AG04598454

BZU8765

21/03/2021

12:07:55

RUA HENRIQUE DINIZ, 153

5185 / 1

AG04598455

PUR4220

21/03/2021

11:27:31

RUA HENRIQUE DINIZ, 153

5185 / 1

E100233288

GKS6943

09/03/2021

09:36:28

Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1

6050 / 3

AG04598825

PUS1996

19/03/2021

19:10:36

RUA PEREIRA TEIXEIRA, 210

5525 / 0

E100233321

GRG9516

10/03/2021

14:01:16

Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2

6050 / 3

AG04598452

IXR1400

21/03/2021

11:07:46

RUA HENRIQUE DINIZ, 153

5185 / 1

E100233420

PYE7842

12/03/2021

21:33:41

Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2

6050 / 3

AG04598668

GTY9718

19/03/2021

07:44:17

RUA AMARILIO AUGUSTO DE PAULA, 191

7633 / 1

E100233343

RFL5I87

11/03/2021

16:06:12

Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2

7455 / 0

E100233410

CRQ5103

12/03/2021

14:39:01

Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2

6050 / 3

BB
AA
RR
BB
AA
CC
EE
NN
A,
EE
GXUTA-F
N D A-F
EA,
I RE100233365
A,
DJEA N
M11/03/2021
AIR
2021
A,SS
EIR
08 29
D EGKS1288
E
RÇ
OO
DD
EE2021
11:57:47
Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2
PODER EXECUTIVO

Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento
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Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito
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Secretário: Odilon Grossi Couto
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Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
N.º 017/2021
A Prefeitura Municipal de Barbacena e a Autoridade de Trânsito deste Município,
com fulcro no artigo 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, na Resolução
619/2016 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, considerando a remessa
através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, das Notificações de
Autuação por Infração de Trânsito, fica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, notificados das respectivas Autuações por Infrações de Trânsito cometidas,
concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de quinze dias contados desta publicação,
para interporem Defesa junto à Autoridade Municipal de Trânsito de Barbacena.
Data
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23:49:28
PRACA NATALE PASTORINI, 114
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

AG04598829

Barbacena 29 de Março de 2021
Odilon Grossi Couto

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E
MOBILIDADE URBANA - SETRAM
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Presidente: Ewerton José Duarte Horta Júnior

ATA S
ATA 005/2021 - 002ª Sessão Ordinária – 18.02.2021 – 1º Período – 1º Ano da
Legislatura. Presidente: Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior. Secretário:
Vereador Odair José Ferreira. Vereadores Presentes: Conforme registro em livro
próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30 “Louvem o Senhor,
todas as nações; exaltem-no, todos os povos! Porque imenso é o seu amor leal por
nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia!” Salmos 117:1,2 I - Leitura
e Discussão das Atas: - Ata n. 076/2020 – Aprovada por unanimidade. - Ata n.
077/2020 – Aprovada por unanimidade. - Ata n. 004/2021 – Aprovada por unanimidade. II – Leitura da Correspondência e Comunicações: - Ofício nº. 028/2021 – Prefeitura Municipal de Barbacena – Gabinete do Prefeito – comunicando a esta Casa
Legislativa em atenção ao disposto no art. 44 da Lei Federal nº. 4.320, de 1964, a
abertura de créditos extraordinários ao orçamento vigente, por meio dos Decretos
Municipais 8.816, 8.822, 8.825 e 8. 839/2021, publicados em 05 e 14 de fevereiro
p.p., em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde através dos
ofícios FMS/Direção/SESAP n°s. 102, 103, 104, 105 e 157/2021, respectivamente,
e em conformidade com os procedimentos da Diretoria de Planejamento – DIPLAN/
SEFAZ. - Requerimento s/n°. – Gabinete dos Vereadores José Bonifácio Couto de
Andrada e Luiz Carlos Nascimento indicação do Vereador José Bonifácio Couto de
Andrada para a Liderança do PTC. - Requerimento n°. 017/2021 – Gabinete dos
Vereadores Flávio Maluf Caldas e José Newton de Faria indicação do Vereador Flávio
Maluf Caldas para Liderança do PSD. - Ofício n°. 010/2021 – Gabinete do Vereador
Filipe Luís dos Santos indicação para Liderança do PT. - Ofício s/n°. – Gabinete
do Prefeito Carlos Augusto Soares do Nascimento comunicando esta Casa que de
acordo com o art. 18, §3°, do Regimento Interno está avaliando a indicação do
líder do Executivo desta Casa. PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA - Proj. Lei n°.
005/2021 – Institui o Programa de Apoio a Mulheres Vítimas de Violência Doméstica
e dá outras providências – Aut. Ver. Orlando José Garcia (Zé Malão). - Proj. Lei n°.
008/2021 – Dispõe sobre a Política de Proteção Animal da cidade de Barbacena e dá
outras providências – Aut. Ver. Thiago Campos Martins. SEGUNDA PARTE – ORDEM
DO DIA – HORÁRIO: 19h52 Discussão e Votação de Projetos A) SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI 1) Proj.de Lei no. 009/2021 – Dispõe sobre
a afetação de bem imóvel pertencente ao patrimônio público municipal ao Poder
Legislativo – Aut. Executivo. Verificado o quórum e colocado em votação o presente
projeto, o mesmo foi APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Com a
palavra pela ordem o vereador Odair Ferreira solicitou por meio de requerimento
verbal que o presente projeto fosse colocado em votação em redação final, uma vez
que já se encontra elaborado pela Secretaria da Casa. O requerimento verbal elaborado pelo vereador Odair Ferreira foi APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Assim, o presente projeto foi colocado em votação em redação final, sendo APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. 2) Proj.de Lei n. 004/2021
- Autoriza a recomposição salarial em decorrência das perdas inflacionárias dos
servidores da Câmara Municipal de Barbacena e dá outras providências - Aut. Mesa
Diretora Câmara. Verificado o quórum e colocado em votação o presente projeto, o
mesmo foi APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Com a palavra pela
ordem o vereador Odair Ferreira solicitou por meio de requerimento verbal que o
presente projeto também fosse colocado em votação em redação final, uma vez que
já se encontra elaborado pela Secretaria da Casa. O requerimento verbal elaborado
pelo vereador Odair Ferreira foi APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.
Assim, o presente projeto foi colocado em votação em redação final, sendo APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. 3) Proj. Lei no. 003/2021 - Inclui
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ordem o vereador Professor Nilton informou ter visitado nesta tarde a Associação
Educação para já se pensar em
um retorno
das atividades
presenciais seguro. Além
Publique-se
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da lei
conclatuam in diur, vivatum escem quam ut viverri conferum P. Opicaecerum tum
de Mães e Amigos do Autista de Barbacena, ressaltando a importância e o trabalho
Gustavo Ferreira
Souza
disso, analisaram também a possibilidade
de de
contratação
de mais professores para
vir is ta, nessi turbis dum is moripio, probunul unt con Itam, tam loccibus estraed
Secretário
Municipalainda
de Gabinete
do Prefeito
sério realizado por esta instituição. Em seguida, em razão do aumento da demancompor o quadro municipal.
Ressaltou
que não
é contra o retorno das aulas
pre, sed re avendic ina, sentem ta vicervit, nunum tabunum teme di, viderte llatua
da de atendimentos realizados pela entidade, deixou seu apelo as autoridades,
presenciais, mas sim qual o momento adequado para isso. Com a palavra pela ora iniciativa privada e a sociedade em geral para que abrace a causa da referida
dem o vereador Orlando José reforçou a palavra do vereador Professor Filipe, inforassociação. Com a palavra pela ordem o vereador Odair Ferreira enalteceu também
mando que estudos já identificaram a variante britânica do corona-vírus, sendo
o trabalho da Associação de Mães e Amigos do Autista de Barbacena que com seus 1 necessário, no seu entendimento, um parecer de infectologista para o retorno das
funcionários exerce um trabalho incrível de acolhimento de crianças autistas e de
aulas. Do vereador Odair Ferreira: - Indicação n°. 102/2021 – Solicita coleta de
seus familiares. Ressaltou a importância de que a Prefeitura abrace a causa para
esgoto na Rua Dr. Cruz Machado, bairro São Pedro; - Indicação n°. 106/2021 – Soque seja possível a continuidade dos trabalhos daquela instituição. B) PRIMEIRA
licita canalização e limpeza do córrego, bem como a construção de redes de captaDISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI 4) Proj. Lei no. 006/2021 – Institui o
ção de água e asfaltamento da Rua Olga Monteiro de Araújo, Bairro Passarinhos; Programa Hortas Comunitárias Municipais em Barbacena e dá outras providências –
Requerimento n°. 018 – Requer seja expedida moção congratulatória a Jovelino
Aut. Ver. Thiago Campos Martins. Antes que fosse colocado em discussão e votado
Gomes Ferreira, pelos relevantes serviços prestados por 33 anos à educação em
o presente projeto, o Sr. Presidente informou que normalmente quando o vereador
Barbacena/MG; - Requerimento n°. 019 – Requer seja consignado na ata dos traautor do projeto de Lei não está presente na sessão, o mesmo não é votado. Conbalhos um voto de profundo presar a esposa Karine Aparecida Campos Alves e seus
tudo, mesmo ausente nesta sessão, o ilustre vereador Thiago Martins informou ao
filhos Aleska Aparecida Campos Alves e Lukas Alessandro Alves, pelo falecimento do
Sr. Presidente que gostaria que o projeto fosse colocado em discussão e votado.
senhor Cabo Alessandro Aparecido Alves. PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA Com a palavra como Líder do PDT o vereador Odair Ferreira postou-se de forma
Proj. Lei n°. 010/2021 – Institui no âmbito do município de Barbacena, Política Púfavorável a votação do projeto. Com a palavra pela ordem o vereador Flávio Maluf
blica para garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com transtorno
informou que quando há um projeto a ser votado e o vereador autor não está predo Espectro Autista e dá outras providências – Aut. Orlando José Garcia (Zé Malão).
sente é de praxe da Casa retirar o referido projeto de pauta. Contudo, uma vez que
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h35 Discussão e Votação de
o vereador autor informou ao Sr. Presidente ter o interesse na votação do projeto
Projetos A) SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI Com a palavra
nesta oportunidade, postava-se de forma favorável a votação. Os demais vereapela ordem o vereador Roberto da Drogaminas informou que compareceu até a
dores presentes não se opuseram à votação do presente projeto de Lei. Assim foi
comunidade do Jacob, juntamente com o Sr. Daniel, Diretor do SAS, para avaliarem
o presente projeto colocado em discussão, como também em votação, tendo sido
sobre a construção de um poço artesiano, uma vez que a comunidade tem um
APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E
acesso de água bem escasso. Informou ainda o vereador que já existe um terreno
VOTAÇÃO – EM BLOCO: 16.02.21 As proposições apresentadas na Casa no último
doado para construir o poço artesiano e colocar a caixa d’agua. Com a palavra pela
dia 16.02.21 foram votadas em bloco, sendo APROVADAS PELA UNANIMIDADE
ordem o vereador Professor Nilton informou que ontem o Sr. Prefeito fez uma visita
DOS PRESENTES. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES – HORÁRIO:
ao bairro Nova Cidade, pontuando que em momento algum o Poder Legislativo
21h25 Não havendo oradores inscritos e nada mais havendo a tratar o Sr. Presidendeixou de apoiar o referido bairro, sempre atuando de forma eficaz, célere a fim de
te declarou encerrada a presente sessão às 20h33 e eu Raphael Almeida Pereira de
atender as demandas locais. Com a palavra pela ordem o vereador Odair Ferreira
Souza lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelo Presidente
que foi procurado pelo grupo de pais e profissionais entusiastas pela educação, ine pelo Secretário. Presidente: Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior. Secretáformando que o referido grupo quer solicitar junto ao Município o retorno das aulas
rio: Vereador Odair José Ferreira.
presenciais, com a devida segurança sanitária. Ressaltou ainda preocupação com o
que será feito no pós-pandemia, sobretudo com relação as condições econômicas e
ATA 006/2021 - 003ª Sessão Ordinária – 18.02.2021 – 1º Período – 1º Ano da Lepsicológicas. Apelou ainda ao Município que estabeleça uma Política Pública a fim
gislatura. Presidente: Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior. Secretário: Verede acolher aquelas pessoas que se encontrem em situação psicológica vulnerável
ador Odair José Ferreira. Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.
em razão da pandemia. Com a palavra pela ordem o vereador Flávio Maluf informou
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30 “Assim, na verdade, ó Jó,
que não tem dúvidas que há uma grande defasagem no conhecimento em razão da
ouve as minhas razões, e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a
pandemia, mas ressaltou a participação da comunidade escolar, dos professores,
minha boca; já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões
que tem se dedicado exaustivamente para que o prejuízo seja o menor possível.
provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem o puro saber. O
Disse ainda que tem que se ter cautela com o retorno das aulas presenciais, pois o
Espírito de Deus me fez; e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. ” Jó 33:1-4
prejuízo maior que se pode ter e a perda de vidas, sendo necessário o trabalho em
I - Leitura e Discussão das Atas: - Ata n. 005/2021 – Aprovada por unanimidade. conjunto com a Secretaria de Saúde para um retorno seguro. Com a palavra pela
Ata n. 078/2020 – Aprovada por unanimidade. - Ata n. 079/2021 – Aprovada por
ordem o vereador Thiago Martins disse ser temerário o retorno das aulas presenunanimidade. - Ata n. 080/2020 – Aprovada por unanimidade. II – Leitura da Corciais no Município, uma vez que noticiado recentemente a confirmação da presença
respondência e Comunicações: - Não houve. III – Apresentação de Proposições: Do
da variante britânica do corona-vírus em Barbacena. Além disso, demonstrou-se
vereador Donizete de Medeiros: - Indicação n°. 072/2021 – Realizar manutenção e
preocupado com a exposição das crianças e professores em sala de aula em face do
calçamento da Travessa Saulo Duque Estrada, Bairro São Pedro; - Indicação n°.
cenário atual. Com a palavra pela ordem o vereador José Newton esclareceu que
075/2021 – Realizar recapeamento ou operação tampa buraco na Avenida dos Bannão há nenhum ato irresponsável, mas apenas realização de estudos e propostas
deirantes, entre os bairros Santa Efigênia e Novo Horizonte. Com a palavra pela
de protocolo para o retorno seguro das aulas presenciais. Mencionou a palavra de
ordem o vereador Donizete de Medeiros disse que é necessário que o Prefeito en03 profissionais de saúde da cidade, Dra. Aparecida Bragança, Dra. Bruna e Dr.
tabule uma proposta para a recomposição dos vencimentos dos servidores do Poder
Felipe Borges, que se posicionaram de forma favorável ao retorno das aulas presenExecutivo, assim como vem sendo feito pelo Poder Legislativo. Do vereador Zezinho
ciais. Com a palavra como Líder o vereador Thiago Martins ressaltou mais uma vez
Bonifácio: - Indicação n°. 104/2021 – Solicita providências para a construção de
a cautela necessária ao retorno das aulas presenciais, sobretudo com relação a
bueiro, limpeza de lote, instalação de postos de luz e poda de árvore na Rua José
escola pública, pois, na maioria dos casos, a sala de aula conta com mais de 40
Albino Pereira, situada no bairro Santo Antônio; - Indicação n°. 105/2021 – Solicita
alunos, e que retornar agora é, no seu entender, extremamente temerário. Com a
providências para perfuração de poço artesiano e instalação de reservatório de
palavra pela ordem o vereador Zezinho Andrada agradeceu as informações prestaágua na Comunidade do Jacob, situada às margens da BR 265; - Indicação n°.
das pelo ilustre vereador Roberto sobre a construção do poço artesiano na comuni103/2021 – Solicita providências para manutenção e cascalhamento de uma via
dade do Jacob, que tem sofrido muito com ausência de água. Com a palavra pela
pública inominada situada no bairro de Fátima, que faz a ligação do entrocamento
ordem o vereador Professor Filipe disse que não há a discussão sobre ser contra o
das ruas Coronel Ernesto Monteiro e Dr. Armando Oliveira Brasil com a linha do
retorno das aulas presenciais, mas sim sobre o momento adequado. Postou-se
Oeste. Do vereador José Newton: - Indicação n°. 090/2021 – Solicita recuperação
preocupado com a infraestrutura precária das escolas da rede municipal e estadual
da estrada de acesso a Comunidade de Torres de São Sebastião; - Indicação n°.
frente a um eventual retorno, sendo muito difícil trabalhar com protocolos de saúde
091/2021 – Solicita recuperação das estradas na comunidade da Chapada do Faria;
uma vez que a infraestrutura básica das escolas se encontram precárias. Quanto as
- Indicação n°. 092/2021 – Solicita recuperação da ponte da comunidade de Sevequestões de vulnerabilidade social e saúde mental o vereador acredita que o Poder
riano Rezende; - Indicação n°. 093/2021 – Solicita recuperação das estradas da
Público tem outros meios para encarar essas situações, e não somente por meio da
comunidade de ponto chique do martelo; - Indicação n°. 094/2021 – Solicita recu-
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e colocado em votação a presente emenda apresentada pelo vereador Professor
leira de Pediatria, como foi falado no papo 10 de terça-feira, tinha lançado um doFilipe, a mesma foi APROVADA PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Após foi
cumento favorável em razão da saúde das crianças, saúde física, psicológica e
colocado em discussão e votação o Projeto de Lei n°. 010/2021 já com a inclusão
mental. Médicos aqui da nossa região, vou citar Dra. Maria Aparecida Bragança, que
1
da emenda aprovada anteriormente, e o mesmo foi APROVADO PELA UNANIMIDAé pediatra, também está no movimento. Psiquiatra Dr. Flávio Borges e por aí afora.
DE DOS PRESENTES. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES – HORÁEntão existem pessoas que são contrárias e a gente tem que respeitar, mas é neRIO: 21h35. Não havendo oradores inscritos e nada mais havendo a tratar o Sr.
cessário aqui a gente saber e deixar transparente também que aqueles que são
Presidente declarou encerrada a presente sessão às 21h35 e eu Raphael Almeida
contra devem respeitar aqueles que são a favor. Sou sindicalizado ao sindicato dos
Pereira de Souza lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelo
professores, e achei sem propósito e até mesmo desproporcional usar o sindicato
Presidente e pelo Secretário. Presidente: Vereador Ewerton José Duarte Horta Júdos professores para sair fazendo campanha contra a abertura. Existem vários pronior. Secretário: Vereador Odair José Ferreira.
fessores, dentre eles José Newton de Faria, que é sindicalizado desde o ano de
2000, que é favorável a volta às aulas. Então existem posições a favor e posições
ATA 007/2021 - 004ª Sessão Ordinária – 25.02.2021 – 1º Período – 1º Ano da Lecontra. Hoje no papo 10 estaremos de novo com o tema e a volta às aulas é com
gislatura. Presidente: Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior. Secretário: Vereconsciência, e com respeito às normas sanitárias, e sobretudo com respeito à vida.
ador Odair José Ferreira. Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.
O Município de Maripá de Minas fez um protocolo híbrido, ou seja, aqueles pais que
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30 “Então, o rei Dario deu ordem,
quisessem mandar os filhos poderiam e os que não quisessem as aulas seriam vire buscaram na chancelaria, onde se metiam os tesouros em Babilônia. 2 E em Actuais. 98% dos pais mandaram e é por isso que a gente tá apoiando o movimento.
metá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava
Eu quero dar aula. Quero mandar meu filho para a escola e estou alinhando com
escrito um memorial, que dizia assim: 3 No ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu
todos aqueles que querem a volta às aulas. Cito aqui a manifestação do nosso veesta ordem: Com respeito à Casa de Deus em Jerusalém, essa casa se edificará
reador Odair Ferreira que também engajou nessa linha no apoio aqueles que quepara lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes; a sua
rem o retorno as aulas. Agora mudando de assunto, é a questão que o Professor
altura, de sessenta côvados, e a sua largura, de sessenta côvados” Esdras 6:1-3. I
Nilton falou a respeito da infraestrutura da nossa cidade. Hoje estive na leiteria
- Leitura e Discussão das Atas: - Ata n. 006/2021 – Aprovada por unanimidade. II
Ibertioga, a convite dos proprietários, e lá foi pedido para dar uma atenção especial
– Leitura da Correspondência e Comunicações: - Atestado médico Vereador Glauber
as estradas rurais, para o escoamento da nossa produção de hortifrutigranjeiros.
Milagres Gava – afastamento de suas atividades por 14 dias a contar de 16.02. Então a gente sabe que agora no período de chuva é complexo, mas é necessário
Ofício s/n°. – Gabinete do Vereador Thiago Campos Martins – justificando ausência
montar uma infraestrutura com aqueles que trabalham no agronegócio mais o Pona reunião ordinária do dia 18.02 por se encontrar em agenda externa. - Ofício n°.
der Público para atender toda nossa malha rodoviária rural, para que não se possa
001/2021 – Ronaldo Braga Presidente do PV de acordo com a decisão da executiva
perder e fazer de Barbacena cada vez mais uma cidade melhor. São essas as manimunicipal chegou-se ao nome do Vereador Thiago Campos Martins para Líder do PV
festações que eu gostaria. Muito obrigado! ” Com a palavra como orador inscrito o
nesta Casa Legislativa. PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA - Proj. Lei n°.
vereador Zé Malão disse que não é apenas a rua Cruz das Almas que tem sofrido
011/2021 – Dispõe sobre a destinação, o reaproveitamento e a disposição final
com os buracos no meio da estrada, mas sim toda a cidade de Barbacena. Outro
ambientalmente adequada de bens móveis no âmbito da administração pública
ponto afirmado pelo vereador foi sobre o retorno das aulas presenciais, declarando
municipal direta e indireta – Aut. Executivo. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA –
que é necessário observar a situação das escolas municipais antes de promover
HORÁRIO: 19h48 Discussão e Votação de Projetos A) REDAÇÃO FINAL – PROJETO
qualquer retorno, ressaltando ainda a importância de um parecer de infectologista
DE LEI 1) Proj. Lei n°. 006/2021 – Institui o Programa Hortas Comunitárias Municipara um retorno consciente e seguro. Com a palavra como orador inscrito o vereapais em Barbacena e dá outras providências – Aut. Ver. Thiago Campos Martins.
dor Professor Filipe disse que os professores sindicalizados não são contra o retorno
Verificado o quórum e colocado em votação o presente projeto, o mesmo foi APROdas aulas presenciais, mas sim são favoráveis a vacinação em massa dos profissioVADA PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. B) PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAnais da educação antes do retorno. Disse ainda que a questão não é ser contra ou
ÇÃO – PROJETO DE LEI 1) Proj. Lei n°. 033/2020 – Dispõe sobre Política Municipal
a favor ao retorno das aulas presenciais, mas sim como voltar, sendo necessário um
de estímulo e incentivo ao aproveitamento de energia solar de Barbacena – Aut.
retorno consciente, de forma segura, sendo possível, na sua concepção, apenas
Ver. Ewerton José Duarte Horta Júnior. Encerrada a discussão foi solicitada vista
quando houver um número maior de pessoas vacinadas na cidade. Com a palavra
pelo vereador Zezinho Bonifácio. VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR ZEZINHO BOcomo orador inscrito o vereador Donizete de Medeiros, na íntegra: “Sr. Presidente,
NIFÁCIO. C) PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE DECRETO LEGISboa noite. Boa noite a todos os vereadores, ao público que nos assiste. Sr. PresidenLATIVO 1) Proj. Decreto Legislativo n°. 001/2021 – Denomina Deputado Bonifácio
te, eu também como pai, tenho um filho de 10 anos, está comigo, tenho dificuldade
de Andrada o Plenário da Câmara Municipal de Barbacena e dá outras providências
as vezes até de ensiná-lo, fico meio perdido. Gostaria muito que voltasse, mas eu
– Aut. Mesa Diretora da Câmara. Com a palavra para discutir o vereador Odair
queria falar nesse momento, Sr. Presidente sobre logística. Trabalho há 20 anos no
Ferreira ressaltou a importância do saudoso Deputado Federal Bonifácio de Andratransporte escolar como motorista auxiliar e hoje nós temos 130 vans cadastradas
da, tanto como reitor da UNIPAC, quanto como Secretário de Estado, Deputado
no Município de Barbacena. Cada van leva em torno de 40 alunos e daria hoje no
Federal e Vereador. Exaltou ainda o ilustre vereador as várias pessoas que cursaram
município aproximadamente 5.200 alunos transportados por essas vans. Bem Sr.
faculdade na região, por meio da UNIPAC, e hoje, graças também ao empenho do
Presidente vamos dizer que a gente queria voltar com o transporte escolar e tenhaex-deputado, são formadas e tem suas profissões. Com a palavra para discutir o
mos que ter 1/3 desses alunos. 1/3 ou talvez até diminuir porque tem o motorista
vereador Professor Filipe ressaltou a importância histórica do ex-deputado Bonifácio
e a auxiliar. Cada van levaria no máximo 6 crianças na parte da manhã e 6 na parte
Andrada, mas entende que o plenário da Câmara Municipal, por ser casa do povo,
da tarde, 12, com uma mensalidade hoje vigente de R$180,00, que daria ao mês
deve permanecer sem um nome de uma pessoa específica, para que assim todos se
R$2.260,00. Bom, para que se possa fazer um serviço com segurança e lógico que
sintam representados. Após foi colocado em discussão e votação o referido projeto,
haja um custo e benefício, hoje nós temos uma planilha de custo sem contar com
e o mesmo foi APROVADO COM 12 VOTOS FAVORÁVEIS E 1 CONTRÁRIO. PROPOprestação de R$4.500,00. Isso fica em torno de combustível, manutenção, pro laSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM BLOCO: 23.02.21 As proposições apresentabore, impostos e etc. Este custo e benefício Sr. Presidente não tem como você no
das na Casa no último dia 23.02.21 foram votadas em bloco, sendo APROVADAS
mínimo gastar numa planilha de custo R$4.500,00 e voltar a fazer escolar com
PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO –
R$2.260,00. Então não tem como. Estaríamos pagando para trabalhar. Então tem
ORADORES – HORÁRIO: 20h00 Com a palavra como orador inscrito o vereador
que se pensar numa logística ao todo. Imagine só, se for contratar para levar 12
Zezinho Andrada disse que ontem, dia 24 de fevereiro, foi uma data muito imporalunos, se for pra contratar mais 11 teríamos que contratar mais no mínimo 443
tante para a democracia brasileira, pois foi comemorado o dia do voto feminino,
vans. Eu fico imaginando 443 vans, 1/3 delas paradas ali próximo ao Aprendiz e
conquista esta decorrente de uma luta muito grande. Informou ainda que o fato de
Sesi, que abre a porta de suas escolas para os alunos adentrarem 10 minutos antes
não termos nenhuma vereadora eleita na Câmara Municipal de Barbacena não é um
do horário, ou seja, para às 13 horas. Então Barbacena não está tendo infraestrufato exclusivo do Município, mas um reflexo do que vem acontecendo no País, pois,
tura para as 130 vans. Imagina 443 vans. Então a gente tem que pensar no todo,
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hoc”: Vereador José Bonifácio Couto de Andrada. Vereadores Presentes: Conforme
locais para tratar sobre o estado das vias da zona rural. Nesse sentido, o vereador
registro em livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30
solicitou ao Município para que possa intervir junto à população das zonas rurais de
“Agora, pois, vossas filhas não dareis a seus filhos, e suas filhas não tomareis para
Barbacena. Informou ainda que esteve reunido com líderes do Instituto Padre
1
vossos filhos, e nunca procurareis a sua paz e o seu bem; para que vos fortaleçais,
Cunha, que se encontra em obras, inclusive finalizando a obra de um Ginásio mule comais o bem da terra, e a façais possuir a vossos filhos para sempre. ” Esdras
tiuso, restando apenas alguns detalhes para sua conclusão. Lado outro, sobre o
9:12 I - Leitura e Discussão das Atas: - Ata n. 007/2021 – Aprovada por unanimiproblema dos aumentos da gasolina, o vereador acredita que a população investiu
dade. II – Leitura da Correspondência e Comunicações: - PORTARIA Nº. 149/2021:
anos para o crescimento da Petrobrás, contudo o aumento dos impostos atuais está
O Presidente da Câmara Municipal de Barbacena, Vereador Ewerton José Duarte
privilegiando os acionistas, e crê que o Governo Federal tem que rever essa quesHorta Júnior, no exercício de suas atribuições e na forma do art. 31, inciso VII, letra
tão. Do vereador Sandro Heleno: - Indicação n°. 060/2021 – Ao senhor Prefeito
“b”, do Regimento Interno, Resolução nº. 310/07, e considerando o acordo feito
para que providencie com urgência mutirão de cirurgias eletivas essenciais; - Indientre as lideranças da Casa, pela presente Portaria NOMEIA as Comissões Permacação n°. 061/2021 – Ao senhor Prefeito para que providencie a montagem do
nentes da Câmara Municipal, para o ano Legislativo de 2021 e que foram assim
avião na entrada da cidade, nas proximidades do terminal; - Indicação n°. 063/2021
constituídas: 01 - COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO: Titulares: Vereador José Bonifá– Criação do 1º parque público urbano sustentável de Barbacena; - Indicação n°.
cio Couto de Andrada – Presidente; Vereador José Donizete de Medeiros - Vice-Pre064/2021 – Solicita a criação do programa táxi adaptado para pessoas portadoras
sidente; Vereador Roberto José de Andrade – Secretário; Suplentes: Vereador José
de deficiência; - Indicação n°. 065/2021 – Pavimentação parcial da Rua Ceará, Boa
Newton de Faria; Vereador Filipe Luís dos Santos. 02 - COMISSÃO DE ESTUDOS
vista, nas proximidades da APEC veículos. Com a palavra pela ordem o vereador
MUNICIPAIS: Titulares: Vereador Paulo José da Silva- Presidente; Vereador Sandro
Sandro Heleno informou que não tem medo das acusações formuladas na ação em
Heleno da Silva Carvalho- Vice-Presidente; Vereador José Bonifácio Couto de Andraque foi citado nessa semana, juntamente com seu companheiro de Partido Glauber,
da – Secretário; Suplentes: Vereador Flávio Maluf Caldas; Vereador Filipe Luís dos
e que não há nenhuma prova nas acusações formuladas, e disse estar tranquilo pois
Santos. 03 - COMISSÃO DE DIREITOS SOCIAIS: Titulares: Vereador Filipe Luís dos
não fez nada de errado. Do vereador Orlando Garcia: - Indicação n°. 110/2021 –
Santos – Presidente; Vereador Flávio Maluf Caldas - Vice-Presidente; Vereador OrSolicita a reconstrução da ponte que liga a Comunidade Bertolin a Fazenda Bodecos
lando José Garcia – Secretário; Suplentes: Vereador Glauber Milagres Gava; Vereano Distrito da Colônia Rodrigo Silva; - Indicação n°. 111/2021 – Reparação no
dor Sandro Heleno da Silva Carvalho. 04 - COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA:
campo do Barcelona no Ipanema, das manilhas do esgoto sanitário próximo a arTitulares: Vereador José Donizete de Medeiros – Presidente; Vereador José Newton
quibancada, que está cedendo devido a infiltração; - Indicação n°. 112/2021 – Code Faria – Vice-Presidente; Vereador Nilton Cézar de Almeida- Secretário; Suplenlocação de um quebra-molas na Avenida Paraná, defronte ao n°. 265; - Indicação
tes: Vereador Paulo José da Silva; Vereador Thiago Campos Martins. 05 - COMISn°. 113/2021 – Manutenção e desobstrução do bueiro localizado na Rua Coronel
SÃO DE REDAÇÃO: Titulares: Vereador Nilton Cézar de Almeida – Presidente; VereAbílio, defronte a EPCAR; - Indicação °. 114/2021 – Manutenção ou troca dos abriador Filipe Luís dos Santos – Vice-Presidente; Vereador Luiz Carlos do Nascimento
gos nas paradas dos transportes coletivos, pois os usuários estão expostos às con– Secretário; Suplentes: Vereador Flávio Maluf Caldas; Vereador Sandro Heleno da
dições climáticas do dia a dia; - Indicação n°. 115/2021 – Manutenção das faixas de
Silva Carvalho. 06 - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE: Tipedestres e também a colocação de placas indicativas e sinalizatórias para facilitar
tulares: Vereador Glauber Milagres Gava – Presidente; Vereador Thiago Campos
o tráfego de veículos, pedestres e visitantes em nosso Município; - Indicação n°.
Martins – Vice-Presidente; Vereador José Bonifácio Couto de Andrada – Secretário;
117/2021 – Ao senhor Prefeito para que o mesmo providencie, com relação de veSuplentes: Vereador Orlando José Garcia; Vereador Nilton Cézar de Almeida. 07 ículos em nosso Município. PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA - Proj. Lei n°.
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E EXECUTORIEDADE DAS LEIS: Titulares: Vereador
007/2021 – Modifica o art. 6º da Lei Municipal nº 3.773 de 2003 e dá outras proviFlávio Maluf Caldas- Presidente; Vereador Roberto José de Andrade – Vice-Presidências – Aut. Vereador Thiago Campos Martins. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO
dente; Vereador José Donizete de Medeiros – Secretário; Suplentes: Vereador Luiz
DIA – HORÁRIO: 20h30 Discussão e Votação de Projetos A) SEGUNDA DISCUSSÃO
Carlos do Nascimento; Vereador Thiago Campos Martins. 08 - COMISSÃO DE LEE VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI 1) Proj. Decreto Legislativo n°. 001/2021 – DenoGISLAÇÃO PARTICIPATIVA: Titulares: Vereador José Newton de Faria – Presidente;
mina Deputado Bonifácio de Andrada o Plenário da Câmara Municipal de Barbacena
Vereador Orlando José Garcia - Vice-Presidente; Vereador Thiago Campos Martins
e dá outras providências – Aut. Mesa Diretora da Câmara. Após foi colocado em
– Secretário; Suplentes: Vereador Paulo José da Silva; Vereador Glauber Milagres
discussão e votação o referido projeto, e o mesmo foi APROVADO COM 9 VOTOS
Gava. 09 - COMISSÃO DE IGUALDADE RACIAL: Titulares: Vereador Thiago Campos
FAVORÁVEIS E 1 CONTRÁRIO. Com a palavra pela ordem o vereador Professor
Martins- Presidente; Vereador Paulo José da Silva – Vice-Presidente; Vereador OrNilton solicitou por meio de requerimento verbal que o presente projeto também
lando José Garcia – Secretário; Suplentes: Vereador Glauber Milagres Gava; Vereafosse colocado em votação em redação final, uma vez que já se encontra elaborado
dor José Donizete de Medeiros. 10 - COMISSÃO DOS DIREITOS DA MULHER: Titupela Secretaria da Casa. O requerimento verbal elaborado pelo vereador Professor
lares: Vereador Sandro Heleno da Silva Carvalho- Presidente; Vereador Luiz Carlos
Nilton foi APROVADO COM 9 VOTOS FAVORÁVEIS E 1 CONTRÁRIO. Assim, o predo Nascimento -Vice-Presidente; Vereador Filipe Luís dos Santos – Secretário; Susente projeto foi colocado em votação em redação final, sendo APROVADO COM 9
plentes: Vereador Nilton Cézar de Almeida; Vereador Flávio Maluf Caldas. Gabinete
VOTOS FAVORÁVEIS E 1 CONTRÁRIO. Com a palavra para justificar o seu voto o
do Presidente, 25 de fevereiro de 2021. Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior.
vereador Professor Nilton parabenizou a Mesa Diretora desta Casa pela elaboração
Presidente. Tornou-se pública por afixação no saguão da Câmara em 25.02.2021.
do presente projeto de Decreto Legislativo, como forma de reconhecer um mestre
Luiz Alberto Frateschi Correa Maia. Diretor Geral. Com a palavra o vereador Glauber
e educador que fez a diferença na vida de muitas famílias. B) PRIMEIRA DISCUSMilagres comentou sobre as filas nos postos de gasolina nessa semana, deixando
SÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI 1) Proj. Lei n°. 033/2020 – Dispõe sobre Políclaro seu apoio a greve dos caminhoneiros, pois infelizmente quem paga a conta
tica Municipal de estímulo e incentivo ao aproveitamento de energia solar de Barbados impostos elevados é a população. O vereador ainda agradeceu aos seus 1632
cena – Aut. Ver. Ewerton José Duarte Horta Júnior. Antes que fosse colocado em
eleitores pelo voto e informou a população que recentemente foi citado pela Justiça
discussão e votado o presente projeto, o Sr. Presidente informou que normalmente
Eleitoral, juntamente com seu companheiro de Partido vereador Sandro Heleno,
quando o vereador autor do projeto de Lei não está presente na sessão, o mesmo
para responder uma ação ajuizada, segundo o vereador, por um candidato a prefeinão é votado. Por essas razões o presente projeto foi retirado de pauta nesta sesto da eleição passada e por um marido de uma ex-vereadora, os quais o vereador
são. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES – HORÁRIO: 20h30 Com a
achou melhor não citar os nomes, em que alegam que houve em seu partido canpalavra pela ordem o vereador Flávio Maluf também parabenizou a Mesa Diretora
didatos fictícios, mas ressalta que todos os vereadores do seu partido trabalharam
pela criação do Projeto de Decreto Legislativo n°. 001/2021, haja vista que o Depudurante a eleição e todos tiveram voto. O candidato ainda informou que trabalhou
tado Bonifácio de Andrada contribuiu ativamente para a Política e para a Educação
por 10 anos até conseguir se eleger, perdendo nesse tempo 02 (duas) eleições, mas
em prol do Município, como também para o Estado de Minas Gerais e para o Brasil.
jamais utilizou de acusações contra seus opositores. Com a palavra o vereador RoInformou ainda que o Deputado Bonifácio Andrada contava com mais de 60 anos
berto Andrade disse que foi questionado por algumas pessoas sobre o protocolo de
de vida pública, sem nada que pudesse macular a mesma, sendo um exemplo para
vacinação dos acompanhantes de idosos, e foi informado pelo Sr. Secretário de
todos. O Sr. Presidente enalteceu ainda mais toda história construída pelo Dr. Boni-
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Presidência desta Casa um requerimento para realização de Audiência Pública nos
professores e alunos possam ter uma prioridade para serem vacinados e que a
próximos dias para tratar sobre o retorno das aulas presenciais no Município, oporgente tenha um protocolo muito sério e seguro, porque se não, só quem teve covid
tunizando uma participação maior da população de Barbacena. Comunicou ainda o
sabe o quanto é complicado e o quanto nosso Município vai entrar em colapso. A
1
ilustre vereador que durante a sessão recebeu uma mensagem no celular do Presirespeito das vacinas o Professor Filipe citou bem, estou muito satisfeito já de saber
dente desta Casa, Pastor Ewerton, informando que a referida Audiência Pública está
que o Prefeito colocou o nome do Município para fazer a compra das vacinas que eu
marcada para o dia 12 de março próximo, às 16 horas, atendendo assim a solicitaacho que isso é importante, sendo que nós aqui participamos de emendas né, eu
ção feita pela Comissão de Estudos Municipais. Com a palavra como orador inscrito
consegui emendas aí com o Dr. Frederico de quase R$2.000.000,00 (dois milhões)
o vereador Orlando Garcia parabenizou o trabalho realizado pela família Andrada no
de recursos para a saúde durante os anos de 2019 e 2020 para o combate ao covid.
Município de Barbacena. Ao final o Sr. Presidente informou que na próxima segunAgora, eu espero que esse dinheiro seja aplicado ao combate ao covid porque são
da-feira, dia 08 de março, a Câmara Municipal de Barbacena realizará uma homevidas que estamos salvando com esses recursos para a saúde, Sr. Presidente. ”.
nagem a todas as mulheres em razão do Dia Internacional da Mulher. Não havendo
Com a palavra como Líder o vereador Glauber Milagres disse: “Estou aqui ó, vou
mais oradores inscritos e nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente declarou enmostrar para vocês, com os documentos aqui em mãos. Eu e o vereador Sandro
cerrada a presente sessão às 20h55 e eu Raphael Almeida Pereira de Souza lavrei a
Heleno tivemos uma reunião hoje pela manhã e tivemos acesso a alguns documenpresente ata que após lida e aprovada será assinada pelo Presidente e pelo Secretos aqui que eu acredito que possam colocar em cheque secretários, vereadores e
tário. Presidente em exercício: Vereador Odair José Ferreira. Secretário “ad hoc”:
até mesmo alguns funcionários da Câmara por uma situação que tá acontecendo ai
Vereador José Bonifácio Couto de Andrada.
e vou tornar parte dela pública hoje e na terça-feira vou entrar com um requerimento na Casa para os Senhores terem ciência do que a gente tá falado. Eu e o vereaATA 009/2021 - 006ª Sessão Ordinária – 04.03.2021 – 1º Período – 1º Ano da Ledor Sandro Heleno estamos sofrendo aqui um crime na minha opinião, estamos
gislatura. Presidente: Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior. Secretário: Odair
sofrendo uma perseguição política. Fomos eleitos pelas urnas e por direito popular
José Ferreira. Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA
do povo, da democracia, perdi duas eleições e o Sandro também perdeu duas ou
PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30. “Quem pode referir as obras poderosas
três e agora tem ex-vereador envolvido nisso, tem secretário envolvido nisso, tem
do SENHOR? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que obsercandidato a Prefeito envolvido nisso, querendo cassar o nosso mandato aqui sem
vam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, SEjustificativa plausível nenhuma. Então, eu inclusive fui vítima de um crime, de uma
NHOR, segundo a tua boa vontade para com o teu povo; visita-me com a tua salligação com esse candidato a Prefeito rodando na cidade, e esse áudio foi editado,
vação. ”. Salmos 106: 2-4. I - Leitura e Discussão das Atas: - Ata n. 008/2021: Com
ele editou os áudios, postou parte dos áudios e publicou isso de forma caluniosa no
a palavra para discutir o vereador Zezinho Andrada solicitou que se constasse na
WhatsApp. Teve troca de ofensas de xingamentos, tanto da minha parte quanto da
referida ata a informação de que a data da Audiência Pública para discutir a possiparte dele. Não falei nada demais, todos ouviram os áudios, viram aí sobre o que
bilidade de retorno das aulas presenciais já foi anunciada ao vivo durante a sessão
eu falei, a única coisa que eu falei é que ele é um bobo e um babaca, e isso eu falei
do dia 02 de março último, marcada para o dia 12 de março próxima, às 16 horas.
aqui em público, ele é um bobo e um babaca mesmo, porque uma pessoa que não
O Sr. Presidente em seguida solicitou a Secretaria da Casa que confirmasse se a
teve a capacidade de ganhar uma eleição na urna, agora vai querer ganhar no tainformação solicitada pelo ilustre vereador Zezinho Andrada realmente não constou
petão. Então, Sr. Presidente eu vejo que nós temos aqui três meses de governo,
em ata. Com a palavra pela ordem o vereador Thiago Martins disse que todo debaaté então aqui eu vejo muitos pontos que precisam ser mudados, e eu acredito que
te é salutar, mas entende que qualquer tentativa nesse momento de pandemia de
nós vereadores devemos tomar postura do que vai ser apresentado nesta Casa
dizer que podemos voltar às aulas por meio de protocolo de segurança é uma faláporque é uma situação muito grave, que fere a democracia, fere a Constituição
cia, uma vez que no seu entender não há como colocar 40 alunos em sala de aula
Federal, e que pode atrapalhar os 4 anos de governo do Prefeito e 04 anos aqui o
com um cumprimento rígido de protocolos para que não haja contaminação. No seu
nosso poder legislativo, Sr. Presidente.”. O vereado Sandro Heleno solicitou uma
entender o correto é que a sociedade espere a vacinação de todos, antes de qualparte nas palavras do ilustre vereador Glauber Milagres, sendo esta concedida, e
quer autorização para realização de aulas presenciais. Informou ainda o falecimendisse: “Uma boa noite a todos os meus amigos vereadores, como o Glauber está
to de uma professora por Covid na cidade de Campinas, após o retorno precoce das
falando é muito chato o que a gente está sofrendo, a gente vem de uma eleição,
aulas presenciais em uma escola daquela cidade. Assim indagou o vereador que se
uma democracia, graças a Deus pois nosso partido não tinha dinheiro nenhum, foi
no futuro as escolas retornarem as aulas presenciais e ocorrer um surto de Covid,
assim com muita dificuldade essa eleição, e a gente sofrer esse baque com 03
quem irá se responsabilizar por essa situação? A Câmara dos Vereadores? O Prefeimeses de mandato. A gente fica muito triste porque vocês me conhecem, eu agrato Municipal? O Governo de Estado? O Presidente? Afirmou ainda não entender
deço a todos os vereadores que tem me dado apoio, os amigos que tem nos procucomo uma escola particular de Barbacena retornou às aulas presenciais, esclarerado. Poxa, a gente não mexe com ninguém, eu perdi 04 eleições e nunca procurei
cendo que ficou bem chateado com essa situação. Por fim ressaltou a importância
saber na Justiça contra ninguém. Essas pessoas são do mal. Então eu sempre falo,
de seguirmos o que a ciência diz e não protocolos que, no seu entender, muitas
o Pastor aí que é meu amigo, é um cara religioso, Deuteronômio 28, quem ler Deuvezes são políticos. Em seguida a fim de complementar a Ata n°. 008/2021 com a
teronômio 28 vai saber as bênçãos de Javé e as maldições de Javé. Essas pessoas
informação trazida pelo vereador Zezinho Andrada, o vereador Professor Nilton peque estão envolvidas nesse caso vão ser todas amaldiçoadas a partir de agora que
diu VISTAS DA PRESENTE ATA a pedido do vereador Zezinho Andrada. Com a palaestou falando porque quem faz o mal receberá o mal, quem faz o bem receberá o
vra pela ordem o vereador Orlando Garcia disse estar preocupado com a situação
bem. Essas pessoas estão me ouvindo agora podem ter certeza vocês vão ser infeatual trazida pela Covid-19, endossando assim as palavras do ilustre vereador Thializes, não queiram fazer mal para o próximo. Eu estou apenas trabalhando, lutando
go Martins, acreditando que quem está defendendo o retorno das aulas presenciais
por uma cidade melhor, não prejudico ninguém, não estou fazendo projetos de
não está pensando nas crianças da cidade, apenas em lucro. Ressaltou ainda a
maldade, apenas ajudando os deficientes, apenas ajudar o nosso povo, limpar uma
importância de um parecer de infectologista para avaliar a questão do retorno das
praça, aí vem umas pessoas do mal perseguir eu e meu amigo, não tem problema,
aulas presenciais e Barbacena/MG. Com a palavra pela ordem o vereador Professor
vocês receberam o mal porque eu ganhei porque a mão de Deus está comigo. Então
Filipe endossou as palavras dos vereadores Thiago Martins e Orlando Garcia, paraé muito triste, muito vergonhoso, e ter pessoas envolvidas no governo, pessoas as
benizando este último pelo seu aniversário nesta data. Com relação ao retorno das
vezes até envolvidas na Câmara, nós vamos apurar direitinho porque não pode ficar
aulas presenciais disse que assina embaixo no que foi dito anteriormente, pois
dando, por exemplo, nós estamos sendo acusados e pessoas próximas podendo
acredita que não é o melhor momento para o retorno das aulas, enfatizando que
tentar atrapalhar. Então amigos, que Deus abençoe e obrigado pelo apoio de todos
assim tem se posicionado nas últimas sessões. Ressaltou mais uma vez que não
vocês, eu agradeço ao apoio. Recebi ligação de Deputado Federal, Deputado Estaestá em discussão quem é a favor do retorno das aulas e quem não é, apenas qual
dual, Magistrados, Prefeitos e ex-Prefeitos da região. Assim, é tão bom quando você
é o momento adequado para o retorno das aulas presenciais, e que só vai ser posrecebe apoio, vereadores apoiando, é tão bom ter amizade, é tão bom andar de
sível com a vacinação de todos os profissionais da educação e dos grupos mais
cabeça erguida. Então é só isso que eu queria falar, que a gente fica muito chateavulneráveis, ou seja, os idosos, uma vez que temos uma taxa de vacinação muito
do e eu nem conheço essas pessoas. Procura fazer o bem, não procura fazer o mal
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tura de escolas, uma vez que essa deliberação é feita pelo Estado, juntamente com
vamos ver o que dá. Como o Sandro falou de pontos bíblicos, Davi derrubou Golias.
o COES, em contato com o Executivo Municipal. Com a palavra como orador inscriNós estamos aqui, estamos ajudando o Município até agora, votamos os projetos
to o vereador Zezinho Andrada se dirigiu ao vereador Thiago Martins e endossou as
do Prefeito, declaramos apoio diversas vezes ao Prefeito e ao Governo, mas agora
1 palavras do Presidente desta Casa, afirmando que o propósito da Audiência Pública
vamos ver o que vai ser, como é que vai virar essa situação. E eu acho que seria
solicitada pela Comissão de Estudos Municipais é justamente permitir o diálogo, o
interessante nós termos algumas reuniões aqui com os colegas, antes da apresendebate e a participação da sociedade civil, pois esta última, sobretudo durante a
tação desse requerimento para vocês terem ciência da gravidade do fato que eu e
pandemia, não teve a oportunidade de se pronunciar sobre o tema. Assim reafirmou
o Sandro estamos em mãos. Então, Sr. Presidente, na terça-feira, a gente vai apreque o objetivo dessa Audiência é dar voz a todos os setores e segmentos da sociesentar o requerimento e vai mostrar pra população de Barbacena de fato o que que
dade, e não deliberar sobre o tema, mas sim possibilitar a participação de toda
está acontecendo e o que que o vereador Glauber e o vereador Sandro Heleno essociedade na discussão. Com a palavra como Líder o vereador Thiago Martins disse
tão sofrendo aqui, essa perseguição política e na terça-feira a gente apresenta, Sr.
que ninguém é contrário a liberdade de expressão, pois se assim fosse, nenhum dos
Presidente. Por hoje é só, muito obrigado!” Com a palavra pela ordem o vereador
vereadores estaria exercendo mandato eletivo como vereador na Câmara Municipal,
Roberto Andrade parabenizou o vereador Orlando Garcia por seu aniversário nesta
só não se pode confundir uma pseudoliberdade de expressão com a imposição de
data e reforçou a fala dos vereadores Professor Filipe, Thiago Martins, Glauber Mialgumas pessoas que, no seu entender, acreditam que educação é comércio. Acrelagres e Zé Malão e disse que não é contra a volta às aulas, salientando que é imdita o ilustre vereador que durante a Audiência Pública mencionada é necessário
portante sim esse retorno, contudo, disse ser mais importante analisar as questões
ouvir a ciência, os profissionais da educação, os sindicatos, dentre outros. Segundo
estruturais das escolas, de vans, de pontos de ônibus, aumento de pedestres, deno vereador é importante deixar essa responsabilidade bem clara, uma vez que citou
tre outras. Também ressaltou a importância de um retorno às aulas presenciais,
que uma escola iniciou as aulas presenciais sem qualquer diálogo. Ressaltou que
porém de forma consciente, afirmando o perigo desses jovens aglomerarem e temuitas pessoas estão “brincando com a morte”, andando sem máscara nas ruas e
rem contato com idosos e pessoas do grupo de risco. Elogiou o cuidado da Prefeiesperando a situação agravar para tomar alguma atitude. Indagou ainda que se
tura para a vacinação de todos no Município, firmando parcerias importantes para
olhar para fora do Brasil, percebe-se que os Países que estão se recuperando são
esse objetivo, informando que hoje há uma esperança, que é a vacina, e não podeaqueles que aderiram a medidas mais restritivas e não que aderiram a tratamentos
mos jogar tudo para o alto com um retorno precipitado das aulas presenciais, o que
prévios que não tem nenhuma comprovação científica. Durante a palavra o ilustre
poderá causar um colapso. II – Leitura da Correspondência e Comunicações: - Não
vereador Professor Filipe solicitou uma parte, a qual foi concedida, esclareceu que
houve. PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA - Proj. Resolução n°. 001/2021 – Rea live mencionada pelo vereador Thiago Martins do Biólogo Atila Iamarino não se
gulamenta o uso do nome parlamentar pelos vereadores da Câmara Municipal de
trata de uma opinião pessoal, mas sim de argumentos científicos. Ressaltou ainda
Barbacena – Aut. Vereador José Bonifácio de Andrada. SEGUNDA PARTE – ORDEM
que na última segunda-feira, dia 1° de março, a Confederação Nacional dos SecreDO DIA – HORÁRIO: 20h15 Discussão e Votação de Projetos A) PRIMEIRA DISCUStários de Saúde emitiu uma carta pública informando algumas medidas que devem
SÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI 1) Proj. Lei n°. 033/2020 – Dispõe sobre Políser adotadas nesse período, dentre elas as atividades presenciais em qualquer nível
tica Municipal de estímulo e incentivo ao aproveitamento de energia solar de Barbade ensino, visando evitar que o País entre em colapso. Criticou ainda a atuação de
cena – Aut. Ver. Ewerton José Duarte Horta Júnior. Encerrada a discussão foi
autoridades que não tem o mínimo respeito com a população e, como figura públisolicitada vista pelo vereador Professor Nilton. VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR
ca, deveria dar exemplo a população, por isso, segundo o vereador, somos atualPROFESSOR NILTON. 2) Proj, Lei n°. 011/2021 – Dispõe sobre a destinação, o reamente o País que pior lidou com a pandemia. Continuando com a palavra, o vereaproveitamento e a disposição final ambientalmente adequada de bens móveis no
dor Thiago Martins disse que todos estão sendo avisados que a situação está cada
âmbito da administração pública municipal direta e indireta – Aut. Executivo. Encervez mais grave e muitos fingem que nada está acontecendo. Ressaltou mais uma
rada a discussão foi solicitada vista pelo vereador Flávio Maluf. VISTA CONCEDIDA
vez a competência dos colegas vereadores Zezinho Andrada e Professor Filipe, e
AO VEREADOR FLÁVIO MALUF. PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM BLOque farão de tudo para que os setores e a população sejam ouvidos. Informou o
CO: 02.03.21 As proposições apresentadas na Casa no último dia 02.03.21 foram
vereador aos donos de escola que ninguém é contra a abertura das escolas, mas
votadas em bloco, sendo APROVADAS PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. TERque agora ainda não é o momento adequado para um retorno. Por fim parabenizou
CEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES – HORÁRIO: 20h20 Com a palavra
ao colega vereador Zé Malão por seu aniversário nesta data. Com a palavra como
como orador inscrito o vereador Sandro Heleno agradeceu ao Presidente desta Casa
Líder o vereador Odair Ferreira parabenizou o vereador Zé Malão, seu colega de
por todo apoio, afirmando que o mesmo é um grande companheiro, agradeceu
partido, desejando muita saúde, muita paz, e muita prosperidade. Não havendo
também aos demais vereadores que aprovaram o Projeto de Lei n°. 003/2021,
mais oradores inscritos e nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão às 20h45 e eu Raphael Almeida Pereira de Souza lavrei a
também pelo apoio de todos a ASDF. Agradeceu também aos servidores da Prefeipresente ata que após lida e aprovada será assinada pelo Presidente e pelo Secretura “Juninho” e o “Gustavo” e ao Secretário de Assistência Social, Daniel, que
tário. Presidente: Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior. Secretário: Odair
também tem auxiliado ao ilustre vereador e ao Município de Barbacena. Com a
José Ferreira.
palavra como orador inscrito o vereador Thiago Martins ressaltou que a questão não
é reabrir as escolas, a questão na verdade é não reabrir enquanto não houver vaci6
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