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BARBACENA, QUARTA-FEIRA, 18 DE AGOSTO DE 2021

EXTRATO DE PORTARIA ASSINADA PELO
EXMO SR PREFEITO MUNICIPAL

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento

Secretário: Gilberto Cardoso Ramos Júnior

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO - SEPLAN

CREDENCIAMENTO

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

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 22.823 - TORNAR nula e sem efeito a Portaria nº 22.788, de 
20.07.2021. Barbacena, 18 de agosto de 2021.

Extrato de Termo de Credenciamento nº 001/2021. Credenciante: Município de 
Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de Pla-
nejamento e Gestão - SEPLAN, do Sistema Municipal de Previdência e Assistência 
ao Servidor - SIMPAS, do Serviço de Água e Saneamento - SAS, da Secretaria 
Municipal de Saúde - SESAP, do Fundo Municipal de Saúde. Credenciada:COOPE-
RATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA 
MATA - SICREDI VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA RS/MG, empresa inscrita no 
CNPJ sob o nº 87.780.284/0001-64. Processo nº 075/2019 - Inexigibilidade Licita-
tória nº 003/2019. Objeto: Credenciamento de Instituição Bancária para concessão 
de empréstimos e financiamentos mediante consignação facultativa em folha de 
pagamento de servidores municipais ativos e inativosda Administração Direta e 
Indireta do Município de Barbacena. Data de assinatura: 16/08/2021. Vigência: 
12 (doze) meses. Nome das partes que assinam: Carlos Augusto Soares do Nas-
cimento (Prefeito Municipal), Gilberto Cardoso Ramos Júnior (Secretário Municipal 
de Planejamento e Gestão - SEPLAN), Fábio Russo Guimarães (Diretor Geral do 
Sistema Municipal de Previdência e Assistência ao Servidor - SIMPAS), Daniel Sal-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – CREDENCIAMENTO – PROCESSO Nº 
054/2021 - IL Nº 005/2021 - Objeto: credenciamento de instituições Bancárias/Fi-
nanceiras e/ou Cooperativas de Crédito, legalmente constituídas, para prestação de 
serviços visando o recebimento de impostos, taxas, contribuições, créditos decor-
rentes de Dívida Ativa e quaisquer outras receitas do Município de Barbacena, por 
quaisquer contribuintes, que deverão ser autenticadas mecanicamente, através de 
débito automático ou recebimento digital - CREDENCIADO: BANCO COOPERATIVO 
SICOOB S.A. – CNPJ: 02.038.232/0001-64. Marcos Vinícius do Carmo – Presidente 
em exercício da Comissão Permanente de Licitação.

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Extrato Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 047/2018. 
Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Se-
cretaria Municipal de Saúde - SESAP, e do Fundo Municipal de Saúde Pública/FMS, 
inscrito no CNPJ nº 14.675.553/0001-59. Contratado: LABORATÓRIO DE ANÁLISES 
MOURA BRASIL LTDA, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 02.564.323/0001-33. 
Processo Licitatório nº 088/2018 - Inexigibilidade Licitatória nº 002/2018. Objeto: 
Prorrogar o prazo constante da “Cláusula Dez - Da Vigência”, ficando prorrogado 
por mais 12 (doze) meses, a contar do dia 01.09.2021 expirando em dia de igual 
número (art. 132, § 3º, do CC/02 e do art. 57, II, da LLC/93), e adequar a rubrica 
orçamentária prevista na “Cláusula Terceira - Da Dotação Orçamentária”. Data de 
assinatura: 11/08/2021. Nome das partes que assinam: Carlos Augusto Soares do 
Nascimento (Prefeito Municipal), Arinos Brasil Duarte Filho (Secretário Municipal de 
Saúde - SESAP), e Juscileia Gomes de Oliveira (Contratada).

EXTRATO DE RESCISÃO
Extrato de Termo de Rescisão - Partes: Município de Barbacena – CNPJ 
17.095.043/0001-09, através do Secretaria Municipal de Educação, Desporto e 
Cultura - SEDEC, e Associação dos Servidores do Instituto Federal de Educação 
Ciências e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais – Campus Barbacena - ASEAB, 
CNPJ: 19.557.338/0001-54. Objeto: O presente termo tem por objeto a RESCISÂO, 
por previsão contratual, ante à ausência de renovação (cláusula 14.2) do Termo 
de Fomento do Projeto Social de Natação de Barbacena, nº 002/2019, dada por 
contratação direta, com dispensa de chamamento público. Data de assinatura: 09 
de julho de 2021. Assinam: Pelo Município de Barbacena, José Aloísio Dias, Prefei-
to Municipal (em exercício), Mara Cristina Piccinin de Souza, Secretário Municipal 
de Educação, Desporto e Cultura – SEDEC e pela ASEAB, Maria Clara de Almeida 
Wamser.

garello (Diretor Geral do Serviço de Água e Saneamento - SAS),Arinos Brasil Duarte 
Filho (Secretário Municipal de Saúde - SESAP), Paulo César Zanini Prina (Entidade 
Credenciada), e Vilmar Guarda Rodrigues (Entidade Credenciada). Gerência e Fis-
calização: Eduardo Vitório de Souza.

Diretor: Fábio Russo Guimarães

SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR - SIMPAS

EXTRATO DE PORTARIAS
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 23/2021 - CONCEDER pensão por morte, de acordo com o art. 40, 
§ 7º, I, da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Cons-
titucional nº 41/2003, e art. 229, II, a, da Lei Municipal nº 3.245/1995, a Elenice 
Maria Campos, CPF nº 831.030.826-49, filha inválida da servidora pública aposen-
tada Nilda Maria de Paula Campos, CPF nº 007.596.856-81, matrícula nº 25.594, 
conforme Parecer nº 395/2021 exarado pela Consultoria Geral do Município, com 
efeito retroativo à data do requerimento ocorrido em 04.09.2019. Barbacena, 05 de 
agosto de 2021. Fábio Russo Guimarães - Diretor do SIMPAS.

PORTARIA Nº 24/2021 - CONCEDER pensão por morte, de acordo com o art. 40, 
§ 7º, II, da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Cons-
titucional nº 41/2003, e art. 229, I, a, da Lei Municipal nº 3.245/1995, a Andréia 
da Conceição de Oliveira Carvalho, CPF nº 983.570.266-72, cônjuge do ex-servi-
dor público Paulo Sérgio Lopes de Carvalho, CPF nº 782.893.196-49, matrícula nº 
1187/01, conforme Parecer nº 427/2021 exarado pela Consultoria Geral do Muni-
cípio, com efeito retroativo à data do óbito ocorrido em 27.07.2021. Barbacena, 11 
de agosto de 2021. Fábio Russo Guimarães - Diretor do SIMPAS.

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
Presidente: Ewerton José Duarte Horta Júnior

RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO Nº. 371/2021

A Presidência da Câmara Municipal de Barbacena, nos termos do art. 45, inciso IV 
da Constituição do Município de Barbacena, promulga a seguinte:
RESOLUÇÃO
“Cria a Biblioteca da Câmara Municipal de Barbacena denominada “Biblioteca Pro-
fessor Clodoaldo Dantas Mota.”
Art. 1º. Esta Resolução cria a Biblioteca da Câmara Municipal de Barbacena, de-
nominada “Biblioteca Professor Clodoaldo Dantas Mota” com a finalidade cultural 
e educativa.
Art. 2º. O acervo da biblioteca será constituído de livros já pertencentes à Câmara 
Municipal de Barbacena, bem como livros novos e usados, doados por particulares 
ou empresas interessadas.
Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal,
Barbacena/MG, aos 13 de agosto de 2021, 179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.

Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior
Presidente

(Projeto de Resolução nº. 004/2021 – Autoria Mesa Diretora da Câmara)

ATAS
ATA 016/2020 - 012ª Sessão Ordinária – 31.03.20 – 1º Período – 4º Ano da Legis-
latura. Presidente em exercício: Vereador José Jorge Emídio. Secretário “ad hoc”: 
Vereador Flávio Maluf Caldas. Vereadores Presentes: Conforme registro em livro 
próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30 “O que ama a corre-
ção ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. O homem 
de bem alcançará o favor do SENHOR, mas ao homem de perversas imaginações 
ele condenará. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos 
não será removida.” (Lucas 1:46) I - Leitura e Discussão das Atas: - 079/2019 – 
Aprovada por unanimidade. - 005/2020 – Aprovada por unanimidade. II – Leitura 
da Correspondência e Comunicações: - Ofício nº 018/202 – Gabinete da vereadora 
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Vânia Maria de Castro – Justificando sua ausência na reunião ordinária do dia 
24.03.2020. - Ofício s/nº 2020 – Gabinete do Prefeito agradecendo os convites das 
sessões solenes do Centenário Dr. José Eugênio Dutra Câmara e Dia Internacional 
da Mulher; - Balancete da Câmara Municipal do mês de fevereiro/2020; - Portaria 
nº 090/2020 – nomeação das comissões permanentes; - Ofício da EMATER encami-
nhado o Relatório Anual de Ações de Assistência Técnica e Extensão Rural – RAA. 
Com a palavra pela ordem o vereador Thiago Martins disse que não deveria vir hoje, 
bem como os demais colegas, mas dada a sua indignação com a situação ele resol-
veu vir. Afirmou existir uma pressão de alguns comerciantes para que seja reaberto 
o comércio em meio a pandemia. Isso é um ato de extrema irresponsabilidade e 
egoísmo contra a saúde dos outros. Afirmou que seguir as recomendações de um 
Presidente desmiolado é inconsequência, pois quem determina os protocolos são 
cientistas e médicos, ajudados por diversos enfermeiros e enfermeiras que estão 
nos hospitais do mundo todo dando suas vidas para ajudar os outros. E de forma 
inconsequente esse Presidente vem pregando que as pessoas saiam do isolamento. 
E não se conforma que comerciantes estejam mais preocupados com a economia 
do que com a vida das pessoas. E citou o exemplo de especialistas que têm dito que 
o mundo não será o mesmo, pois pessoas morrerão em grande número. E apelo 
para que o Prefeito sai de sua casa e comece a tomar as medidas necessárias para 
o combate da pandemia, pois a população precisa de um respaldo. A situação é 
séria, grave! É preciso que a população saiba que não há leitos disponíveis para 
toda a população, não tem como ser feito teste em todas as pessoas, por isso, o 
melhor é o isolamento social. E prevê que o isolamento durará, no mínimo, dois 
meses. Pediu que o Presidente retire o dinheiro dos impostos para ajudar a popula-
ção. E não concorda que o isolamento seja tão somente vertical. III- Apresentação 
de Proposições: - Do vereador José Jorge: - Indicação nº 121/2020 – Solicita ao Sr. 
Prefeito, para que encaminhe projeto de lei, autorizando as ligações de água, esgo-
to e energia elétrica nos imóveis não legalizados, mas que de alguma forma, seus 
moradores comprovem a posse legítima dos mesmos; - Indicação nº 122/2020 – 
Solicita ao Sr. Prefeito que encaminhe projeto de lei propondo que a Praça atual-
mente sem denominação, localizada entre as Ruas Coronel Cipriano Rodrigues de 
Miranda e o Senador Lúcio Bittencourt, Vilela, venha a ser denominada de Praça 
Walter Puiati; - Requerimento nº 012/2020 – Requer seja expedida moção de con-
gratulações para o Sr. Saulo do Prado Rodrigues; - Requerimento nº 016/2020 – 
Requer seja expedido um voto de pesar à família Salvador Firmino pelo falecimento 
do Sr. Valmir Salvador Cimino; - Requerimento nº 017/2020 – Requer seja expedido 
um voto de pesar às famílias Gava e Faria Pupo Nogueira pelo trágico falecimento 
da inesquecível Helena Gava Pupo de Faria; - Indicação nº 091/2020 – Solicito 
construção de rede pluvial na Rua Ubirajara Furtado de Jesus no Nova Suíça; - Da 
Mesa da Câmara: - Indicação nº 123/2020 – Os vereadores que o presente subs-
crevem vêm requerer a V.Exa., na forma regimental, ouvido o Plenário, seja a pre-
sente levada à apreciação do Sr. Prefeito para que encaminhe aos setores compe-
tentes as solicitações contidas no documento anexo; - Requerimento nº 020/2020 
– requer um voto de congratulações a Dra. Terezinha de Oliveira Ribeiro pelos rele-
vantes serviços prestados como proprietária do Laboratório Santa Terezinha; - Re-
querimento nº 019/2020 – Requer um voto de profundo pesar pelo falecimento da 
pequena Helena Gava Pupo de Faria, vitimada por um incêndio ocorrido no último 
domingo; - Requerimento nº 009/2020 – Requer um voto de congratulações ao Sr. 
Ronaldo José Vercesa de Carvalho Santos pelos relevantes serviços prestados como 
proprietário da Assessoria Esportiva Ronaldo Viannas na área de esportes em Bar-
bacena; - Requerimento nº 010/2020 – Requer um voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Sr. Antônio Francisco Coelho, ocorrido no dia 17 de janeiro de 2020; 
- Requerimento nº 011/2020 – Requer um voto de profundo pesar pelo falecimento 
da Sra. Margarida Helena da Cruz, ocorrido no dia 18/02/2020; - Requerimento nº 
009/2020 – Requer um voto de congratulações ao Dr. Bruno Soares de Melo Polca-
ro pelos relevantes serviços prestados como médico cardiologista na área de saúde 
em Barbacena; - Indicação nº 110/2020 – Solicita ao Sr. Prefeito que solicite aos 
setores competentes a possibilidade de colocar brinquedos para as crianças na 
Praça Edilson José Couto Rodrigues no Diniz II. - Do vereador Carlos Du: - Reque-
rimento nº 018/2020 – Requer ao Sr. Prefeito informações sobre a existência de 
escolas no Munique implementaram salas de aula multisseriadas. - Do vereador 
Nilton César: - Indicação nº 105/2020 – Solicita a doação de um caminhão de es-
cória ou cascalho de pedreira para o sítio Capelinha, Zona Rural de Pombal; - indi-
cação nº 104/2020 – Solicita limpeza e capina na Rua Paraíba, Boa Vista; - Indica-
ção nº 103/2020 – Solicita recuperação e melhoria na iluminação pública da Praça 
da Igreja da Penha; - Indicação nº 102/2020 – Solicita recolocar e alinhar o meio 
fio na rua José Pedro Loschi no Ipanema; - Indicação nº 101/2020 – Solicita opera-
ção tapa buracos na rua Major Suckow no Nova Suíça; - Indicação nº 100/2020 – 
Solicita operação tapa buracos na Rua São Paulo da Cruz no Ipanema; - Indicação 
nº 099/2020 – Solicita operação tapa buracos na Rua Uruacuia no Vilela; - Indica-
ção nº 098/2020 – Solicita operação tapa buracos nas Ruas Ceará, Praça Nossa 
Senhora do Perpéuto Socorro, Dr. José Edwuards Ribeiro, Monsenhor Nogueira Du-
arte, Alameda George Bernanos e São Vicente de Paula, todos no bairro Boa Vista; 
- Do vereador José Antônio: - Indicação nº 097/2020 – Solicita operação tapa bu-
racos na Rua José Francisco de Oliveira, São Francisco; - Indicação nº 096/2020 – 
Solicita operação tapa buracos na Rua Major João Manoel, São José - Indicação nº 
117/2020 - Solicitação operação tapa buracos na Rua Demétrio Ribeiro, Santo An-
tônio; - Indicação nº 116/2020 – Solicita operação tapa buracos na Av. Brasil, Novo 
Horizonte; - Indicação nº 115/2020 – Solicita operação tapa buracos na Rua Alago-
as, Santa Efigênia; - Indicação nº 114/2020 – Solicita operação tapa buracos na 
Rua Santa Luzia, Santa Efigênia. Com a palavra pela ordem o vereador José Antônio 
disse ter apresentado um requerimento para que houvesse prorrogação do IPTU, 

juntamente com o vereador Carlos Du, na semana passada, mas até o presente 
momento não obtiveram a resposta do Executivo. E aproveitou para mostrar um 
carnê de IPTU cujo valor de 2019 para 2020 teve um aumento de 326 reais para 
mais de dois mil reais. Sendo que o imóvel do morador não tem mais quem setenta 
e quatro metros quadrados de área construída. E apesar de muitas pessoas alega-
rem que o bairro São José é de pessoas ricas é preciso lembrar que também tem 
muitas pessoas pobres que moram lá. E não se pode olhar o bairro apenas pelos 
mais privilegiados. Prosseguindo com a palavra como líder o vereador Tanjão disse 
que uma vez foi pleiteado um Posto de Saúde para o bairro São José, mas foi nega-
do em razão de que seria um bairro de pessoas ricas. O que não é verdade, e ainda 
que fosse isso não se justifica, pois muitos moradores do bairro são carentes. E 
pediu que os vereadores da Comissão de Saúde que possam andar pelo bairro e 
verificar as condições insalubres e que podem causar danos à saúde da população 
do bairro, em especial os problemas referentes ao mosquito da dengue. Nesse 
momento concedeu um aparte ao vereador Nilton César pediu uma atenção espe-
cial à Rua das Margaridas, no Bairro Retiro da Rosas, pois as condições são precá-
rias, com muitos buracos e muito mato. E ainda que o Poder Executivo esteja tra-
balhando em regime interno apenas, que não se esqueça das necessidades da 
população. Falou ainda do IPTU, pois os vereadores estão sendo muito cobrados a 
respeito de um adiamento desse pagamento, haja vista que foi concedido um adia-
mento do pagamento das contas de água, o mesmo poderia ser feito com o paga-
mento do IPTU. Aproveitou ainda para falar diretamente para os profissionais de 
salão e barbearia que entraram em contato com ele, pois estão sem nenhum movi-
mento dos poderes públicos a seu favor para esse momento de pandemia e isola-
mento social. Dessa forma, ele apresentará um requerimento, para o Poder Execu-
tivo avalie as possíveis isenções para esse setor. Sabe que o país não será o mesmo 
após essa pandemia e as pessoas que estão realizando a quarentena já estão em 
uma situação complicada, mesmo que tenhamos que ter uma atenção com a saúde 
é preciso saber equacionar a economia para que se possa sobreviver a essa situa-
ção. Concluindo, o vereador José Antônio, disse que no bairro João Paulo, tão logo 
finde a pandemia, que seja realizada uma operação tapa buracos, pois a situação é 
bastante complicada. PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA - Proj. Lei nº. 014/2020 
– Acrescenta inciso, altera dispositivo da Lei Municipal nº 4.015, de 18 de abril de 
2007 e dá outras providências. – Aut. Mesa Diretora da Câmara. - Proj. Lei nº. 
016/2020 - Dispõe sobre a presença de Doulas durante o período de trabalho de 
parto e pós-parto nas maternidades, casa de parto e estabelecimentos hospitalares 
congêneres situados no município, bem como nas consultas e exames de pré natal, 
sempre que solicitado pela parturiente. – Aut. Ver. Carlos Augusto Soares do Nasci-
mento e Edson Rezende Morais. - Proj. Lei nº. 017/2020 – Dispõe sobre a obrigato-
riedade dos hospitais e maternidades para orientação de primeiros socorros em 
caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita 
de recém-nascidos no município de Barbacena/MG e dá outras providências. – Aut. 
José Newton de Faria. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - Relatório Final da Comissão Parla-
mentar de Inquérito – CPI criada pela Portaria nº. 289/19 – Visando apurar as su-
postas irregularidades, conforme farta documentação, praticadas em gestões pre-
téritas e atuais, no âmbito do ente municipal barbacenense, que merecem ser 
fiscalizadas e investigadas com maior profundidade pela edilidade. Com a palavra o 
relator da Comissão vereador Odair José Ferreira fez a leitura do relatório que assim 
que terminada foi colocada em votação e foi APROVADA PELA UNANIMIDADE DOS 
PRESENTES. - Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI criada 
pela Portaria nº. 288/19 –Com a finalidade de que esta Casa contribua com as in-
vestigações envolvendo o Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, setor de 
contratos e outros setores da Prefeitura. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HO-
RÁRIO: 20h28 Discussão e Votação de Projetos SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
– REGIME DE URGÊNCIA Poj. Lei nº. 015/2020 – Altera a estrutura orgânica da 
Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura – SEDEC, acrescenta disposi-
tivos às Leis nº. 4.677, de 13 de outubro de 2015, 4.997, de 27 de novembro de 
2019 e dá outras providências – Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 26.04.2020. 
APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Com a palavra pela ordem o 
vereador Milton Roman solicitou que o projeto fosse colocado em discussão e vota-
ção em redação final. Solicitação essa que foi APROVADA PELA UNANIMIDADE DOS 
PRESENTES. Em redação final Proj. nº. 015/2020 – Altera a estrutura orgânica da 
Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura – SEDEC, acrescenta disposi-
tivos às Leis nº. 4.677, de 13 de outubro de 2015, 4.997, de 27 de novembro de 
2019 e dá outras providências – Aut. Executivo - APROVADO PELA UNANIMIDADE 
DOS PRESENTES. Com a palavra pela ordem o vereador Ilson Guilherme “Tererê”, 
o qual gostaria de comentar alguns acontecimentos recentes, tanto na cidade, 
quanto no país, no que tange a epidemia do coronavírus. Mencionou que o Ministro 
da Saúde tem pedido às pessoas que fiquem em casa, assim como outros ministros, 
mas ontem o Presidente foi infeliz em se manifestar, pois está preocupado com a 
economia. Mas entende que nesse momento é preciso mesmo se preocuparem com 
a vida e tomar os cuidados. Os cientistas são as pessoas mais indicadas para falar 
o que devemos fazer. E as pessoas precisam dos serviços básicos, mas é preciso 
que os governos, em especial o nosso governo municipal, estude uma forma de tirar 
o IPTU, ou até mesmo de atrasar a cobrança do IPTU nesse momento, pois muitos 
são os comerciantes que estão fechados e sem poder vender nesse momento. E 
nessa hora os governantes precisam se posicionar e ver o que é possível fazer pela 
população. E se colocou à disposição tanto para o governo, quanto para a popula-
ção, porque o legislativo não pode legislar sobre recursos, mas pode ajudar a pen-
sar o que será feito. E lembrou que os vereadores já encaminharam requerimento 
para o executivo solicitando esse adiamento de cobrança do IPTU. Pediu ainda que 
seja olhado pelos produtores rurais, pois é chagada a hora de colheita e não está 
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sendo possível fazer a colheita em razão da pandemia, em razão do isolamento 
social. E as contas estão chegando para pagar. E pediu que todos se sentem para 
negociar, pois pandemia atingiu a todos de forma igual, ninguém está sofrendo mais 
ou menos do que outro. E o papel do governo, nesse momento é facilitar a vida da 
população, por meio das negociações que podem ser realizadas. E ele acredita que 
o Prefeito Luís Álvaro seja capaz de realizar essa ação. Citou os casos de demissões 
que estão acontecendo na cidade e que as pessoas estão ficando de fato desespe-
radas com a situação, porque muitas delas poderão a vir a passar dificuldades, 
ainda que muitas pessoas estejam ajudando. Aproveitou ainda para falar que sabe 
bem a situação da zona rural, especialmente Pedra, Zé Luiz e região, mas infeliz-
mente ele não tem conseguido arrumar a escória para levar até lá, pois o contato 
que ele tinha, não está lhe atendendo mais. Aproveitou ainda para agradecer às 
pessoas que se uniram ao seu grupo político e agora fazem parte do Partido Avante. 
E que atualmente conta com três vereadores na Câmara Municipal. E esse partido 
é um partido voltado para o trabalho e para ajudar as pessoas de modo geral. Com 
a palavra pela ordem o vereador Carlos Dú disse que o que foi dito pelo vereador 
Ilson Guilherme é o chamado comitê de enfrentamento e o que mais lhe preocupa 
são os inúmeros comerciantes que estão lhe telefonando para informar sobre o fe-
chamento de lojas, o que ele entende que aumentará nos próximos dias. E questio-
nou o que estaria sendo pensado para minimizar esses dados, pois é uma missão 
do Chefe do Executivo elaborar ações para minimizar essa situação, afinal ele foi 
eleito para isso. E isso não é feito de forma solitária, mas é preciso chamar os co-
merciantes, o terceiro setor, as entidades, pois elas estão tentando realizar muitas 
ações solidárias para evitar que as pessoas passem fome. Sendo que nesse momen-
to, as pessoas estão em casa com medo, algumas com fome, sem poder trabalhar, 
sem ter como buscar o sustento, quando eles sempre trabalharam e nunca deixa-
ram de levar o sustento para o lar. Ele iria fazer um requerimento nesse sentido, 
mas optou por fazer um pedido ao líder do governo para leve o apelo ao governo 
no sentido de fazer essa conversação, pois se sabe dos problemas futuros que a 
máquina administrativa terá, mas nesse momento é preciso pensar na população. 
Não adiante esperar que a crise se agrave. É preciso pensar em ações pontuais, pois 
se esperar isso explodir a situação será pior. O diálogo precisa existir, o que não 
pode acontecer é esperar o problema ficar pior e depois ficar lamentando. E nas 
redes sociais as pessoas estão cobrando um posicionamento do líder municipal, 
afinal estamos enfrentando uma crise mundial. A crise social já está batendo à 
porta da cidade. E a melhor coisa a se fazer é escutar quem está na ponta. Prosse-
guindo como líder ele disse que se não houver o posicionamento do Chefe do Exe-
cutivo pede que a Câmara tome a posição e assuma a conversa sobre as questões 
sócio econômicas. Disse que a população está procurando-os, porque não tem 
resposta, o que ele entende ser o mínimo. Repisando que a satisfação é o mínimo 
que se pode dar nesse período. Deu como exemplo o empresário em casa que fica 
se perguntando, quando está sem fluxo de caixa há pelo menos 12 (doze) dias, se 
vai permanecer por mais 05 (cinco), 10 (dez), 15 (quinze), 20 (vinte) ou mais dias 
ou então nem um dia. Mencionou que esse empresário não sabe como é que vai ser 
esse processo, pois como não sabe como fará para pagar os funcionários. E, se for 
o caso de demissão, tendo que fazer rescisão, não sabe como vai fazer se não tem 
dinheiro em caixa para isso. Voltou a dizer que satisfação é o mínimo, além de 
chamar para o diálogo. Disse que isso não custa nada, não custa dinheiro, apenas 
boa vontade. Reforçou dizendo a importância do diálogo com a população. Disse 
também sobre trazer o terceiro setor. Consignou fala do vereador Tererê sobre a 
existência de entidades religiosas, as quais poderão ajudar nesse processo. Disse 
que o que não se deve é manter a inércia. Disse que acredita muito na misericórdia 
divina e sabe que Deus vai fazer o melhor, mas Deus faz o impossível depois que 
nós fazemos o nosso possível. Por fim, disse que é preciso fazer tudo quanto for 
possível, pois tem a certeza que Deus vai agir. Mas, ressaltou dizendo que é neces-
sário fazer o possível. Com a palavra para explicação pessoal o vereador José New-
ton disse que o que tem que explicar é que tem acompanhado de perto. Essa se-
mana teve contato com o pessoal do Comércio, as três entidades, Marcelo Leitão do 
Sindicomércio, com Flávio Franco da Associação Comercial e o Vilela da CDL. Frisou 
que está sendo acompanhado de perto a preocupação de todos. Primeiramente 
com a saúde, tendo sido essa a maior preocupação do governo Municipal, sendo 
uma preocupação do Executivo. Que desde o início executivo editou um Decreto e 
nesse decreto vedou aquelas atividades de aglomeração coletiva. Disse que o pri-
meiro que atingido foi o produtor rural, com a suspensão da Feira Livre, a qual 
ocasiona aglomeração pessoal. Tendo atingido todos. Disse que as providências 
têm sido tomadas, visto a elaboração do decreto, além do decreto do Governador. 
Informou que o Sindicomércio e do Sindicato dos Comerciários realizaram uma 
convenção coletiva, a fim de fechar o comércio. Disse que o terceiro setor e os re-
presentantes não estão inertes. Trouxe à baila ainda que quando se fala em campo 
ele tem de rememorar o local onde trabalha, que é da Cristiane Mara Nascimento, 
qual seja, o Centro de Estudos Superiores Aprendiz, que está participando efetiva-
mente. Assim, não é só o governo que está efetivamente envolvido nisso, mas toda 
a sociedade de Barbacena. Aproveitou o pessoal para pedir que façam uma doação 
para a instituição retromencionada, porque lá é tudo voltado para fazer o bem, 
sendo destinado a quem efetivamente merece, informou que sabe disso por traba-
lhar e saber como é feito. Ressaltou que a instituição faz bem feito o serviço, o qual 
também está sendo realizado pelo governo. Disse que o que concerne a questão de 
aparecer ou de dar entrevistas, já foi falado na Tribuna, da existência de autorida-
des que estão efetivamente tropeçando. Disse que agora é hora de ter cautela e de 
aprender, rememorando a fala dos vereadores Tererê e Carlos Dú, uma vez que 
ninguém viveu isso e/ou tem experiência. Informou que China já está com revendo. 
Disse que na Itália tem particularidades, assim como na Espanha tem particularida-

des. Manifestou ainda que Osmar Terra, um dos grandes médicos cientistas brasi-
leiros, inclusive foi Ministro da Saúde falou que o vírus circula entre nós desde no-
vembro. O vereador disse que não tem conhecimento suficiente para discutir a 
questão de vírus. Falou sobre a população já estar convivendo com isso. Trouxe 
também que, felizmente, no Brasil, não se confirmou que falaram que teve uma 
explosão. Manifestou que felizmente a população está observando e recolhendo. 
Falou que cada um está sendo responsável, que hoje se alguém passar na rua está 
tudo fechado, que os comércios que estão abertos podemos verificar que tem uma 
barreira física para as pessoas não entrarem. Informou ainda que é possível verifi-
car que as pessoas estão empenhadas, tendo consciência. Alertou que falar o go-
verno está inerte, com todo respeito a opinião em sentido contrário, seria inverda-
de. Asseverou que está havendo interação a todo tempo, que também está tendo 
conversação e reuniões. Informou também que está sendo utilizado o instrumento 
que o prefeito tem, que é o Decreto. Finalizou dizendo que seria isso que queria 
explicar. Após agradeceu. Com a palavra pela ordem vereador Odair Ferreira, que 
iniciou dizendo que a situação é preocupante, uma vez que a própria ciência e o 
ministério da saúde encontram dificuldades. Realçou que está havendo problemas 
em se detectar políticas para precaução da própria população. Salientou que o que 
mais chama sua atenção, como exemplo citou uma conversa, no âmbito de seu 
programa de rádio, com alguns empresários que o procuraram relatando as dificul-
dades que estão encontrando para manter seus comércios funcionando, diante do 
cenário atual. Manifestou no sentido de que concorda que deve haver cautela, to-
davia, entende necessário que se tenha sensibilidade, ante a ausência de receita 
dos comércios locais no mês de março. Assim, disse que uma alternativa seria levar 
para a liderança do governo ou o vice-líder do governo, a fim de tentar encontrar 
uma forma de prorrogar por exemplo a primeira parcela do IPTU, que terá venci-
mento no próximo dia 09. Outro ponto que destacou foi a questão do setor da 
educação, manifestando que muitos alunos, principalmente da periferia, dependem 
da alimentação ofertada na escola. Levantou a possibilidade do dinheiro que não 
está sendo gasto com a merenda escolar poder ser convertido em cestas básicas 
para as famílias das crianças, informando que isso já está sendo feito em diversas 
outras localidades. Disse que enquanto representantes do povo, da população de 
Barbacena, precisam encontrar políticas públicas, valendo-se da criatividade. Infor-
mou que chegou a seu conhecimento a quantidade exorbitante de pessoas que 
estão passando necessidades. Mencionou que diante todas as políticas adotadas 
pelos governos Estaduais e Federais, seguindo o mesmo segmento, o governo Mu-
nicipal deveria encontrar algo para ao menos minimizar os efeitos da pandemia. 
Finalizou dizendo que sabe que ficar em casa é algo aconchegante, quando se tem 
condições para tal. Entretanto, saber que um pai de família, uma criança ou qual-
quer outro está neste momento passando por muitas dificuldades, é algo que en-
tristece. Após agradeceu. Com a palavra pela ordem o vereador Milton Roman, o 
qual iniciou cumprimentando os presentes, após, em primeiro lugar resolveu res-
ponder o vereador Tanjão, no que concerne à dengue, informando que a cidade de 
Barbacena é exemplo no trabalho ao combate da dengue, que existem focos, mas 
que estão controlados, parabenizando o excelente serviço prestado por alguns ser-
vidores. Mencionou a questão do coronavírus e forma como alguns representantes 
se referiram sobre o Prefeito de Barbacena e o Presidente do país. Diz ainda que 
entende que o serviço realizado pelo Presidente e seus ministros têm sido de muita 
excelência, disponibilizando recursos para combater o coronavírus. Mencionou que 
o pensamento deve ser voltado para o povo. Repisou que o Prefeito de Barbacena 
está executando bem o seu serviço, confeccionando dentro de suas condições os 
decretos. Disse que, conforme bem colocado pelo vereador José Newton, esse vírus 
é algo que ninguém conhece e/ou viveu, estão todos aprendendo. Alegou que não 
é simples tomar qualquer iniciativa, informando que possui um familiar empresário, 
que faz parte do Sindicomércio, o qual investiu alto no final do ano. Mencionou que 
medidas necessárias estão sendo tomadas, que inclusive está participando na Pre-
feitura. Manifestou no sentindo de que não seria plausível chamar toda a população, 
rememorando para tanto a fala do vereador Thiago Martins, de que os vereadores 
não deveriam estar lá e que ninguém deveria estar na rua. Reforçou que o trabalho 
está sendo realizado. Informou que os serviços essências permanecem em funcio-
namento. Trouxe a questão de que alguns funcionários estão trabalhando de suas 
casas. Suscitou que a questão do IPTU não haveria como ser resolvida no momen-
to, uma vez que as portas não estão abertas ao público, devendo a população 
aguardar, contendo o desespero. Alegou que tudo está sendo pensado, que foram 
realizados requerimentos. Alegou que entende o pedido para não ocorrer corte no 
serviço de abastecimento de água. Repetiu que tudo está sendo pensado e traba-
lhado. Informou que o Prefeito de Barbacena está analisando as possibilidades. Mas 
ressaltou que não se pode ajudar caso a arrecadação dos Municípios, Estados e 
União obtiverem uma queda de 100%, uma vez que se deve rememorar de onde 
sai a verba para manter os serviços. Disse que é tesoureiro e que já estão fazendo 
as contas, que haverá necessidade de cortes, que sofrerão as consequências como 
todos. Disse que as coisas não se resolveram apenas com um estalar de dedos do 
Prefeito, do Governador ou do Presidente. Informou que o Governador, Romeu 
Zema, editou um decreto limitando as prefeituras. Alegou que o prefeito está restri-
to aos dizeres do decreto, não podendo realizar qualquer abertura ou fechamento 
a bel prazer, devendo seguir o Governador. Agradeceu pelo Prefeito, Governador e 
Presidente que estão à frente dos poderes hodiernamente. Reforçou que o Presi-
dente e o Prefeito de Barbacena estão realizando muito bem os trabalhos. Manifes-
tou com convicção que o Brasil sairá fortalecido dessa pandemia. Trouxe o apelo de 
que aquele que possuir comorbidade e/ou idade avançada, que fique em casa se 
puder. Após agradeceu. Com a palavra pela ordem o vereador Flávio Maluf, o qual 
iniciou dizendo sobre, infelizmente, não possuir pessoas acompanhando a sessão, 
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em decorrência do atual cenário, o que mencionou ser inimaginável, vez que nin-
guém espera passar por um momento tão delicado, talvez um dos momentos mais 
triste. Manifestou que entende perfeitamente todos os que se manifestaram antes, 
mesmo àqueles com o discurso mais pesado e outros que justificaram o momento. 
Disse que é possível depreender que pessoas estão morrendo e que famílias estão 
sendo dissolvidas, considerando-se o atual cenário. Disse que ninguém espera que 
a pandemia chegue da mesma maneira violenta, a qual acometeu diversos outros 
países. Alega que não acha que o comerciante não está errado, uma vez que tem 
que se defender o seu lar. Contudo, ressalta que a dúvida paira sobre a forma como 
deve-se proceder. Disse que diante disso é que é necessário buscar como construir 
caminhos. Disse que o comércio talvez possa ser reaberto, mas de forma cadencia-
da e reorganizada. Manifestou que após o término da pandemia, uma “pandemia” 
econômica é esperada, onde muitos poderão morrer por desespero, por falta de 
oportunidade e por não ter e dar o que comer a si e sua família. Está esperançoso 
pela chegada de um remédio, o qual antecederá à chegada das vacinas na região. 
Questiona como se pode ter certeza em um momento tão obscuro em que vivemos. 
Manifestou que entende a grande responsabilidade do governo Municipal, Estadual 
e Federal. Disse que é importante no momento buscar saídas para salvar vidas, sem 
esquecer do comerciante. Asseverou no sentido de que o governo Municipal, Esta-
dual e Federal deve planejar medidas para o retorno das atividades de uma forma 
cadenciada organizada, conscientizando a população sobre os mais velhos e àque-
les com comorbidades fiquem em casa. Disse que as pessoas deverão sair de forma 
cadenciada, dentro de uma lógica. Não é incentivar a reabertura do comércio para 
que as pessoas retornem às ruas, uma vez que a luta é com o invisível/desconheci-
do. por outro lado, ressaltou que é obrigação dos governantes, com apoio do Legis-
lativo, buscar soluções e caminhos, a fim de retomar as atividades, preservando ao 
mesmo tempo vidas e os empregos. Após agradeceu. Com a palavra pela ordem o 
vereador José Newton disse que retornou à Tribuna, com o objetivo de esclarecer a 
respeito da merenda escolar, sobre distribuição dos alimentos ou transformar em 
cesta básica, que a verba federal destinada exclusivamente para esse fim. Manifes-
tou que o município não tem gestão, seria necessário que o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE efetivamente autorize. Informou que foi vo-
tado no senado, sendo encaminhado ao Presidente da República uma lei justamen-
te autorizando o manuseio desse estoque. Contudo, ressaltou que enquanto não 
virar Lei não será possível destinar, por analogia manifestou sobre o auxílio emer-
gencial, que deverá aguardar todo o trâmite necessário ocorrer, para que ao final 
seja entregue a população. Disse que o município está aguardando para então po-
der tomar providências, pautando-se na lei e na legalidade, que após a autorização 
que advém do governo federal. Finalizou informando que sua manifestação é só 
para esclarecer com relação a impossibilidade momentânea de se distribuir a me-
renda e/ou a verba, a qual só será possível distribuir depois que a lei for sancionada 
e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE autorizar efetivamen-
te o uso e a distribuição da merenda escolar. Após agradeceu. Com a palavra pela 
ordem o vereador Carlos Dú disse que seria breve em suas colocações. Disse que 
sua fala não é de embate, sendo apenas uma tradução do que a população fala, a 
qual merece resposta. Ressaltou sobre a preocupação que o cidadão está, principal-
mente por não estar tendo informações. Disse que acha ótimo estar havendo toda 
essa movimentação em prol da sociedade, espera ainda que ela se amplie, mas que 
o cidadão deve tomar ciência, uma vez que os atos praticados pelos representantes 
são públicos. No entanto, ressalta que mesmo toda essa movimentação não está 
havendo nenhuma informação, o que ocasiona demasiada preocupação no cidadão 
que está em casa. Outro ponto que destacou foi em relação a vacinação, suscitando 
que foi procurado por pessoas questionando em relação a vacinação, uma vez que 
é sabido que está tendo um volume muito grande de pessoas buscando a vacina-
ção, a qual está acabando rapidamente nas unidades básicas. Sugeriu a possibilida-
de de se utilizar os canais eletrônicos do município, a fim de evitar que as pessoas 
saiam de casa, uma vez que precisariam se deslocar para poder tomar ciência sobre 
a vacina, através dos informativos disponibilizados nas unidades básicas. Trouxe a 
baila um exemplo de uma senhora com comorbidade e de idade, a qual tem dificul-
dade de se deslocar para vacinar, sugerindo, novamente, a adequação dos canais 
que fornecem a informação sobre a vacinação, para evitar que pessoas do grupo de 
risco saiam de casa muitas vezes. Outra questão que manifestou preocupação, após 
conversar com a Secretária de Educação, sugeriu de se trabalhar atividades com as 
crianças em casa, para não interromper de maneira geral o ensino. Disse que diver-
sas localidades já estão adotando essa medida, para que os pais auxiliem nessas 
atividades, até que haja o retorno das aulas presenciais. Falou que entende que não 
se pode reunir toda a população para trazer informações ou sugestões, que se 
eleja representantes ou criar canais para diálogo, a fim de suprir essa necessidade. 
Repisou a importância da divulgação mais ampla das notícias, bem como informou 
que realizará um requerimento para um comitê de gerenciamento de crise, realizan-
do ainda no ato o requerimento verbal. Após agradeceu. Com a palavra pela ordem 
o vereador Professor Nilton, que iniciou dizendo que seria breve. Informando que 
através de um contato realizado pelos proprietários do Hospital Psiquiátrico Xavier, 
estes deixaram à disposição a parte do hospital que está desativada para uso. Disse 
que caso a Secretaria de Saúde queira realizar uma avaliação se for necessário va-
ler-se do espaço, o qual comporta 300 (trezentos) pacientes, estaria à disposição. 
Mencionou que pelo fato de estarmos lidando com um inimigo invisível é importan-
te se ter opções, por isso o município não deve descartar essa possibilidade. No que 
concerne a educação, manifestou que pelo volume de alunos do município, a Secre-
tária de Educação ela deve estar realizando essas avaliações nas escolas particula-
res. Informou que já estão sendo feitos trabalhos por diversas formar, através dos 
canais tecnológicos. Ressaltou que as zonas rurais do município tornam a situação 

um pouco mais complexa, considerando a questão do acesso à internet além dos 
equipamentos, pois às vezes muitos alunos do Município não têm esse acesso a 
esses equipamentos. Suscitou a questão de manter um grupo com as atividades por 
conta dessa dificuldade de acesso. Disse que esse fator complica, devendo ser rea-
lizado um estudo e um levantamento, pois é uma questão técnica, crendo que o 
município não teria essa estrutura. Finalizou que acha que é válida a discussão e 
que é por este caminho. Disse que inicialmente se trabalha para preservar vidas, 
após preocupa-se também com a questão econômica e com a questão social.  Men-
cionou que tem consciência do impacto que tem tudo isso que está acontecendo no 
município. Ressaltou que é uma discussão ampla e que sabe que tem que ser feita 
em todos os níveis para que se possa achar uma solução que seja benéfica para 
todos. Finalizou dizendo que o impacto é certo de chegar para todos. Após agrade-
ceu. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 
21H32 Não havendo oradores inscritos e nada mais havendo a tratar o sr. Presiden-
te declarou encerrada a presente sessão às 21h32. Nada mais havendo a tratar eu, 
Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida 
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário. Presi-
dente em exercício: Vereador José Jorge Emídio. Secretário “ad hoc”: Vereador 
Flávio Maluf Caldas.

ATA 032/2020 - 028ª Sessão Ordinária – 02.06.2020 – 1º Período – 4º Ano da Le-
gislatura. Presidente: VereadorAmarílio Augusto de Andrade. Secretário: Vereador-
José Jorge Emídio. Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h29 “Salomão filho de Davi 
consolidou-se em sua realeza. Javé seu Deus estava com ele e muito o engradeceu. 
Salomão mandou ordens a todos por Israel, aos comandantes de esquadrões de mil 
e de cem, aos amagistrados e atodos os principes de Israel, aos chefes de famílias”. 
(Primeiro Atos de Salomão). I - Leitura e Discussão da Atas: - Não houve. II – Lei-
tura da Correspondência e Comunicações: - Leitura da Portaria n° 113/2020. III- 
Apresentação de Proposições: - Do vereador Odair Ferreira:– Indicação nº 421/20 
–Solicita à Secretaria de Obrasoperação tapa buracos na Rua Major Suckow, Bairro 
Jardim das Alterosas e em ruas adjacentes, bem como, na Rua São Paulo da Cruz, 
em frente a Creche Obras Passionistas São Paulo da Cruz. Com a palavra pela or-
dem o vereador Odair Ferreira aproveitou a oportunidade para parabenizar o traba-
lho que a Secretaria de Obras vem desenvolvendo em toda a cidade, através de 
capinas e operações tapas buracos em diversos bairros. - Do vereador José Antô-
nio“Tanjão”: - Indicação n°166/20–Solicita à Secretaria de Obras a capina na Rua 
Cruz das Almas, Bairro São José; – Indicação nº169/20–Solicita à Secretaria de 
Obrasa capina na Rua Manoel Malvar Martins, Bairro São José;- Indicação 
nº175/20–Solicita à Secretaria de Obras a capina e limpeza na Praça Marechal Bit-
tencourt, Bairro São José; – Indicação nº174/20–Solicita à Secretaria de Obras 
operação tapa buracos na Rua José Lima Furtado, Bairro Santa Efigênia. Com a 
palavra pela ordem o vereador José Antônio “Tanjão”destacou que em momentos 
anteriores solicitou a realização de operações tapas buracos em outras ruas, refor-
çando assim asindicações realizadas anteriormente, citando ruas nos Bairros Nove 
de Março, Ipanema, Novo Horizonte, Nova Suíça, Santa Efigênia e São Francisco, 
que necessitam urgentemente de reparos. Destacando a questão referente a dívida 
ativa, esclarecendo aos moradores que nos casos em que já há um processo de 
execução em andamento faz-se necessário o pagamento também em nível judicial, 
e não apenas na Prefeitura. Salientou a questão referente a isenção do IPTU, aler-
tando aos moradores que devem procurar os seus direitos junto à Prefeitura Muni-
cipal. Por fim, mencionou a situação que acomete a população feirante da cidade e 
região solicitando uma posição da Senhora Secretária de Saúde acerca do retorno 
das feiras livres na cidade. Com a palavra pela ordem o vereador José Newton disse 
que os feirantes de Barbacena vêm sofrendo com os efeitos da pandemia desde o 
início de março, apontando que na data de 01 junho ocorreu uma reunião entre os 
feirantes e membros da administração pública municipal. Salientando que o retorno 
das atividades é medida necessária para a subsistência destes feirantes, uma vez 
que estes possuem nas feiras livres sua única fonte de renda. Apontou ainda que, 
ocorreu uma reunião entre os comerciantes locais e membros da administração 
pública, e que, agora aguarda-se uma posição dos membros do comitê organizacio-
nal da macrorregião para autorizar o retorno das feiras livres e do comércio em 
geral. - Do vereador José Jorge Emídio: - Indicação nº 172/20 –Solicita ao Executi-
vo Municipal a antecipação do pagamento de cinquenta por cento do 13° aos servi-
dores públicos municipais ativos, inativos, aposentados e pensionistas. - Do verea-
dor Nilton César: - Indicação n° 144/20 –Solicita ao Diretor do SAS a manutenção 
dos bueiros da Rua Pedro Losque, Bairro Ipanema; - Indicação n° 145/20 – Solicita 
à Secretaria de Obras a limpeza da Praça Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 
Bairro Boa Vista; - Indicação n° 146/20 – Solicita à Secretaria de Obras a limpeza 
da Praça Nossa Senhora da Penha, Bairro da Penha; - Indicação 149/20 – Solicita à 
Secretaria de Obras a limpeza da Praça do Bairro Boa Vista, próxima ao ponto de 
táxi; Indicação 150/20 – Solicita à Secretaria de Obras a limpeza da Praça da Creche 
Irmãos do Caminho.  - Do vereador Carlos Du: - Requerimento n°33/20 –Requer ao 
chefe do Legislativo, após ouvir o plenário, que encaminhe ao Executivo Municipal, 
nos termos do artigo 19, XIX da Lei Orgânica do Município,que regulamente a Lei  
n° 4981/2018 que altera a estrutura do Procon de Barbacena, que foi sancionada 
com a intenção de pormenorizar as disposições gerais e abstratas dessa lei, viabili-
zando sua aplicação em casos específicos, criando o corpo de fiscalização do Procon 
e suas atribuições  no amparo do artigo 84, IV da Constituição Federal. Mencionou 
também o memorial, que já fora tema de debate nesta Câmara Legislativa na última 
reunião, e que foi deixado nesta casa legislativa para que os demais colegas pudes-
sem assinar, solicitando ao Presidente da Câmara Legislativa que este memorial seja 
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colocado em votação nesta Reunião Ordinária, devido ao tema de extrema relevân-
cia. Fazendo a leitura do final do memorial, com o objetivo de justificar a sua perti-
nência: “Por fim, com o intuito de atender as reivindicações que chegaram ao nosso 
conhecimento, levando em consideração o já exposto e primado pela continuidade 
dos serviços públicos essenciais. Servimo-nos do presente memorial para requerer 
a Vossa Excelência, o Senhor Prefeito, que seja revista urgentemente a decisão de 
encerramento de alguns contratos dos servidores ligados à SEDEC – Secretaria de 
Educação, Desporto e Cultura, para mantê-los nos seus devidos postos de traba-
lho”. - Do vereador Edson Rezende: - Requerimento n° 36/20 –Solicita a expedição 
de moção de louvor aos trabalhadores da limpeza urbana pelos relevantes serviços 
prestados; - Requerimento n° 37/20 – Solicita a expedição de moção de louvor aos 
servidores da Polícia Civil; Requerimento n° 38/20 – Solicita a expedição de moção 
de louvor aos profissionais da educação do sistema público e privado, pelos relevan-
tes serviços prestados a Barbacena e região; - Nesse momento o Sr. Presidente 
submeteu os requerimentos do vereador Edson Rezende, de expedição de moção 
aos trabalhadores que tem contribuído efetivamente para acidade nesse momento 
de dificuldades. Requerimento esse que foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Sub-
meteu ainda, o Requerimento do vereador Carlos Du de envio Memorando ao Exe-
cutivo Municipal, objetivando a revisão da decisão de encerramento de alguns con-
tratos dos servidores ligados à SEDEC – Secretaria de Educação, Desporto e Cultura, 
para mantê-los nos seus devidos postos de trabalho.Requerimento esse que foiA-
PROVADO POR UNANIMIDADE. Com a palavra pela ordem o vereador Ewerton 
Horta apontou que o programa Minas Consciente tem norteado as normas no que 
se refere a medidas de segurança durante a pandemia na microrregião, entretanto, 
que cabe ao Executivo Municipal realizar o regramento dentro do programa, adap-
tando assim a realidade da cidade, pontuando a necessidade de reabertura do co-
mércio local. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20:30 Discussão e 
Votação de Projetos Com a palavra pela ordem o vereador Odair Ferreira parabeni-
zou as palavras dos vereadores José Newton e Ewerton Horta, enfatizando que o 
comércio local e os feirantes estão sendo duramente atingidos pela pandemia, des-
tacando que a administração pública deve voltar os seus olhos para essas pessoas, 
principal para aqueles que precisam vender os seus produtos para colocar na mesa 
o pão de cada dia. Com a palavra pela ordem o vereador Flávio Maluf disse que a 
situação que vivenciamos é emblemática, não sendo possível precisar o que ainda 
está por vir, destacando a necessidade da formação de uma comissão formada por 
membros do executivo, legislativo e comerciantes locais, objetivando salvaguardar 
a economia e principalmente a população como um todo. Ressaltando ainda que 
nas últimas 24 horas o país registrou o maior número de novos casos, até então, o 
que demonstra que qualquer decisão deve ser tomada com extrema cautela e res-
ponsabilidade. Com a palavra pela ordem o vereador professor Nilton César escla-
receu quanto ao ocorrido na Rua General Câmara e os procedimentos de prevenção 
a incêndio na cidade, apontando que fora encaminhado um ofício ao Corpo de 
Bombeiros para que o mesmo pudesse esclarecer a situação, tendo sido emitido 
pelo Comandante do Corpo de Bombeiros o ofício n° 026/2020, explanando que as 
fiscalizações são feitas rotineiramente em todo o Munícipio de Barbacena e que os 
postos de combustíveis atendem as normas de segurança previstas para estes em-
preendimentos, estando, portanto, aptos a desenvolverem suas atividades. Com a 
palavra pela ordem o vereador Edson Rezende disse que o que estamos enfrentan-
do hoje, com a pandemia do COVID-19, é algo de gravidade ímpar, não sendo 
possível mensurar a grandeza de tal evento, uma vez que não possuímos anticorpos 
capazes de combater o novo vírus. Destacando que os pequenos empresários so-
frem com o fechamento do comércio e até o presente momento não obtiveram, de 
fato, nenhuma ajuda do Governo Federal, conforme havia sido prometido. Frisando 
a necessidade de se buscar uma saída que atenda a estes pequenos empresários e 
aos produtores rurais locais, que vivem hoje, momento de incerteza. Apontando 
ainda, a fala do vereador Flávio Maluf, de que nas últimas 24 horas o país registrou 
o maior número de casos, tendo esta situação se repetido em Barbacena, que re-
gistrou nas últimas 24 horas dezessete novos casos, número recorde até o momen-
to. Salientando ainda, que economia e saúde não podem estar em confronto, uma 
vez que uma depende diretamente da outra, cabendo a administração pública pon-
derar as decisões a serem tomadas, visando uma reabertura do comércio de forma 
segura e definitiva. Com a palavra pela ordem o vereador José Newton destacou a 
necessidade de amparo que os trabalhadores rurais necessitam no momento, uma 
vez que estes não foram incluídos no contextodo benefício assistencial do auxílio 
emergencial. Assim, estes trabalhadores rurais que vivem da agricultura familiar, 
principalmente das feiras livres do nosso município, estão desamparados e sem 
qualquer fonte de renda, o que torna a situação para este setor ainda mais crítica. 
Com a palavra pela ordem o vereador Carlos Du apontou que em momento algum 
o Legislativo é contra o trabalhador ou contra o trabalho, sendo apenas preciso 
ponderar as decisões a serem tomadas. Apontando que o comitê de gerenciamento 
socioeconômico é um meio de diálogo entre a sociedade, comerciantes e trabalha-
dores rurais, e a administração pública, para que assim se faça possível buscar so-
luções de forma coletiva e que atentam a um todo. Destacando a necessidade de 
fazer ponderações nos Decretos do Programa Minas Consciente, com o objetivo de 
adaptar as normas às realidades da cidade, possibilitando ao cidadão o direito de 
retornar às suas atividades de forma segura. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – 
PROJETO DE LEI Proj. de Lei nº. 139/19 – Autoriza a outorga de concessão ou 
permissão para exploração dos serviços de crematório privados no município e dá 
outras providências – Autoria do Executivo. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR 
CARLOS DU. Com a palavra pela ordem a vereadora Joanna Bias fortes inicialmente 
parabenizou aos senhores vereadores pela ampla discussão ao que diz respeito a 
situação do comércio local e necessidade de ponderar a situação envolvendo a 

saúde da população como um todo, apontando pela necessidade de se priorizar os 
pequenos empreendedores locais, uma vez que estes são os que mais sofrem os 
efeitos da crise economia. Destacou que a abordagem adotada pelo Executivo Mu-
nicipal de realizar uma reabertura lenta e gradual, adotando todos os protocolos de 
segurança necessários é o correto no momento. Salientou que a reabertura da feira 
deve ser dar de forma gradativa e, se possível, de forma alternada. Mencionou 
ainda o fenômeno ocorrido nos meios sociais envolvendo o movimento blackout, 
movimento este que surgiu oriundo de uma série de protestos ao redor do mundo 
após a morte covarde de um negro, George Floyd, por um policial branco nos Esta-
dos Unidos, destacando que a ideia é que cada um tire um tempo para repensar 
suas ações e qual seria a forma de ajudar na luta contra o racismo. Apontou que o 
papel do Legislativo de representar a cidade, e, claro, se posicionar contra o racis-
mo, devendo disseminar a ideia e educar nossos filhos para que sejam pessoas 
melhores, para formarmos um mundo mais justo e igualitário. Com a palavra pela 
ordem o vereador José Antônio “Tanjão” disse que os pequenos, comerciantes e 
produtores, estão sendo os mais atingidos pelos efeitos da pandemia, sugerindo 
que a volta das feiras livres deve ocorrer de forma consciente, devendo tanto os 
produtores que expõem seus produtos nas feiras, quanto os consumidores que elas 
frequentam adotar medidas de segurança. Proj. de Lei nº. 019/20 – Dispõe sobre 
as diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do município 
de Barbacena para o exercício de 2021 e dá outras providências – Autoria do Exe-
cutivo.VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR EDSON REZENDE. Proj. de Lei nº. 
014/19 – Estabelece prioridade para pagamento dos servidores ativos, inativos e 
pensionistas, na forma que menciona – Autoria Vereador Thiago Martins. FOI RETI-
RADO DA PAUTA. Com a palavra pela ordem o vereador Milton Roman disse que 
fora realizada licitação para o asfaltamento da cidade e que em breve todos os 
bairros serão atendidos, apontou que a questão envolvendo a zona rural é algo que 
muito lhe preocupar e que desde o início do não era preciso realizar a contratação 
de servidores para realizar a limpeza das ruas, entretanto até o momento tais con-
tratações não foram efetivadas e que por essa razão os trabalhos veem sendo feitos 
com os servidores que o munícipio já possui, o que torna o trabalho difícil ante a 
demanda e a escassa mão de obra. Pontuou que como foi destacado pelo vereador 
Edson Rezende os trabalhadores da limpeza urbana tem realizado um excelente 
trabalho na cidade. Destacou que em algumas comunidades como Colônia Rodrigo 
Silva, Lavrinha, Conquista e Padre Brito há uma demanda muito grande de mão de 
obra e que até o momento estas comunidades ainda não foram atendidas, pontu-
ando que essa é uma questão que deve ser resolvida o mais rápido possível junto 
à Secretaria de Obras e Secretaria de Agricultura, para que se possa atender as 
demandas da zona rural antes do período de chuvas. Apontou ainda, que é favorá-
vel a reabertura do comércio de forma gradativa, ressaltando que embora se deva 
respeitar o isolamento social não é possível ficar parados, salientando que como 
tesoureiro da Câmara Municipal participou de uma reunião e que a perda de receita 
está em torno de trinta por cento, sendo necessário realizar contenções para atra-
vessar esse momento de crise sem que seja necessário demitir funcionários.  Des-
tacou que, se o comércio não funciona a arrecadação do município tende a diminuir, 
assim como a arrecadação estadual e federal, apontando um segundo semestre de 
grande recessão. Mencionou a questão dos camelôs e dos envolvidos em realiza-
ções de eventos, que durante a pandemia estão impossibilitados de trabalhar, pon-
tuando a necessidade da reabertura dos salões de beleza e barbeiros da cidade. 
Salientou ainda, que é preciso produzir para arrecadar. Com a apalavra pela ordem 
o vereador Odair Ferreira disse que os impactos da pandemia já podem ser notados 
nos preços dos alimentos, principalmente nos legumes, verduras e frutas, represen-
tando um baque enorme no orçamento das famílias barbacenenses. Destacou que 
é preciso encontrar alternativas com responsabilidade e preservando sempre a vida. 
Com a palavra pela ordem o vereador Ilson Guilherme “Tererê” disse que a Prefei-
tura recebeu royalties do petróleo dois milhões e meio de reais, sendo que este 
gasoduto passa na região rural de Barbacena, sendo, portanto, justo que fique al-
gum benefício em obras nas estradas vicinais. Pontuou que não entendeu o posicio-
namento do vereador Milton Roman de que no início do ano era preciso realizar a 
contratação de novos funcionários para realizar a manutenção das estradas e agora 
já prevê a demissão de servidores. Destacou que o dinheiro do IPTU deve ser re-
vertido em obras para o bairro, uma vez que o cidadão paga por todas as benfeito-
rias. Pontuou ainda a necessidade de conservar e realizar reparos no Parque de 
Exposições, que hoje, se encontra abandonado, destacando que o Parque é um 
cartão postal da idade de Barbacena, não podendo permanecer na situação lamen-
tável em que está hoje, devendo ser direcionados recursos para a revitalização do 
mesmo. Com a palavra pela ordem o vereador Milton Roman esclareceu que a 
previsão de contratar servidores, especialmente para o setor de capina, se tornou 
inviável com o início da pandemia, uma vez que as verbas tiveram que ser direcio-
nadas para a saúde. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRI-
TOS – HORÁRIO: 21H30 Com a apalavra pela ordem o vereador Nilton César disse 
que a questão dos feirantes, cabelereiros, padarias etc., conforme foi mencionada 
pelos demais vereadores, deve ser olhada de forma especial pelo Munícipio, para 
que haja organização no retorno das atividades, observando sempre os protocolos 
de segurança, como uso de máscara, respeito ao distanciamento, uso do álcool em 
gel e demais medidas capaz de garantir o retorno seguro destas atividades. Desta-
cando que, essas medidas devem ser também consideradas no retorno das feiras 
livres, solicitando ainda, que a vigilância sanitária realize fiscalizações em estabele-
cimentos bancários, uma vez que por vezes estes não tem respeitado as normas 
necessárias. Salientando que a preocupação com a saúde deve ser observada sem-
pre em primeiro lugar, mas que dentro do possível deve-se buscar o retorno das 
atividades de forma gradativa. Não havendo oradores inscritos o Sr. Presidente de-
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clarou encerrada a presente sessão às 21h32 e eu, Danielle de Paula Almeida Duar-
te, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente e pela Senhora Secretária. Presidente: VereadorAmarílio Augusto 
de Andrade. Secretário: Vereador José Jorge Emídio.

ATA 034/2020 - 030ª Sessão Ordinária – 09.06.2020 – 1º Período – 4º Ano da Le-
gislatura. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário: Vereador 
José Jorge Emídio. Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h26 “Glória da nova Jerusalém, levan-
ta-te, resplandece porque tua luz vem vindo e desponta sobre ti a glória de Javé. 
Porque eis que as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve as nações, mas sobre 
ti resplandece Javé.” (Isaías 60:1-2). I - Leitura e Discussão da Atas: - 078/2020 – 
Aprovada. - 080/2020 – Aprovada. - 083/2020 – Aprovada. II – Leitura da Corres-
pondência e Comunicações: - Resposta ao Ofício n° 001/2020 – Gabinete do Depu-
tado Federal Junio do Amaral. - Ofício 115/2020 – Gabinete do Senador Carlos 
Viana. - Oficio n° 373/2020 – Gabinete do Senador Davi Alcolumbre. III- Apresen-
tação de Proposições: - Do vereador José Jorge: – Indicação nº 163/20 – Solicita o 
restabelecimento da linha de ônibus que atende aos moradores do Bairro Grogotó, 
passando pela rua Francisco de Paula Almada; - Indicação 180/20 - Solicita à Secre-
taria de Obras a substituição das lâmpadas das Ruas Sapucaí e Iguaçu, localizadas 
no Bairro Caiçaras; - Indicação n° 181/20 – Solicita à Secretaria de Obras a manu-
tenção do calçamento da Rua Iguaçu, Bairro Caiçaras; Indicação n° 182/20 – Soli-
cita ao Excelentíssimo Prefeito que encaminhe, à Secretaria de Saúde, solicitação de 
instalação de câmaras dotas de medidor de temperatura nos locais de maior movi-
mentação da cidade. - Requerimento s/n° - Solicita a expedição de moção de con-
gratulação ao Senhor Doutor Gustavo Bambine, diretor da MRS Logística, pelos re-
levantes serviços que a empresa desenvolve na cidade de Barbacena. - Da Mesa da 
Câmara – Indicação n° 139/20 – Solicita ao Presidente da Câmara que na forma 
regimental e ouvindo plenário, seja levado a apreciação do Excelentíssimo Prefeito 
Municipal, para que o mesmo envie à Câmara Municipal os Projetos de Lei denomi-
nando as ruas abaixo relacionadas: Rua 01 – Rua Antônio Padilha Brígido, localizada 
no Bairro Jardim das Alterosas; Rua 02 -  Rua Carlos Augusto de Paula, localizada 
no loteamento Quintas da Mantiqueira; Rua 03 – Rua Sidney de Almeida Franco, 
localizada no loteamento Nova Suíça; Rua 04 – Rua Novais Horta Barbosa, localiza-
da no loteamento Jardim das Alterosas; Rua 05 -  Rua Eli Aldir Pereira, localizada no 
loteamento Jardim das Alterosas; Rua 06 -  Rua Elza Chartuni Teixeira Siqueira, lo-
calizada no loteamento Jardim das Alterosas;  Rua 07 – Rua Gabriel Pietro, localiza-
da no loteamento Quintas da Mantiqueira; Rua 08 – Rua José Marcio Magno, loca-
lizada no loteamento Jardim das Alterosas; Rua 09 – Rua  Marciano José da Silva, 
localizada no loteamento Nova Suíça; Rua 10 – Rua Moisés Puiati, localizada no lo-
teamento Jardim das Alterosas; Rua 11 – Nati Vieira, localizada no loteamento 
Jardim das Alterosas; Rua 12 – Rua Osmar Geraldo de Paula localizada no lotea-
mento Nova Suíça;  Rua 13 – Rua Roberto Faustino Vieira, localizada no loteamento 
Nova Suíça; Rua 14 – Rua Sebastião Alexandre de Andrade, localizada no loteamen-
to Quintas da Mantiqueira; Rua 15 – Rua Sérgio Lasnor, localizada no loteamento 
Nova Suíça; Rua 16 -  Rua Vicente Gregório Pereira, localizada no loteamento Jar-
dim das Alterosas. Esclarece que esta medida se justifica tendo sido esta a maneira 
para homenageá-los. – Requerimento 040/20 – O plenário requerer a Vossa Exce-
lência que seja emitido um voto de congratulações ao Comandante da Guarda 
Municipal de Barbacena, Senhor Itamar José de Souza Júnior, pelos relevantes ser-
viços prestados no enfrentamento à pandemia do COVID-19 em nossa cidade. – 
Requerimento 043/20 - O plenário requerer a Vossa Excelência que seja emitido um 
voto de congratulações ao Silveira Supermercados, SuperMais, em agradecimento 
pelas doações do troco solidário ao hospital Santa Casa de Misericórdia. - Do vere-
ador Edson Rezende: - Indicação n° 44/20 – Solicita ao Excelentíssimo Prefeito 
Municipal a isenção de ISSQN e taxa de vistoria, aplicados aos terceirizados que 
transportam alunos na rede municipal de educação. – Requerimento s/n - Solicita 
que todas as vezes que os médicos solicitarem a realização de exames pela rede 
pública de saúde para diagnóstico do COVID-19, este tenha seu pedido atendido. 
– Requerimento 047/20 – Solicita um pedido de informações acerca das demissões 
de professores na rede pública ocorridas no âmbito da educação básica municipal. 
- Do vereador José Antônio “Tanjão”: - Indicação n° 192/20 – Solicita à Secretaria 
de Obras a retirada de uma caçamba de entulhos que se encontra na Rua José 
Custodio Matos – Indicação nº 190/20 – Solicita à Secretaria de Obras a capina na 
Rua José Custódio Matos;  - Indicação nº 191/20 – Solicita à Secretaria de Obras a 
reforma de uma ponte localizada entre o Faria e o Patrimônio; – Indicação nº 
193/20 – Solicita à Secretaria de Obras a colocação de telas ou grades na “ponte 
seca”, Rua Monsenhor; - Indicação n°  194/20 – Solicita à Secretaria de Obras a 
limpeza da Rua Custódio de Carvalho Drumond. Neste momento o Sr. Presidente 
utilizou a palavra para parabenizar a Polícia Militar de Minas Gerais que nesta data 
de 09 de junho completa 245 anos de existência, apresentando os cumprimentos 
da casa legislativa ao 9° Batalhão da Polícia Militar e a 13ª Região da Polícia Militar, 
destacando que a Polícia Militar de Minas Gerais é um orgulho para os mineiros, 
sendo extremamente gratificante saber que temos homens e mulheres que zelam 
pela segurança da população. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 
20:02 Discussão e Votação de Projetos Com a palavra pela ordem o vereador Thia-
go Martins agradeceu o apoio que recebeu dos demais vereadores durante o perío-
do em que esteve afastado por motivos de saúde. Destacou o que fora apontado 
pelo vereador José Jorge, acerca dos aparelhos de medição de temperatura, apon-
tando que talvez seja mais interessante adquirir aparelhos que façam a medição do 
nível de oxigenação no sangue, uma vez que estes são mais eficientes no combate 
ao COVID-19. Disse que é importante destacar que a verba que virá para os muni-

cípios deve ser empregada além na criação de novos leitos, ser revestida para a 
testagem em massa da população, acentuando que a testagem em massa visa 
evitar problemas maiores futuros, pontuando que a reabertura de forma desorde-
nada trará problemas maiores num futuro próximo. Quanto a questão da rescisão 
contratual dos professores da rede pública municipal, disse se tratar de uma decisão 
equivocada, que atenta contra a dignidade dessa classe que tanto contribui com o 
desenvolvimento do município. Acentuou que se trata de uma decisão desumana, 
cabendo ao Executivo reavaliar a decisão o quanto antes, até mesmo como forma 
de dar um bom exemplo aos demais cidadão. Com a palavra pela ordem a vereado-
ra Vânia Maria de Castro disse a principio se solidarizar com o ocorrido no Ponto de 
Partida, destacando que os prejuízos para com o meio ambiente foram enormes, 
que foram meses de trabalho perdidos, que inúmeras espécies nativas foram atin-
gidas pelo incêndio e que cabe, agora, averiguar se foi um incêndio criminoso. 
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI Proj. de Lei nº. 139/19 – 
Autoriza a outorga de concessão ou permissão para exploração dos serviços de 
crematórios privados no município e dá outras providências – Autoria do Executivo. 
VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR ODAIR FEREIRA.  Com a palavra pela ordem 
o vereador Milton Roman disse que a votação já havia sido adiada em outras ses-
sões, pontuando que conversou com os demais vereadores antes da reunião e que 
estes se dispuseram a apresentar emendas ao texto da lei, sugerindo então que 
apresentadas as emendas a casa legislativa vote favoravelmente ao projeto de lei. 
Com a palavra pela ordem o vereador Thiago Martins pontuou que conforme o ve-
reador Milton Roman apontou fora feito um acordo para aprovação das emendas, 
deixando claro que não tem ninguém contrário a criação de crematórios na cidade, 
sugerindo que posteriormente seja criada legislação específica visando regulamen-
tar a situação dos crematórios e, inclusive, de cemitérios, uma vez que a legislação 
adotada pela cidade esta ultrapassa em questões ambientai. Pontuando que a 
emenda sugerida objetiva a supressão de um artigo que está na lei e que aponta 
que os crematórios devem obedecer a fiscalização dos órgãos estaduais. Com a 
apalavra pela ordem a vereadora Vânia Maria de Castro disse que juntamente com 
o gabinete do vereador Edson Rezende fora realizado um estudo minucioso e que 
desde o início foi apontado que não eram contra que apenas objetivam que ocor-
resse da melhor forma possível. Destacou que buscaram conversar com diversos 
ambientalistas a respeito do tema e que atualmente há um enorme incentivo à 
criação de crematório, uma vez que a cremação é 70% menos agressiva que o 
método convencional. E apenas, com o intuito de evitar problemas futuros se faz 
necessária algumas adequações. Pontuou ainda que os custos do crematório são 
muito menores do que de um enterro tradicional. Com a palavra o vereador Thiago 
Martins apontou que a lei é tão complicada que na prática se faz necessário revisar 
toda a legislação do município, que essa emenda na lei a respeito dos crematório é 
apenas um remendo, cabendo ao Executivo que busque da melhor forma possível 
atualizar a legislação municipal. Com a palavra pela ordem o vereador José Jorge 
noticiou um trágico acidente na região de Ressaquinha, pontuando que há, por 
parte da população, uma cobrança quanto a providências por parte dos vereadores 
quanto a BR 040, disse que a Câmara Municipal de Vereadores tem buscado melho-
rias para a rodovia, destacando que a cidade precisa de representantes na Câmara 
Estadual e Federal, pessoas que tenham conhecimento da realidade da cidade e 
que possa buscar melhorias que atendam a cidade. Disse que a Câmara possui uma 
comissão que busca, diariamente, melhorias no que tange a BR 040, mas que, no 
entanto, não compete apenas a câmara, uma vez se tratar de rodovia federal. Com 
a palavra pela ordem o vereador Milton Roman destacou a situação da ponte de 
Torres, disse que tem uma máquina trabalhando no local, que essa semana está 
trabalhando na região do Mendonça, visando construir um caminho alternativo, 
para que no momento da colocação dos tubulões em Torres a população tenha um 
caminho alternativo para se locomover, atendendo, assim, a região de Torres e 
Palmital. Disse que o ocorrido no Ponto de Partida é lamentável, que os integrantes 
do Ponto de Partida vêm buscando mão de obra para evitar esse tipo de incêndio, 
mas que por conta da pandemia está sendo muito complicado, uma vez que funcio-
nários com mais de 60 anos estão afastados e o Bairro Colônia Rodrigo Silva conta 
apenas com um funcionário para realizar todos os trabalhos. Destacou que a região 
é muito importante para a cidade, pois trata-se de uma mata dentro da cidade, 
disse que quando do plantio das mudas, foi por ele apontada a necessidade de 
cuidados com o local para evitar esse tipo de situação. Com a palavra o vereador 
Edson Rezende disse que sobre a questão envolvendo a BR 040, esta câmara tem-
se posicionado de forma coerente e focada em uma solução, destacou que foi rea-
lizada uma audiência pública no fim do ano passado e que posteriormente foi for-
mada uma comissão, tendo esta comissão feito um relatório de todo o trecho da 
divisa de Barbacena com Santos Dumont até Ressaquinha, disse que os levanta-
mentos foram levados à Prefeitura que encaminhou posteriormente ao DNIT. Disse 
ainda que, foi constituída uma união entre várias cidades, até Juiz de Fora, para que 
todas as ações para promover a segurança dos usuários sejam feitas. Apontou que 
a última audiência pública foi feita em Ressaquinha, onde estiveram presentes vá-
rios vereadores de diversas cidades, inclusive de Alfredo Vasconcelos. Disse ainda 
que estamos diante de um novo processo de licitação, uma vez que a concessioná-
ria que está lá emitiu uma carta dizendo que não pretende continuar, assim, o DNIT 
tem 02 nos para fazer o novo processo de licitação, pontuou que esse processo 
estava previsto para setembro, porém com a pandemia do COVID-19, tivemos uma 
dificuldade de reunir e manter essa atividade, assim como de ocorrer o processo 
licitatório. Destacou que cada cidade deve fazer a sua parte e que a cidade de 
Barbacena, assim como Ressaquinha e Conselheiro Lafaiete, já fez a sua parte. 
Disse que o que está em jogo é a vida dos usuários, sendo preciso, sempre defen-
der a vida. Destacou que como médico é preciso alertar as pessoas, assim como 
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aconteceu em Barbacena a partir do momento em que reabriu, porque o pico da 
pandemia esta previsto, em Minas Gerais, para o mês de julho, sendo preciso con-
tinuar com todos os cuidados, principalmente com o uso das máscaras. Disse que 
nos bares os riscos aumentam, que é preciso chamar a atenção para isso, sendo 
preciso se atentar aos riscos, inclusive para s pessoas que viajam para outras cida-
des ou estados para fazerem compras. Solicitou à Secretaria de Saúde que faça um 
movimento de indução ao uso de máscaras, destacando ser preciso ir de bairro em 
bairro levando esse tipo de informação, sendo preciso tomar atitudes a fim de evitar 
o contágio. Disse que os próximos 30 dias são fundamentais para que a gente não 
perca tudo que fizemos até este momento com o isolamento social. Com a palavra 
pela ordem o vereador Ilson Guilherme “Tererê” agradeceu ao Secretario de Obras 
que atendeu ao seu apelo, disse que entrou em contato com o Murilo da Cemig para 
a retirada de alguns fios e postes para o acesso das máquinas que irão fazer o tra-
balho. Disse que agora falta mandar o tapa buracos para a comunidade do Torres e 
Palmital, disse que a condição na subida do morro está muito ruim, que falta agora 
o Faria, Zé Luiz e Correia de Almeida, disse que falta mão de obras para roçar as 
estradas vicinais. Pontuou que falta uma retroescavadeira e um caminhão para 
completar o trabalho, disse que se a Secretaria arrumar a retroescavadeira, se dis-
põem a conseguir um caminhão com uns amigos no local. Disse que a Grota da 
Pedra e do Açude precisa ser atendida pelas máquinas. Com a palavra o vereador 
José Newton disse que sobre a licitação na BR 040 já foi encaminhado um docu-
mento solicitando a mudança da praça de pedágio, disse que o deputado Vilson da 
FETAENG se dispôs a ajudar. Destacou que o problema é antigo porque deixaram 
instalar a praça de pedágio dividindo o município de Barbacena, e que o que tem 
que ficar muito claro é que não se tratam de simples reuniões, mas sim de uma 
busca incessante. Pontuou o esforço em retirar a praça de pedágio, uma vez que os 
moradores de Correia de Almeida são onerados diariamente. Disse que o que foi 
falado sobre o tubulão em Torres já vem sendo tratado, inclusive que a secretaria 
estadual pediu informações a respeito, que se tem buscado meios para instalação 
dos tubulões e que em poucos dias estes serão instalados, o que facilitara na loco-
moção e no transporte das mercadorias produzidas na comunidade. Pela ordem o 
vereador Ilson Guilherme “Tererê” disse que quando se instalou o pedágio de Cor-
reia de Almeida ainda não era vereador, mas que quer descobrir em qual governo 
ocorreu e que na época ninguém ficou sabendo de nada, que muito se estranha que 
quando se aproxima as eleições sempre tem reuniões em Correia de Almeida e que 
ninguém avisa sobre nada, que os moradores da região são os mas interessados, 
inclusive os moradores de outras regiões próximas. Destacou que a luta é de todo 
mundo, mas que os mais interessados são os moradores da região, que não adian-
ta nada ficar falando com deputados se nada for feito, pontuou ainda que as verbas 
oriundas do pedágio vêm toda para Barbacena e que nada é revertido para a comu-
nidade. Que há pessoas da política que já estavam envolvidas na época e que nin-
guém fala nada, mas que irá se aprofundar e apontar nomes. Com a apalavra o 
vereador Thiago Martins disse ao vereador Tererê que é testemunha, que chegou a 
ir em algumas reuniões, que ainda não era detentor de mandato, e que de fato o 
vereador Tererê tentou fazer de tudo para ajudar, mas que a Justiça Federal falhou. 
Destacou que segundo uma reportagem Barbacena estabilizou em relação ao nú-
mero de casos de COVID-19, mas que se não há testes não é possível confiar nestes 
dados, uma vez que existem os assintomáticos e até então somente as pessoas que 
apresentam sintomas são testadas. Disse que a situação o preocupa demais, que a 
reabertura de shopping ocorreu pela pressão de um certo comerciante da cidade, 
que a cidade tem repetido os erros de outras cidades mundo a fora e que espera 
que aqueles que apoiaram a reabertura tenham coragem para assumir seus erros 
futuramente. Pontuou que não há politica de combate ao COVID-19, que o nosso 
Presidente, infelizmente, passa maior parte do tempo brigando com a imprensa e 
em nada se preocupa com o enfrentamento a pandemia, quanto ao Governador do 
estado este parece não saber o que esta fazendo, que o Minas Consciente não se-
gue parâmetros científicos. Disse que não está sendo alarmista, mas que estamos 
autorizando as pessoas a irem para o abate e que quem não está ajustado com essa 
situação não está normal, não podendo achar comum morrer gente, que não é 
normal o que está acontecendo atualmente. Destacou que o Governo Federal é 
muito bom de papo, que a população tem cobrado atitudes com o dinheiro enviado 
pelo Governo Federal, mas que até então nada foi liberado aos municípios, desta-
cando que não se trata de caridade, mas de administração do dinheiro público.  
Com a palavra pela ordem o vereador José Jorge parabenizou o vereador Tererê 
pelos seus esforços a frente de Correia de Almeida e sua zona rural, disse que para 
o próximo ano espera que o um Prefeito competente e que conheça a Câmara 
Municipal e as dificuldades enfrentadas pela população. Pontuou que espera que se 
faça uma estrada de desvio entrando na Pedra e saindo no Zé Luiz, Barbosa e Sá 
Fortes com o objetivo de desviar do pedágio, ressaltando que reconhece o trabalho 
do vereador Tererê junto a comunidade, mas que depois de instalado uma obra 
daquelas que produz uma cifra enorme e se encontra em uma rodovia federal é 
muito difícil reverter. Disse que é preciso encontrar um prefeito que conheça a zona 
rural, para que seja realizado um trabalho que beneficie esses moradores, realizan-
do uma obra de desvio asfaltada e iluminada. Com a apalavra pela ordem o verea-
dor Ilson Guilherme “Tererê” disse que a palavra do vereador José Jorge é ótima e 
que a estrada de desvio esta pronta, o que precisa é a pavimentação. Destacou que 
onde foi feita a praça tinha uma mina, tinha mata e que não respeitaram nada, 
sendo os moradores penalizados por uma decisão do governo federal com dez 
praças de pedágio no estado de Minas Gerais, disse que o contrato foi tão bem 
maquiado que não foram feitas nenhuma obra, apenas roçam as estradas. Pontuou 
que é preciso ter lembrança porque o povo está pagando o preço até hoje, que a 
firma está cai e não cai, mas que anda vão aumentar os valores, que na época que 

foi instalado ninguém acompanhou, que a situação é algo que o toca porque paga 
todos os dias o pedágio. Coma palavra pela ordem o vereador Nilton César disse 
que a questão do COVID-19 é preciso se atentar ao uso da máscara, uma vez ser 
este um meio eficiente de controlar o contágio. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMEN-
TO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 21H02 Com a apalavra pela ordem o 
vereador Nilton César disse que os recursos destinados ao enfrentamento ao CO-
VID-19 estes tem chegado a cidade sim, que o município recebeu vários repasses 
desde o início da pandemia, totalizando um total de seis milhões e oitocentos e oi-
tenta e sete mil aproximadamente. Destacou que o município mesmo diante da 
crise tem caminhado, sendo preciso fazer um levantamento com relação as outras 
receitas e despesas. Com a palavra pela ordem o vereador Thiago Martins disse que 
é muito bom saber que o município recebeu as verbas, mas por qual motivo então 
a população não está sendo testada e porque mandou servidores embora. Disse 
que não adianta o recurso vir se ele não for voltado para a questão do COVID-19, 
pontuando que isso precisa ser esclarecido. Com a palavra pela ordem o vereador 
Nilton César disse que os recursos são referentes a saúde e que só podem ser uti-
lizados no âmbito da saúde, não podendo ser empregados na área da educação, 
que é onde houve a demissão de servidores. Com a palavra pela ordem o vereador 
Edson Rezende disse que é muito bom saber que a comissão tem desenvolvido um 
bom trabalho, mas que o que se houve falar é que o munícipio não recebeu nada, 
mas que conforme os levantamentos da comissão o município recebeu sim. Disse 
que a realização de testes, já que tem recursos, é algo fundamental e imprescindí-
vel. Com a palavra pela ordem a vereadora Vânia Maria de Castro disse que com 
relação das verbas estão sendo realizadas publicações das verbas diariamente nos 
canais da prefeitura. Destacou que uma das maiores funções dos parlamentares é 
fiscalizar as verbas públicas, sendo ainda obrigação do Executivo dar publicidade 
dos seus atos no portal da transparência. Não havendo oradores inscritos o Sr. 
Presidente declarou encerrada a presente sessão às 21h18 e eu, Danielle de Paula 
Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será 
assinada pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária. Presidente: Vereador 
Amarílio Augusto de Andrade. Secretário: Vereador José Jorge Emídio.

ATA 035/2020 - 031ª Sessão Ordinária – 16.06.2020 – 1º Período – 4º Ano da Le-
gislatura - Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade - Secretário: José 
Jorge Emídio - Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.PRIMEIRA 
PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30 - “O filho sábio alegra a seu pai, mas o 
filho louco é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, 
mas a justiça livra da morte.” (Provérbio 10:1). I - Leitura e Discussão da Atas- Ata 
n° 100/2019 – Aprovada por unanimidade.II – Leitura da Correspondência e Comu-
nicações- Ofício n° 448/2020 – Gabinete do Senador Carlos Viana.- Ofício n° 
147/2020 – Gabinete do Deputado Sargento Rodrigues.III- Apresentação de Propo-
sições- Do vereador José Jorge: – Indicação nº 147/20 – Solicita ao Executivo Mu-
nicipal a elaboração de um projeto visando a criação do “eixão do lazer”, com o 
fechamento da Av. Governador Bias Fortes entre 18h e 22h, três vezes por semana, 
para prática de atividades físicas; - Indicação 199/20 - Solicita à Secretaria de Obras 
o calçamento da Rua João Guilhermino Ribeiro de Assis, no Bairro Santa Efigênia; 
- Indicação n° 197/20 – Solicita a aquisição de câmeras com leitores de infraverme-
lho, para serem instaladas nos locais de maior movimentação da cidade; Indicação 
n° 196/20 – Solicita à Secretaria de Obras que refaça o calçamento da Avenida São 
Francisco; Indicação 195/20 – Solicita à Secretaria de Obras a manutenção da Rua 
Rio Verde com a Avenida Nações Unidas; Indicação n° 49/20 – Solicita a emissão 
de um voto de pesar para com a família do Professor Delmo Maria da Silva; Indica-
ção n° 170/20 – Solicita à Secretaria de Obras a realização de operação tapa bura-
cos na Rua Santa Luiza, Bairro Santa Efigênia. Com a palavra pela ordem o vereador 
José Jorge disse que se solidariza aos moradores de Antônio Carlos diante do ocor-
rido na estação centenária do município, afirmou que é necessário fazer um alerta 
aos moradores não só de Antônio Carlos, mas também de Barbacena, disse ser 
necessário criar uma Secretaria de Turismo na cidade, uma vez que tem ocorrido 
ações de vândalos nos principais pontos históricos da cidade. - Do vereador Edson 
Rezende: - Indicação s/n – Solicita à Secretaria de Obras a retirada de entulho que 
esse encontra nos arredores da Sericícola; – Requerimento 047/20 – Solicita um 
pedido de informações acerca das demissões de professores na rede pública ocor-
ridas no âmbito da educação básica municipal. Com a palavra pela ordem o verea-
dor Edson Rezende disse que o PNAE é um programa de alimentação da educação 
pública com recursos advindo do Governo Federal e que não esta havendo a compra 
de produtos destinados a aquisição destes suplementos, pontuou que em muitas 
situações a principal refeição dos alunos é feita na escola, assim é preciso que se 
mantenha de alguma forma o auxílio a esses alunos, através da distribuição dos 
alimentos referentes ao programa. Destacou que a visita feita ao Ibiapaba foi im-
portantíssima, destacando que o setor de radioterapia, que já está na fase final, 
necessita de verbas para fechar o processo e finalização do projeto. Pontuou que 
desde sábado o que tem sido matéria na cidade foi aglomerações em determinado 
bairros da cidade, disse que em Porto Alegre e Curitiba, após a reabertura do co-
mércio, sofreram com um aumento significativo do número de casos. Disse que 570 
cidades de Minas Gerais já confirmaram casos de COVID-19, o que é preciso ser 
acompanhado atentamente, sendo preciso incentivar as pessoas a manter o distan-
ciamento social e o uso de máscaras.Com a palavra pela ordem o vereador Thiago 
Martins disse que é uma hipocrisia do Governador de Minas Gerais pedir para as 
pessoas manterem o sinal de alerta ligado, uma vez que este criou o Programa 
Minas Consciente sem nenhum embasamento cientifico. Disse que todas as atitudes 
terão um custo e que já é possível sentir o custo nesse momento, destacou que o 
dinheiro liberado pelo Governo Federal deve ser divulgado no portal da transparên-
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cia. Mencionou que ante da pandemia o Senhor Prefeito disse que tinha muito di-
nheiro em caixa e agora mal começou a pandemia e já mandou várias pessoas 
embora. Disse ser necessário testar a população, que a criação de placar da vida 
não adianta nada, que a cidade não tem feito medidas de contensão, que a única 
coisa que se faz é divulgar o número de pessoas internadas e o número de mortos, 
que basta olhar para o restante do mundo e ver o que aconteceu, que não somos 
imunes e que desde o princípio está sendo avisado, que a cidade já flexibilizou o 
que devia e o que não devia, que hoje não se tem mais o controle da pandemia. 
Disse que enquanto Barbacena não testar em massa não é possível ter diagnostico 
real da situação na cidade.- Do vereador Nilton César: - Indicação n° 185/20 – So-
licita à Secretaria de Obras a capina e limpeza na Rua Pedro Losch, Bairro Ipanema; 
- Indicação n° 186/20 – Solicita à Secretaria de Obras a limpeza da Praça Luiza 
Copatti Mazzoni, Bairro Boa Vista; - Indicação n° 187/20 – Solicita à Secretaria de 
Obras que encaminhe a BCM – Brasil Construções e Montagens Ltda para que pro-
videncie a troca e reparos das luminárias da Rua José Pedro Loschi, Bairro Ipane-
ma; - Indicação n° 188/20 - Solicita à Secretaria de Obras que encaminhe a BCM 
– Brasil Construções e Montagens Ltda para que providencie a troca e reparos das 
luminárias da Rua Oscar Pereira de Assis; Indicação ne 189/20 - Solicita à Secreta-
ria de Obras que encaminhe a BCM – Brasil Construções e Montagens Ltda para que 
providencie a troca e reparos das luminárias da Rua Anésio Manoel da Silva. Com a 
palavra pela ordem o vereador José Antônio “Tanjão” disse que é preciso achar uma 
solução para os feirantes, que na Avenida Governador Bias Fortes é possível montar 
as barracas mantendo o distanciamento. Pontuou que quanto aos camelôs, se abri-
ram os bares, por que não pode abrir os camelôs. Disse que em 2017, 2018 e 2019 
o assunto era o Nova Cidade, que já estamos em 2020 e até então nada foi feito 
pelo bairro, que começaram obras no local, mas já param novamente.Proj. de Lei 
nº. 022/2020 – Institui o fundo municipal emergencial de combate aos efeitos do 
coronavírus e dá outras providências – Autoria do vereador Nilton César de Almeida.
Proj. de Lei nº. 023/2020 – Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de testes 
diagnósticos periódicos para detecção de anticorpos COVID-19 em todos os servi-
dores públicos e funcionários de empresas terceirizadas que realizam o trabalho 
presencial no município de Barbacena durante o período de duração da pandemia e 
dá outras providências – Autoria do vereador Nilton César de Almeida. SEGUNDA 
PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20:21.Discussão e Votação de ProjetosPRI-
MEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI - Proj. de Lei nº. 139/19 – Au-
toriza a outorga de concessão ou permissão para exploração dos serviços de crema-
tório privados no município e dá outras providências – Autoria do Executivo. 
APROVADO POR UNANIMIDADE.Com a palavra pela ordem o vereador Thiago Mar-
tins pontuou que fora feita uma emenda ao projeto, o que o torna apto para apro-
vação, mencionou que o artigo suprimido versava sobre lei estadual, podendo inclu-
sive tornara a lei inconstitucional.Coma apalavra pela ordem o vereador Carlos Du 
disse que pretendia questionar se as emendas haviam sido apresentadas conforme 
fora acordado.Proj. de Lei nº. 019/20 – Dispõe sobre as diretrizes a serem observa-
das na elaboração da Lei Orçamentária do município de Barbacena para o exercício 
de 2021 e dá outras providências – Autoria do Executivo. VISTAS CONCEDIDAS AO 
VEREADOR THIAGO MARTINS.Proj. de Lei nº. 05/20 – Fixa a velocidade máxima 
permitida a veículos leves e pesados na Avenida Governador Bias Fortes, Bairro 
Pontilhão e dá outras providências – Autoria do vereador José Jorge Emídio. VISTAS 
CONCEDIDAS A VEREADORA VÂNIA CASTRO.Com a palavra pela ordem o vereador 
José Jorge disse que a Avenida Governador Bias Fortes é uma fábrica de multas e 
que este é um pedido dos moradores da região, esclarecendo que o projeto tem o 
parecer favorável do procurador da câmara.Coma a palavra pela ordem a vereadora 
Vânia Castro disse que os valores arrecadados com as multas são investidos no 
trânsito e que é preciso analisar a competência para elaboração deste tipo de lei. 
Com a palavra pela ordem o vereador Nilton César de Almeida disse que o projeto 
é muito interessante, aduziu que já pediu também um temporizador para o semá-
foro da Apec com o intuito de se evitar o registro de multas por avançar o sinal. 
Disse que temos que trabalhar primeiramente com a educação no trânsito, para 
depois falarmos em penalidade, argumentou que muitos moradores têm reclamado 
quanto a demora na análise dos recursos das multas.Com a palavra pela ordem o 
vereador Ilson Guilherme “Tererê” disse que com relação ao projeto prudência nun-
ca é demais, que a Avenida Bias Fortes é utilizada por pedestres e para a prática de 
atividades físicas, sendo necessária uma análise profunda quando a aumentar o li-
mite da velocidade permitida no local.Com a apalavra pela ordem o vereador José 
Newton disse que com relação ao trânsito a competência é da autoridade de trân-
sito, mencionando inclusive que os requerimentos devem ser feitos com base em 
abaixo-assinados, disse ainda que 60 km é uma velocidade que atende a população 
local, tanto ao trânsito de pessoas como veículos.Com a palavra pela ordem o vere-
ador Edson Rezende disse que a redução de velocidade naquele local foi colocada 
devido a vários acidentes fatais que ocorreram no referida Avenida, destacou que a 
justificativa do projeto ser as multas não é plausível, que há se questionar se as 
pessoas estão sendo multas por qual razão, se é pelo fato de não haver sinalização. 
Destacou que para além das multas tem uma questão mais importante, as vidas 
homens.Com a palavra pela ordem o vereador Milton Roman disse que a SETRAN 
tem um estudo que aponta os locais de maior número de acidentes, destacou que 
o Pontilhão é um local com grande incidência de acidentes e que aumentar a velo-
cidade por acarretar problemas. Com a palavra pela ordem o vereador Nilton César 
disse que a Rua Cesário Alvim tem sido muito utilizada como rota de desvio da 
Avenida Bias Fortes e que já foi solicitada a instalação de redutores de velocidade 
no local, uma vez que já ocorreram acidentes fatais no local. Destacou que para que 
haja o aumento da velocidade é preciso que se faça um estudo mais profundo, para 
que não traga um novo problema.Com a palavra pela ordem o vereador Odair Fer-

reira disse que o fluxo de veículos na cidade é muito grande e que se percebe que 
a cidade carece de uma melhor sinalização, que os estudos feitos pelos responsá-
veis pelo trânsito na cidade são essenciais para que se faça melhorias efetivas no 
trânsito local.Com a palavra pela ordem o vereador José Newton disse que gostaria 
de registrar o trabalho que tem sido feito para com os feirantes, disse que na data 
de hoje foi feita uma reunião junto à órgãos do Executivo e a Secretária de Saúde. 
Com a palavra pela ordem o vereador Ilson Guilherme “Tererê” disse que sobre a 
reunião feita com os feirantes esta não foi aberta a todos, somente alguns feirantes 
puderam participar, disse ainda que o Prefeito não compareceu à reunião. Destacou 
que se faz necessário conseguir uma solução para esse problema, porque os agri-
cultores têm a mercadoria, mas que não há consumidores.Com a palavra pela or-
dem o vereador Thiago Martins disse que o retorno que Minas Gerais está dando 
para o Brasil com relação ao COVID-19 é vergonhosa, disse que a situação é muito 
séria. Destacou que os protocolos de combate ao COVID devem ser elaborados por 
especialistas, que até então não sabemos a realidade e que até que se faça a tes-
tagem em massa não será possível saber.Com a palavra pela ordem o vereador 
Ewerton Horta disse que a reabertura das feiras livres é necessária uma vez que 
esta é a única fonte de renda destes trabalhadores e que a reabertura deve ocorrer 
de forma gradual, destacou a possibilidade de a feira funcionar de forma alternada.
Com a palavra pela ordem o vereador Edson Rezende destacou a necessidade de 
seguir de forma cada vez mais rigorosa os protocolos de distanciamento social, com 
o intuído de controlar o contagio pelo COVID-19.TERCEIRA PARTE – ENCERRAMEN-
TO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 21H2 - Com a apalavra pela ordem o 
vereador Edson Rezende destacou que mais do que nunca é importante não pegar 
a doença agora, que estamos lidando com um mal invisível. Disse que cabe a Se-
cretaria de Saúde alertar a população pela necessidade de se respeitar os protoco-
los de distanciamento.Não havendo oradores inscritos o Sr. Presidente declarou 
encerrada a presente sessão às 21h22 e eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, 
Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário.Presidente: Vereador Amarílio Augusto 
de Andrade.Secretário: Vereador José Jorge Emídio.

ATA 036/2020 - 032ª Sessão Ordinária – 18.06.2020 – 1º Período – 4º Ano da Le-
gislatura - Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade - Secretário: José 
Jorge Emídio - Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.PRIMEIRA 
PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30 - “Senhor tu tens sido o refúgio de gera-
ção em geraçã. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo 
de eternidade a eternidade tu és Deus.” (Salmo 90:21).I - Leitura e Discussão da 
Atas- Ata n° 104/2019 – Aprovada por unanimidade.- Ata n° 109/2019 – Aprovada 
por unanimidade.II – Leitura da Correspondência e Comunicações - Não houve.
III- Apresentação de Proposições- Proj. Lei nº. 025/2020 – Estabelece a realização 
de testes diagnósticos da COVID-19 em massa na população do município de Bar-
bacena – Autoria do Vereador Thiago Campos Martins.SEGUNDA PARTE – ORDEM 
DO DIA – HORÁRIO: 19:40 - Discussão e Votação de Projetos - PRIMEIRA DISCUS-
SÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI - Proj. Lei nº. 024/20 – Regulamenta o esta-
cionamento rotativo pago denominado “Faixa Azul” nas vias urbanas do município 
e dá outras providências – Autoria do Executivo. VISTAS CONCEDIDAS À VEREADO-
RA VÂNIA MARIA DE CASTRO.Com a palavra pela ordem a vereadora Vânia Maria 
de Castro disse que já vimos que não funcionou a forma como estava sendo aplica-
do o rotativo e que é necessário apresentar um projeto que venha beneficiar a po-
pulação de Barbacena. Destacou que fora questionado a questão de ser apenas 60 
minutos, visto que em outras cidades são 90 minutos, como Juiz de Fora, por 
exemplo, disse que já foram feitas algumas mudanças, publicidade e a necessidade 
de se atentar quanto a este ponto, observar as normativas que irão ser aplicadas.
Com a palavra pela ordem o vereador Milton Roman disse que está não é uma nova 
lei, que é apenas uma mudança na lei anterior, que o que aconteceu foi que a Pre-
feitura percebeu que não tem capacidade para gerir a faixa azul, e que netão, a 
ideia principal é a questão de poder terceirizar através de um processo de licitação. 
Destacou que é muito importante o estacionamento faixa azul na cidade, que além 
do ganho econômico, além de facilitar o acesso ao centro da cidade.Com a palavra 
pela ordem o vereador Edson Rezende disse que o projeto é sim importante para a 
cidade, mas que também é preciso fazer algumas mudanças no projeto inicial para 
que ele fique apto. Disse que estudaram muito o projeto e que irá apresentar algu-
mas propostas de emendas ao projeto inicial, com o objetivo de continuar a discutir 
o processo e melhorá-lo cada vez mais.Com a palavra pela ordem o vereador José 
Jorge disse que quer saber se os servidores contratados para trabalhar no rotativo 
serão de Barbacena ou se virão de outras cidades, porque é importante dar oportu-
nidade para os moradores de Barbacena, que não podemos trazer pessoas de fora 
para trabalhar aqui e os moradores da cidade terem que sair em busca de emprego. 
Destacando ainda que, é importante dar oportunidade aos jovens. Disse que o 
projeto já está sendo passado para o próximo prefeito, que irá entrar com o projeto 
já aprovado pela câmara e que então é preciso ponderar e esclarecer todos os 
pontos antes da aprovação do projeto. Com a palavra pela ordem o vereador Thia-
go Martins disse que hoje chegou na cidade verba direcionada ao combate ao CO-
VID-19, dizendo que fica se perguntando quando e que irão começar a testar a 
população. Destacou que o Brasil já está de aproximando do número de 1 milhão 
de mortos. Disse que a situação de Barbacena está se agravando e se vão esperar 
um colega vereador morto para tomar as atitudes devidas, se irão esperar morrer 
alguém de suas famílias para agir, se é isso mesmo que estão esperando. Mencio-
nou que a Prefeitura Municipal não pode fazer um trabalho somente de divulgar o 
boletim epidemiológico e que isso é extremamente importante, disse que irá bater 
na tecla novamente da testagem em massa, porque se não tem testagem em mas-



sa não tem como saber o número rela de contaminados.  Pontuou que o Governa-
dor tomou decisões baseadas em achismo e sem nenhuma fundamentação cientifi-
ca, e que hoje já estamos pagando o preço destas decisões. Disse ainda que o 
estado de Minas Gerais não tem uma política de saúde séria, que a bomba está para 
estourar e é preciso agir ao invés de esperar uma tragédia maior. Destacou que a 
Prefeitura de Barbacena precisa tomar uma medida, que os vereadores precisam 
tomar alguma medida, disse que é muito difícil convencer a população a tomar 
cuidados quando o inimigo é invisível, por isso é importante que todos trabalhem 
juntos nessa missão de conscientização, sendo preciso trabalhar com a prevenção.
Com a palavra pela ordem o vereador Odair Ferreira disse que em reuniões anterio-
res foi levada pelos colegas vereadores especulações acerca das receitas do Muni-
cípio e que é preciso ressaltar que a pandemia vem causando uma falta no Brasil 
todos, destacando que no segundo semestre os impactos sobre a administração 
pública ficarão mais visíveis, não somente aqui em Barbacena, mas em todo o país. 
Disse ainda que há um grande número de empresas que estão mandando funcio-
nários embora, sendo um número alarmante em nossa região.SEGUNDA DISCUS-
SÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI - Proj. Lei nº. 139/19 – Autoriza a outorga de 
concessão ou permissão para exploração dos serviços de crematório privados no 
município e dá outras providências – Autoria do Executivo. APROVADO POR UNANI-
MIDADE.Emenda de 009 - Autoria do Vereador Thiago Campos Martins. APROVADA 
POR UNANIMIDADE.Com a palavra pela ordem o vereador Milton Roman disse que 
o projeto é muito importante para Barbacena e que todos os vereadores hoje já 
estão conscientes disso, razão pela qual espera que o projeto seja votado e aprova-
do por todos. Destacou que as emendas feitas pelo vereador Thiago Martins e pelos 
vereadores Edson Rezende e Vânia Maria de Castro foram importantíssimas. Com a 
palavra pela ordem o vereador Thiago Martins disse que a que as unidades de 
cremação devem ser tecnicamente adequadas, de modo a evitar inclusive a polui-
ção do ar. Disse que não cabe aso vereadores solicitarem a supressão da fiscaliza-
ção, além de ser algo eticamente estranho.Emenda n° 012 - Autoria do Vereador 
Edson Rezende Morais e Vereadora Vânia Maria de Castro. APROVADA POR UNANI-
MIDADE.Com a palavra pela ordem o vereador Edson Rezende disse que a emenda 
apresentada visa a alteração do artigo 2°, alterando o prazo de 20 anos prorrogá-
veis por mais 20 anos para 10 anos prorrogáveis por mais 10 anos.Emenda n° 015 
- Autoria do Vereador Edson Rezende Morais e Vereadora Vânia Maria de Castro. 
APROVADA POR UNANIMIDADE.Com a palavra pela ordem o vereador Edson Re-
zende disse que a emenda se trata da inclusão de um parágrafo único ao artigo 2°, 
pontuando que os crematórios somente poderão ser instalados em locais aprovados 
pela administração municipal, mediante apresentação de estudo prévio de impacto 
ambiental.PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI - Proj. Lei nº. 
019/2020 – Dispõe sobre as diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei 
Orçamentária do município de Barbacena para o exercício de 2021 e dá outras 
providências – Autoria -Executivo. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR MILTON 

ROMAN.Com a palavra pela ordem o vereador Edson Rezende disse que fez emen-
das ao projeto com intuito de sanar erros nas datas que o projeto previa, disse 
ainda que vem falando desse o ano de 2017 sobre um problema que vem aconte-
cendo sempre com a lei de diretrizes orçamentárias, que a lei orçamentária é um 
processo de orientação do orçamento, sendo estas diretrizes a base para elaborar 
o orçamento para o ano seguinte. Mas que o executivo vem reiteradamente des-
cumprindo o previsto no corpo da lei. Disse ainda que a elaboração das diretrizes 
tem que ter a participação popular, através de audiências públicas e que em nenhu-
ma vez neste governo a população foi chamada para discutir sobre a lei de diretrizes 
orçamentárias, discutir sobre ações administrativas e políticas do seu interesse. 
Destacou que assim como em todos os outros anos encaminhou requerimento 
questionando se havia sido respeitado esse processo e, assim como ocorreu nos 
outros anos, não obteve resposta, razão pela qual irá se abster de votar, visto que 
há no projeto uma falha procedimental. Com a palavra pela ordem o vereador 
Thiago Martins disse que além do gestor municipal não querer ouvir a população 
este gestor abandonou a juventude, assim, não lhe causa espanto que ele não siga 
a lei de diretrizes orçamentárias. Razão pela qual, irá também se abster de votar.
VOTAR PARECER CONTRÁRIO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO - Proj. Lei nº. 
014/19 – Estabelece prioridade para pagamento dos servidores ativos, inativos e 
pensionistas, na forma que menciona – Autoria Vereador Thiago Martins – MANTI-
DO O PARECER CONTRÁRIO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO.Com a palavra pela 
ordem vereador Thiago Martins disse que o projeto visava estabelecer prioridade ao 
pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas e que foi baseado em uma 
lei sancionada no município do Rio de Janeiro e que lhe causou estranheza o que 
fora pontuado pela comissão de constituição e justiça uma vez que a Constituição 
Federal é a mesma regente no município do Rio de Janeiro e em Barbacena. Desta-
cou que não é o primeiro projeto que acontece isso, que já ocorreram em outros 
Estados e em outros Município e em Barbacena é declarado inconstitucional pela 
comissão.PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM BLOCO - Proposições do dia 
09 de junho de 2020. - APROVADAS POR UNANIMIDADE.Proposições do dia 16 de 
junho de 2020. - APROVADAS POR UNANIMIDADE.TERCEIRA PARTE – ENCERRA-
MENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 20H35 - Com a apalavra pela ordem 
o vereador Edson Rezende disse que estava previsto que o pico da pandemia seria 
mais ou menos no final de abril, meio de maio e que agora a Secretaria de Saúde 
do estado de Minas Gerais já emitiu o alerta de que será no mês de julho. Destacou 
que é preciso ouvir o alerta dos epidemiologistas e principalmente dos infectologis-
tas, que o a onda de contagio tem aumentado cada dia mais, sendo necessário, 
assim, redobrar os cuidados. Não havendo oradores inscritos o Sr. Presidente decla-
rou encerrada a presente sessão às 20h39 e eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, 
Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário.Presidente: Vereador Amarílio Augusto 
de Andrade.Secretário: Vereador José Jorge Emídio.
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