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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos

DECRETOS MUNICIPAIS

EXTRATO DE PORTARIAS ASSINADAS PELO 
EXMO SR PREFEITO MUNICIPAL

Publique-se na forma da lei
Cacilda de Araújo Silva

Secretária Municipal de Governo

DECRETO MUNICIPAL Nº 8.213

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições do seu cargo, 
em conformidade com a Lei Municipal nº 4.800, de 18 de janeiro de 2017, e artigo 
43 da Lei Federal nº 4.320/64

DECRETA:
Art. 1º  Fica aberto Crédito Suplementar da ordem de R$31.500,00 (trinta e um 
mil e quinhentos reais) às dotações do Orçamento Programa do exercício fluente, 
conforme as seguintes discriminações:

Unidade Classificação Valor

01.031.0047.2.187 Manutenção de Despesas de Pessoal da Câmara Municipal

319013 Ficha 05: Obrigações Patronais 10.000,00

01.031.0047.2.188 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

339036 Ficha 10: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 4.000,00

339039 Ficha 11: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 8.000,00

01.031.0047.2.350 Pagamento de Diárias aos Servidores

339014 Ficha 17: Diárias – Pessoal Civil  5.000,00

01.031.0047.2.358 Manutenção de Homenagens e Festividades

339030 Ficha 20: Material de Consumo 2.500,00

339039 Ficha 23: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 2.000,00

Total  31.500,00 

Art. 2º  Para cobertura do Crédito Suplementar ora aberto, serão utilizados os re-
cursos provenientes das anulações das dotações do Orçamento Programa vigente, 
conforme as seguintes discriminações:

Unidade Classificação Valor

01.031.0047.2.187 Manutenção de Despesas de Pessoal da Câmara Muni-
cipal

319004 Ficha 02: Contratação por Tempo Determinado 1.500,00

319011 Ficha 04: Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 5.000,00

319016 Ficha 06: Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 500,00

319113 Ficha 07: Obrigações Patronais 500,00

01.031.0047.2.358 Manutenção de Homenagens e Festividades

339031 Ficha 21: Premiações Cult. Art. Cient. Desport. Outras 5.000,00

339036 Ficha 22: Outros Serviços Terceiros – Pessoa Física 1.000,00

01.031.0050.2.354 Manutenção de Despesas de Pessoal de Vereador

319011 Ficha 31: Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.500,00

319013 Ficha 32: Obrigações Patronais 1.500,00

01.031.0050.2.355 Manutenção de Verba de Gabinete

339093 Ficha 33: Indenizações e Restituições 15.000,00

Total 31.500,00 

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 02 dias de outubro de 2017; 175º ano da Revolução Liberal, 
87º da Revolução de 30.

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 8.214

“Altera o art. 1º do Decreto nº 7.685, de 04 de novembro de 2014, e dá outras 
providências”.
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, I, da Constituição 
do Município de Barbacena, 

DECRETA:
Art. 1º O art. 1º Decreto nº 7.685, de 04 de novembro de 2014 passa a viger com 
a seguinte redação:
“Art. 1° Fica criado o Grupo Especial de Trabalho para Modernização da Adminis-
tração Tributária Municipal - GEMAT, com a finalidade de coordenar todas as ações 
relacionadas ao desenvolvimento de ações modernizadoras das áreas de Georre-
ferenciamento, Cadastro Técnico Multifinalitário e Gestão de Processos, voltadas 

ao aperfeiçoamento das capacidades normativa, organizacional, operacional e tec-
nológica da Administração Tributária Municipal, sendo seus membros designados 
através de Portaria do Chefe do Executivo.”
Art. 2º Fica revogado o Decreto nº 8.149, de 11 de abril de 2017. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 03 dias de outubro de 2017; 175º ano da Revolução Liberal, 
87º da Revolução de 30.

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu car-
go, em conformidade com as Leis em vigor, em especial com a Lei Delegada nº 
32/2013, e na forma do art. 26, II, da Constituição do Município de Barbacena;RE-
SOLVE:

PORTARIA Nº19.019 - REVOGAR as designações constantes das Portarias nºs. 
15.530; 15.531; 15.532, 15.536; 15.537, de 30.04.2013; 15.620, de 13.06.2013; 
15.651; 15. 652; 15.653; 15.654, de 21.06.2013; 15.769; 15.770, de 20.08.2013; 
15.822, de 03.10.2013; 16.291, de 01.07.2014; 16.429; 16.478, de 20.08.2014; 
16.481, de 19.09.2014; 16.950; 16.951, de 15.05.2015; 17.004, de 10.06.2015; 
17.351; 17.352; 17.353, de 18.09.2015; 17.378, de 20.10.2015; 17.477; 17.478, 
de 01.02.2016; 17.493, de 17.02.2016; 17.561, de 30.03.2016; 17.590; 17.592, 
de 13.04.2016; 17.611, de 19.05.2016; 17.636; 17.637; 17.640, de 30.05.2016; 
17.804; 17.805, de 16.08.2016; 17.824, de 01.09.2016; 17.947, de 22.11.2016; 
18.000, de 14.12.2016; 18.023; 18.024, de 19.12.2016; 18.043, de 27.12.2016 e 
18.548, de 08.02.2017.Barbacena, 02 de outubro de 2017.

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 Nº19.034 - DESIGNAR Cristiano Rezende Ferreira para compor a Comis-
são Especial composta para proceder ao acompanhamento e fiscalização das obras 
de construção das Estações de Tratamento de Esgoto no Bairro Retiro da Rosas e 
no Distrito do Galego, através da Portaria nº 18.586/2017, conforme Contrato de 
Empreitada nº 066/2014, em substituição a Flávio Lúcio de Paula Gonzaga.Barba-
cena, 04 de outubro de 2017.

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 Nº19.036 - CONCEDER aposentadoria por tempo de contribuição, com 
proventos integrais, nos termos do art. 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003, 
combinado com o § 5º do art. 40 da Constituição Federal, à servidora Jorgina 
Geralda de Jesus Arruda Furtado, Matrícula nº 5511/01, CPF nº 698.870.716-68, 
no Cargo de Professora, nível P-5, conforme Parecer nº 986/2017, exarado pela 
Consultoria Geral do Município, com efeito retroativo a 02.08.2017.Barbacena, 04 
de outubro de 2017.

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 Nº19.037 - CONCEDER aposentadoria por tempo de contribuição, com 
proventos integrais, nos termos do art. 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003, 
combinado com o § 5º do art. 40 da Constituição Federal, à servidora Elizabeth 
Aparecida de Almeida Cursio, Matrícula nº 3000/01, CPF nº 579.795.456-72, no 
Cargo de Professora, nível P-4-B, conforme Parecer nº 987/2017, exarado pela 
Consultoria Geral do Município, com efeito retroativo a 27.06.2017.Barbacena, 04 
de outubro de 2017.

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 Nº19.038 - CONCEDER aposentadoria por tempo de tempo de contribui-
ção, com proventos integrais, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 
47/2005, ao servidor José Pereira de Souza, Matrícula nº 139, CPF nº 314.753.616-
53, no Cargo de Calceteiro, nível C-26, conforme Parecer nº 090/AJ/2017, exarado 
pela Assessoria Jurídica do Serviço de Água e Saneamento - SAS, com efeito retro-
ativo a 18.09.2017.Barbacena, 04 de outubro de 2017.

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 Constitui-
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ção do Município de Barbacena;RESOLVE:

PORTARIA Nº19.039 -  CONCEDER aposentadoria por 
tempo de tempo de contribuição, com proventos in-
tegrais, nos termos do art. 3º da Emenda Constitu-
cional nº 47/2005, ao servidor Carlos George Drury, 
Matrícula nº 136, CPF nº 395.468.887-53, no Cargo 
de Motorista, nível C-28, conforme Parecer nº 086/
AJ/2017, exarado pela Assessoria Jurídica do Serviço 
de Água e Saneamento - SAS, com efeito retroativo a 
11.09.2017.Barbacena, 04 de outubro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis vigentes, em especial com o disposto no art. 
1º do Decreto nº 7.685, de 2014, com a redação dada 
pelo Decreto nº 8.214, de 2017; e na forma do artigo 
26, inciso II, da Constituição do Município de Barba-
cena;RESOLVE: 

PORTARIA Nº19.040 – 1 - DESIGNAR para compor 
o Grupo Especial de Trabalho para Modernização da 
Administração Tributária Municipal – GEMAT, os se-
guintes membros: Almira Graciene Monteiro Arantes, 
Almir Tonholo da Silva, Aristides de Miranda Mourão, 
Fernanda Alves Paolucci Santana, Giovana Zappa Bar-
bosa, João Carlos de Castro Mourão, Jonathan Wan-
der Puiatti, Lucília Umbelina Nogueira de Sousa, Nélio 
Borgo, Paulo Roberto Zanetti, Roberto Geraldo Cala-
zans, Wesley Adinael Viana.2 - DISPOR que a presente 
Portaria entre em vigor na data de sua publicação.
Barbacena, 04 de outubro de 2017.

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 Constituição do Município de Barbacena;RESOLVE: 

PORTARIA Nº19.047 - DESIGNAR Comissão Especial 
composta pelos servidores Fábricio Louzada Duarte, 
Marina Lúcia Evangelista e José Luís Marinho de Pau-
la, para, sob a presidência do primeiro, proceder ao 
acompanhamento e fiscalização das obras de reforma 
e ampliação do canil Municipal, a partir desta data.
Barbacena, 09 de outubro de 2017.

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 Constituição do Município de Barbacena;RESOLVE: 

PORTARIA Nº19.048 - DESIGNAR Comissão Especial 
composta pelos servidores Elyancarlos da Silva Cam-
pos, Marina Lúcia Evangelista e Wesley Henrique de 
Oliveira, para, sob a presidência do primeiro, proceder 
a fiscalização das obras de instalação de elevador no 
prédio do Centro Administrativo Conde de Prados, a 
partir desta data.Barbacena, 09 de outubro de 2017.

Publique-se na forma da lei
Cacilda de Araújo Silva

Secretária Municipal de Governo

Secretária: Cacilda de Araújo Silva

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
GOVERNO - SEGOV

Ata n.º 009, aos 16 dias do mês de outubro de 2017, 
às 9:00horas, nas dependências da SUBSECRETARIA 
DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA- SUTRAM, sito 
na Avenida Dom Pedro II, n º 1480, Bairro São Pe-
dro, Barbacena – MG, reuniu-se em sua 009.ª sessão 
Ordinária a 1ª Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI/PMB. Estando presentes os seguin-
tes membros: Wanderley José Miranda, presidente, 
profissional com conhecimento na área de Trânsito, 
Odilon Grossi Couto, representante do Órgão Executi-
vo de Trânsito e Transportes, Hugo Eleutério da Silva, 
representante da comunidade e Elisângela Raquel do 
Nascimento Marteleto, Secretária Executiva. Cum-
prindo o disposto no Regimento Interno coube ao Sr. 
Presidente apresentar os processos impetrados para 
os quais a Junta realizou as análises, decidindo da se-
guinte forma abaixo:

N.º Processo Nº Recurso
Sistema

AIT Placa Data do
Julgamento

Sessão Tipo de 
sessão

Resultado

1 PMB0044/17 46-7 AG02095235 GZK-8927 16/10/2017 009.ª Ordinária INDEFERIDO

2 PMB0050/17 49-1 AG02095434 GXF-8110 16/10/2017 009.ª Ordinária DEFERIDO

3 PMB0051/17 52-6 AG02095670 KOB-8205 16/10/2017 009.ª Ordinária INDEFERIDO

4 PMB0041/17 43-2 AG02098618 OPT-1923 16/10/2017 009.ª Ordinária INDEFERIDO

5 PMB0054/17 55-0 AG02095786 OXB-5726 16/10/2017 009.ª Ordinária INDEFERIDO

6 PMB0057/17 56-9 AG02097179 PUF-4827 16/10/2017 009.ª Ordinária INDEFERIDO

7 PMB0059/17 58-5 AG02094858 HKE-7927 16/10/2017 009.ª Ordinária DEFERIDO

8 PMB0062/17 60-1 AG02096354 G Y W -
6804

16/10/2017 009.ª Ordinária INDEFERIDO

9 PMB0063/17 62-8 AG02098379 HBJ-1086 16/10/2017 009.ª Ordinária DEFERIDO

10 PMB0064/17 68-7 AG02094048 HOK-0387 16/10/2017 009.ª Ordinária INDEFERIDO

11 PMB0065/17 67-9 AG02094176 HOK-0387 16/10/2017 009.ª Ordinária INDEFERIDO

12 PMB0066/17 64-4 E100021813 GOZ-8369 16/10/2017 009.ª Ordinária INDEFERIDO

13 PMB067/17 65-2 AG02094800 GKS-5272 16/10/2017 009.ª Ordinária INDEFERIDO

14 PMB0068/17 66-0 AG02095775 GKS-5272 16/10/2017 009.ª Ordinária INDEFERIDO

15 PMB0069/17 33-0 AG02095464 O M H -
7337

16/10/2017 009.ª Ordinária INDEFERIDO

16 PMB0072/17 71-1 AG02098602 HLQ-1714 16/10/2017 009.ª Ordinária DEFERIDO

17 PMB0075/17 76-2 AG02096617 AZP-4649 16/10/2017 009.ª Ordinária INDEFERIDO

18 PMB0080/17 92-3 AG02097981 MSQ-7724 16/10/2017 009.ª Ordinária INDEFERIDO

19 PMB0082/17 88-0 AG02096373 HBJ-0872 16/10/2017 009.ª Ordinária INDEFERIDO

20 PMB0099/17 93-1 AG02098808 P W D -
5899

16/10/2017 009.ª Ordinária INDEFERIDO

21 PMB0113/17 129-0 AG02096532 CTF-3717 16/10/2017 009.ª Ordinária INDEFERIDO

22 PMB0116/17 134-0 AG02094972 H M N -
0122

16/10/2017 009.ª Ordinária INDEFERIDO

23 PMB0118/17 131-6 AG02094893 G M G -
7749

16/10/2017 009.ª Ordinária INDEFERIDO

24 PMB0125/17 147-7 AG02094350 GYI-7184 16/10/2017 009.ª Ordinária INDEFERIDO

25 PMB0126/17 135-9 AG02095061 GKS-9386 16/10/2017 009.ª Ordinária DEFERIDO

26 PMB0130/17 140-0 AG02095285 PYC-4501 16/10/2017 009.ª Ordinária DEFERIDO

27 PMB0132/17 106-1 AG02095599 HBJ-1046 16/10/2017 009.ª Ordinária INDEFERIDO

28 PMB0135/17 151-0 AG02096937 H M U -
4266

16/10/2017 009.ª Ordinária INDEFERIDO

29 PMB0140/17 152-8 AG02097070 HIJ-6279 16/10/2017 009.ª Ordinária DEFERIDO

30 PMB0161/17 113-9 AG02099851 G V W -
4568

16/10/2017 009.ª Ordinária DEFERIDO

31 PMB0166/17 174-8 E10039897 O Q W -
4102

16/10/2017 009.ª Ordinária INDEFERIDO

32 PMB0158/17 97-4 E100000209 OPH-0060 16/10/2017 009.ª Ordinária INDEFERIDO

Encerrou-se a sessão lavrando-se a presente ata, que deverá ser publicada no Diário Oficial do Município de Barba-
cena – MG e-DOB, assinada por mim, secretária executiva  e pelos membros presentes, Wanderley José Miranda, 
(presidente), Odilon Grossi Couto, (membro), Hugo Eleutério da Silva (membro. Das decisões da JARI cabem 
recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao Conselho Estadual de 
Trânsito de Minas Gerais - CETRAN/MG, Rua Bernardo Guimarães, nº 1.468, Funcionários - BH/MG - CEP 30140-
081. O Recurso deverá ser protocolado na JARI / Barbacena.

Publique-se na forma da lei
Cacilda de Araújo Silva

Secretária Municipal de Governo

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
Secretário: Aderbal Neves Calmeto

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
- SEPLAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA  - PP Nº 021/2017 – PRC Nº 033/2017 -  Objeto : Registro de Preços 
para futura e eventual  aquisição de Kits para laboratório, visando atender a demanda do Laboratório Municipal,  
através da  Secretaria Municipal  de Saúde Pública e Programas Sociais -  SESAPS, adjudicado ao licitante vence-
dor,   LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA, inscrito no  CNPJ sob nº 22.536.130/0001-86 ; lote único; valor total  
R$ 91.450,00 (noventa e um mil, quatrocentos e cinquenta reais). HOMOLOGAÇÃO: 05/10/2017 . Barbacena, 
16/10/2017. Luis Alvaro Abrantes Campos. Prefeito Municipal.

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - J A R I / PMB
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PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE 
BARBACENA

Presidente: Odair José Ferreira

Publique-se na forma da lei
Cacilda de Araújo Silva

Secretária Municipal de Governo

RESUMO DA ATA 044/2017 - 003ª Sessão Solene - 
30.06.2017 - 1º Período – 1º Ano da Legislatura - 
SESSÃO SOLENE DE HOMENAGEM À MARIA APARE-
CIDA LEAL DE ANDRADA - Aos trinta dias do mês de 
junho do ano de dois mil e dezessete, às 19h, na Câ-
mara Municipal de Barbacena, reuniu-se solenemente 
para a cerimônia de condecoração à senhora Maria 
Aparecida Leal de Andrada (Dona Cidinha Andrada), 
viúva do saudoso deputado José Bonifácio Tamm de 
Andrada, o Zé Bodeco, com a Medalha do Mérito Le-
gislativo, por indicação do vereador José Jorge Emídio 
(PDT) aprovado pelo plenário soberano desta Casa. A 
sessão foi presidida pelo presidente da Câmara Muni-
cipal de Barbacena, Odair José Ferreira (REDE). Dan-
do seguimento, o mestre de cerimônias convidou os 
vereadores para ocuparem seus lugares: Amarílio 
Augusto de Andrade (PSC), José Jorge Emídio (PDT), 
Flávio Maluf Caldas (PV), Ilson Guilherme de Sá 
(PRB), José Antônio Nunes Magri (PRB) E Nilton César 
de Almeida (PSB).   Em seguida o mestre de cerimô-
nia compôs a Mesa de Honra convidando José Bonifá-
cio Tamm de Andrada, Deputado Federal; Angela 
Maira Kilson, Vice-prefeita de Barbacena; Dr. Doorgal 
Gustavo Borges de Andrada, Desembargador; Martim 
Andrada, ex-prefeito de Barbacena e sobrinho da ho-
menageada; Doorgal Andrada, Vereador em Belo Ho-
rizonte; Fábio Borges de Andrada, Diretor da Faculda-
de de Medicina de Barbacena; José da Silva Filho, 
Diretor Geral da Universidade Presidente Antônio 
Carlos – UNIPAC; José Francisco Milagres Primo, Se-
cretário Municipal de Finanças de Barbacena; Lafayet-
te Andrada, Deputado Estadual. Registrou ainda a 
presença das autoridades Maria Leite Castro, repre-
sentando a Academia Barbacenense de Letras; Mário 
Raimundo de Melo, ex-vice prefeito de Barbacena; 
Luis Carlos Rocha de Paula, Secretário Municipal de 
Educação; Tarcísio Washington, ex-prefeito de Barba-
cena; Tadeu José Gomes, ex-vereador; João Bosco de 
Abreu, ex-vereador; Cristovam Abranches, ex-verea-
dor; Luiz Lúcio de Almeida, ex-vereador; Jorge Arnal-
do Nascimento, Diretor do Museu Municipal de Barba-
cena; Fernando Maluf, ex-vereador; Auxiliadora Maluf, 
representando a OAB feminina; Reinaldo Fortes; Beto 
Santos, ex-vereador; Sandro Heleno, ex-vereador; 
Reinando Freitas, Subsecretário Municipal de Comuni-
cação; Flávio Dani Franco, presidente da Associação 
Comercial e Industrial de Barbacena - Acib; Cláudio 
Paiva, presidente do PSD; Marcelo Miranda, editor do 
Jornal Folha de Barbacena. Atendendo a uma deter-
minação do senhor presidente o mestre de cerimônia 
convocou os vereadores Nilton César, José Antônio 
Magri e Ilson de Sá para encaminhar até o plenário da 
Casa a homenageada da noite, Maria Aparecida Leal 
de Andrada.  Assumido a presidência da sessão, Odair 
Ferreira convidou o vereador Amarílio Andrade (PSC) 
para a realização da leitura de um versículo bíblico de 
acordo com o Regimento Interno da Casa. Amarílio 
Andrade: “Deus abençoa a família de quem é fiel a 
Ele. Crescer em uma família que ama e serve a Deus 
é um grande privilégio. Os pais devem ensinar os fi-
lhos sobre Deus e os filhos devem honrar os pais. 
Todos devem ajudar os membros mais fracos e vulne-
ráveis da família. A família é o lugar ideal para refletir 
o amor de Deus”.  Dando continuidade, o Senhor Pre-
sidente convidou a todos para cantar o Hino Nacional 
Brasileiro e o Hino Oficial do Município de Barbacena. 
Assumindo novamente a palavra, o mestre de cerimô-

nia convidou o presidente da Câmara Municipal, Odair 
Ferreira para ocupar o dispositivo de destaque; e so-
licitou o vereador Nilton César, Secretário de Mesa 
Diretora a ocupar a cadeira da Presidência. Também 
convidou o vereador José Jorge Emídio, autor da ho-
menagem, para ocupar lugar de destaque. Convidou 
em seguida a homenageada, Maria Aparecida Leal de 
Andrada, a ocupar o lugar de destaque para receber 
a homenagem do povo de Barbacena, através da Câ-
mara Municipal, que recebeu a Medalha Ordem do 
Mérito Legislativo de Barbacena que tem por finalida-
de galardoar as pessoas físicas ou jurídicas, nacionais 
ou estrangeiras, que pelos serviços e méritos excep-
cionais prestados ao município, Estado ou Nação, te-
nham se tornado merecedoras do especial reconheci-
mento da Câmara Municipal de Barbacena. Neste 
momento solicitou que o presidente retornasse a as-
sumi a cadeira da Presidência. O Senhor Presidente 
assumiu os trabalhos e convidou o orador oficial da 
noite, vereador José Jorge Emídio (PDT), para seu 
discurso na tribuna. Com a palavra José Jorge Emídio: 
Atrás de um grande homem, há sempre uma grande 
mulher. É impossível começar essa singela homena-
gem, sem fazer referência a este ditado popular, que 
se aplica com imenso significado à senhora Maria 
Aparecida Leal de Andrada, nossa querida dona Cidi-
nha, que ao longo de seus quase 80 anos, dedicou 
sua vida a abraçar e acolher Barbacena. Se houvesse 
a possibilidade de tonar pessoas em patrimônios da 
humanidade, sem dúvida a senhora seria uma delas. 
Hoje, ao olharmos um pouco adiante para o Solar dos 
Andradas, vemos sua imagem ao lado do saudoso 
deputado José Bonifácio, o Zé Bodeco.  Durante anos, 
vimos essa esposa zelosa, ao lado de seu marido, 
apoiando-o, cuidando da casa e de todos, enquanto 
este saia às ruas para fazer a valorosa política. Mãe 
de Barbacena. Orou, lutou e zelou por seus 8 sobri-
nhos mais próximos, alguns aqui presentes. Sabemos 
então e admiramos o carinho de todos pela senhora, 
em especial o nosso Martim, que lacrimeja e brilha os 
olhos ao falar de ti. Seu legado de amor por esta ci-
dade, faz de ti mulher especial, conhecida, amada e 
respeitada. Essa Casa Legislativa, se iluminou para 
esta homenagem, pois todos os parlamentares sa-
bem da Vossa, indiscutível dedicação. Seu nome foi 
então saudado por vários edis. Mas, também não 
posso deixar de falar um pouco de sua história. E 
porque tal homenagem se faz justa. Dona Cidinha 
passou sua infância aqui, foi aluna da Escola Estadual 
Adelaide Bias Fortes e da Escola Estadual Professor 
Soares Ferreira. Teve efetiva participação, como vo-
luntária, na instalação da APAE, onde até hoje é lem-
brada por seus inúmeros serviços prestados. Ah, 
meus amigos! É quase impossível descrever tudo o 
que esta dama representa para nós. Que está home-
nagem, sirva para que as gerações futuras se lem-
brem de Dona Cidinha, como deve ser lembrada, uma 
mulher positiva, de garra, acolhedora. Por fim, quero 
falar da importância desta Medalha – Grau Mérito, 
concedida àqueles de destaque em nossa sociedade. 
Há anos, procuramos homenagear pessoas que te-
nham, de fato, contribuído para nosso engrandeci-
mento e vida.  Senhora Maria Aparecida Leal de An-
dada sua presença aqui, mostra mais uma vez o 
quanto és merecedora dessa honraria, que ainda é 
pouco para dignificar tamanha grandeza e zelo por 
Barbacena. Nos rendemos a seus encantamentos. Pe-
dimos ao nosso Pai Celestial, vida em abundância, 
para que todos, em especial as mulheres, se inspira-
rem em tantas qualidades. Com emoção, encerro 
meu simples discurso, dizendo que algumas pessoas 
deveriam ser eternas!” Encerando do vereador José 
Jorge Emídio, o Senhor Presidente chamou para fazer 
uso da palavra a homenageada da noite, Maria Apa-
recida Leal de Andrada. Com a palavra a homenagea-
da: “Não fiquem assustados, porque não vou fazer 
discurso enorme, para vocês não ficarem com sono e 
não prestarem atenção. Agradeço a todos vocês que 
vieram. Os rostos conhecidos, amados, queridos que 
me acompanharam a vida inteira. Na luta, na vitória. 
E quando a gente perdia estava todo mundo junto. 

Estou vendo o rosto de cada um de vocês, é uma 
alegria que passa para mim, que gostam de mim, que 
me aceitam como sou. Agradecer ao vereador José 
Jorge Emídio e a seus companheiros, porque ele lan-
çou meu nome e todos votaram a favor. Eu fui aceito 
de bom grado pela Casa. De maneira que sinto esta 
necessidade enorme de agradecer a todos que fize-
ram esta homenagem e me tornando uma mulher 
muito feliz. Muito obrigado a todos vocês. E chamo o 
Martim, meu sobrinho querido, para fazer uma home-
nagem a vocês”. Neste momento o Senhor passou a 
palavra para o ex-prefeito de Barbacena, Martim An-
drada.  “Por delegação gentilíssima e honrosa da ho-
menageada, foi-nos dada em seu nome a oportunida-
de para expressar sua gratidão pela Honraria que 
aqui hoje recebe, concedida pelo Poder Legislativo 
Municipal. Ao ouvirmos as palavras do ilustre verea-
dor José Jorge Emídio, registramos a gratidão ao ges-
to nobre da Câmara Municipal e aos termos eloquen-
tes que aqui desta tribuna proferiu o orador a 
respeito da D. Cidinha. E inspirado na fala do amigo 
Vereador, podemos também render publicamente a 
gratidão por tudo o que a D. Cidinha representa nas 
suas diversas dimensões: manifestas na família, na 
sociedade, no campo social, na política, enfim, na sua 
indispensável presença nas nossas vidas e na vida da 
comunidade barbacenense. Recebi esta gratificante 
convocação, não apenas emocionado por representá
-la e também à minha família, mas envaidecido tam-
bém por ter novamente a oportunidade de voltar à 
tribuna desta Casa, neste velho Palácio da Revolução 
Liberal de tantos movimentos políticos e mobiliza-
ções, onde exerci o valoroso mandato de vereador até 
2004, do qual tenho boas e alegres recordações, para 
logo em seguida ocupar o prestigioso cargo de Prefei-
to Municipal de nossa terra em 2005, do qual também 
guardo memorável lembrança. Vemos ainda, Sr. Pre-
sidente, nesta solenidade, uma demonstração de 
apreço à memória do ex-deputado José Bonifácio 
Tamm de Andrada, o saudoso Zé Bodeco, falecido es-
poso da homenageada, que indiscutivelmente partici-
pou de forma ativa da história de Barbacena e de 
momentos importantes da história do Estado de Mi-
nas Gerais. Com certeza esta noite é para a homena-
geada um momento impar de satisfação. Nesta grata 
ocasião, certamente relembra todos os momentos vi-
vidos que aqui foram relatados pelo anterior orador. 
Soa também, Sr. Presidente, como que... um presen-
te, pois a homenageada fará daqui a 3 dias seu octa-
gésimo aniversário, no dia 3 de julho. Relembrando 
ainda que seu falecido esposo teria aniversariado há 
4 dias, em 26 de junho passado, quando faria 82 anos 
de idade. Como aqui já dito, Cidinha foi casada com o 
saudoso ex-deputado José Bonifácio, o popular Zé 
Bodeco, por quase 48 anos. Casamento este realizado 
em 17 de julho de 1960, na Igreja de Bom Jesus do 
Matosinhos, em Congonhas do Campo. É ela filha do 
militar do Exército Brasileiro Ignácio Estillac Leal, pri-
mo do Gen. Estillac Leal, ministro da Guerra do gover-
no Constitucional de Getúlio Vargas, e da professora 
Hilda Silva Estillac Leal, ex-servidora do antigo Hospi-
tal Colônia, ambos com origens em Araguari e Bauru 
e Passa Quatro, respectivamente. Embora nascida em 
Itajubá, no sul de Minas, e tendo antes passado por 
Divinópolis e Carandaí, chegou a Barbacena com ape-
nas 2 anos de idade, em 1939, e na ocasião se insta-
la com seus familiares nas imediações do Bairro do 
Campo e Bairro São Geraldo. É a segunda filha de 
três. Seus irmãos: Mario Wilson Estillac Leal, já faleci-
do e Vera Isa da Silva Leal que a acompanha neste 
momento. Dos seus diversos tios, aqui em Barbacena 
permaneceu Mário Thomé da Silva, ex-funcionário da 
antiga Sericícola e ex-diretor da antiga Escola Agro-
técnica Federal, casado que foi com Letícia Rossetti 
da Silva, antigos moradores do Bairro do Campo. Mu-
lher simples, que sempre predominou em seus atos a 
generosidade, manteve em toda a sua vida um ideal 
cristão. De seu pai herdou o jeito afável e carinhoso e 
de sua mãe herdou o trato fino com as pessoas e a 
grande disposição de luta. Ex-aluna do então Grupo 
Escolar Adelaide Bias Fortes e da EE Prof. Soares Fer-
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reira e antes de atuar, com o seu jeito simples e perfil 
discreto, no cerne do movimento político barbacenen-
se por décadas como coadjuvante junto à família de 
seu marido a partir de 1960, Cidinha trilhou o cami-
nho de dedicação ao serviço social e educacional. 
Prestou serviços no Ministério da Educação e Cultura, 
lotada no Fundo Nacional de Ensino Médio, no Rio de 
Janeiro, então Capital Federal, aonde era a responsá-
vel por organizar e liberar bolsas de estudos do go-
verno Federal. Mais tarde, de volta a Barbacena e já 
casada, participa, como voluntária, dos primeiros mo-
mentos da instalação da antiga ABAE de Barbacena, 
hoje APAE, e da construção da sede atual que fora 
transferida do bairro São José, cujos recursos foram 
alocados pelo deputado Bonifácio Andrada. Com o 
seu casamento com o saudoso Zé Bodeco passa a 
integrar a família Andrada e a viver nos meios políti-
cos e públicos por dezenas de anos, alternando-se a 
vida social entre a Capital Belo Horizonte, o Solar dos 
Andradas em Barbacena e a tradicional Fazenda do 
Belém em Antonio Carlos. Ao lado do marido, de seu 
sogro Dr. Zezinho, de sua sogra D. Vera, e sempre 
solidária acompanhando e apoiando seu cunhado o 
dep. Bonifácio Andrada nas diversas lutas políticas 
que empreenderam, participa então de diversos mo-
mentos da vida social barbacenense e mineira. D. 
Vera Tamm de Andrada e D. Cidinha, sempre duas 
presenças marcantes na sacada do Sobrado dos An-
dradas nos episódios da Semana Santa. Junto com d. 
Vera, e mesmo depois de sua passagem, foi ela uma 
constante no Solar dos Andradas com sua suave pre-
sença e grande coração, atenta a tudo e a todos indis-
tintamente.  Participa, presencia e acompanha as 
atividades comunitárias de seu marido, que sempre 
teve como característica o contato pessoal e direto, o 
corpo-a-corpo, com os cidadãos e lideranças políticas 
e sociais. Desportista que era seu esposo, D. Cidinha 
viveu dias memoráveis com as glórias conquistadas 
pelo Villa do Carmo. Conheceu e vivenciou também a 
árdua e dura vida dos cidadoas do campo, pois acom-
panhava seu marido nos meios rurais, este um entu-
siasta que era das atividades agropecuárias, um rura-
lista por natureza. Vivemos hoje, senhoras e senhores, 
momentos de fragilidades e incertezas no cenário 
nacional. A vida pública é um exercício aberto e cons-
tante de desprendimento. Aquele que se dedica a 
este mundo deve saber divisar sempre que o sacrifício 
da individualidade e dos propósitos pessoais é ineren-
te a fazer da coisa pública o seu trabalho cotidiano. 
Assim, quando uma Casa Legislativa, além de sua 
missão primeira, que é legislar e fiscalizar, se dedica 
também a evocar os valores morais e humanos de 
nossa comunidade na noite de hoje, exaltando a figu-
ra de Cidinha Andrada, nada mais faz do que nos si-
nalizar que estes são os referenciais a serem segui-
dos. É com emoção, Sr. Presidente, que ela recebe 
este grau de honraria, ocasião de alegria e contenta-
mento, um marco na sua existência, pois poucos re-
cebem em vida homenagens como esta. A conquista 
desta honraria, Sr. Presidente, não representa apenas 
o esforço de um indivíduo, mas da mobilização de 
forças de todos aqueles que no decorrer da vida par-
ticiparam para as realizações e o enfrentamento das 
dificuldades. Evidente que este reconhecimento tem 
ligação extrema e forte não somente com a jornada 
que a homenageada trilhou ao lado de seu falecido 
esposo, mas também com a dos familiares deste, 
quais sejam, o seu sogro Dr. Zezinho Bonifácio, sua 
sogra D. Vera, seus cunhados Bonifácio Andrada e 
Luiza Maria, seus sobrinhos (vários) e seus sobrinhos 
netos (vários também), que tiveram colaboração dire-
ta para que ela pudesse estar aqui hoje recebendo 
esta grande honraria. Finalizo, Sr. Presidente, estas 
palavras de agradecimento em nome da homenagea-
da e de minha Família lembrando Cícero, o grande 
orador romano: Nenhum dever é mais importante do 
que a gratidão. Este gesto, de homenagem do povo 
de Barbacena por seus legítimos representantes à Ci-
dinha Andrada, ficará, com certeza, registrado de for-
ma indelével em algo muito maior do que a moldura 
de um quadro; ficará registrado, como nos fala Antís-

tenes, de Atenas, na memória do coração, onde se 
devem recolher as sinceras manifestações de carinho, 
a acolhida e o reconhecimento que a homenageada 
aqui  hoje  recebe desta Casa. Por certo, que a Câma-
ra Municipal por meio de Vossas Excelências senhores 
vereadores , Sr. Presidente, está prestando homena-
gem a uma senhora, a uma grande figura desta cida-
de,  que muito ama,  e que junto de seu falecido 
marido e da Família Andrada sempre lutou e luta pelo 
desenvolvimento de nosso povo e de nossa cidade. 
Agradecidos, senhoras e senhores, despedimos todos 
nós, homenageada e familiares, com muito carinho e 
com um grande e afetuoso abraço. Boa noite”. De 
volta com a palavra, o Senhor Presidente registrou 
também a presença do professor Edson Brandão, que 
é historiador. Fez também uma saudação a todos os 
profissionais da imprensa. Em nome do Poder Legisla-
tivo e da Mesa Diretora da Câmara Municipal prestou 
uma simples, mas grandiosa homenagem à ex-pri-
meira dama do município de Barbacena, Ondina An-
drada; e convidou o Edson Brandão, o presidente da 
Associação Comercial e Industrial de Barbacena, Flá-
vio Dani Franco e a Ana Corina para entregar as flores 
a ela. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente 
determinou o encerramento da presente sessão às 
20h54. Eu, Márcio Cleber da Silva Costas, redator de 
atas em exercício, lavrei a presente Ata que após lida 
e aprovada será devidamente assinada pelos Srs. Pre-
sidente e Secretário.Presidente: Vereador Odair José 
Ferreira.

RESUMO DA ATA 059/2017  - 050ª Sessão Ordiná-
ria  29.08.2017 - 1º Período - 1º Ano da Legislatura 
- Presidente: Vereador Odair José Ferreira (REDE) - 
Secretário: Vereador Nilton Cézar de Almeida (PSB) 
- Vereadores Presentes: Conforme registro em livro 
próprio.PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁ-
RIO: 19:25 - “Do homem são as preparações do co-
ração, mas do SENHOR, a resposta da boca. (Provér-
bios, 16-18) - I - Leitura e Discussão das Atas - Atas 
057 e 058/2017- APROVADAS POR UNANIMIDADE.
II - Leitura da Correspondência e Comunicações - Ofí-
cio nº 147/17 - Gabinete do vereador José Newton 
de Faria - Atestado medido justificando ausência na 
sessão ordinária 49ª da Câmara Municipal de Barba-
cena. III- Apresentação de proposições - Do vereador 
Amarílio Andrade (PSC): - Requerimento nº 110/17 
– Solicitando um voto de pesar pelos passamento da 
Dona Maria da Glória Paes Fortes Feres.  - Do vere-
ador Ewerton Horta (PMDB): - Indicação nº 822/17 
- Solicita informações sobre os dados estatísticos de 
atendimentos às mulheres vítimas de violência desde 
o ano em que foi criada a Casa Mulheres pela Paz, 
extinta em 2014, até a presente data, quando esta 
tem o atendimento está sendo realizado pelo CREAS; 
- Indicação nº 823/17 - Solicita que seja disponível no 
site oficial desta Casa um link onde será possível a po-
pulação obter os dados sobre os relatórios apresen-
tados pelos conselhos municipais.O vereador Ewerton 
Horta (PMDB) fez uso da palavra. - Do vereador José 
Jorge Emídio (PDT): - Indicação nº 817/17 - Solicita 
construção de uma passarela para pedestres entre os 
bairros Santa Maria e Nove de Março.O vereador José 
Jorge fez uso da palavra. - Da vereadora Vânia Castro 
(PMDB): - Indicação nº 440/17  Solicita patrolamento, 
calçamento e ou asfaltamento, capina e limpeza da 
Rua Verônica Inácia Batista, Água Santa; - Indicação 
nº 439/17 - Solicita recuperação do calçamento, ca-
pina, e limpeza da Rua Dr. Armando Oliveira Brasil, 
Fátima; - Indicação nº 441/17 - Solicita recuperação 
asfáltica, capina e limpeza da Rua José Belmiro, Água 
Santa; - Indicação nº 442/17 - Solicita capina e lim-
peza da Rua Rio Grande do Sul, Fátima; - Indicação 
nº 443/17 - Solicita patrolamento, calçamento, capina 
e limpeza da Rua Glória Berenguer, Guarani; - Indi-
cação nº 444/17 - Solicita patrolamento, calçamento 
e ou asfaltamento da Rua Mário Sebastião Turquete, 
João Paulo II; - Indicação nº 445/17 - Solicita recu-
peração asfáltica, capina e limpeza da Rua Nossa Se-
nhora da Piedade, Água Santa; - Indicação nº 446/17 
- Solicita patrolamento, calçamento e ou asfaltamento 

da Rua Capitação Aviador Wellington de Castro, Água 
Santa; - Indicação nº 447/17 - Solicita recuperação 
asfáltica da Rua Marco Antônio Vieira, Água Santa; - 
Indicação nº 448/17 - Solicita recuperação asfáltica 
da Rua Sargento Tomé dos Santos, Bairro Água San-
ta; - Indicação nº 449/17 - Solicita recuperação, cal-
çamento, capina e limpeza da Rua Severino Bernardo, 
Fátima; - Indicação nº 450/17 - Solicita recuperação 
do calçamento da Rua Alberto Vieira, Bom Pastor/; 
- Indicação nº 451/17 - Solicita recuperação do cal-
çamento, capina e limpeza da Rua Antônio Marins de 
Lima, Jardim; - Indicação nº 452/17 - Solicita identi-
ficação do proprietário do lote na Rua João Bertola, 
para que execute o serviço de limpeza, capina de seu 
terreno; - Indicação nº 453/17 -  Calçamento e ou 
asfaltamento, capina e limpeza da Rua João Bertola, 
Dom Bosco.  - Do vereador Edson Rezende (PT) - Me-
morial - Michel Miguel Elias Temer - Os vereadores da 
Câmara Municipal de Barbacena vem por intermédio 
deste manifestar-se contra a privatização da Compa-
nhia Energética de Minas Gerais - CEMIG; - Indicação 
nº 806/17 - Solicita colocação de bueiros para capta-
ção de águas pluviais na Rua Luiz Cláudio dos Santos, 
Nova Suíça; - Indicação nº 805 - Solicita que seja ve-
rificada a situação da Rua Augusta Ferreira de Paula, 
Nova Suíça; - Requerimento nº  103/17 - Ao Senhor 
Prefeito para que informe quais ruas do Bairro Nova 
Suíça contam como asfaltadas. - Do vereador Carlos 
Dú (PMDB) - Requerimento nº 067/17 - Ao Senhor 
Prefeito para que realize um convênio entre a SU-
TRAM e a Guarda Municipal designando servidores da 
Guarda Municipal para fiscalizar o trânsito nas vias e 
logradouros do município; - Requerimento n° 056/17 
- Ao Senhor Prefeito para que repasse a esta Casa 
informações referentes à situação da área de terre-
no desapropriado pelo município no Bairro Diniz, que 
se encontra abandonada naquela região, bem como 
documentação probatória.- Do vereador Nilton Cézar 
de Almeida (PSB): - Requerimento nº 107/17 - Os ve-
readores que o presente sub escrevem vem requerer 
audiência púbica para questões ligadas ao pedágio 
localizado no km 741 da BR 040, Correia de Almeida. 
O vereador Nilton César (PSB) fez uso da palavra. O 
vereador Thiago Martins (PT) fez uso da palavra pela 
ordem.PROJETO PROTOCOLADO NA CASA - Proj. Lei 
nº 100/17 - Estabelece o Programa de Recuperação 
Fiscal – REFIS/17 e dá outras providências – Aut. Exe-
cutivo. SEGUNDA PARTE - ORDEM DO DIA - HORÁ-
RIO: 19h55 - Discussão e Votação de Projetos - Neste 
momento, às 19h55, o Senhor Presidente suspendeu 
a sessão para que as lideranças pudessem decida 
sobre a vinda da Secretária Municipal de Obras na 
sessão da próxima quinta-feira. O Senhor Presidente 
reabriu a sessão às 19h57. O vereador José Newton 
(PSL) fez uso da palavra pela ordem.O vereador Ed-
son Rezende (PT) fez uso da palavra pela ordem. O 
vereador Flávio Maluf (PV) fez uso da palavra pela 
ordem. O Senhor Presidente prestou alguns esclare-
cimentos aos presentes. O vereador José Jorge (PDT) 
fez uso da palavra pela ordem. O vereador Nilton Cé-
sar (PSB) fez uso da palavra. O vereador José Jorge 
retornou a usar a palavra. O vereador Thiago Martins 
(PT) fez uso da palavra pela ordem. O Amarílio Andra-
de (PSC) fez uso da palavra como líder do governo.O 
Senhor Presidente novamente prestou alguns esclare-
cimentos ao público presente. O vereador José New-
ton (PSL) fez uso da palavra pela ordem. O vereador 
Thiago Martins (PT) fez uso da palavra pela ordem. O 
vereador Edson Rezende (PT) fez uso da palavra pela 
ordem. O vereador Ilson Guilherme (PRB) fez uso da 
palavra como líder. Neste momento o vereador Ilson 
de Sá concedeu uma parte ao vereador Ewerton Hor-
ta e também ao vereador José Newton. 

ERRATA
-   Na Portaira nº. 316//17, publicada no e-DOB – Di-
ário  Oficial do Município do dia 11.10.17, onde se lê 
“José Nunes Magri”,  leia-se “José Antônio Nunes Ma-
gri”, em 16.10 - Vereador Odair José Ferreira (Rede) 
– Presidente.
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