo Município de Barbacena, 
Carlos Augusto Soares do Nascimento, Prefeito Municipal, e Arinos Brasil Duarte 
Filho, Fundo Municipal de Saúde e pelo Centro Barbacenense de Assistência Médica 
Social - CEBAMS, Osmar de Araújo Bello e Maurício José da Silva Júnior.

EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS
Extrato Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Veículo e Presta-
ção de Serviços nº 155/2019. Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 
17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de Saúde - SESAP, e do Fundo 
Municipal de Saúde/FMS, inscrito no CNPJ sob o nº 14.675.553/0001-59. Contra-
tado: ELDER HENRIQUE DOS SANTOS, inscrito no CPF sob o nº 721.865.776-15. 
Processo Licitatório nº 063/2019 - Pregão Presencial nº 002/2019. Objeto: Reequili-
brar/ajustar o valor por km rodado constante na planilha discriminativa da “Cláusula 
Primeira – Do Objeto”, passando de R$ 1,75 (um real e setenta e cinco centavos) 
para 2,80 (dois reais e oitenta centavos), que passa a viger o valor total de R$ 
117.600,00 (cento e dezessete mil e seiscentos reais) e por conseguinte, atualizar 
a rubrica orçamentária da “Cláusula Quinta - Da Dotação Orçamentária”. Data de 
assinatura: 08/06/2022. Nome das partes que assinam: Carlos Augusto Soares do 
Nascimento (Prefeito Municipal), Arinos Brasil Duarte Filho (Secretário Municipal de 
Saúde - SESAP) e Elder Henrique dos Santos (Contratado).

Diretoria de Controladoria, na Controladoria Geral do Município, a partir desta data. 
Barbacena, 15 de junho de 2022.

PORTARIA Nº 23.418 - NOMEAR Gisele Cristina Dinali, para exercer o Cargo de Pro-
vimento em Comissão de Chefe de Controle do Fundo Municipal de Saúde, na Dire-
toria de Controladoria, na Controladoria Geral do Município, a partir de 20.06.2022. 
Barbacena, 15 de junho de 2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com as leis em vigor; e na forma do art. 26, inciso II, da Consti-
tuição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 23.419 - DESIGNAR Cláudia Patrícia da Silva, para responder, cumu-
lativamente, pela Chefia de Contabilidade Previdenciária do Sistema Municipal de 
Previdência e Assistência ao Servidor - SIMPAS, sem quaisquer outras vantagens 
além das de seu cargo, a partir desta data. Barbacena, 15 de junho de 2022.
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Extrato Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Veículo e Prestação de Ser-
viços nº 156/2019. Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-
09, através da Secretaria Municipal de Saúde - SESAP, e do Fundo Municipal de Saú-
de/FMS, inscrito no CNPJ sob o nº 14.675.553/0001-59. Contratada: FRANCIELLY 
CRISTINA DE MELO ASSIS - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 34.896.982/0001-63. 
Processo Licitatório nº 063/2019 - Pregão Presencial nº 002/2019. Objeto: Reequili-
brar/ajustar o valor por km rodado constante na planilha discriminativa da “Cláusula 
Primeira – Do Objeto”, passando de R$ 2,40 (dois reais e quarenta centavos) para 
4,29 (quatro reais e vinte e nove centavos), que passa a viger o valor total de R$ 
514.800,00 (quinhentos e quatorze mil e oitocentos reais), e por conseguinte, atu-
alizar a rubrica orçamentária da “Cláusula Quinta - Da Dotação Orçamentária”. Data 
de assinatura: 08/06/2022. Nome das partes que assinam: Carlos Augusto Soares 
do Nascimento (Prefeito Municipal), Arinos Brasil Duarte Filho (Secretário Municipal 
de Saúde - SESAP) e Francielly Cristina de Melo Assis (Contratada).

Extrato Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Veículo e Presta-
ção de Serviços nº 157/2019. Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 
17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de Saúde - SESAP, e do Fundo 
Municipal de Saúde/FMS, inscrito no CNPJ sob o nº 14.675.553/0001-59. Contrata-
do: RICARDO JOSÉ COIMBRA, inscrito no CPF sob o nº 025.543.126-05. Processo 
Licitatório nº 063/2019 - Pregão Presencial nº 002/2019. Objeto: Reequilibrar/ajus-
tar o valor por km rodado constante na planilha discriminativa da “Cláusula Primeira 
– Do Objeto”, passando de R$ 1,75 (um real e setenta cinco centavos) para 2,80 
(dois reais e oitenta centavos), que passa a viger o valor total de R$ 184.800,00 
(cento e oitenta quatro mil e oitocentos reais) e por conseguinte, atualizar a rubrica 
orçamentária da “Cláusula Quinta - Da Dotação Orçamentária”. Data de assinatura: 
08/06/2022. Nome das partes que assinam: Carlos Augusto Soares do Nascimento 
(Prefeito Municipal), Arinos Brasil Duarte Filho (Secretário Municipal de Saúde - SE-
SAP) e Ricardo José Coimbra (Contratado).

Extrato Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Veículo e Presta-
ção de Serviços nº 158/2019. Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 
17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de Saúde - SESAP, e do Fundo 
Municipal de Saúde/FMS, inscrito no CNPJ sob o nº 14.675.553/0001-59. Contrata-
da: JAMILE DAIANE DA SILVA, inscrita no CPF sob o nº 091.128.466-43. Processo 
Licitatório nº 063/2019 - Pregão Presencial nº 002/2019. Objeto Reequilibrar/ajus-
tar o valor por km rodado constante na planilha discriminativa da “Cláusula Primeira 
– Do Objeto”, passando de R$ 1,75 (um real e setenta e cinco centavos) para 2,80 
(dois reais e oitenta centavos), que passa a viger o valor total de R$ 319.200,00 
(trezentos e dezenove mil e duzentos reais) e por conseguinte, atualizar a rubrica 
orçamentária da “Cláusula Quinta - Da Dotação Orçamentária”. Data de assinatura: 
08/06/2022. Nome das partes que assinam: Carlos Augusto Soares do Nascimento 
(Prefeito Municipal), Arinos Brasil Duarte Filho (Secretário Municipal de Saúde - SE-
SAP) e Jamile Daiane da Silva (Contratada).

Extrato Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Veículo e Presta-
ção de Serviços nº 159/2019. Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 
17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de Saúde - SESAP, e do Fundo 
Municipal de Saúde/FMS, inscrito no CNPJ sob o nº 14.675.553/0001-59. Contrata-
do: VÍTOR GONÇALVES, inscrito no CPF sob o nº 033.895.876-24. Processo Licita-
tório nº 063/2019 - Pregão Presencial nº 002/2019. Objeto: Reequilibrar/ajustar o 
valor por km rodado constante na planilha discriminativa da “Cláusula Primeira – Do 
Objeto”, passando de R$ 1,57 (um real e cinquenta e sete centavos) para 2,80 (dois 
reais e oitenta centavos), que passa a viger o valor total de R$ 168.000,00 (cento 
e sessenta e oito mil reais) e por conseguinte, atualizar a rubrica orçamentária da 
“Cláusula Quinta - Da Dotação Orçamentária”. Data de assinatura: 08/06/2022. 
Nome das partes que assinam: Carlos Augusto Soares do Nascimento (Prefeito 
Municipal), Arinos Brasil Duarte Filho (Secretário Municipal de Saúde - SESAP) e 
Vítor Gonçalves (Contratado).

Diretor: Daniel Salgarello

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SAS

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

EXTRATO DE RESCISÃO
Rescisão do contrato de Direito Público nº 086/2022 - Primeiro Rescindente: SAS 
- Serviço de Água e Saneamento - Segundo Rescindente: EDNEY ALBERTO DA 
SILVA  - Fundamento Legal: Lei nº 3.245/95 - Objeto: Rescisão unilateral, a partir 
de 14/06/2022 - Data da Assinatura: 14 e junho de 2022.

PROCESSO SELETIVO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO -PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

001/2022-SERVIÇO DE AGUA E SANEAMENTO - SAS
O DIRETOR GERAL DO SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO, no uso de suas atri-
buições legais, tornam público que, cumprindo as etapas previstas no Processo 

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
Presidente: Nilton Cézar de Almeida

Seletivo destinado ao provimento de vagas temporárias para prestação de serviços 
no Serviço de Água e Saneamento, de acordo com a Lei Municipal nº 4.822 de 25 
de julho de 2017, regidos pelas normas estabelecidas no Edital 001/2022 e demais 
legislações vigentes, determina: 
1. Fica convocado o candidato abaixo para comparecer no SAS, no dia 20 de junho, 
às 07:00 horas, situada na Av. Governador Benedito Valadares, bairro Padre Cunha, 
para assinatura do contrato de trabalho:

CARGO DE SERVENTE DEPEDREIRO

CLASSIFIC. NOME DT. NASC. CPF PONTOS

11 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 15/11/1981 ***6617 10,00

Daniel Salgarello
Diretor Geral do SAS

EXTRATO DE PORTARIAS

 
 

  

 
PORTARIA Nº.  138/2022   

 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Barbacena, 
Vereador Nilton Cézar de Almeida, de acordo com que dispõe os artigos 63, § 
1º., 64, inciso I e 65 do Regimento Interno da Casa e tendo em vista a 
apresentação do Ofício nº. 008 de autoria do Vereador Filipe Luís dos Santos, 
NOMEIA uma Comissão Especial para a organização em comemoração aos 200 
anos da Independência do Brasil, a ser comemorado em 2022, composta: 

 
- Vereador Odair José Ferreira, Vereador José Bonifácio de Andrada e José 
Newton de Faria, representando o Poder Legislativo; 
 
- Servidor Giovane Tavares, representando a Subsecretaria de cultura e o 
Conselho Municipal de Cultura; 
 
- Senhora Elaine Paula da Silva Cançado Salgarello, representando o Arquivo 
Municipal e a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão; 
 
- Professora Erika Morais Cerqueira, representando o Instituto Federal 
Sudeste de Minas – IFET; 
 
- Professoras Rosária Aparecida Dias Eugênio Resende e Mara Lúcia Rodrigues 
Costa, representando a Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG; 
 
- Professora Vilmara Lúcia Rodrigues Teixeira, representando o Centro 
Universitário Presidente Antônio Carlos – UNIPAC; 
 
- Tenente Matheus Flores Guedes e Sargento Júlio Cézar Silva Fonseca,  
representando a Escola Preparatória de Cadetes do Ar – EPCAR 
 
- 1º Tenente PM Thiago Dhaer Campos Silva, representando o 9º. Batalhão 
da Polícia Militar. 

A referida Comissão tem o prazo de 60 (sessenta) 
dias 

    Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução 
Liberal, Barbacena/MG, ao décimo dia do mês de junho de 2022. 

 
 
Vereador Nilton Cézar de Almeida 
             Presidente   

 
 
Tornou-se pública por afixação no saguão da Câmara em 10.06.22 
 
 
Luciano Resende Mello 
     Diretor Geral 
 

EXTRATO DE PORTARIA
Diretor: Fábio Russo Guimarães

SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR - SIMPAS

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 12/2022 - EXONERAR Cláudia Patrícia da Silva, do Cargo de Provi-
mento em Comissão de Chefe de Contabilidade Previdenciária do Sistema Municipal 
de Previdência e Assistência ao Servidor - SIMPAS, a partir desta data. Barbacena, 
15 de junho de 2022. Fábio Russo Guimarães - Diretor do SIMPAS.

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito
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PORTARIA Nº.  139/2022   

 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Barbacena, 
Vereador Nilton Cézar de Almeida, de acordo com que dispõe os 
artigos 63, § 1º., inciso I e 65 do Regimento Interno da Casa e tendo 
em vista o requerimento nº. 023/22 de autoria do Vereador Sandro 
Heleno da Silva Carvalho, aprovado por unanimidade no dia 02.06, 
ata 035,  NOMEIA uma Comissão Especial composta pelos 
Vereadores Ewerton José Duarte Horta Júnior – Presidente, Paulo 
José da Silva – Relator e José Newton de Faria - Secretário, para uma 
visita à Empresa Cidade das Rosas. 

 
A referida Comissão tem o prazo de 30 (trinta) 

dias prorrogáveis, para apresentação de Relatório ao Plenário. 
 

Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução 
Liberal, Barbacena/MG, ao décimo quinto dia do mês de junho de 
2022. 

 
Vereador Nilton Cezar de Almeida 
             Presidente   

 
 
Tornou-se pública por afixação no saguão da Câmara em 15.06.22 
 
Luciano Resende Mello 
     Diretor Geral 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 

PORTARIA   Nº. 140/2022 
 
 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BARBACENA, no uso de suas atribuições e com os poderes que lhe 
confere o art. 45, II da Lei Orgânica Municipal 

 
 
RESOLVE: 
 
 

Atendendo ao Ponto Facultativo decretado pelo 
Chefe do Executivo, através do Decreto nº. 9.164, de 15 de junho 2022, 
dispor que não haverá expediente na Câmara Municipal no dia 17 de 
junho (sexta-feira) de 2022, dentro das comemorações do feriado de 
Corpus Christi do corrente ano. 

 

Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução 
Liberal, Barbacena/MG, ao décimo quinto dia do mês de junho de 2022. 

 
 

Vereador Nilton Cezar de Almeida 
     Presidente   

 
 
Tornou-se pública por afixação no saguão da Câmara em 15.06.22 
 
 
Luciano Resende Mello 
     Diretor Geral 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
PORTARIA Nº.  141/2022   

 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Barbacena, 
Vereador Nilton Cezar de Almeida, de acordo com que dispõe os 
artigos 63, § 1º., inciso I e 65 do Regimento Interno da Casa,  
NOMEIA uma Comissão Especial composta pelos Vereadores José 
Newton de Faria – Presidente, Odair José Ferreira – Vice-Presidente e 
Glauber Milagres Gava - Secretário, para elaborar a estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Barbacena. 

 
A referida Comissão tem o prazo de 30 (trinta) 

dias prorrogáveis, para apresentação de Relatório. 
 

Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução 
Liberal, Barbacena/MG, ao décimo quinto dia do mês de junho de 
2022. 

 
Vereador Nilton Cezar de Almeida 
             Presidente   

 
 
Tornou-se pública por afixação no saguão da Câmara em 15.06.22 
 
Luciano Resende Mello 
     Diretor Geral 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATAS

 
 

 
 
 
 
 
 

ATA 026/2022 
 

022ª. Sessão Ordinária – 10.05.2022 – 1º. Período – 2º. Ano da Legislatura 
 

Presidente: Vereador Nilton Cézar de Almeida 
Secretário: Vereador Filipe Luís dos Santos   
 
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio. 

 
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h33 

 
”O SENHOR reina; tremam as nações. Ele está entronizado entre os querubins; comova-se a terra. 

O SENHOR é grande em Sião e mais elevado que todas as nações.” 
(Salmo 99:1-2) 

I – Leitura e Discussão de Atas: 
- Ata nº 021/2022 – APROVADO POR UNANIMIDADE. 
- Ata nº 022/2022 – APROVADO POR UNANIMIDADE. 
 
 
II – Leitura das Correspondências e Comunicações: 
- Não houve 
 
III – Apresentação de proposições: 
 
Do Vereador Glauber Milagres: 
- Ind. nº. 138/2022 - Solicitando à PMB, capina da R. Sílvio Brunelli no Bairro do Campo; 
- Ind. nº. 166/2022 - Solicitando à PMB, operação tapa buracos na Comunidade da Pedreira do Franco; 
- Ind. nº. 167/2022 - Solicitando à PMB, operação tapa buracos nas Ruas: Padre Manoel Rodrigues; 
Travessa Padre Manoel Rodrigues no bairro Bom Pastor; Presidente Raul Soares; Tabelião Antônio 
Coutinho e Avenida do Contorno no bairro do Carmo e R. Rio Grande do Sul no bairro de Fátima; 
- Ind. nº. 181/2022 - Solicitando à PMB, disponibilização de seis manilhas para serem instaladas no Campo 
do Ipiranga, bem como mão de obra para a instalação; 
- Ind. nº. 182/2022 - Solicitando à PMB, instalação de radar na R. Padre Manoel Rodrigues, próximo ao nº. 
155; 
- Ind. nº. 183/2022 - Solicitando à PMB, a disponibilização de 30 caminhões de terra para serem aplicadas 
na R. Tabelião Antônio Coutinho no bairro de Fátima; 
- Ind. nº. 184/2022 - Solicitando à PMB, instalação de vigota no bueiro situado na R. Santa Rita Durão; 
- Ind. nº. 185/2022 - Solicitando à PMB, instalação de vigota no bueiro situado na R. Alfredo Paes, próximo  
ao nº. 06.  
 
Da Mesa Diretora: 
- Req. nº. 033/2022 - Solicitando à Casa, que seja expedida Moção de Aplausos ao Senhor José de Oliveira 
Queiroz - Sacristão, pelos excelentes serviços prestados na Prefeitura Municipal de Barbacena ao longo de 
38 anos. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ATA 026/2022 
 

022ª. Sessão Ordinária – 10.05.2022 – 1º. Período – 2º. Ano da Legislatura 
 

Presidente: Vereador Nilton Cézar de Almeida 
Secretário: Vereador Filipe Luís dos Santos   
 
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio. 

 
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h33 

 
”O SENHOR reina; tremam as nações. Ele está entronizado entre os querubins; comova-se a terra. 

O SENHOR é grande em Sião e mais elevado que todas as nações.” 
(Salmo 99:1-2) 

I – Leitura e Discussão de Atas: 
- Ata nº 021/2022 – APROVADO POR UNANIMIDADE. 
- Ata nº 022/2022 – APROVADO POR UNANIMIDADE. 
 
 
II – Leitura das Correspondências e Comunicações: 
- Não houve 
 
III – Apresentação de proposições: 
 
Do Vereador Glauber Milagres: 
- Ind. nº. 138/2022 - Solicitando à PMB, capina da R. Sílvio Brunelli no Bairro do Campo; 
- Ind. nº. 166/2022 - Solicitando à PMB, operação tapa buracos na Comunidade da Pedreira do Franco; 
- Ind. nº. 167/2022 - Solicitando à PMB, operação tapa buracos nas Ruas: Padre Manoel Rodrigues; 
Travessa Padre Manoel Rodrigues no bairro Bom Pastor; Presidente Raul Soares; Tabelião Antônio 
Coutinho e Avenida do Contorno no bairro do Carmo e R. Rio Grande do Sul no bairro de Fátima; 
- Ind. nº. 181/2022 - Solicitando à PMB, disponibilização de seis manilhas para serem instaladas no Campo 
do Ipiranga, bem como mão de obra para a instalação; 
- Ind. nº. 182/2022 - Solicitando à PMB, instalação de radar na R. Padre Manoel Rodrigues, próximo ao nº. 
155; 
- Ind. nº. 183/2022 - Solicitando à PMB, a disponibilização de 30 caminhões de terra para serem aplicadas 
na R. Tabelião Antônio Coutinho no bairro de Fátima; 
- Ind. nº. 184/2022 - Solicitando à PMB, instalação de vigota no bueiro situado na R. Santa Rita Durão; 
- Ind. nº. 185/2022 - Solicitando à PMB, instalação de vigota no bueiro situado na R. Alfredo Paes, próximo  
ao nº. 06.  
 
Da Mesa Diretora: 
- Req. nº. 033/2022 - Solicitando à Casa, que seja expedida Moção de Aplausos ao Senhor José de Oliveira 
Queiroz - Sacristão, pelos excelentes serviços prestados na Prefeitura Municipal de Barbacena ao longo de 
38 anos. 
 
 

 
 

 
 
 
Do Vereador Thiago Martins: 
- Ind. nº. 168/2022 - Solicitando à PMB, que encaminhe a essa Casa, Projeto de Lei que dispõe sobre a 
criação do Curso Pré- Vestibular para pessoas de baixa renda pela Prefeitura Municipal.  
 
Do Vereador Paulinho do Gás: 
- Ind. nº. 173/2022 - Solicitando à PMB, capina com limpeza na AV. Doutor Zezinho Bonifácio no bairro 
Nova Cidade; 
- Ind. nº. 174/2022 - Solicitando à PMB, patrolamento e cascalhamento das Estradas Rurais na Região de 
Correia de Almeida; 
- Ind. nº. 175/2022 - Solicitando à PMB, patrolamento e cascalhamento das Estradas Rurais no Distrito de 
São Sebastião dos Torres, localidade Palmital; 
- Ind. nº. 176/2022 - Solicitando à PMB, patrolamento e cascalhamento das Estradas Rurais na Região de 
Ponte do Cosme e Vila Sofia; 
- Ind. nº. 177/2022 - Solicitando à PMB, patrolamento e cascalhamento das Estradas Rurais na Região Hotel 
Fazenda Morada do Imperador, Patrimônio, Serrão, Bananal e São João Batista; 
- Ind. nº. 186/2022 - Solicitando à PMB, operação tapa buracos na R. Joaquim Dutra no bairro Pontilhão 
em toda sua extensão. 
 
Do Vereador Zeli: 
- Ind. nº. 178/2022 - Solicitando à PMB, instalação de redutor de velocidade na AV. Governador Bias Fortes, 
próximo ao cruzamento do bairro Passarinhos e ao acesso ao bairro São Pedro; 
- Ind. nº. 179/2022 - Solicitando à PMB, instalação de Guard - rial na R. Cruz Machado no bairro São Pedro; 
- Ind. nº. 180/2022 - Solicitando à PMB, vistoria no escadão próximo a Pç. Aristides Moreira Cabral, que da 
acesso a R. Saulo Duque Estrada, no bairro São Pedro. 
 

PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA 
 
- Proj. Lei nº. 035/22 – Dispõe sobre vedação de interrupção do fornecimento de àgua decorrentes de 
débitos sub judice e dá outras providências – Aut. Ver. Orlando José Garcia 
 - Proj. Lei nº. 036/22 – Acrescenta-se o parágrafo único ao art. 15 da Lei nº. 5.119/21 – Aut. Ver. Donizete 
Medeiros 
 - Proj. Lei nº. 037/22 – Altera o art. 3º. da Lei nº. 4.743, de 18 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a 
criação do auxílio fardamento para os membros da Guarda Municipal de Barbacena e dá outras 
providências – Aut. Executivo - 
 - Proj. Dec. Leg. nº. 008/22  – Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Benemérito ao Senhor 
Antônio Chala Sad – Aut. Mesa Diretora da Câmara 

 
 

SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h04 
Discussão e Votação de Projetos 

 
Com a Palavra pela Ordem, Ver. Donizete Medeiros, mencionou ao Ver. Zeli que o pedido para Av. que 
corta a R. Dom Pedro II já foi feito e aprovado, aguardando que se faça a obra, assim como outros pedidos 
feitos por ele que também já foram aprovados e estão aguardando se que incie as obras. Discorreu que 
recebeu do Deputado Estadual Cristiano Silveira 2 emendas no ano de 2022, uma no valor de R$ 
50.000,00 e outra para ser investida no Fundo Municipal de Saúde no valor de R$ 150.000,00. Reiterou 
que a 2 emenda no valor de R$ 150.000,00 já está depositada na conta da Prefeitura no Banco do Brasil.  
 
 

 
 

 
Agradeceu ao Deputado Estadual Cristiano Silveira que viabilizou no ano passado emenda para aquisição 
de 2 veículos que serão entregues amanhã para a área da Saúde do Município e por outra emenda 
solicitada para a reforma do Posto de Saúde do bairro São Francisco, que está em processo de licitação e 
em breve sera reformado. Reiterou também que algumas pessoas falarão que trata-se de fazer campanha 
antecipada. Mencionou que sim, há de se fazer campanha antecipada pois alguns Deputados trazem 
recursos que ajudam o Município de Barbacena, como é o caso de alguns citados a seguir: Deputado 
Cristiano Silveira, Reginaldo Lopes, Doutor Frederico, Lafayette Andrada, Doorgal Andrada, Coronel 
Henrique, Glaycon Franco dentre outros.  

 
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA 

 
- Proj. Lei nº. 006/22 - Acrescenta o inciso VII ao art. 3º da Lei Municipal nº 4.914, de 03 de dezembro de 
2018, que institui o PROMAFA – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 28.04.2022  - Encerrada a discussão, 
o projeto foi colocado em votação em Redação Final e foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 
 
O Sr. Presidente  deferiu ao pedido do Ver.  e colocou em votação o Requerimento Verbal, feito pelo Ver. 
Pastor Ewerton para que seja votado em Redação Final o Projeto de Lei  nº. 006/22 - Encerrada a 
discussão, o requerimento foi colocado em votação e foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 

 
VETOS - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA 

 
- Veto Total Proj. Lei nº. 086/21 - Dispõe sobre autorização para distribuição de absorventes higiênicos nas 
unidades de saúde para mulheres de baixa renda, em situação de vulnerabilidade e/ou risco social – Aut. 
Executivo - PRAZO VENCIDO EM 17.03.2022 - Em discussão   
 
Com a Palavra para Discutir, Ver. Odair Ferreira, solicitou ao edis, que derrubassem  o veto do Sr. Prefeito, 
pois se trata de um Projeto de suma importância. Reiterou que o Projeto foi retirado e foi feita a correção 
solicitada e mesmo assim o Projeto foi vetado.  
 
Com a Palavra para Discutir, Ver. Zé Malão, mencionou ser um projeto de suma importância. Discorreu que 
não entende o Executivo quando ao veto ao projeto que beneficiaria as mulheres carentes do Município.  
 
Com a Palavra para Discutir, Ver. Thiago Martins, mencionou que sugeriu que o projeto se transforma-se 
em Anteprojeto uma vez que é de iniciativa do Executivo e não do Legislativo. Como Projeto de Lei incorre 
vicio de iniciativa. Discorreu que entende e sabe da importância do Projeto mas que se trata de um 
Anteprojeto de Lei, estando na contramão do que a  Constituição demanda como obrigação. 
 
Com a Palavra para Discutir, Ver. Pastor Ewerton, mencionou que a questão não é pessoal, pontuando ao 
Ver. Odair Ferreira que entende as boas intenções, contudo o Projeto incorre em erro de vicio de iniciativa. 
Discorreu que a Casa segue as regras Constitucionais, Legais e Regimentais, não podendo ser apresentado 
Projetos que são da competência do Executivo. Solicitou ao autor do Projeto que apresenta-se um 
Anteprojeto, que pudessem sentar e conversar  e fazer ações em conjunto.  
 
Com a Palavra para Discutir, Ver. José Newton, reiterou que o Projeto é inconstitucional, que o Sr. Prefeito 
pensa através de sua Procuradoria feito pelo Doutor Ernesto Romã, Consultoria Jurídica feita pela Doutor 
Antônio Américo de Campos Júnior. Mencionou que o vicio de iniciativa existe. Discorreu a respeito do 
Julgamento do Tribunal de Justiça de São Paulo, que julgou ser inconstitucional uma lei de um 
determinado lugar de São Paulo tratando sobre o mesmo assunto, vicio de iniciativa. Discorreu sobre uma  
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Agradeceu ao Deputado Estadual Cristiano Silveira que viabilizou no ano passado emenda para aquisição 
de 2 veículos que serão entregues amanhã para a área da Saúde do Município e por outra emenda 
solicitada para a reforma do Posto de Saúde do bairro São Francisco, que está em processo de licitação e 
em breve sera reformado. Reiterou também que algumas pessoas falarão que trata-se de fazer campanha 
antecipada. Mencionou que sim, há de se fazer campanha antecipada pois alguns Deputados trazem 
recursos que ajudam o Município de Barbacena, como é o caso de alguns citados a seguir: Deputado 
Cristiano Silveira, Reginaldo Lopes, Doutor Frederico, Lafayette Andrada, Doorgal Andrada, Coronel 
Henrique, Glaycon Franco dentre outros.  

 
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA 

 
- Proj. Lei nº. 006/22 - Acrescenta o inciso VII ao art. 3º da Lei Municipal nº 4.914, de 03 de dezembro de 
2018, que institui o PROMAFA – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 28.04.2022  - Encerrada a discussão, 
o projeto foi colocado em votação em Redação Final e foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 
 
O Sr. Presidente  deferiu ao pedido do Ver.  e colocou em votação o Requerimento Verbal, feito pelo Ver. 
Pastor Ewerton para que seja votado em Redação Final o Projeto de Lei  nº. 006/22 - Encerrada a 
discussão, o requerimento foi colocado em votação e foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 

 
VETOS - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA 

 
- Veto Total Proj. Lei nº. 086/21 - Dispõe sobre autorização para distribuição de absorventes higiênicos nas 
unidades de saúde para mulheres de baixa renda, em situação de vulnerabilidade e/ou risco social – Aut. 
Executivo - PRAZO VENCIDO EM 17.03.2022 - Em discussão   
 
Com a Palavra para Discutir, Ver. Odair Ferreira, solicitou ao edis, que derrubassem  o veto do Sr. Prefeito, 
pois se trata de um Projeto de suma importância. Reiterou que o Projeto foi retirado e foi feita a correção 
solicitada e mesmo assim o Projeto foi vetado.  
 
Com a Palavra para Discutir, Ver. Zé Malão, mencionou ser um projeto de suma importância. Discorreu que 
não entende o Executivo quando ao veto ao projeto que beneficiaria as mulheres carentes do Município.  
 
Com a Palavra para Discutir, Ver. Thiago Martins, mencionou que sugeriu que o projeto se transforma-se 
em Anteprojeto uma vez que é de iniciativa do Executivo e não do Legislativo. Como Projeto de Lei incorre 
vicio de iniciativa. Discorreu que entende e sabe da importância do Projeto mas que se trata de um 
Anteprojeto de Lei, estando na contramão do que a  Constituição demanda como obrigação. 
 
Com a Palavra para Discutir, Ver. Pastor Ewerton, mencionou que a questão não é pessoal, pontuando ao 
Ver. Odair Ferreira que entende as boas intenções, contudo o Projeto incorre em erro de vicio de iniciativa. 
Discorreu que a Casa segue as regras Constitucionais, Legais e Regimentais, não podendo ser apresentado 
Projetos que são da competência do Executivo. Solicitou ao autor do Projeto que apresenta-se um 
Anteprojeto, que pudessem sentar e conversar  e fazer ações em conjunto.  
 
Com a Palavra para Discutir, Ver. José Newton, reiterou que o Projeto é inconstitucional, que o Sr. Prefeito 
pensa através de sua Procuradoria feito pelo Doutor Ernesto Romã, Consultoria Jurídica feita pela Doutor 
Antônio Américo de Campos Júnior. Mencionou que o vicio de iniciativa existe. Discorreu a respeito do 
Julgamento do Tribunal de Justiça de São Paulo, que julgou ser inconstitucional uma lei de um 
determinado lugar de São Paulo tratando sobre o mesmo assunto, vicio de iniciativa. Discorreu sobre uma  
 
 

 
 

 
matéria no Jornal Folha de São Paulo que fala que 98% dos Projetos apresentados nas Câmaras Municipais  
do Pais não tem aplicabilidade nenhuma, pois aprovam Leis Inconstitucionais. 
 
Reiterou que o Sr. Prefeito é assessorado, se existe um veto existe a motivação.  
 
Com a Palavra para Discutir, Ver. Filipe, relembrou a Casa que em maio de 2021, foi apresentado um 
Anteprojeto que foi aprovado e encaminhado ao Executivo em junho, completando quase um ano, com o 
teor muito parecido,  distribuição de absorventes para meninas em vulnerabilidade social porém no 
âmbito das Escolas Municipais. Reiterou que se a questão é apresentar Anteprojeto por questão de vicio 
de iniciativa, gostaria de saber aonde está o Projeto que até o presente momento não voltou a esta Casa. 
Disse que o Anteprojeto já passou por estudos e a Secretária de Educação entrou em contato com seu 
mandato em outubro e disse que estava tudo certo, pois havia passado por varias instancias dentro da 
Prefeitura, e até a presente data nada foi encaminhado a Casa. Reiterou que se trata de má vontade do 
Executivo em relação a esta politica pública tão necessária para muitos corpos que menstruam e que não 
tem condição de ter o mínimo de dignidade, esse fenômeno tem nome é chamado de pobreza menstrual 
e falta sensibilidade por parte do Executivo Municipal. Discorreu que se tratando de inconstitucionalidade, 
na semana passada foi lido um Parecer com a inconstitucionalidade de gratificação para cargos que não 
são comissionados e foi aprovado. Reiterou que o Projeto do Ver. Odair Ferreira é autorizativo não 
gerando obrigação para o Executivo, sendo executada quando houver disponibilidade. 
 
Com a Palavra como Líder, Ver. Odair Ferreira, reiterou sua tristeza quando uma pessoa tão esclarecida 
utiliza a Tribuna da Câmara, para dizer que os demais estão brincando de ser Vereadores. Mencionou que 
isso sim é jogar para a plateia, como é trazer uma Lei já revogada como a Emenda Constitucional de  nº. 35 
de 16/12/2019. Disse que em conversa com varias professoras e diretoras, foi dito a ele a questão da 
dificuldade de muitas famílias em comprar  absorventes para a adolescentes, ficando estas em defasagem 
com as aulas. Reiterou que há pessoas que crescem e estudam, mas continuam podres de espirito, sendo 
o verdadeiro conhecimento quando se descobre que a politica pública precisa chegar até quem necessita 
de um amparo. Questionou o que a Secretária de Assistência Social tem feito no pós pandemia no 
Município, questionou também se em Pinheiro Grosso existe um trabalho feito pela Assistência Social, 
com psicólogos e psiquiatra  após a pandemia, visto o numero crescente de depressão. Disse que há 
muitas pessoas passando dificuldade e até fome no Município.  
 
Com a Palavra para Discutir, Ver. José Newton, disse ao Ver. Odair Ferreira que não o respeitou em 
momento algum, que o problema é rasgar a Constituição.  Reiterou que jogar para plateia e fazer uma Lei 
que não tera efetividade nenhuma, sendo o projeto inconstitucional não somente por vicio de iniciativa, 
disse ainda que Lei autorizativa é uma piada com a Constituição, pois o Executivo já tem competência 
atribuída pela Constituição e pela Lei Orgânica do Município. Disse que o Projeto não observa o artigo 113 
do ato das disposições constitucionais transitórias, não tendo também  estudo de impacto econômico e 
financeiro. Disse o que esta acontecendo no pais e por causa do desrespeito a Lei maior. Reiterou que o 
Doutor Antônio Américo de Campos Júnior e o Doutor Ernesto Romã são profissionais que já serviram e 
servem ao Município e que tem idoneidade jurídica para falar que o Projeto é inconstitucional.   
 
Com a Palavra para Discutir pela segunda vez, Ver. Zé Malão, reiterou que não brinca de ser Vereador, pois 
teve 2434 votos. Mencionou que toda semana apresenta Projetos bons, citou como exemplo o Projeto 
para que se tenham psicólogos nas Escolas. Discorreu que os Projetos que passam são os Projetos feitos 
pela base do Executivo. Disse ainda a respeito de seu Projeto protocolado na Casa, que dispõe sobre a 
vedação de interrupção do fornecimento de água decorrente de debito, sub judice e outras providencias. 
Mencionou que fará um Requerimento convocando o Sr. Prefeito a comparecer para prestar 
esclarecimentos a população a respeito do aumento da tarifa dos ônibus, visto que os 15 edis estão sendo  
 
 

 
 

 
colocados com cumprisses.  
 
Com a Palavra para Discutir pela segunda vez, Ver. Thiago Martins, mencionou que os Projetos do Ver. que  
o antecedeu são interessantes mas que ele errou o cargo para o qual se candidatou, tratando-se de 
Projetos do Executivo. Disse que ira se comprometer a ir atrás do Projeto e vê aonde se encontra, para ser 
efetivo como Anteprojeto de Lei.  
Com a Palavra como Líder, Ver. José Newton, mencionou que é uma heresia querer convocar o chefe do 
Executivo, pois a Lei Orgânica e a Constituição Federal não permitem. Disse que houve a recomposição da 
passagem, apesar de ninguém gostar de pagar impostos e taxas, mas a empresa tem servidores que são 
pagos, além dos encargos sociais o combustível e os insumos aumentaram e a Empresa tem direito a 
recomposição do equilíbrio financeiro, sendo norma constitucional. Mencionou que as obras no bairro 
Nova Cidade estão sendo feitas, sendo o trabalho feito diferenciado. Reiterou que a licitação das patrol 
estava com vicio do fornecedor, sendo licitadas quatro patrol e o melhor lance foi feito por quem tinha 
apenas uma patrol, tendo que ser anulado o processo e abrir um novo.  
Em aparte, Ver. Thiago Martins, disse que já foi enviado um relatório no ano retrasado ao Tribunal de 
Contas do Estados, apontando todas as inconsistências inclusive com participação do atual Prefeito. 
Reiterou que há questões de iniciativa do Executivo, e insistem em criar situações desconfortáveis para 
criar  um desgaste ao Executivo. 
Em aparte, Ver. Odair Ferreira, solicitou ao Ver. José Newton que lesse mais calmante a Lei Orgânica do 
Município de Barbacena e também o Regimento Interno, mencionou o Artigo 183 - São escritos  os 
seguintes requerimentos sujeitos a apreciação do plenário:  15.º Convocação de Prefeito, Vice Prefeito e 
Secretario. Lei Orgânica do Município de Barbacena, Artigo 30 - Compete privativamente a Câmara 
Municipal -  11º Convocar o Prefeito, Vice- Prefeito, Secretario Municipal, funcionários ou Servidores para 
prestar informações considerando-se o não comparecimento sem motivo justificado crime de 
responsabilidade. Mencionou que ficou na duvida se segue o que diz a Lei Orgânica o Regimento Interno 
ou o pronunciamento do Ver. José Newton. 
Retomando a Palavra, o Ver. José Newton, solicitou ao edil que lesse a Constituição de 1988, principio de 
simetria.  
Em aparte, Ver. Thiago Martins, questionou o que os Vereadores querem perguntar ao Sr. Prefeito. Disse 
que se quiserem chamar o chamar que o façam, pois ele não se negará a comparecer. Solicitou bom senso 
aos edis. Mencionou que há na plataforma Youtube um curso de vereança, sendo um curso interessante. 
Reiterou que não se vota nada, e a pauta não anda. 
Retomando a palavra Ver. José Newton, solicitou que pegassem o registro histórico de quantos Prefeitos 
em Barbacena foram convocados e vieram à Câmara, quantos Governadores dos 27 Estados foram 
convocados e foram as Assembleias Legislativas, quantos Presidentes foram convocados e foram no 
Congresso Nacional. 
 
Com a Palavra como Líder, Ver. Glauber Milagres, sugeriu aos colegas que sentassem para conversar com o 
Sr. Prefeito, apresentando um Anteprojeto e solicitando a ele que encaminhe o Projeto a Casa. Reiterou 
que segunda feira teve uma reunião no Campestre I  e a pauta da reunião era a reivindicação da patrol 
pelos moradores da região, assim como os moradores da Fazendo do Registro pois as estradas estão 
realmente necessitando. Parabenizou aos edis que participaram da agenda Del e frisou que haviam 2 
assessores o representando. Mencionou que devem falar além de seus momentos de lazer, do trabalho 
exercido por ele, como os mais de R$2.000.000,00 capitados de recursos. Agradeceu ao Deputado Federal 
Dr. Frederico pelo apoio,ao Deputado Doorgal pelo apoio prestado e se colocou a disposição da cidade.  
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Retomando a Palavra, o Ver. José Newton, solicitou ao edil que lesse a Constituição de 1988, principio de 
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TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES – HORÁRIO: 21h04 

 
Com a Palavra como Orador Inscrito, Ver. Professor Nilton, disse que pela primeira vez como Presidente da 
Casa, vem a Tribuna para poder reforçar um Projeto muito importante para o Legislativo, para a Câmara 
Municipal e para a Cidade. Discorreu que o Projeto ao longo do tempo trará um desenvolvimento, 
construir lideranças e promover uma politica de prestação de serviços eficiente, voltada a beneficiar a 
população e principalmente a população carente. Reiterou que não se pode esquecer de forma alguma 
que o objetivo da politica é politizar, discutindo a estrutura da cidade e dividindo os processos e através 
dessa divisão se da a construção de politicas públicas para que o cidadão carente que não tem acesso a 
serviços públicos possa ter esse direito. Discorreu ser importante a formação e a educação, construindo 
novas lideranças conscientes. Mencionou que esteve na Assembleia Legislativa em Belo Horizonte com o 
intuito de representar Barbacena e a Câmara Municipal através do Projeto Parlamento Jovem,  a convite 
do convite do Presidente da Assembleia Legislativa. Mencionou que participam do Projeto são 130 
cidades, sendo Barbacena uma delas. Reiterou que através dos coordenadores, Professor Filipe, Zezinho 
Andrada irão fomentar sem medir esforços para que o Parlamento Jovem possa cumprir o seu papel na 
Cidade, Região e Estado. Reiterou que proverá toda estrutura para que os membros do Parlamento Jovem 
tenham condições de desenvolver e ter acesso as informações e possam se capacitar. Agradeceu Ruti  
coordenadora  do Parlamento Jovem, Lidiane coordenadora da Escola do Legislativo. Disse ainda que em 
conversa com o Ver. Professor Filipe que irão buscar o contato com Escolas que ainda não fazem parte do 
Projeto. Solicitou aos demais edis que tem contato com instituições de ensino médio que busquem 
participar do Projeto afim de colaboração com o desenvolvimento do Projeto e posteriormente do 
Município como um todo. Mencionou que visitaram os dois representantes de na Assembleia Legislativa 
Estadual, Deputado Coronel Henrique e o Deputado Doorgal Andrada, buscando entender quais são as 
dinâmicas, projetos, desenvolvimentos que os dois Deputados tem para o Município de Barbacena e 
Região, sendo muito bem recebidos por suas equipes. Reiterou que foi colocado a questão da pauta não 
andar, sendo uma opção do plenário, sendo utilizado os artifícios que o Regimento permite, sendo uma 
decisão individual do Vereador. Argumentou a população e aos Senhores edis, que se a condução dos 
trabalhos estiver sendo feita de uma forma equivocada, com erros ou ultrapassando os limites, estará 
abertos em receber uma orientação e até mesmo um “puxão de orelhas”, tendo a humildade de saber que 
está em um processo de aprendizagem, sendo sua primeira vez como Presidente da Casa. Reiterou aos 
candidatos aprovados no ultimo concurso que estão preparando a Câmara Municipal para recebê-los com 
uma estrutura moderna que de condições para que se possa exercer com eficiência um serviço público de 
qualidade. Observou que concorda com a fala do Ver. Thiago Martins, que não estão tendo seu papel 
reconhecido, sendo colocados de lado estando em igual condição com os demais poderes. Reiterou que 
esta aberto a conversas,  solicitou compreensão  somente quando esta nas instituições desenvolvendo seu 
trabalho. Observou ser Servidor Público e se sente honrado e feliz pelo reconhecimento da população, 
como hoje quando foram ao bairro Nova Cidade fiscalizar a questão da aplicação do asfalto, sendo 
questionado diversos aspectos, coletando informações e observando o trabalho. Reiterou que todas as 
vezes que o Executivo provocou o Legislativo foi respondido com eficiência, rapidez e transparência, não 
havendo nenhum movimento tanto da Mesa Diretora quanto da Presidência para poder obstacular 
qualquer Projeto do Executivo dentro desta Casa.  
 
Com a Palavra como Orador Inscrito, Ver. Zé Malão, reiterou que o Vereador tem que fiscalizar e criar 
projetos. Mencionou que o caminhão do lixo não passa na R. Darcy Gonçalves no bairro São Cristóvão, 
sendo esquecido pelo Secretário de Limpeza Urbana. Parabenizou a todos os Garis pelo excelente trabalho 
prestado a população de Barbacena. Disse que a Ponte do Pombal será demolida e a população ficara a 
deriva esperando uma nova licitação para ser construída outra no local. Discorreu a respeito da situação 
da R. Santos Dumont, aonde se encontra uma cratera no meio da rua a tempos. 
 
 
 

 
 

 
 
Com a Palavra como Orador Inscrito, Ver. Paulinho do Gás, mencionou que há um preocupação muito 
grande com as Estradas Rurais, pois estão em situação critica. Reiterou que entende que os produtores 
precisam de boas estradas para escoarem seus produtos, e infelizmente choveu muito tanto neste como 
no ano passado, dependendo urgentemente do patrolamento antes da época da chuvas desse ano, sendo 
a Região Rural muito extensa. Mencionou que conversou com o Sr. Prefeito, sua assessoria, com o novo 
Secretário de Obras e com Frederico Secretário da Agricultura, sobre a importância que se resolva o 
quanto antes a situação, disse que houveram problemas com a licitação, em breve haverá uma nova e que 
seja resolvido o quanto antes pois o produtor rural sobre muito e não é justo que se sofra em decorrência 
da situação das estradas rurais. Solicitou a Secretária de Obras em relação ao pedido de  operação tapa 
buracos na R. Joaquim Dutra, pois a população cobra tal providencia. Solicitou também a Secretária de 
Obras em relação a capitação de obras na R. Marta Pessoa Cardoso no bairro Santa Efigênia, já visitadas 
pelo Sr. Prefeito, Secretário anterior Aristeu, Daniela do Meio Ambiente, aguardando que em breve esta 
obra seja concluída pois é uma obra de suma importância. Parabenizou a Prefeitura Municipal pela 
operação tapa buracos no bairro Nova Cidade, estando a população satisfeita com uma obra de grande 
importância.  
 
Não havendo mais oradores inscritos e  nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou 
encerrada a presente sessão às 21h37. Nada mais havendo a tratar eu, Gabriela Aparecida Silva 
Paradela dos Reis, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário. 
 
 
 

Presidente: Vereador Nilton Cézar de Almeida  
 
 
Secretário: Vereador Filipe Luís dos Santos   

 
 

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 

ATA 028/2022 
 

024ª. Sessão Ordinária – 17.05.2022 – 1º. Período – 2º. Ano da Legislatura 
 

Presidente: Vereador Nilton Cézar de Almeida 
Secretário: Vereador Filipe Luís dos Santos   
 
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio. 

 
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h38 

 
”E sucedeu que, decorrido um ano, o exército da Síria subiu contra ele; e vieram a Judá e a Jerusalém, e 
destruíram dentre o povo a todos os seus príncipes; e enviaram todo o seu despojo ao rei de Damasco.” 

(2 Crônicas 24:23) 
I – Leitura e Discussão de Atas: 
- Não houve 
 
II – Leitura das Correspondências e Comunicações: 
- Of. s/nº  do gabinete do Ver. Flávio Maluf - Comunicando que estará em viagem à cidade de São Paulo 
no período de 16 à 20 de maio, tratando de assuntos relacionados à saúde, estando impossibilitado de 
comparecer as Reuniões Ordinárias dos dias 17 e 18 de maio e as Reuniões Extraordinárias dos dias 18 e 
20 de maio.   
 
III – Apresentação de proposições: 
 
Do Vereador Odair Ferreira: 
- Req. nº. 034/2022 - Solicitando à PMB,  para que informe se a Lei  Municipal nº. 5.115 de 26 de outubro 
de 2021, que cria o botão de panico para idosos, está sendo executado no Município e demais tratativas 
que estão sendo realizadas. 
 
Do Vereador Professor Filipe: 
- Ind. nº. 172/2022 - Solicitando à PMB, que remeta a esta Casa mensagem acompanhada de Projeto de 
Lei, que instituí o Bolsa Atleta no Município e da outras providencias. 
 
Do Vereador Zé Malão: 
- Ind. nº. 188/2022 - Solicitando à PMB, que seja efetuada a rede pluvial de aproximadamente 400m e o 
calçamento no final da R. Brasilino Alexandre de Andrade no bairro Santo Antônio; 
- Ind. nº. 189/2022 - Solicitando à PMB, manutenção da R. São Paulo da Cruz no bairro Ipanema; 
- Ind. nº. 190/2022 - Solicitando à PMB, poda de árvores das Ruas do Distrito de Correia de Almeida; 
- Ind. nº. 191/2022 - Solicitando à PMB, manutenção com calçamento na Rua S no bairro Santo Antônio; 
- Ind. nº. 192/2022 - Solicitando à PMB, troca de lâmpadas na R. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro no 
bairro Funcionários, próximo ao nº. 137. 
 
Do Vereador Paulinho do Gás: 
- Ind. nº. 187/2022 - Solicitando à PMB, operação tapa buracos na R. Expedicionário José Leite Furtado e 
Pç. Crispim Jacques Bias Fortes, ambos no Centro de Correia de Almeida; 
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- Ind. nº. 193/2022 - Solicitando à PMB, construção de rede de captação de água pluvial com 
recapeamento asfáltico na R. Brasilino Alexandre de Andrade no bairro Santo Antônio; 
- Ind. nº. 194/2022 - Solicitando à PMB, operação tapa buracos na localidade da Pedra, aproximadamente 
3km entre a BR040 até a igreja; 
- Ind. nº. 195/2022 - Solicitando à PMB, capina e limpeza da R. Ancelmo Francelino, próximo ao túnel e 
também em frente as R. Antônio Alves Teixeira, José França Júnior e José Carlos Furtado bairro Santa 
Maria; 
- Ind. nº. 196/2022 - Solicitando à PMB, que solicite junto a CEMIG, através das plataformas Minas Trifásico 
a substituição das redes elétricas rurais monofásicas por rede elétrica industrial trifásica nos seguintes 
Distritos e Localidades: Correia de Almeida, Senhora das Dores, Pinheiro Grosso, Costas da Mantiqueira, 
São Sebastião dos Torres, Palmital, Campestre, Barbosa, Zé Luiz, Mendonça, Pombal, Galego, Colonia 
Rodrigo Silva, Faria, Conquista, Ponto Chique, Padre Brito, Serrão, Bananal, Patrimonio e São João Batista. 
 
 
Do Vereador Sandro Heleno: 
- Req. nº. 036/2022 - Solicitando à PMB, que envie voto de pesar a família do nº.0994772 Assistente 
Administrativo da Policia Militar de Minas Gerais, Ernane Silva Amaro, Servidor da Ativa do Colégio 
Tiradentes de Barbacena, pelo falecimento ocorrido dia 13/05/2022; 
- Ind. nº. 199/2022 - Solicitando à PMB, operação tapa buracos e obra de infraestrutura em toda a 
extensão da AV. Helena Aguiar de Figueiredo; 
- Ind. nº. 200/2022 - Solicitando à PMB, pavimentação total, escoamento de águas pluviais, capina, 
roçagem e outras que se façam necessárias em toda a extensão da R. Alcir Guimarães no bairro Santa 
Cecilia; 
- Ind. nº. 201/2022 - Solicitando à PMB, obras de canalização e rede de esgoto, escoamento de águas 
pluviais e pavimentação parcial da R. Joséph Pissolate bairro Santa Cecilia; 
- Ind. nº. 202/2022 - Solicitando à PMB, obras de recuperação da ponte de acesso a Comunidade do 
Cabeça Branca, próximo a igreja de Santa Teresinha. 
 

PROJETO PROTOCOLADO NA CASA 
 

- Proj. Lei nº. 038/22 – Reconhece de Utilidade Pública o Centro Social de Apoio ao Esporte, Cultura e Artes 
Populares de Barbacena e Região – Aut. Ver. Roberto José de Andrade 
 
-Edital de convocação 002/2022 - O Presidente da Câmara Municipal de Barbacena arrimado no Artigo 95 
paragrafo 3 e 4 do Regimento Interno, vem convocar todos os Vereadores para um período de reuniões 
extraordinárias a serem realizadas na Câmara Municipal nos dias 18 e 20 do corrente ás 19h para a 
apreciação dos Projetos abaixo relacionados, bem como outros Projetos e pela urgência seja necessária a 
sua inclusão. 
- Projetos de Leis nº. 155/2021, 002/2022, 005/2022, 011/2022, 012/2022, 019/2022, 023/2022 e 037/2022. 
- Projetos de Resolução 003/2022 
- Projetos de Decreto Legislativo 014/2021 
- Proposições em bloco dos dias: 29/03/2022, 12/04/2022, 19/04/2022, 26/04/2022, 03/05/2022 e 10/05/2022 - 
Vereador Nilton Cézar de Almeida  
 
  
   

 
 
 

 
 

SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h59 
Discussão e Votação de Projetos 

 
Com a Palavra pela Ordem, Ver. Pastor Ewerton, solicitou destaque da Proposição 032 para votação em 
separado e não em votação em bloco, hoje e nas demais Sessões Ordinárias e Extraordinárias. 
 
Com a Palavra pela Ordem, Ver. Zé Malão, mencionou que foi aprovado na Casa um Projeto de Lei que 
proíbe a queima de foguetes, e no entanto na abertura das festividades no Parque de Exposição da cidade 
houveram queimas de fogos, questionou quem seria o culpado por tais atos e se haverá punição.  
 
Com a Palavra pela Ordem, Ver. Sandro Heleno, discorreu que nada na vida é impune. Agradeceu a Deus, 
por tudo em sua vida. Mencionou que teve uma boa noticia  e agradeceu aos companheiros pela amizade. 
 
Com a Palavra pela Ordem, Ver. Professor Filipe, mencionou que o Estado é Laico. Discorreu que a 
Prefeitura vinculou uma noticia da aquisição de 5 veículos de passeio por conta do Fundo Municipal de 
Saúde por meio de emendas Parlamentares  de alguns Deputados. Mencionou que dos 5 carros 3 são 
indicações do Deputado Estadual  Cristiano Silveira do Partido dos Trabalhadores, sendo 2 a pedido do 
nobre Ver. Donizete de Medeiros e 1 por indicação de seu mandato, sendo omitido pela Prefeitura essa 
informação. Deixou registrado a importância da data, sendo o Dia Internacional de Combate a Violência 
Contra a População LGBTQIA+. Lamentou que na ultima semana houve mais um caso de violência de 
homofobia na cidade de Barbacena, por sorte sem maiores consequências, sendo a pessoa agredida 
gratuitamente por ter sido confundida com outra pessoa. 
 
Com a Palavra como Líder, Ver. Pastor Ewerton na integra: “Senhor Presidente boa noite,boa noite seus 
vereadores  e público presente. Bom que me faz subir essa Tribuna aqui é para deixar um registro meu 
aqui conta qualquer tipo de intolerância foi acabou de ser ouvir uma fala aqui em relação a combater 
preconceitos e realmente eu concordo que não devemos e devemos buscar amar a todos,amar ao 
próximo a palavra de Deus ensina isso amar ao próximo como a ti mesmo como Jesus amou a igreja e se 
sacrificou por ela. Então eu não admito também intolerância religiosa. Vereador Sandro Heleno acabou 
de subir aqui e fez aqui a sua manifestação agradecendo a Deus da sua forma do seu jeito, usando o seu 
tempo assim como eu estou usando o meu e ele tem todo o direito de fazer isso. Então subir aqui e falar 
vivo estado laico para mim querer fazer demagogia  aqui para falar sobre liberdade o estado ele é laico 
é porque ele não tem uma fé oficial mas ele pode sim ele tem aí da liberdade para professar todo tipo 
de fé todo mundo tem seu direito de professar a sua fé. Diferente da China que a comunista socialista 
diferente da China que tenta lá atacar as pessoas Cristão estão queimando queimando as igrejas. Então 
Senhor Presidente toda vez que subir aqui querer falar de intolerância eu vou falar de todas nós vamos 
falar porque queria subir aqui e pregar uma coisa que não se faz eu não admito principalmente querer 
subir falar de intolerância religiosa. Querer assoviar e por um lado  gritar que o estado é laico, falar de 
preconceitos o  Vereador Thiago Martins tem as suas lutas cada um tem suas lutas mas agora subir aqui 
e querer é omitir uma fala de um Vereador que é agradecer a Deus. Então eu tô aqui hoje para 
agradecer a Deus usando o meu tempo. Seu Secretário quanto tempo que me falta  sete minutos e 
cinquenta e sete segundos.  Então eu tenho os meus sete minutos e cinquenta e sete para falar aqui e 
hoje eu quero ler o Salmos 23 eu não leio muito a Bíblia aqui não me convidou para ler eu vou ler o 
Salmo 23. O SENHOR é o meu pastor; nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me 
mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da justiça olha 
Vereador Sandro Heleno, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, 
não temeria mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma 
mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice 
transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha  
 
 
 

 
 

SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h59 
Discussão e Votação de Projetos 

 
Com a Palavra pela Ordem, Ver. Pastor Ewerton, solicitou destaque da Proposição 032 para votação em 
separado e não em votação em bloco, hoje e nas demais Sessões Ordinárias e Extraordinárias. 
 
Com a Palavra pela Ordem, Ver. Zé Malão, mencionou que foi aprovado na Casa um Projeto de Lei que 
proíbe a queima de foguetes, e no entanto na abertura das festividades no Parque de Exposição da cidade 
houveram queimas de fogos, questionou quem seria o culpado por tais atos e se haverá punição.  
 
Com a Palavra pela Ordem, Ver. Sandro Heleno, discorreu que nada na vida é impune. Agradeceu a Deus, 
por tudo em sua vida. Mencionou que teve uma boa noticia  e agradeceu aos companheiros pela amizade. 
 
Com a Palavra pela Ordem, Ver. Professor Filipe, mencionou que o Estado é Laico. Discorreu que a 
Prefeitura vinculou uma noticia da aquisição de 5 veículos de passeio por conta do Fundo Municipal de 
Saúde por meio de emendas Parlamentares  de alguns Deputados. Mencionou que dos 5 carros 3 são 
indicações do Deputado Estadual  Cristiano Silveira do Partido dos Trabalhadores, sendo 2 a pedido do 
nobre Ver. Donizete de Medeiros e 1 por indicação de seu mandato, sendo omitido pela Prefeitura essa 
informação. Deixou registrado a importância da data, sendo o Dia Internacional de Combate a Violência 
Contra a População LGBTQIA+. Lamentou que na ultima semana houve mais um caso de violência de 
homofobia na cidade de Barbacena, por sorte sem maiores consequências, sendo a pessoa agredida 
gratuitamente por ter sido confundida com outra pessoa. 
 
Com a Palavra como Líder, Ver. Pastor Ewerton na integra: “Senhor Presidente boa noite,boa noite seus 
vereadores  e público presente. Bom que me faz subir essa Tribuna aqui é para deixar um registro meu 
aqui conta qualquer tipo de intolerância foi acabou de ser ouvir uma fala aqui em relação a combater 
preconceitos e realmente eu concordo que não devemos e devemos buscar amar a todos,amar ao 
próximo a palavra de Deus ensina isso amar ao próximo como a ti mesmo como Jesus amou a igreja e se 
sacrificou por ela. Então eu não admito também intolerância religiosa. Vereador Sandro Heleno acabou 
de subir aqui e fez aqui a sua manifestação agradecendo a Deus da sua forma do seu jeito, usando o seu 
tempo assim como eu estou usando o meu e ele tem todo o direito de fazer isso. Então subir aqui e falar 
vivo estado laico para mim querer fazer demagogia  aqui para falar sobre liberdade o estado ele é laico 
é porque ele não tem uma fé oficial mas ele pode sim ele tem aí da liberdade para professar todo tipo 
de fé todo mundo tem seu direito de professar a sua fé. Diferente da China que a comunista socialista 
diferente da China que tenta lá atacar as pessoas Cristão estão queimando queimando as igrejas. Então 
Senhor Presidente toda vez que subir aqui querer falar de intolerância eu vou falar de todas nós vamos 
falar porque queria subir aqui e pregar uma coisa que não se faz eu não admito principalmente querer 
subir falar de intolerância religiosa. Querer assoviar e por um lado  gritar que o estado é laico, falar de 
preconceitos o  Vereador Thiago Martins tem as suas lutas cada um tem suas lutas mas agora subir aqui 
e querer é omitir uma fala de um Vereador que é agradecer a Deus. Então eu tô aqui hoje para 
agradecer a Deus usando o meu tempo. Seu Secretário quanto tempo que me falta  sete minutos e 
cinquenta e sete segundos.  Então eu tenho os meus sete minutos e cinquenta e sete para falar aqui e 
hoje eu quero ler o Salmos 23 eu não leio muito a Bíblia aqui não me convidou para ler eu vou ler o 
Salmo 23. O SENHOR é o meu pastor; nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me 
mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da justiça olha 
Vereador Sandro Heleno, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, 
não temeria mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma 
mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice 
transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha  
 
 
 

 
 

vida; e habitarei na Casa do SENHOR por longos dias. louvado seja nosso senhor Jesus Cristo. Então eu 
gostaria de agradecer a Deus sim pelos nobres colegas vereadores que estão lutando aí por uma cidade 
melhor, gostaria de agradecer a Deus sim pela luta de cada um cada um tá buscando por fazer por onde 
pelos seus ideais para deixar a cidade melhor queria pontuar o Vereador Carlinhos Playboy lá em 
Pinheiro Grosso tem feito um grande trabalho  de bloqueamento lá, tá buscando ajudando as pontes. O 
Vereador aqui  Paulinho do Gás na zona rural também uma bela atuação Roberto o nosso amigo 
Glauber, Sandro,Thiago,Zé Nilton então eu gostaria de pontuar isso que nós cada um do seu jeito tá 
agradecendo a Deus que ele tá fazendo cada dia um pouco mais e a gente tem que seguir assim nessa 
hombridade de ter um espaço o respeito de cada um e nós sabemos muito bem que a luta não é fácil 
por exemplo,hoje os cidadãos ali do bairro Nossa Cidade já estão esperando um pouco mais aliviados 
porque começou a obra ali do bairro Nova Cidade, o tapa-buraco eles estão fazendo ali 
acompanhamento população tá vendo, tá começando a fazer a canalização da água primeiro para 
depois fazer o tapa-buraco que você não pode jogar o asfalto para depois é aí vem a chuva arrebenta 
tudo. Estão fazendo a canalização das da água aquela parte ali tá com projeto perto da lagoa de fazer 
mais uma praça, uma quadra, os projetos estão bem bacanas o parque de exposição ele teve uma 
revitalização boa, que desinterditou  o parque não é aquele valor todo que ele montante não é só para 
poder fazer a festa do parque exposição Sandro,não muito pelo contrário e foi o início e vai dar 
continuidade do projeto é lindo maravilhoso alguns Vereadores viram e o Prefeito ele vai divulgar esse 
projeto arquitetônico e vai trazer à tona isso aí mas é muito bacana a ideia. Então parque exposição ele 
não se resume também fogos de artifício a festa. Ah ficou soltando fogos de quinta a domingo não foi 
isso, tivemos ali o torneio leiteiro apresentação de todos os animais eu não vou falar aqui os termos 
corretos mas nós tivemos apresentação dos animais ali concurso é caprino e bovino né e foi muito 
interessante principalmente pessoal ali nos cavalos manga-larga Campolina atuarão em conjunto de 
muito tempo não se fazia isso para quem é da área e sabe muito bem. O artesanato e nós tivemos 
também foram contemplados por um instante inteiro de artesanatos a agroindústria indústria em várias 
coisas tem um show lá que eu só que gosta de dançar a dança da lá eu não gosto mas teve tudo show 
pessoal gosta enfim o parque exposição ele tá sendo novamente utilizado. Então queria agradecer a 
Deus pelo empenho de cada pessoa da Prefeitura, do Executivo e do Sindicato por todas as pessoas que 
fizeram assim desta forma.  E deixar aqui este registro que a minha fala Senhor Presidente conste na 
íntegra todos os meus agradecimentos a Deus nesta noite, amém.” 
 
O Senhor Presidente deferiu a solicitação do Ver. Pastor Ewerton. 
 
Com a Palavra como Líder, Ver. Glauber Milagres, agradeceu ao Deputado Federal Dr. Frederico. 
Mencionou que foram 2 anos de luta e que recebeu hoje a noticia do empenho de pagamento para as 
obras das R. Presidente Raul Soares e Mario Luciano da Silva. Agradeceu e parabenizou Tatiana Filardi, 
Secretária de Planejamento e cumprimentou todas as pessoas que participaram do processo, como 
Leandro que fez a parte de Engenharia e Projeto. Discorreu que lutara também pelas R. Santa Rita Durão, 
Armando de Oliveira Brasil e parte da Pedreira Franco. 
 
Com a Palavra pela Ordem, Ver. Thiago Martins, mencionou que ao mesmo dia que fala ser o Dia 
Internacional  contra LGBTQIA+fobia ao mesmo tempo é um período triste pois o Brasil continua sendo o 
pais que mais mata a população   LGBTQIA+ no mundo. Disse que mandou ao Senhor Prefeito o pedido 
para que se faça o Conselho Municipal de Politicas  LGBTQIA+. Discorreu que já vivenciou durante a vida, 
amigos que apanharam do pai até quase morrerem. Mencionou que houve sim queima de fogos na 
abertura das festividades no Parque de Exposições do Município, disse ainda  que a prefeitura buscou 
informação com o Sindicato que por sua vez buscou informações da empresa contratada, pois os fogos 
eram de estampido, não era pra ter sido fogos de artificio conforme a lei. Discorreu que parece que jã 
foram noticiados e inclusive serão multados. Solicitou aos edis que tivessem bom senso e não gravassem  
 
 
 

 
 

em Hospitais, sendo que os médicos, enfermeiros e as pessoas que lá estavam se sentiram incomodados. 
Discorreu que o sensacionalismo está destruindo o que ainda restou da politica.  
 
Com a Palavra pela Ordem, Ver. Roberto da Farmácia, agradeceu a emenda de R$ 25.000,00 que serão 
destinados ao esporte feito pelo Deputado Estadual Coronel Henrique que sempre prestigia sua Terra 
Natal Barbacena. Discorreu que todos os edis fizeram esforços para que fossem feitas obras no bairro 
Nova Cidade, sendo que hoje estas obras estão ocorrendo de uma forma seria. Agradeceu aos Vereadores 
e ao Prefeito pelo empenho. Mencionou que ficou emocionado e feliz com a festa no Parque de 
Exposição, pois a festa não tira dinheiro da cidade e sim trás dinheiro, mostrando o que se tem de melhor 
e agrega valor ao Município.   
 
Com a Palavra como Líder, Ver. Zezinho Andrada, deixou registrada seu retorno as atividades depois de um 
período de 30 dias sem vencimento. Parabenizou  o trabalho que  Ver. Zeli desempenhou  enquanto 
esteve na Casa de forma eloquente, firme e seria. Reiterou que participou da Primeira Sessão Azul na 
cidade de Barbacena, tratando-se de uma sessão de cinema dedicada aos Autistas, mencionou sua 
importância e destacou seu objetivo. Disse que continuara desenvolvendo o Projeto em parcerias com as 
instituições como AMAB E APAE que estão a frente dos Autista bem como outras crianças que apresentam 
outras dificuldades intelectuais. Discorreu sobre o aumento de ônibus, que faz com que Barbacena tenha 
a maior tarifa da região, afirmou ainda que o preço elevado não condiz com a qualidade do serviço 
prestado, mencionou que o Executivo deveria seguir exemplos de gestões passadas que reduziram a 
passagem de ônibus e não aumentaram, principalmente levando-se em conta o resquício da pandemia. 
Mencionou também o “Expressinho”, transporte alternativo de vans mais ágil e mais barato, que faziam 
rotas que o ônibus não faz, melhorando o Transporte Urbano da Cidade feito antes na gestão do Ex 
Prefeito Martim Andrada que reduziu também R$ 0,20 nas tarifas dos ônibus. Lembrou que o contrato 
com a prestadora de serviço que faz as trocas das lâmpadas foi renovado, que o Executivo propagandeou 
no ano passado que o contrato seria muito mais barato e econômico que nas gestões anteriores, faltando 
a salientar a população que o contrato em questão é incompleto pois no contrato anterior a empresa fazia 
troca de lâmpadas, extensão de rede e ampliação do posteamento. Lembrou que a um ano e meio a 
Cidade não tem ampliação de rede, ficando a população desassistida. Reiterou que no final do mês se 
encerra o contrato de 6 meses do aluguel dos 4 caminhões de lixo, sendo improrrogável, questionou o que 
farão com o lixo do Município, quais providencias foram tomadas nesses 6 meses. Relembrou que o 
Governo de Minas Gerais, doou o imóvel do Parque de Exposições para o Município de Barbacena, sendo 
o Projeto de Lei de  autoria do Deputado Estadual Doorgal Andrada. Discorreu que o contrato da reforma 
do Parque de Exposições é de R$ 3.800.000,00, sendo que uma parte já foi feita e o contrato tem prazo de 
90 dias, sendo 30 dias restantes para que se complete as obras. Perguntou ao Ver. Thiago Martins se a 
empresa contratada foi responsável pela abertura, missa e pelo show no Parque de Exposições. 
Em aparte o Ver. José Newton, mencionou que o contrato de reforma do Parque de Exposição é um 
contato de escopo,  se ultrapassar os 90 dias ele pode ser prorrogado, editado o prazo sem nenhum 
acréscimo patrimonial.   
Retomando a palavra o Ver. Zezinho Andrada, disse que  se espanta pois foi estabelecido um prazo curto 
para uma reforma de tamanho considerável no valor de quase R$4.000.000,00 faltando planejamento. 
Em aparte o Ver. Thiago Martins, disse foi informado pela Secretária de Governo que o Sindicato havia 
contratado uma pessoas técnica em fogos que fez a soltura de foguetes no primeiro dia e que de fato 
existiu fogos de estampido sim, sendo notificado que será cobrado a multa diante dessa situação.  
Informou que o que está proibido são fogos de estampido, e os fogos utilizados nos outros dias não havia 
estampido. 
 
Com a Palavra pela Ordem, Ver. Paulinho do Gás, mencionou que houve um problema na licitação para 
obras nas Zonas Rurais, em encontro com o Sr. Prefeito e o Secretario de Obras, ficou certo que será feita  
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em Hospitais, sendo que os médicos, enfermeiros e as pessoas que lá estavam se sentiram incomodados. 
Discorreu que o sensacionalismo está destruindo o que ainda restou da politica.  
 
Com a Palavra pela Ordem, Ver. Roberto da Farmácia, agradeceu a emenda de R$ 25.000,00 que serão 
destinados ao esporte feito pelo Deputado Estadual Coronel Henrique que sempre prestigia sua Terra 
Natal Barbacena. Discorreu que todos os edis fizeram esforços para que fossem feitas obras no bairro 
Nova Cidade, sendo que hoje estas obras estão ocorrendo de uma forma seria. Agradeceu aos Vereadores 
e ao Prefeito pelo empenho. Mencionou que ficou emocionado e feliz com a festa no Parque de 
Exposição, pois a festa não tira dinheiro da cidade e sim trás dinheiro, mostrando o que se tem de melhor 
e agrega valor ao Município.   
 
Com a Palavra como Líder, Ver. Zezinho Andrada, deixou registrada seu retorno as atividades depois de um 
período de 30 dias sem vencimento. Parabenizou  o trabalho que  Ver. Zeli desempenhou  enquanto 
esteve na Casa de forma eloquente, firme e seria. Reiterou que participou da Primeira Sessão Azul na 
cidade de Barbacena, tratando-se de uma sessão de cinema dedicada aos Autistas, mencionou sua 
importância e destacou seu objetivo. Disse que continuara desenvolvendo o Projeto em parcerias com as 
instituições como AMAB E APAE que estão a frente dos Autista bem como outras crianças que apresentam 
outras dificuldades intelectuais. Discorreu sobre o aumento de ônibus, que faz com que Barbacena tenha 
a maior tarifa da região, afirmou ainda que o preço elevado não condiz com a qualidade do serviço 
prestado, mencionou que o Executivo deveria seguir exemplos de gestões passadas que reduziram a 
passagem de ônibus e não aumentaram, principalmente levando-se em conta o resquício da pandemia. 
Mencionou também o “Expressinho”, transporte alternativo de vans mais ágil e mais barato, que faziam 
rotas que o ônibus não faz, melhorando o Transporte Urbano da Cidade feito antes na gestão do Ex 
Prefeito Martim Andrada que reduziu também R$ 0,20 nas tarifas dos ônibus. Lembrou que o contrato 
com a prestadora de serviço que faz as trocas das lâmpadas foi renovado, que o Executivo propagandeou 
no ano passado que o contrato seria muito mais barato e econômico que nas gestões anteriores, faltando 
a salientar a população que o contrato em questão é incompleto pois no contrato anterior a empresa fazia 
troca de lâmpadas, extensão de rede e ampliação do posteamento. Lembrou que a um ano e meio a 
Cidade não tem ampliação de rede, ficando a população desassistida. Reiterou que no final do mês se 
encerra o contrato de 6 meses do aluguel dos 4 caminhões de lixo, sendo improrrogável, questionou o que 
farão com o lixo do Município, quais providencias foram tomadas nesses 6 meses. Relembrou que o 
Governo de Minas Gerais, doou o imóvel do Parque de Exposições para o Município de Barbacena, sendo 
o Projeto de Lei de  autoria do Deputado Estadual Doorgal Andrada. Discorreu que o contrato da reforma 
do Parque de Exposições é de R$ 3.800.000,00, sendo que uma parte já foi feita e o contrato tem prazo de 
90 dias, sendo 30 dias restantes para que se complete as obras. Perguntou ao Ver. Thiago Martins se a 
empresa contratada foi responsável pela abertura, missa e pelo show no Parque de Exposições. 
Em aparte o Ver. José Newton, mencionou que o contrato de reforma do Parque de Exposição é um 
contato de escopo,  se ultrapassar os 90 dias ele pode ser prorrogado, editado o prazo sem nenhum 
acréscimo patrimonial.   
Retomando a palavra o Ver. Zezinho Andrada, disse que  se espanta pois foi estabelecido um prazo curto 
para uma reforma de tamanho considerável no valor de quase R$4.000.000,00 faltando planejamento. 
Em aparte o Ver. Thiago Martins, disse foi informado pela Secretária de Governo que o Sindicato havia 
contratado uma pessoas técnica em fogos que fez a soltura de foguetes no primeiro dia e que de fato 
existiu fogos de estampido sim, sendo notificado que será cobrado a multa diante dessa situação.  
Informou que o que está proibido são fogos de estampido, e os fogos utilizados nos outros dias não havia 
estampido. 
 
Com a Palavra pela Ordem, Ver. Paulinho do Gás, mencionou que houve um problema na licitação para 
obras nas Zonas Rurais, em encontro com o Sr. Prefeito e o Secretario de Obras, ficou certo que será feita  
 
 
 

 
 

uma nova licitação em breve. Reiterou a preocupação dos produtores rurais com o período de chuvas que 
se aproxima, sendo fundamental as estradas arrumadas para escorarem seus produtos. Parabenizou a 
Prefeitura Municipal e a Secretária de Obras pelo recapeamento que está sendo feito na R. Demétrio 
Ribeiro no bairro Santo Antônio, mencionou que conversou com os responsáveis pela empresa e a 
garantia salvo engano são de 5 anos. Parabenizou a todos os edis pelo esforços em prol das obras no 
bairro Nova Cidade. 
 
Com a Palavra pela Ordem, Ver. Zé Malão, mencionou que o Executivo e a Secretária de Educação estão 
querendo fechar Escolas, disse que ira se aprofundar no assunto. Discorreu a respeito da situação das 
obras no bairro Nova Cidade, mencionou que necessita que se façam drenos e  redes pluviais, para que a 
massa asfáltica não seda.    
 

TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES – HORÁRIO: 20h59 
 

Como a Palavra como Orador Inscrito, Ver. Professor Filipe, na integra: “Oi boa noite novamente Senhor 
presidente, nobres colegas Vereadores público que nos assiste pela Estação Minas. Não poderia deixar 
de voltar essa Tribuna dadas algumas falas aqui que o dificuldade de entendimento ou por falta de 
compreensão da realidade não sei ou talvez falta de outros outras virtudes que nós esperamos 
distorcem as falas então volto a dizer viva o estado laico vivo, estado laico que garante a manifestação 
religiosa de todos e todas agora aqui estamos no Exercício do poder público. É direito assegurado pela 
Constituição Federal a manifestação de fé de quem quer que seja ou até mesmo a não manifestação 
também,agora imagina nós aqui na Tribuna toda vez ver essa daqui 5 minutos para um evangélico,cinco 
minutos para um católico, cinco minutos para umbandista, cinco minutos para um candombléssista, 
cinco minutos para um islâmico e os problemas da cidade deixando de ser discutidos,então professar a 
fé é algo individual que deve ser respeitada e está garantido pela lei. Em momento algum  este Vereador 
aqui vai ser contra a profissão de fé de quem quer que seja de quem quer que seja, então o Vereador 
que me antecedeu que gosta de distorcer as falas, que gosta desse dizer muito religioso mas só no 
discurso porque na prática muitas vezes rasga Regimento Interno dessa Casa, como fez por exemplo na 
votação da mesa diretora atual quando encerrou a sessão sem qualquer justificativa isso para mim é no 
mínimo hipocrisia e de hipócritas nós estamos fartos. A cidade não elegeu representantes para ficar 
aqui discutindo a fé de quem quer que seja, elegeu representantes para discutir por exemplo problemas 
como superfaturamento da obra do telhado do prédio da Câmara Municipal que foi feito na gestão 
passada da Câmara Municipal, como já foi apontado em relatório feito por Comissão Técnica, 
contratada não mas que foi cedida pela prefeitura para esta Casa ou seja ao invés de discutirmos os 
problemas reais de Barbacena ficam levantando aqui espantalhos para jogar para a plateia dele quer 
quer pregar pode pregar no espaço adequado aqui é um espaço público para discutir problemas reais 
problemas de Barbacena. Ah e não é em momento algum desrespeito dizer viva o estado laico o estado 
laico tá aí para isso para garantir a fé de cada um agora não podemos ter um estado teocrático como 
alguns aqui querem, que querem privilegiar determinadas profissões de fé em detrimento de outros 
porque o discurso do Vereador que subiu aqui muitas vezes é carregado de ódio de preconceito de 
homofobia, discursos muitas vezes é só entrar nas redes sociais do vereador que vocês vão ver discursos 
que pregam encontra muitas vezes a liberdade inclusive da orientação sexual de cada um e cada uma. 
Então não vou aceitar aqui que sejam atribuídas ao nosso mandato ilações de que nós somos 
intolerantes, pelo contrário nós respeitamos todas as profissões de fé e todas as orientações de que quer 
que seja religiosas, não religiosas também porque é um direito as pessoas também não serem religiosa 
também está garantido pela legislação, agora discutir os problemas reais não quer em momento algum 
aqui esse Vereador foi desrespeitoso com quem quer que seja, mas acho que aqui não é o local para 
pregação seja ela qual for. Acho que sim em alguns momentos agradecer a Deus aqueles que acreditam 
sem problema nenhum mais não acho que aqui é  lugar para ficar lendo Salmos para  
 
 
 

 
 

ficar fazendo discursos religiosos afinal de contas temos inúmeros problemas em Barbacena nós fomos 
eleitos para discutir os problemas de Barbacena e nós temos problemas gravíssimos que foram 
decorrentes de má gestão daquele que vem aqui dizer se pagar de religioso de pessoa séria e honesta. 
Quando deixou uma obra se superfaturada em quase 100 porcento na reforma do telhado dessa Casa. 
Então seu presidente por favor que essa fala seja registrada na íntegra nos nossos trabalhos, muito 
obrigado boa noite.” 
 
O Sr. Presidente deferiu a solicitação e pediu para que a fala do Ver. Professor Filipe constasse na integra 
na Ata. 
 
Como a Palavra como Orador Inscrito, Ver. Donizete de Medeiros, reiterou sua indignação com esta Casa, 
pois desde o inicio do retorno das atividades poucos Projetos foram votados, sendo mais ou menos 6, 
ficando a pauta  cheia de Projetos que o povo necessita inclusive para trabalhar. Mencionou que  uma das 
funções de um Vereador é Legislar e não esta sendo feito. Disse também que precisam trabalhar com mais 
seriedade e responsabilidade, pois o povo necessita de muitas dessas Leis para poderem trabalhar.  
 
O Sr. Presidente mencionou que através da Mesa Diretora, busca dentro do que o Regimento Interno 
permite otimizar os trabalhos, sendo convocadas essa semana duas Sessões Extraordinárias para 
andamento dos trabalhos. Mencionou que ontem foram convidados a participar de um quadro de 
entrevista e foi colocada essa questão, e foi explicado que justamente a questão da tramitação dos 
Projetos ela esbarra na questão do Regimento, sendo o período de votação de 1h, sendo seguido o que 
manda o Regimento Interno.  
 
Não havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou 
encerrada a presente sessão às 21h10. Nada mais havendo a tratar eu, Gabriela Aparecida Silva 
Paradela dos Reis, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário. 
 
 
 

Presidente: Vereador Nilton Cézar de Almeida  
 
 
Secretário: Vereador Filipe Luís dos Santos   

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ATA 029/2022 
 

003ª. Sessão Extraordinária – 18.05.2022 – 1º. Período – 2º. Ano da Legislatura 
 

Presidente: Vereador Nilton Cézar de Almeida  
Secretário: Vereador Professor Filipe Luís dos Santos   
 
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio. 

 
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30 

 
O Sr. Presidente, às 19h33, solicitou ao Sr. Secretário que efetuasse a verificação de Quórum para 
possível abertura da sessão Extraordinária. E, em não preenchendo o número requerido pelo 
Quórum Regimental, o Sr. Presidente deixou de abrir a reunião por falta de Quórum. 
 
Eu, Gabriela Aparecida Silva Paradela dos Reis, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário. 

 
 
 

Presidente: Vereador Nilton Cézar de Almeida    
 
 
Secretário: Vereador Professor Filipe Luís dos Santos 
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