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Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

Secretário: Odilon Grossi Couto

NOTIFICAÇÕES

319004

Ficha 02: Contratação por tempo determinado

01.031.0047.2.358

Manutenção de homenagens e festividades

339031

Ficha 23: Premiações cult. art. cient.
desport. outra

01.031.0050.2.352

Manutenção do corpo legislativo

AIT

PLACA

DATA DA INFRAÇÃO

PROTOCOLO

Ficha 29: Outros serviços de terceiros
– Pessoa Física

E100225930

PUA1874

27/12/2020

37-3 2021

E100227843

HCR5588

22/01/2021

38-1 2021

339036
Total

R$ 90.000,00

Publique-se na forma da lei
MOBILIDADE
URBANA - SETRAM
Gustavo Ferreira de Souza

1

R$ 5.000,00

R$ 20.000,00

NOTIFICAÇÃO DE ACOLHIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE CONVERSÃO DE
PENALIDADE DE MULTA EM PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA
Em face ao recebimento das solicitações de conversão de penalidade de multa em
penalidade de advertência, com fulcro na Resolução 619/16 do CONTRAN, em seu
Art. 10º, ficam os proprietários dos veículos abaixo notificados, que por força de
acolhimento, os seguintes autos foram convertidos em penalidades de advertência.

R$ 115.000,00

Barbacena, 25 de Fevereiro de 2021
Odilon Grossi Couto

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º, decorrem de anulação parcial de dotações orçamentárias:
Unidade

Classificação

01.031.0047.2.187

Manutenção de despesas de pessoal
da Câmara

319011

Ficha 4: Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil

01.031.0050.2.352

Manutenção do corpo legislativo

339039

Ficha 30: Outros serviços de terceiros
– Pessoa Jurídica

Total

Autoridade Municipal de Trânsito

NOTIFICAÇÃO DE ACOLHIMENTO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO
Em face ao recebimento das Defesas da Autuação, com fulcro na Resolução 619/16
do CONTRAN, em seu Art. 9º, ficam os proprietários dos veículos abaixo notificados, que por força de Acolhimento das razões de Defesa apresentada, os seguintes
autos foram cancelados e seus registros arquivados.

Valor

R$ 75.000,00

R$ 40.000,00
R$ 115.000,00

AIT

PLACA

DATA DA INFRAÇÃO

PROTOCOLO/DEFESA

AG02101755

HLD4156

13/11/2017

1219-1 2017

E100221595

GWJ3548

04/11/2020

4406-4 2021

AG04593378

QPB2608

18/08/2020

4405-6 2021

AG04595908

PYS9370

04/11/2020

4412-3 2021

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

Barbacena, 25 de Fevereiro de 2021
Odilon Grossi Couto

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 25 de fevereiro de 2021;
179° ano da Revolução Liberal, 91° da Revolução de 30.
Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal

Autoridade Municipal de Trânsito

NOTIFICAÇÃO DE NÃO ACOLHIMENTO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO
Em face ao recebimento das Defesas da Autuação, com fulcro na Resolução 619/16
do CONTRAN, em seu Art. 9º, ficam os proprietários dos veículos abaixo notificados,
que por força de não acolhimento das razões de Defesa apresentada, os seguintes
autos foram convertidos em penalidade.

E R R ATA
Na Portaria nº 22.512, publicada no e-DOB - Diário Oficial do Município, do dia
05/02/2021, onde se lê “Poliana Resende Monteiro” leia-se “Polyana Resende Monteiro”.
Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

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

E X T R ATO D E C O N T R ATO
Extrato de alteração de Gestor/Fiscal doContrato de Prestação de Serviços nº
033/2018. Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09,
através da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAN, da Secretaria
Municipal de Educação, Desporto e Cultura - SEDEC, e da Secretaria Municipal de
Obras Públicas - SEMOP. Contratada: ALL SAFE ALARMES LTDA, empresa inscrita no
CNPJ sob o nº 08.610.027/0001-08. Processo Licitatório nº 025/2018 - Pregão Presencial nº 014/2018.Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa
nº 001/2017 - CGEM, 29.03.2017, a gestão e fiscalização serão realizadas pelo servidor Enderson Nascimento Ferreira, Chefe de Infraestrutura da SEDEC, conforme
consta no Ofício nº 084/2021/GAB/SEDEC, datado de 22/02/2021.
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AG02100719

HEF4286

04/11/2017

1190-0 2017

AG02101795

PXK1497

07/12/2017

1236-0 2017

AG04597430

PZY9428

29/10/2020

4386-7 2021

AG04597703

RFG6A40

29/10/2020

4387-5 2021

AG04594951

KVC8956

06/11/2020

4388-3 2021

E100221793

GWO5732

07/11/2020

4390-0 2021

E100223840

GWO5732

28/11/2020

4391-8 2021

AG04598513

QND8707

19/01/2021

4400-5 2021

AG04597950

HFT3633

22/01/2021

4401-3 2021

AG04598514

NYE3136

19/01/2021

4402-1 2021

E100220077

GKS3620

23/10/2020

4403-0 2021

E100226501

QQO8135

01/01/2021

4422-5 2021

AG04595624

OLR9379

14/10/2020

4381-6 2021
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LSY0B58
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OMG7097
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O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE de
BARBACENA,
no uso de suas atribuiSecretário Municipal de Gabinete do Prefeito
ções legais e dos poderes
que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
NOMEAR, a partir desta data, PATRICKY FERNANDES DOS SANTOS RESENDE, do
cargo de Assessor de Relações Comunitárias, Símbolo CLC-1, do Quadro de Servi1
dores da Câmara, lotado no Gabinete do Vereador Sandro Heleno da Silva Carvalho,
de acordo com a Lei Municipal nº 4169/09 e demais alterações dela decorrentes,
a partir de 11/02/2021. Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 11 de fevereiro de 2021. Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior
- Presidente. Tornou-se pública por afixação no saguão da Câmara em 11.02.2021.
Luiz Alberto Frateschi Correa Maia - Diretor Geral.
PORTARIA Nº. 147/2021
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
EXONERAR, a partir desta data, JULIANO TOBIAS FRIZONI, do cargo de Assessor de Relações Comunitárias, Símbolo CLC-1, do Quadro de Servidores da Câmara, lotado no Gabinete do Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior, de acordo
com a Lei Municipal nº 4169/09 e demais alterações dela decorrentes, a partir de
11/02/2021. Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG,
11 de fevereiro de 2021. Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Presidente.
Tornou-se pública por afixação no saguão da Câmara em 11.02.2021. Luiz Alberto
Frateschi Correa Maia - Diretor Geral.
PORTARIA Nº. 148/2021
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes que lhe confere o art. 7º da Portaria n° 99/2021,
RESOLVE:
NOMEAR o Conselho Gestor da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Barbacena, que funcionará com a seguinte estrutura: PAULO JOSÉ DA SILVA, vereador
desta Casa, como representante da Mesa Diretora do Legislativo, exercendo a função de Presidente do Conselho Gestor; ALBINO LUCCIANI PEREIRA DE CARVALHO,
representando a Procuradoria desta Casa; HUGO LEONARDO COELHO, agente administrativo desta Casa, representando os servidores da mesma; GIOVANE TARCÍSIO DE SOUZA, representante da sociedade civil voluntário; TATIANE OLIVEIRA
COELI, representante da sociedade civil voluntária. Gabinete do Presidente, Palácio
da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 19 de fevereiro de 2021. Vereador Ewerton
José Duarte Horta Júnior - Presidente. Tornou-se pública por afixação no saguão da
Câmara em 19.02.2021. Luiz Alberto Frateschi Correa Maia - Diretor Geral.

Barbacena, 25 de Fevereiro de 2021
Odilon Grossi Couto
Autoridade Municipal de Trânsito

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

E X T R ATO D E P O RTA R I A S

R E S U M O D E ATA S

PORTARIA Nº. 143/2021
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
EXONERAR, a partir desta data, HUGO LEONARDO COELHO, do cargo de Assessor
Parlamentar, Símbolo CLC-2, do Quadro de Servidores da Câmara, lotado no Gabinete do Vereador Sandro Heleno da Silva Carvalho, de acordo com a Lei Municipal
nº 4169/09 e demais alterações dela decorrentes, a partir de 11/02/2021. Gabinete
do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 11 de fevereiro de
2021. Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Presidente. Tornou-se pública
por afixação no saguão da Câmara em 11.02.2021. Luiz Alberto Frateschi Correa
Maia - Diretor Geral.

ATA 078/2020 - 074ª Sessão Ordinária – 22.12.20 – 2º Período – 4º Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário ‘ad hoc”: Vereador Nilton César de Almeida. Vereadores Presentes: Conforme registro em livro
próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h31 “No demais, irmãos
meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.” (Efésios 6:10) I - Leitura
e Discussão da Ata: - Não houve. II – Leitura da Correspondência e Comunicações
: - Não houve. III – Apresentação de Proposições: Não houve. Nesse momento o
Senhor Presidente comunicou a todos a convocação para reunião extraordinária no
dia 23 de dezembro E também no dia 30 de dezembro às 19 horas para votação de
projetos na pauta E também o orçamento Municipal para o ano de 2021. Informou
ainda aos barbacenense e vereadores presentes, em especial aos Servidores Municipais que estão muito aflitos em razão da atitude do Ministério Público e da decisão
dada pela desembargadora, que os vereadores estão ao lado dos Servidores e que
o Procurador da Câmara já está preparando embargos de declaração para apresentar a favor dos servidores. Informou ainda que os servidores não estarão sós, os
vereadores estarão ao lado deles a fim de encontrar alguma alternativa para esses
servidores que por mais de três décadas trabalharam de boa fé e defenderam os
interesses de Barbacena. Com a palavra pela ordem o vereador Edson Rezende
apresentou a indicação de um anteprojeto com a finalidade de autorizar a implementação do programa Jovem Aprendiz na prefeitura municipal de Barbacena e
lembrou que durante as eleições esse foi muito discutido entre os candidatos. E
apresenta este pré-projeto com a finalidade de que o prefeito eleito, Carlos Du,
possa tê-lo em mãos colocar em prática o quanto antes por isso que eu ainda que

PORTARIA Nº. 144/2021
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
EXONERAR, a partir desta data, LEANDRO VICENTE DA SILVA, do cargo de Assessor de Relações Comunitárias, Símbolo CLC-1, do Quadro de Servidores da Câmara, lotado no Gabinete do Vereador Sandro Heleno da Silva Carvalho, de acordo
com a Lei Municipal nº 4169/09 e demais alterações dela decorrentes, a partir de
11/02/2021. Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG,
11 de fevereiro de 2021. Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Presidente.
Tornou-se pública por afixação no saguão da Câmara em 11.02.2021. Luiz Alberto
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cia e Comunicações: - Não houve. Com a palavra pela ordem o vereador Edson Relei nº 4.956 de 15 julho de 2019 e dá outras providências. – Autoria Executivo.
zende falou a respeito das vacinas que estão sendo produzidas pelos diversos laboPRAZO VENCE EM 13/01/2021. O Senhor Presidente informou aos vereadores que
1 ratórios no mundo e os boatos proliferados nas redes sociais são grandes. Ressaltou
o presente projeto diz respeito a prorrogação de um recurso para o salvamento dos
que a base de todas elas é a mesma, independente da origem. A vacina da Phizer
hospitais, em especial o Hospital Ibiapaba, posto não haver recursos para o pagajá foi liberada e que nos Estados Unidos já estão aplicando nas pessoas e que assim
mento do pessoal. Ressaltou que o recurso existe e o prefeito eleito Carlos do deu
que o Brasil passe a vacinar é importante que todos possam tomar a vacina. Disse
aval para que o projeto fosse aprovado. E colocou em votação o projeto de lei.
que os grupos prioritários serão vacinados em primeiro lugar e os vereadores nesse
Encerrada a discussão e votação o projeto foi APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS
grupo podem se candidatar para dar o exemplo. E pediu que o prefeito eleito, tão
PRESENTES. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO Proj. Lei nº. 037/20 – Dispõe sobre
logo possa ser possível, inicie as conversas para a compra das vacinas, porque ala criação do Fundo Municipal de Patrimônio Artístico e Cultural de Barbacena – FUNguns prefeitos e governadores já estão fazendo isso. Mas que diante da politização
PAC e dá outras providências – Aut. Executivo. * VOTAR SUBSTITUTIVO DE FOdo tema da vacina que o município pense nas ações de imunização da população,
LHAS 18 A 23. De autoria do executivo. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS
pensando também em alternativas ao plano nacional de vacinação. Com a palavra
PRESENTES. * VOTAR EMENDA AO SUBSTITUTIVO 24 A 26 De autoria do Ver. Eda vereadora Vânia disse que em relação à vacina ela também concorda com a situson Rezende. Com a palavra para discutir o vereador Edson Rezende disse que suas
ação e aproveitou para adiantar que a equipe de transição do prefeito eleito já está
emendas estão propostas para correção de duas questões. para que o ICMS cultuse adiantando com relação a essa situação. Já conversaram com o Instituto Butantã
ral possa ir diretamente para o Fundo Municipal do patrimônio cultural. já a segunpara se inteirar da situação e saber quais as obrigações o município precisa atender
da emenda é para informar que o fundo é financeiro e não administrativo. Explicou
para obter a vacina. E pediu que as pessoas parem de politizar o tema e realmente
que se trata e uma importante diferença no que tange as questões contábeis. Enpensem que essa é uma questão que de saúde pública precisando do apoio de toda
cerrada a discussão a emenda foi colocada em votação e foi APROVADA PELA UNAa população. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA HORÁRIO:19h45 Discussão e
NIMIDADE DOS PRESENTES. * VOTAR EMENDA AO SUBSTITUTIVO 27 A 29 De
Votação de Projetos PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI Proj.de
autoria do Ver. Edson Rezende. APROVADA PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.
Lei nº 039/2020 – Estima as receitas e fixa as despesas do orçamento Fiscal e dá
Em discussão e votação o projeto com as emendas acima foi o mesmo APROVADO
Seguridade Social do Município de Barbacena para o exercício de 2021 e dá outras
PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROprovidências. – Aut. Executivo. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.
JETO DE LEI Projeto de Lei nº 049/20 – Denomina vias públicas nos loteamentos
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA - URGENTISSÍMA Proj.
Jardim das Alterosas, Nova SuÍça e Quintas da Mantiqueira. APROVADA PELA UNALei nº 058/2020 – Prorroga o prazo previsto no artigo 1º da lei nº 4.956 de 15
NIIMIDADE DOS PRESENTES. Projeto de Lei nº 050/20 – Denomina Rua Jair Turjulho de 2019 e dá outras providências. – Autoria Executivo. PRAZO VENCE EM
chetti. - Aut. Executivo. APROVADA PELA UNANIIMIDADE DOS PRESENTES. Projeto
13/01/2021. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. O Sr. Presidente
de Lei nº 051/20 – Denomina Rua Júlio César dos Santos - Aut. Executivo. APROsolicitou que o projeto fosse colocado em discussão e votação em redação final.
VADA PELA UNANIIMIDADE DOS PRESENTES. Projeto de Lei nº 052/20 – Denomina
Solicitação essa que foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Em redação final Proj. nº.
Rua José Nicodemos de Campos - Aut. Executivo. APROVADA PELA UNANIIMIDADE
058/2020 – Prorroga o prazo previsto no artigo 1º da lei nº 4.956 de 15 julho de
DOS PRESENTES. Projeto de Lei nº 053/20 – Denomina Rua Geraldo Amaral Calme2019 e dá outras providências. – Autoria Executivo. PRAZO VENCE EM 13/01/2021.
to - Aut. Executivo. APROVADA PELA UNANIIMIDADE DOS PRESENTES. Projeto de
APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Com a palavra para justificar
Lei nº 054/20 – Denomina Praça Rotary Clube de Barbacena - Aut. Executivo.
seu voto o vereador Carlos Du agradeceu aos pares no empenho em aprovar o preAPROVADA PELA UNANIIMIDADE DOS PRESENTES. Projeto de Lei nº 055/20 – Desente projeto e destacou que tão logo tomou a ciência da necessidade aprovação
nomina Rua Jornalista Thiago Faria Pupo Nogueira. - Aut. Executivo. APROVADA
desse projeto já conversou com os interessados e buscou saber as informações
PELA UNANIIMIDADE DOS PRESENTES. Projeto de Lei nº 056/20 – Denomina Rua
para que assim que ele assuma a Prefeitura ele possa realizar as ações necessárias.
Anjo Helena Gava Pupo Faria - Aut. Executivo. APROVADA PELA UNANIIMIDADE
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA – URGENTISSÍMA
DOS PRESENTES. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE DECRETO
Projeto de Lei nº 057/2020 - Autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de recoLEGISLATIVO Projeto de Decreto Legislativo nº 006/2020 – Aprova a ata da 108ª
nhecimento e parcelamento de dívida com Instituto Maternidade Assistência À Inreunião da Comissão do Plano Diretor e dá outras providências. – Autoria da Mesa
fância e Policlínica de Barbacena – IMAIP e dá outras providências. Aut. Executivo.
Diretora. Com a palavra para discutir a vereadora Vânia disse que deixaria adiantaAPROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. REDAÇÃO FINAL – PROJETO DE
do o seu pedido de vistas em razão de já ter dito anteriormente que não voltaria
LEI Proj. Lei nº. 037/20 – Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Patrimônio
mais atas da comissão do plano diretor. Acredita que Barbacena já passou da hora
Artístico e Cultural de Barbacena – FUNPAC e dá outras providências – Aut. Execude ter um plano diretor e esse é um pedido da população para o prefeito eleito
tivo. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. SEGUNDA DISCUSSÃO E
Carlos Du. seu pedido de vistas é para analisar a ata, mas certamente não votará
VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI Projeto de Lei nº 049/20 – Denomina vias públicas
favoravelmente. Encerrada a discussão foi solicitada vista pela vereadora Vânia.
nos loteamentos Jardim das Alterosas, Nova Suíça e Quintas da Mantiqueira. –Aut.
VISTA CONCEDIDA À VEREADORA VÂNIA CASTRO. VETO - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
do Executivo. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Projeto de Lei nº
ÚNICA Veto Parcial ao Projeto de Lei nº. 047/2020 - Fixa o subsídio do Prefeito, do
050/20 – das Denomina Rua Jair Turchetti. - Aut. Executivo. APROVADO PELA UNAVice-Prefeito, dos Secretários Municipais para a Legislatura 2021/2024 e dá outras
NIMIDADE DOS PRESENTES. Projeto de Lei nº 051/20 – Denomina Rua Júlio César
providências – Aut. Executivo. PRAZO VENCE EM 26.12.2020. Com a palavra para
dos Santos - Aut. Executivo. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.
discutir a vereadora Vânia e ressaltou ser interessante que os vereadores aprovem
Projeto de Lei nº 052/20 – Denomina Rua José Nicodemos de Campos - Aut. Execuo presente veto, pois já ficou definido o percentual de 35% para os subsídios do
tivo. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Projeto de Lei nº 053/20 –
secretariado após a reforma administrativa e por essa razão não vê motivos para
Denomina Rua Geraldo Amaral Calmeto - Aut. Executivo. APROVADO PELA UNANInão aprovar em perto do prefeito. Encerrada a discussão o presente veto foi MANMIDADE DOS PRESENTES. Projeto de Lei nº 054/20 – Denomina Praça Rotary Clube
TIDO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Com a palavra pela ordem o Vereador
de Barbacena - Aut. Executivo. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.
Ilson Guilherme primeiramente justificou sua ausência na reunião de amanhã em
Projeto de Lei nº 055/20 – Denomina Rua Jornalista Thiago Faria Pupo Nogueira.
razão de compromisso agendado em Belo Horizonte. Disse que ouviu o Presidente
- Aut. Executivo. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Projeto de Lei
falar que seriam mais de 100 emendas no projeto do orçamento. Disse também que
nº 056/20 – Denomina Rua Anjo Helena Gava Pupo Faria - Aut. Executivo. APROdeseja sorte aos vereadores que fizeram as emendas pois ele já está na casa há
VADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
alguns anos e nunca viu uma Emenda ser atendida pelos prefeitos. Falou do traba– PROJETO DE LEI Proj. de Lei nº 040/2020 – Dispõe sobre a revisão do Plano
lho que os vereadores fazem para colocar emendas no projeto do orçamento e
Plurianual do quadriênio 2018/2021 para adequação à Lei Orçamentária Anual do
depois nenhuma delas é atendida pelo prefeito, mas se for possível que o prefeito
exercício de 2021. – Aut. Executivo. RETIRADO DA PAUTA POR DETERMINAÇÃO
eleito possa atender as emendas que foram feitas no orçamento do próximo ano.
DO SR. PRESIDENTE. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE DECRETO
Espera também que outras emendas já realizadas em anos anteriores também
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vereador Nilton Cézar foram APROVADAS
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UNANIMIDADE DOS PRESENTES.
Municipal
de Gabinete
do Prefeito
*Votar emenda de fls. Secretário
315 de autoria
do Vereador
Odair
José Ferreira. *Votar emenda de fls. 317de autoria do Vereador Odair José Ferreira. *Votar emenda de fls. 319
de autoria do Vereador Odair José Ferreira. *Votar emenda de fls. 321 de autoria do
Vereador Odair José Ferreira. *Votar emenda de fls. 323 de autoria do Vereador
1
ATA 080/2020 - 008ª Sessão Extraordinária – 28.12.20 – 2º Período – 4º Ano da
Odair José Ferreira. *Votar emenda de fls. 325 de autoria do Vereador Odair José
Legislatura. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário: VereaFerreira. *Votar emenda de fls. 327 de autoria do Vereador Odair José Ferreira.
dor Nilton César de Almeida. Vereadores Presentes: Conforme registro em livro
*Votar emenda de fls. 329 de autoria do Vereador Odair José Ferreira. *Votar emenpróprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30 “Faze-me justiça, ó
da de fls. 331 de autoria do Vereador Odair José Ferreira. *Votar emenda de fls. 333
Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel; livra-me dos homens traidode autoria do Vereador Odair José Ferreira. *Votar emenda de fls. 335 de autoria do
res e perversos. Pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza.” (Salmos 43: 1-2) I - Leitura
Vereador Odair José Ferreira. *Votar emenda de fls. 337 de autoria do Vereador
e Discussão da Ata: - Não houve. II – Leitura da Correspondência e Comunicações:
Odair José Ferreira. Todas as emendas do vereador Odair Ferreira foram APROVA- Não houve. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA HORÁRIO: 19h31 Discussão e
DAS PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. *Votar emenda de fls. 339 de autoria
Votação de Projetos Nesse momento, o sr. Presidente informou que faria a votação
do Vereador Carlos Augusto Soares do Nascimento. Com a palavra para discutir o
em bloco das emendas apresentadas por cada vereador, a fim de agilizar o procesvereador Flávio Maluf solicitou que fosse lida a referida emenda. Com a palavra para
so, pois ainda teriam que votá-las em redação final na noite de hoje. Do contrário,
discutir o vereador Ewerton explicou a emenda diz respeito à suplementação do
as emendas não seriam aprovadas antes do início do próximo mandato. Mas ele irá
orçamento, passando de 25 para 40 por cento. Com a palavra para discutir o veresubmeter essa sua decisão ao Plenário para que a decisão seja tomada pela Casa.
ador Flávio disse que ao longo dos anos os vereadores discutem que o percentual
E após a votação de todos os vereadores a sugestão de votação em bloco das
da suplementação deve ser menor, para que a Câmara possa participar das decisões
emendas foi APROVADA PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. SEGUNDA DISCUSdo Executivo. E ressaltou que as experiências passadas não foram boas em razão
SÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI Proj.de Lei nº 039/2020 – Estima as receitas e
desse percentual elevado da suplementação. E no passado a Câmara toda sempre
fixa as despesas do orçamento Fiscal e dá Seguridade Social do Município de Bardefendeu um percentual mais baixo dessa suplementação. E disse que é o momenbacena para o exercício de 2021 e dá outras providências. – Aut. Executivo. *Votar
to para que a Câmara esteja próxima ao Executivo. E antecipou o seu voto contrário
emenda de fls. 212 de autoria da Mesa Diretora. – APROVADA PELA UNANIMDIADE
ao crédito suplementar. Com a palavra para discutir o vereador Carlos Du disse ser
DOS PRESENTES. *Votar emenda de fls. 215 de autoria da Vereadora Vânia Maria
o autor da emenda e explicou que fez essa suplementação a maior. Explicou que
de Castro. *Votar emenda de fls. 217 de autoria da Vereadora Vânia Maria de Casnesse mandato que se encerra a atual Câmara também aprovou um percentual
tro. *Votar emenda de fls. 219 de autoria da Vereadora Vânia Maria de Castro.
maior de suplementação justamente porque o Prefeito que entra trabalha com base
*Votar emenda de fls. 221 de autoria da Vereadora Vânia Maria de Castro. *Votar
no orçamento anterior e também no PPA anterior. E além disso, existem alguns
emenda de fls. 223 de autoria da Vereadora Vânia Maria de Castro. *Votar emenda
impedimentos que precisam ser considerados nesse ano, tais como a Lei Complede fls. 225 de autoria da Vereadora Vânia Maria de Castro. *Votar emenda de fls.
mentar 173, que congelou vários gastos dos governos, desde a saúde, educação e
227 de autoria da Vereadora Vânia Maria de Castro. Todas as emendas da vereadomuitos outros. E precisarão trabalhar com um orçamento mais reduzido. E entende
ra Vânia Castro foram APROVADAS PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. *Votar
ser razoável essa suplementação, porque o próximo gestor não terá tanta autonoemenda de fls. 229 de autoria do Vereador Thiago Campos Martins. *Votar emenda
mia em relação ao orçamento. E já deixou claro que seu mandato será participativo,
de fls. 231 de autoria do Vereador Thiago Campos Martins. Todas as emendas do
em que a Câmara sempre será consultada, em que o mandato será conjunto. E
vereador Thiago Martins foram APROVADAS PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.
novamente pediu que os pares aprovem essa suplementação, tão somente nesse
*Votar emenda de fls. 233 de autoria do Vereador Carlos Augusto Soares do Nasciprimeiro ano. E citou alguns objetivos de seu mandato que precisarão ser trabalhamento. *Votar emenda de fls. 235 de autoria do Vereador Carlos Augusto Soares do
dos já no primeiro ano. Com a palavra para discutir o vereador Ewerton compleNascimento. *Votar emenda de fls. 237 de autoria do Vereador Carlos Augusto Somentou o que foi dito pelo vereador Ewerton e disse que de fato a lei complementar
ares do Nascimento. *Votar emenda de fls. 239 de autoria do Vereador Carlos Au173 congela muitos gastos do gestor e isso trará alguns impedimentos para o prógusto Soares do Nascimento. *Votar emenda de fls. 241 de autoria do Vereador
ximo prefeito. E lembrou que no atual mandato eles aprovaram a complementação
Carlos Augusto Soares do Nascimento. *Votar emenda de fls. 243 de autoria do
para o Prefeito no seu primeiro ano, em um percentual maior. O que ele estranha é
Vereador Carlos Augusto Soares do Nascimento. *Votar emenda de fls. 245 de auo fato do atual Prefeito lançou um orçamento menor para o seu sucessor. E falou
toria do Vereador Carlos Augusto Soares do Nascimento. *Votar emenda de fls. 247
também que o orçamento permite o PPA Participativo e que o Prefeito eleito já
de autoria do Vereador Carlos Augusto Soares do Nascimento. *Votar emenda de
apresentou a proposta para que os vereadores possam realizar essa participação no
fls. 249 de autoria do Vereador Carlos Augusto Soares do Nascimento. *Votar
seu mandato. Ou seja, essa suplementação não impedirá a participação da Câmara.
emenda de fls. 251 de autoria do Vereador Carlos Augusto Soares do Nascimento.
Mas ele precisa sim ter essa maior gestão para concretizar suas ações. Com a pala*Votar emenda de fls. 253 de autoria do Vereador Carlos Augusto Soares do Nascivra para discutir o vereador Thiago Martins disse que os vereadores aprovaram uma
mento. *Votar emenda de fls. 255 de autoria do Vereador Carlos Augusto Soares do
suplementação de 40% para o Prefeito Luiz Álvaro que não fez nada durante quatro
Nascimento. *Votar emenda de fls. 257 de autoria do Vereador Carlos Augusto Soanos. E não vê porque não dar esse voto de confiança para o colega eleito nesse
ares do Nascimento. *Votar emenda de fls. 259 de autoria do Vereador Carlos Aumomento. E essa é uma atitude de coerência, porque será preciso realizar muitas
gusto Soares do Nascimento. *Votar emenda de fls. 261 de autoria do Vereador
ações para retirar a cidade dessa situação precária em que se encontra. Com a
Carlos Augusto Soares do Nascimento. *Votar emenda de fls. 263 de autoria do
palavra para discutir a vereadora Vânia Castro ressaltou que a Lei Complementar
Vereador Carlos Augusto Soares do Nascimento. *Votar emenda de fls. 265 de autrará sim uma grande dificuldade para o Prefeito eleito. E ressaltou que já discutitoria do Vereador Carlos Augusto Soares do Nascimento. *Votar emenda de fls. 267
ram muito a respeito dessa suplementação e entenderam que essa situação é mais
de autoria do Vereador Carlos Augusto Soares do Nascimento. *Votar emenda de
viável no primeiro ano, afinal ele irá trabalhar com um orçamento que foi imposto
fls. 269 de autoria do Vereador Carlos Augusto Soares do Nascimento. *Votar
pelo Prefeito que deixa o governo. Mas não bastasse isso, a suplementação foi uma
emenda de fls. 271 de autoria do Vereador Carlos Augusto Soares do Nascimento.
orientação da própria equipe de finanças do governo que se encerra, para que o
*Votar emenda de fls. 273 de autoria do Vereador Carlos Augusto Soares do Nascinovo Prefeito possa conduzir os trabalhos, do contrário, as dificuldades serão muito
mento. *Votar emenda de fls. 275 de autoria do Vereador Carlos Augusto Soares do
grandes. Encerrada a discussão a emenda foi colocada em votação e foi APROVADA
Nascimento. *Votar emenda de fls. 277 de autoria do Vereador Carlos Augusto SoCOM UM VOTO CONTRÁRIO. Proj.de Lei nº 039/2020 – Estima as receitas e fixa as
ares do Nascimento. *Votar emenda de fls. 279 de autoria do Vereador Carlos Audespesas do orçamento Fiscal e dá Seguridade Social do Município de Barbacena
gusto Soares do Nascimento. *Votar emenda de fls. 281 de autoria do Vereador
para o exercício de 2021 e dá outras providências, com as respectivas emendas. –
Carlos Augusto Soares do Nascimento. *Votar emenda de fls. 283 de autoria do
Aut. Executivo. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Com a palavra
Vereador Carlos Augusto Soares do Nascimento. *Votar emenda de fls. 285 de aupela ordem o vereador Milton Roman solicitou que o projeto fosse colocado em
toria do Vereador Carlos Augusto Soares do Nascimento. *Votar emenda de fls. 287
discussão e votação em redação final. Solicitação essa que foi APROVADA POR
de autoria do Vereador Carlos Augusto Soares do Nascimento. *Votar emenda de
UNANIMIDADE. Em redação final Proj. nº. 039/2020 – Estima as receitas e fixa as
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por ter colaborado com a sua candidatura. E agora darão apoio a essa juventude
outras providências. Aut. Executivo. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENque chega para a Casa e para o Executivo. Com a palavra pela ordem o vereador
TES. Com a palavra pela ordem o vereador Milton Roman solicitou que o projeto
Carlos Du agradece aos pares pelos quatro anos de convivência pois foi uma escola.
fosse colocado em discussão e votação em redação final. Solicitação essa que foi
APROVADA POR UNANIMIDADE. Em redação final Proj. nº. 057/2020 – Autoriza o 1 Aprendeu muto, mas sabe que ainda tem muito a aprender. E acredita que os laços
criados na Câmara vão par além da vida pública e apesar dos embates eles serviram
Poder Executivo a celebrar termo de reconhecimento e parcelamento de dívida com
para o crescimento pessoal. E agradece por ter conhecido a cada um dos vereadoInstituto Maternidade Assistência à Infância e Policlínica de Barbacena – IMAIP e dá
res e espera que todos possa colaborar para o seu mandato que fará com que a
outras providências. Aut. Executivo. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENcidade também cresça. Destacou que independente do cargo que se ocupa o que
TES. REDAÇÃO FINAL – PROJETO DE LEI Projeto de Lei nº 049/20 – Denomina vias
mais importa é o que se faz, que se faz com carinho e amor em prol da cidade e da
públicas nos loteamentos Jardim das Alterosas, Nova Suíça e Quintas da Mantiqueisociedade. E disse que cada um está em suas orações e espera estar nas orações
ra. –Aut. do Executivo. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Projeto
de cada um. Com a palavra pela ordem o vereador Ewerton agradeceu a convivênde Lei nº 050/20 – Denomina Rua Jair Turchetti. - Aut. Executivo. APROVADO PELA
cia que teve com todos durante os quatro anos e sabe a importância do trabalho
UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Projeto de Lei nº 051/20 – Denomina Rua Júlio
realizado por todos. E lembrou que os debates realizados sempre foram pelas ideias
César dos Santos - Aut. Executivo. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENe não entre as pessoas. E levará para o próximo mandato todo o aprendizado. Está
TES. Projeto de Lei nº 052/20 – Denomina Rua José Nicodemos de Campos - Aut.
sempre em oração por todos. Com a palavra pela ordem o vereador Odair Ferreira
Executivo. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Projeto de Lei nº
manifestou o seu voto de pesar pelo falecimento da Sra. Conceição Fernandes, mãe
053/20 – Denomina Rua Geraldo Amaral Calmeto - Aut. Executivo. APROVADO PELA
do Sr. Miguel da Farmácia do Pontilhão. E pediu que constasse na ata a sua homeUNANIMIDADE DOS PRESENTES. Projeto de Lei nº 054/20 – Denomina Praça Ronagem a essa ilustra barbacenense que foi uma mãe zelosa e que criou seus filhos
tary Clube de Barbacena - Aut. Executivo. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS
dignamente e que hoje participam da vida da cidade. Manifestou ainda seus cumPRESENTES. Projeto de Lei nº 055/20 – Denomina Rua Jornalista Thiago Faria Pupo
primentos aos vereadores com quem compartilhou esse mandato, especialmente
Nogueira. - Aut. Executivo. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Prono primeiro ano em que esteve à frente da Mesa Diretora da Casa. Agradeceu a
jeto de Lei nº 056/20 – Denomina Rua Anjo Helena Gava Pupo Faria - Aut. Executitodos os servidores da Câmara e assessores que tanto contribuíram para que seu
vo. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. SEGUNDA DISCUSSÃO E
mandato pudesse ser positivo. E lembrou inúmeros problemas que foram superados
VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI Proj. de Lei nº 040/2020 – Dispõe sobre a revisão do
ao longo desses quatro anos e que trouxeram dificuldades para a cidade e que coPlano Plurianual do quadriênio 2018/2021 para adequação à Lei Orçamentária Anuminou agora com a pandemia do COVID-19. E espera que nesse próximo mandato
al do exercício de 2021. – Aut. Executivo. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS
se possa ter uma grande gestão, concretizada com as políticas públicas para a poPRESENTES. Com a palavra pela ordem o vereador Milton Roman solicitou que o
pulação. Agradeceu a toda a sua equipe de gabinete e especialmente ao Dr. Ernesprojeto fosse colocado em discussão e votação em redação final. Solicitação essa
to que tanto lhe ajudou no início do seu mandato, porque não é fácil conseguir um
que foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Em redação final Proj. nº. 040/2020 – Dismandato na Câmara e ele tem o privilégio de estar em seu terceiro mandato. E se
põe sobre a revisão do Plano Plurianual do quadriênio 2018/2021 para adequação
colocou à disposição no próximo mandato para ajudar no que for preciso o Núcleo
à Lei Orçamentária Anual do exercício de 2021. – Aut. Executivo. APROVADO PELA
do Câncer. E se desculpou se em algum momento exagerou ou errou, mas são cirUNANIMIDADE DOS PRESENTES. Nesse momento, o Sr. Presidente comunicou escunstâncias do parlamento. E agradeceu a todos. Nada mais havendo a tratar e não
tar encerrado o prazo de discussão e votação dos projetos. TERCEIRA PARTE – ENhavendo oradores inscritos o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão e
CERRAMENTO - ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO:20h32 Com a palavra o Sr.
também decretou o recesso parlamentar às 20h53 e eu, Danielle de Paula Almeida
Presidente agradeceu a todos os pares pelos quatro anos de convívio e pelo apoio
Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada
nesse ano em que esteve à frente da Mesa da Câmara. Pediu desculpas por algo
pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário. Presidente: Vereador Amarílio
que não conseguiu atender a todos. E sabe que o tempo foi corrido para conseguir
Augusto de Andrade. Secretário: Vereador José Jorge Emídio.
entregar as peças que o Prefeito precisa para fazer sua gestão. Agradeceu ao povo
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