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PODER EXECUTIVO

Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento

D E CMUNICIPAL
R E TO M U N IDE
C I PA
L
SECRETARIA
EDUCAÇÃO,
DESPORTO
E imillatiam
CULTURA
SEDEC
Paliuspi oraesto
vil vesterum pero vir
pra avem- it,
se constio, pris larestra?

Ucit gra vigit, faceride esimus pribus Mae ere te mentercerio mortili ntiacci elut feco
Secretária:
Eliza Maria
Firmino
erficon se cum non Itat, terture
ntiamedica;
haliusq
uoditiae ad cris? Ex num se,
escienteat acitratum cuperC
utLaut
vistisqui
fuemo
A S S I F I C A Çessus,
Ã O untem ad demus, noc fur
quidium vidis hebatus o ut intemen demus etrum te, unum is aut publis hilinicae
consci porterei
iam,Mais
urnum
est nitis AnDocente
vervium SEDEC/UEMG
re endam merena,
fac oret iam is. O
Programa
Formação
Barbacena
tus nium omaio Cast? Locae non in dit; effre menteme crest in hinihicae norununte
Classificação
dos Professores
conforme
Edital
01/2021
dehaetis
24/03/2021
tum menti,
noret; nines
Ad aucieninata
videes
is cum
ocuter
num accips,
scervir inicae pessent ebatanteremSEDEC/UEMG
pat. Catus; in rem itant novermaio enatien dacerceris
horionfiritu cum,
confitus
addumurnum
Nome a num sper auctudes comanu vitam
Classificação
Escola
Municipal
conclatuam in diur, vivatum escem quam ut viverri conferum P. Opicaecerum tum
Conceição
da Silva
Martinsprobunul
1
“Lia Salgado”
virAdriana
is ta, nessi
turbis dum
is moripio,
unt con Itam,
tam loccibus estraed
Alves
pre,
sed re avendic ina, sentem ta vicervit, nunum tabunum teme di, viderte llatua

Gustavo Ferreira de Souza
41
"Higino José Ferreira"
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

Nívia de Fátima Oliveira

“Lia Salgado”

Juanir Candian de Faria

42

"Coronel José Máximo"

Melina Fernandes Bernardo de Oliveira

43

“Higino José Ferreira”

Julcileide Silveira dos Santos

44

“Professora Yayá Moreira”

Úrsula Monteiro da Silva

45

“Padre Sinfrônio de Castro”

Vanessa do Carmo Almeida

46

“Coronel José Máximo”

Fernanda de Almeida Ferreira

47

“Tony Marcos de Andrade”

Izabel Cristina de Paula Mendonça e
Costa

2

Rosemeire Lucas Campos

3

“Lia Salgado”

Michelânia Aparecida Goulart

4

“Lia Salgado”

Marta Mary Rezende

5

“Lia Salgado”

Cláudia de Carvalho Matheus Vasques

6

“Alberto Corrêa”

Daniella Cristina Moreira Alves

7

“Lia Salgado”

Fabíola da Silva Rodrigues

8

“Alberto Corrêa”

Maria Edsônia Batista

9

“Jovelino Jacinto Furtado”

Fabíola Diana Ventura

10

"Alberto Corrêa"

Lilian Rodrigues da Silva

11

"Oswaldo Furtado"

Luciane Campos Braga

12

“Lia Salgado”

Soraia Cristina de Melo Heleno Oliveira

13

"Oswaldo Furtado"

EmiliaIrileia Morais Campos Belo

14

"Oswaldo Furtado"

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO - SEPLAN

Márcia Carvalho do Nascimento

15

“Monsenhor Lopes”

Secretário: Gilberto Cardoso Ramos Júnior

Zulma Ribeiro Rosa Ferreira

16

“Coronel José Máximo”

Raquel Dutra Oliveira Pinto

17

“Rotary”

Regilaine Nascimento Gomes Couto

18

"Professora Yayá Moreira"

Rosangela Teixeira dos Santos Mendes

19

"José Felipe Sad"

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA - PREGÃO ELETRÔNICO – PE 002/2021
– PRC 003/2021. OBJETO: RP para aquisição de ração canina. FICA ADIADA A LICITAÇÃO PARA O DIA: 05/04/2021 – Horário: 14:00. Pregoeira: Adriana Rodrigues
Costa. Informações: licitacao@barbacena.mg.gov.br. Maria A. Eugênia – Diretora
de Licitações.

Márcia Aparecida de Oliveira Silva

20

“José Felipe Sad”

AV I S O D E S U S P E N S Ã O

Liziane Araújo da Silva Possa

21

“Rotary’

Mauricéia Giovânia de Souza

22

"Rotary"

Luana Wessila dos Santos

23

“Monsenhor Lopes”

Adriana de Souza Lopes

24

“Padre Sinfrônio de Castro”

Josiele Luzia Moreira

25

“Padre Sinfrônio de Castro”

Cleide Alcinéia de Sousa Lima Melo

26

“Padre Sinfrônio de Castro”

Marilda de Fátima de Souza

27

“Rotary”

Andreia Aparecida Liguori de Carvalho

28

“Padre Sinfronio de Castro”

Suely Aparecida da Silva

29

“Padre Sinfrônio de Castro”

1

Cláudia Maria Rodrigues Grossi Pereira

30

"José Felipe Sad"

Cristine Freitas Pontes

31

“Embaixador
Francisco”

Martim

Vânia Aparecida Silva Rodrigues

32

“Embaixador
Francisco”

Martim

Barbacena, 30/03/2021
Eliza Maria Firmino
Secretária Municipal de Educação, Desporto e Cultura
Rita de Cássia Oliveira
Diretora da UEMG – Unidade de Barbacena

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

AV I S O D E A D I A M E N TO

SAS – PE Nº 003/2021 – PRC Nº 047/2020. OBJETO: Sistema de rastreamento
e monitoramento veícular. FICA SUSPENSA A ABERTURA PARA ADEQUAÇÕES NO
EDITAL. Informações: licitacao@barbacena.mg.gov.br. Maria Ap. Eugenia. Diretora
de Licitacoes.

AV I S O S D E L I C I TA Ç Õ E S
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA - PE 006/2021- PRC 012/2021- RP aquisição de medicamento colagenase para SESAP. Abertura: 15/04/2021 as 14:00 .
Barbacena, 29/03/2021. cadastro e informações bllcompras.com. licitacao@barbacena.mg.gov.br. Maria Aparecida Eugenia. Diretora de Licitações.
SAS – PE 008/2021 – PRC 005/2021. OBJETO: RP aquisição de material de limpeza.
Abertura 19/04/2021 – Pregoeiro: Paulo Sérgio Rangel – Horário: 14:00 horas.
Informações: licitação@barbacena.mg.gov.br. Simone Rodrigues da Costa. Diretora
de Licitações em Exercício.

E X T R ATO D E C O N T R ATO S
Extrato de Contrato de Locação de Bens Móveis nº 015/2021. Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal
de Obras Públicas – SEMOP. Contratada: PSC TERRAPLANAGEM CEOLIN BRITO
EIRELI - ME, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 10.323.754/0001-36. Processo
Licitatório nº 140/2019 - Pregão Eletrônico nº 011/2020. Objeto: Contratação de
empresa para locação de horas de máquinas e equipamentos, com ou sem operador, com transporte, para serem utilizadas nas atividades da Secretaria Municipal
de Obras Públicas, condições comerciais e demais disposições contidas no Edital.
Valor total: R$ 667.015,00 (seiscentos e sessenta sete e mil e quinze reais). Data de
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Publique-se na forma da lei
ATA S
Gustavo Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

ATA 010/2021 - 007ª Sessão Ordinária – 09.03.2021 – 1º Período – 1º Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior. Secretário: Odair
José Ferreira. Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA
PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h35. “Louvai ao SENHOR. Louvai a Deus no
1
Extrato de Contrato de Prestação de Serviços de Locação nº 017/2021. Contratante:
seu santuário; louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poMunicípio de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Muniderosos; louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de
cipal de Obras Públicas – SEMOP. Contratada: ALBONETT LOCAÇÕES TRANSPORTES
trombeta; louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o com o tamborim e a dança,
E SERVIÇOS LTDA - EPP, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 03.933.189/0001-59.
louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos. Louvai-o com os címbalos soProcesso Licitatório nº 013/2021 - Pregão Eletrônico nº 003/2021. Objeto: Contranoros; louvai-o com címbalos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego louve ao Setação de empresa prestação de serviços de locação, conforme especificações da
nhor. Louvai ao Senhor. Salmos 150:1-6”. I - Leitura e Discussão das Atas: - Ata n.
“Cláusula Segunda”, para uso emergencial no funcionamento das ETE’s Retiro das
008/2021 – Aprovada por unanimidade. - Ata n. 009/2021: Com a palavra para
Rosas e Galego, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras Públicas – SEMOP,
discutir o vereador Zezinho Andrada solicitou apenas que fosse feita uma retificação
conforme especificações técnicas, quantidades, condições comerciais e demais inna presente ata, uma vez que durante a sua palavra como orador inscrito, na terformações que se encontram descritas no Edital. Valor total: R$ 39.099,00 (trinta
ceira parte da sessão, endossou as palavras ditas pelo Presidente desta Casa, que,
e nove mil e noventa e nove reais). Data de assinatura: 30/03/2021. Vigência: 09
de forma brilhante, ressaltou a importância e o sentido da Audiência Pública a ser
(nove) meses relativa à locação de 02 (dois) contêineres, e 06 (seis) meses relativa
realizada no dia 12 de março próximo, às 16 horas, e não as palavras do vereador
à locação de 01 (um) gerador. Nome das partes que assinam: Carlos Augusto SoThiago Martins, como constou na referida ata. O Sr. Presidente em seguida retirou
ares do Nascimento (Prefeito Municipal), Jeferson Viana Valentim de Carvalho (Sea presente ata de pauta para que fosse feita a correção solicitada pelo vereador. II
cretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP), e Claudio Ferreira Dias (Contratada).
– Leitura da Correspondência e Comunicações: - Ofício n°. 041/21 – Gabinete do
Gerência e Fiscalização Contratual: José Carlos Siqueira Dias - SEMOP.
Vereador Jose Newton de Faria – justificando ausência na reunião ordinária do dia
02.03 em razão de uma reunião ocorrida na Prefeitura Municipal de Barbacena com
o senhor Prefeito, reunião com início às 19h e término às 21h. - Ofício n°. 042/21
E X T R ATO D E T E R M O S A D I T I V O S
– Gabinete do Vereador José Newton de Faria – justificando ausência na reunião
Extrato Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 102/2020.
ordinária do dia 04.03 em razão de uma reunião ocorrida no Sindicato Rural de
Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da SeBarbacena com início às 19h e termino às 22h. III – Apresentação de Proposições:
cretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP. Contratada: JVL Construções e ProDo vereador José Newton: - Indicação n°. 120/2021 – Recuperação das estradas da
jetos Ltda - ME, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 10.495.862/0001-96. Processo
comunidade da Lavrinha em Barbacena; - Indicação n°. 121/2021 – Solicita a noLicitatório nº 089/2020 – Tomada de Preço nº 005/2020. Objeto: Prorrogar o prazo
meação dos candidatos aprovados no concurso público de Guarda Civil Municipal,
de vigência constante na “Cláusula Quatorze – Da vigência”, bem como Atualizar a
realizado em 2015; - Indicação n°. 123/2021 – Criação de um cadastro único de
rubrica orçamentária prevista na “Cláusula Terceira – Da Dotação Orçamentária”.
vacinação contra o COVID-19 nos idosos a ser realizado na área central de BarbaData de Assinatura: 05/03/2021. Nome das partes que assinam: Carlos Augusto Socena; - Indicação n°. 124/2021 – Disponibilização de testes para detectar COVID-19
ares do Nascimento (Prefeito Municipal), Romulo Stefani Filho (Secretário Municipal
a população de Barbacena. Do vereador Odair Ferreira: - Indicação n°. 125/2021
de Obras Públicas - SEMOP), e João Vitor de Oliveira Zebral (Contratada).
– Solicita a troca de luz na praça da rua José Ribeiro Guedes, próximo ao n°. 51,
Bairro Diniz; - Indicação n°. 122/2021 – Solicita a realização do asfaltamento da rua
Extrato Oitavo Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Bem Imóvel nº 025/2014.
Helena Aguiar de Figueiredo, em frente ao Barbacena Shopping. Do vereador DoniContratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Sezete de Medeiros: - Indicação n°. 074/2021 – Operação tapa-buracos ao longo de
cretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura - SEDEC. Locador: SEBASTIÃO
toda a extensão da avenida Prefeito Simão Tamm Bias Fortes, no Grogotó; - IndicaCONRADO VILELA, inscrito no CPF sob o nº 244.002.546-15. Processo Licitatório
ção n°. 075/2021 – Solicita a revogação do Decreto n°. 8469/2019 e implantação
nº 037/2013 - Dispensa Licitatória nº 015/2013. Objeto: Prorrogar o prazo de vide novas diretrizes para emplacamento de imóveis em Barbacena; - Indicação n°.
gência constante no Item 2.1 da “Cláusula Segunda - Do Prazo”, ADEQUAR a forma
076/2021 – Recuperação de toda extensão da rua Benjamin Paulo Curi no Bairro
de pagamento constante no Item 3.1 da “Cláusula Terceira – Do valor Locatício e
Grogotó. Com a palavra pela ordem o vereador Donizete de Medeiros agradeceu ao
Pagamento”, bem como a rubrica orçamentária constante da “Cláusula Quarta – Da
vereador José Newton pela Indicação n°. 121/2021 que solicita a nomeação dos
Dotação Orçamentária”. Data de Assinatura: 15/03/2021. Nome das partes que
candidatos aprovados no concurso público de Guarda Civil Municipal realizado em
assinam: Carlos Augusto Soares do Nascimento (Prefeito Municipal), Eliza Maria Fir2015, informando ainda que hoje a Guarda Municipal está em defasagem de númemino (Secretária Municipal de Educação, Desporto e Cultura - SEDEC), e Sebastião
ro de pessoal e que várias outras cidades do Brasil, até mesmo o Estado e a União
Conrado Vilela (Locador).
tem feito concursos públicos recentemente e nomeado os aprovados, o que não
ocorreu na cidade, sendo necessária a entrada dos aprovados no quadro de GuarPublique-se na forma da lei
das Municipais de Barbacena em razão da defasagem de pessoal. Ressaltou que
Gustavo Ferreira de Souza
hoje a Guarda Municipal atende várias demandas, quais sejam, disparo de alarme,
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito
defesa civil, vigilância sanitária, bens patrimoniais, apreensão de animais e outros,
sobrecarregando assim a atuação da Guarda Municipal, sendo necessária a nomeaSERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SAS
ção dos aprovados no concurso realizado no ano de 2015. Informou ainda que
neste domingo o vereador Thiago Martins não teve uma ligação atendida pela GuarDiretor: Daniel Salgarello
da Municipal em razão das mais variadas demandas que ficam a cargo da Guarda
Municipal. Assim o ilustre vereador conta com a sensibilidade do Governo Municipal
E X T R ATO D E P O RTA R I A
para que proceda a nomeação dos aprovados para integrarem o quadro de funcioO DIRETOR GERAL DO SAS,no uso das atribuições de seu cargo, nos termos do
nários da Guarda Municipal da cidade. Do vereador Zezinho Andrada: - Indicação
artigo 3°, XIX, da Lei Municipal n° 4.975,de 20/11/2019, Considerando Ofício n°
n°. 131/2021 – Manutenção, pavimentação e iluminação da linha do oeste, do tre61/2021-SISPMB, solicitando a liberação do Servidor Público para exercício de aticho que se inicia após a segunda ponte seca até a sete encruzilhadas, bem como a
vidade sindical, RESOLVE:
demarcação nesta via de faixa para caminhada e para ciclistas. Do vereador Nilton
Cézar: - Indicação n°. 126/2021 – Reforma da infraestrutura e a construção de um
PORTARIA Nº. 060/2021 - Art. 1º - Conceder licença ao servidor Benvindo Nazamuro no centro de atenção psicossocial localizado na Rua Ítalo Américo de Azevedo
ré Ferreira, matrícula 299 para desempenho de mandato como membro Diretor
no Bairro Vilela; - Indicação n°. 127/2021 – Canalização do esgoto que corre a céu
no Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Barbacena no período de
aberto na Rua Enfermeiro José de Melo no João Paulo II; - Indicação n°. 128/2021
01/03/2021 a 31/12/2024 em conformidade com o art. 111, art. 117, inciso VIII,
– Colocação de duas luminárias no poste instalado no cruzamento das ruas Major
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convite para todos os vereadores que possam acompanhar a sessão diretamente do
partido é um partido simples, humilde, que não tem Fundo Partidário. A minha
Plenário da Casa. Do vereador Sandro Heleno: - Indicação n°. 066/2021 – Construeleição foi financiada pela minha família, pela minha família, foram meus amigos e
ção da ponte na localidade do Cabeça Branca. Com a palavra pela ordem o vereador
aí eles ainda colocaram advogado do MDB, que inclusive veio palestrar aqui nessa
1
Sandro Heleno destacou que está mais tranquilo com relação a citação que recebeu
Casa, veio ensinar para nós como legislar, até participei da Palestra por ser compae que informou na última sessão, uma vez que estão sendo apuradas algumas denheiro aqui do Presidente, ser companheiro dos vereadores, mas eu acho isso uma
núncias a serem levadas a Polícia Federal, por isso tranquilizou seus eleitores, famífalta de respeito, porque, porque um vereador que concorre ao cargo de vereador,
lia e amigos e disse que mais à frente explicará a situação aos vereadores e ao
um companheiro que concorre ao cargo de vereador, tem por função saber qual a
público. Com a palavra como Líder o vereador Glauber Milagres disse, na íntegra:
função do vereador que é legislar. Então, Sr. Advogado, saia candidato nas próximas
“Sr. Presidente, em nome do senhor eu cumprimento a Mesa Diretora, aos colegas
eleições, esse é o recado que eu deixo para o senhor! Saia candidato! E ganhe uma
vereadores, e pessoal que nos assiste de casa. Como o meu companheiro aqui
eleição na urna, na urna! Essa é a forma justa de fazer justiça e não deturpando as
Sandro Heleno vem falando, hoje essa situação que nós estamos vivendo, é um
coisas e não inventando notícias mentirosas. Agora ainda mais, o MDB também teve
crime político, é uma perseguição política que hoje está acontecendo comigo e com
uma candidata que teve 03 votos, o mesmo número de votos da candidata do meu
o Sandro, mas eu vou fazer uma observação para os colegas que amanhã pode
partido, e o MDB sim recebeu fundo eleitoral. Essa candidata recebeu R$1.700,00
acontecer com qualquer um de vocês. E pelo que eu estou analisando, pelo que a
(mil e setecentos reais) de campanha, de fundo eleitoral, que é repassado. O MDB
gente está analisando a gente sabe que tem outras ações aí que vão penalizar ouque é o partido desse pessoal todo que tá fazendo essa maldade conosco também
tros partidos políticos. E graças a Deus a minha família me educou muito, sou de
teve ilícito, concorda!? Porque tá os dois na mesma situação, tá na balança. A nosfamília simples, trabalhei 10 anos, perdi 02 eleições, perdi na moral e continuei
sa defesa tá fácil por conta disso, são duas. E outra coisa, não é só o meu partido
trabalhando e depois quando ganhei, tô aqui trabalhando, estava capinando rua até
não, PDT teve candidato com 3 votos, AVANTE teve candidato com 7 votos, PTB
outro dia, porque a gente faz uma solicitação na Secretaria de Obras infelizmente
teve candidato com 12 votos, PSB teve candidato com 8 votos. No meu entendiessa solicitação não é atendida, a gente pede uma máquina na Secretaria de Obras
mento hoje todos os partidos tiveram candidatos com votações pífias, mas nós não
infelizmente a gente não consegue essa máquina, a gente pede a troca de iluminatemos culpa disso. Se a gente largar nossa campanha pra fazer campanha para os
ção infelizmente a gente não consegue trocar uma lâmpada que está queimada,
outros candidatos fica difícil. Foi 10 anos de trabalho.” Em seguida foi solicitada uma
como o vereador Odair colocou na sua indicação, a gente pede um tapa-buraco,
parte pelo vereador Sandro Heleno, concedida pelo vereador Glauber Milagres, que
infelizmente a gente não consegue um tapa-buraco. Então assim, eu vejo que nós,
disse, na íntegra: “Glauber, só para esclarecer para todos os vereadores, eu vi uma
os 15 hoje, estamos em situação de desfavor, estamos em situação difícil porque
matéria do TSE que no Brasil tiveram 6.300 mulheres de 0 a 1 voto. E teve um
nós somos os representantes mais próximos do povo, para levar ao Prefeito. E
julgamento em São Paulo com 3 mulheres que tiveram 0 votos, e eles não considedesde que a gente não consegue levar as nossas solicitações para o Prefeito a
raram candidatos laranja. Então candidato laranja é aquele que pega dinheiro e
gente tem que deixar de legislar, de fiscalizar e também executar, coisa que não é
repassa para outro. Nós não tivemos isso. E se fosse também era pra cair a chapa
função nossa. Além disso, eu quero tornar público aqui, agora eu torno público, eu
do Presidente do Brasil, que é o PSL que teve aquele escândalo de laranja, passa
estava doente, vocês sabem, agradeço ao apoio que todos vocês me deram, estava
dinheiro pra cá, não caiu nenhum deputado e nem o Presidente. Então nós estamos
de quarentena, cuidando da minha família e infelizmente a gente recebeu essa
tranquilos, nós vamos ganhar essa causa pra mostrar pra esse pessoal.” Com a
notícia e ainda estava de quarentena. Mesmo na quarentena eu fui martelado. Vopalavra pela ordem o vereador Glauber Milagres disse, na íntegra: “Agora, compacês não sabem, mas pessoas da mídia, da imprensa, entraram em contato comigo
nheiros vereadores, vou deixar isso pra vocês aqui, que a responsabilidade disso
mas não para saber como estava o estado da minha saúde e o estado de saúde da
hoje também é dessa Casa, e hoje eu e o Sandro Heleno estamos nessa situação,
minha família, e sim pra denegrir a imagem da gente, pra deturpa as coisas que
mas amanhã pode ser qualquer um de vocês! É o princípio da colegialidade! Nosso
acontecem aqui nesta Casa e ainda perguntaram se eu estava negando a falar soMunicípio está numa onda pesada e nada é feito nessa cidade. O que acontece, eu
bre meu estado de saúde, sendo que o estado da minha saúde, no atual momento
estou com uma outra situação aqui também, eu vou pedir encarecidamente ao
era público e notório, todos sabiam, tanto que o assessor de comunicações da Casa
Senhor Presidente que leve ao Prefeito por favor. Eu estou tentando falar com o
foi até a rádio falar por mim, sendo que eu estava em isolamento e não tinha conPrefeito desde o dia 1º de janeiro. Todas as reuniões que marcam comigo são desdições para falar nesse momento e nem essa situação eu fui respeitado. Então eu
marcadas. Tá aqui no meu WhatsApp, marcou para o dia 17, do 17 passou para o
deixo aqui o meu voto de pesar a algumas pessoas dessa imprensa tendenciosa,
dia 2, do dia 2 passou para o dia 3, dia 3, dia 4, semana passada foram desmarcaque vem noticiar matérias mentirosas e que deturpam a imagem de pessoas que
das todos os dias essa reunião. E essa reunião foi marcada para o dia 16. Então eu
trabalham dia e noite. Eu vou ler para vocês, vou ler para vocês para vocês terem
vejo, eu tive 1600 votos e hoje eu represento uma população inteira, não é só os
noção uma matéria do Barbacena Online que foi noticiada pela Rádio Sucesso: MP
1600 votos, eu represento uma região. Agora a partir do momento que o Prefeito
Eleitoral investiga possíveis irregularidades na eleição de Barbacena. Todos vocês
não quer diálogo comigo eu vejo que ele não quer diálogo com nenhum de vocês!
aqui estudaram, todos vocês aqui são formadores de opinião. Quando você coloca
Eu tenho coragem de vir a público e falar. Eu escuto dos colegas aqui que tem
MP investiga em letras garrafais, em letras maiúsculas, dá uma conotação de irrepessoas também, que tem colegas vereadores que estão na mesma situação que a
gularidade e eu e meu companheiro Sandro Heleno fizemos uma companha simnossa. Desde o princípio declarei apoio ao Prefeito, declarei apoio ao governo, estou
ples, sem dinheiro, lutamos com todas as limitações possíveis e ganhamos a eleição
aqui pra ajudar mas a gente precisa do diálogo. Sem diálogo nós vamos ficar aqui
de forma limpa! E o pessoal publica uma matéria que o MP está investigando irreos 4 anos com a pauta vazia, aqui ó. A pauta tá vazia, não tem nada! Não tem nada!
gularidades nas eleições sendo que não teve. Agora vamos para a matéria do Jornal
Pra você ter uma ideia, 03 meses de governo não conseguiram renovar o asfalto da
Expresso, olha a diferença de quando a mídia deturpa as coisas e de quando a mídia
Pavel, se não tem tapa-buraco hoje vereador Odair é porque o asfalto tá em falta,
é imparcial: Ação no TRE pede a impugnação de candidaturas e pode tirar dois
é porque a Prefeitura não pode comprar o asfalto da Pavel porque não foi feito
vereadores da Câmara. Eu já vejo aqui a imparcialidade do Jornal Expresso, porque
processo de licitação. Não conseguiram fazer a renovação do contrato das empreisso aqui foi uma ação impetrada, impetrada quer dizer ajuizada, pelo Partido MDB
sas que fazem troca das lâmpadas. Como que a gente vai fazer com as coisas
e eu venho tornar isso público aqui porque nós recebemos a citação e a intimação
simples. Então assim, é uma crítica construtiva, construtiva, porque a partir do
do MDB, e inclusive o Presidente do MDB é procurador da nossa Casa. Então eu
momento que eu falo alguma coisa aqui o pessoal lá embaixo fica todo mundo fadeixo aqui uma atenção para os colegas vereadores porque o procurador desta
lando, igual a última vez que eu reclamei aqui da situação da pedreira, no outro dia
Casa não pode dar um parecer tendencioso para nenhum dos colegas e para os
parece que o Glauber era o odiado. Aí a máquina que eu fiz a solicitação lá pro
funcionários de carreira que estão aqui no dia a dia. No final da história o Presidenbairro Dom Bosco e Santa Cecília até hoje não saiu. Liguei para o Secretário de
te do MDB que é procurador desta Casa ajuíza uma ação, participa de uma ação,
Obras, o Secretário não me atendeu, consegui falar com outro rapaz e infelizmente
contra dois vereadores e nós estamos aqui sofrendo um crime político, isso aqui é
eu fiquei sabendo que estava tudo pronto, mas depois que eu me pronunciei na
uma perseguição. Agora eu, sinceramente, depois dessa, eu não confio mais no
Tribuna o Secretário fez birra e não atendeu. Então assim gente, vamos parar com
procurador desta Casa, Sr. Presidente, não confio, porque a partir do momento que
o ego! Vamos trabalhar! Estamos passando a pandemia, são 15 adultos mais não
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cruéis, covardes, que estão tentando tirar nosso foco, eles não vão tirar e que nós
simples, porém grandiosos. É uma Ativista Social nata, e por muito tempo em sua
vamos resolver isso na justiça e que a justiça de Deus no final, vocês vão ver, quem
vida buscou pão e leite na antiga Sericícola, para distribuir às pessoas carentes. É
tá tomando as pancadas e quem que é a vítima no final da história! Sr. Presidente,
uma guerreira, amada por todos aqueles que convivem no cotidiano de sua vida.
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por hoje é só!” Ao final foi solicitado pelo Ilustre Vereador Glauber Milagres que sua
Assim, em seguida procedeu a Secretaria da Câmara Municipal a entrega da placa
palavra contasse na íntegra, pedido deferido pelo Presidente desta Casa. SEGUNDA
e das flores à homenageada. Convidou ainda o vereador Filipe Luís dos Santos para
PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h35 Discussão e Votação de Projetos A)
ocupar o dispositivo de destaque, trazendo consigo sua homenageada Maria de
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI 1) Proj. Lei n°. 033/2020 –
Fátima Jorge, a Fatinha do Ponto de Partida, que também adotou Barbacena como
Dispõe sobre Política Municipal de estímulo e incentivo ao aproveitamento de enercidade do coração. Nasceu em Rodeiro (MG), e mudou-se para Barbacena na décagia solar de Barbacena – Aut. Ver. Ewerton José Duarte Horta Júnior. Encerrada a
da de 1980. Graduada em serviço social, tem formação teatral em voz, expressão
discussão foi solicitada vista pelo vereador Glauber Milagres. VISTA CONCEDIDA AO
para palco, interpretação, gestão e produção. Em 1986 ingressou no grupo Ponto
VEREADOR GLAUBER MILAGRES. 2) Proj, Lei n°. 011/2021 – Dispõe sobre a destide Partida. Em 2004 assumiu a coordenação geral do grupo, onde exerce atividades
nação, o reaproveitamento e a disposição final ambientalmente adequada de bens
de relações públicas e assessoria de imprensa, ajudando a projetar Barbacena nos
móveis no âmbito da administração pública municipal direta e indireta – Aut. Execenários nacional e internacional. Assim, em seguida procedeu a Secretaria da Câcutivo. Com a palavra para discutir o vereador Professor Nilton disse que está se
mara Municipal a entrega da placa e das flores à homenageada. Convidou também
inteirando mais sobre o assunto do referido projeto, tendo em vista que o mesmo é
o vereador Flávio Maluf Caldas para ocupar o dispositivo de destaque, trazendo
muito importante. Agradeceu ao pedido de vista do vereador José Newton para que
consigo sua homenageada Maria Aparecida Elias de Paula, que nasceu em
haja uma discussão mais ampla do tema por parte dos vereadores, tendo em vista
27/06/1962, em Barbacena. A PARÊ, como é carinhosamente conhecida pelos famia relevância da matéria, para a formulação de uma legislação avançada e que atenliares e amigos, estudou em sua infância na Escola do Lions, Salesianos e Escola
da ao Município de Barbacena. Encerrada a discussão foi solicitada vista pelo vereEstadual Embaixador José Bonifácio. Casada com João Bosco de Paula e mãe de
ador José Newton. VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR JOSÉ NEWTON. Em seguida
Ana Carolina Elias de Paula, iniciou sua carreira como servidora pública concursada
o Sr. Presidente desta Casa reiterou o pedido que fez no início deste ano para que
na Câmara Municipal de Barbacena em 1985. Desde então, ocupou diversos cargos,
os ilustres vereadores possam fazer a leitura do Projeto de Resolução que busca a
dentre eles foi diretora geral da Câmara por diversas vezes. Assim, em seguida
alteração do regimento interno desta Casa, o qual foi enviado a todos. Anunciou
procedeu a Secretaria da Câmara Municipal a entrega da placa e das flores à homeainda que pretende colocar o referido projeto em pauta até o final do mês. TERCEInageada. Convidou também o vereador Glauber Milagres Gava para ocupar o dispoRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES – HORÁRIO: 20h39 Não havendo orasitivo de destaque, trazendo consigo sua homenageada Sônia Maria Teixeira Flausidores inscritos e nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a
no Santiago que é Profissional de Atendimento à Saúde. Tem 55 anos de vida e
presente sessão às 20h39 e eu Raphael Almeida Pereira de Souza lavrei a presente
muita dedicação ao atendimento de saúde para os barbacenenses. Já atuou em
ata que após lida e aprovada será assinada pelo Presidente e pelo Secretário. Prediversos setores públicos e privados de saúde. Esteve na inauguração do Pace –
sidente: Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior. Secretário: Odair José FerreiPosto Avançado de Coleta Externa de Sangue, na Santa Casa de Misericórdia de
ra.
Barbacena. Também atuou na Secretaria Municipal de Saúde, no serviço de atendimento ao público e também no protocolo. Assim, em seguida procedeu a Secretaria
ATA 010/2021 - 002ª Sessão Solene –08.03.2021 – 1º Período – 1º Ano da Legislada Câmara Municipal a entrega da placa e das flores à homenageada. Convidou
tura. SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER Aos
também o vereador José Bonifácio Couto de Andrada para ocupar o dispositivo de
oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte um, às 19h56, sob a presidêndestaque, trazendo consigo Meire Flaviana Dias Almeida que representa nesta oporcia do vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior, reuniu-se solenemente a Câmatunidade a homenageada Cleyde Maria Rocha Marks que é Educadora. Foi Provedora Municipal para a Sessão comemorativa ao Dia Internacional da Mulher, de acordo
ra da Santa Casa de Misericórdia de Barbacena. Há 40 anos ela foi admitida na
com os dispositivos da lei municipal 4029/2007, modificada pela lei municipal
Fundação Presidente Antônio Carlos, onde atuou em diversos cargos: professora,
4554/2014, realizada na sede do Sindicato Rural de Barbacena. Na abertura dos
diretora da Faculdade de Ciências e Letras, Pró-reitora de Ensino da Fundação e
trabalhos, após a realização do Hino Nacional Brasileiro, o Mestre de Cerimônias,
Vice-Reitora. Foi também Vice-Presidente da FUPAC e da FUNJOB – (Fundação José
anunciou os vereadores e suas homenageadas: o vereador Pastor Ewerton José
Bonifácio), mantenedora da Faculdade de Medicina de Barbacena. Com visão, funDuarte Horta Júnior e sua homenageada Vanessa Santana Fernandes; o vereador
dou o Colégio São José/Promove, atuando para solidificar sua reputação. Nos anos
Odair José Ferreira e sua homenageada Elaine Aparecida Domiciano; o vereador
de 1997 a 2000 foi Secretária Municipal de Educação. É casada com Daniel Marks.
Paulo José da Silva e sua homenageada Gercy dos Santos Loschi; o vereador Filipe
Discreta, vibra com os sobrinhos netos e frequenta as redes sociais. Sua atuação na
Luís dos Santos e sua homenageada Maria de Fátima Jorge; o vereador Flávio Maluf
Unipac, sempre foi de acolher, ouvir e abrir caminhos. Assim, em seguida procedeu
Caldas e sua homenageada Maria Aparecida Elias de Paula; o vereador Glauber
a Secretaria da Câmara Municipal a entrega da placa e das flores à representante
Milagres Gava e sua homenageada Sônia Maria Teixeira Flausino Santiago; o vereda homenageada. Convidou também o vereador José Donizete de Medeiros para
ador José Bonifácio Couto de Andrada e sua homenageada Cleyde Maria Rocha
ocupar o dispositivo de destaque, trazendo consigo à homenageada Fátima Viol que
Marks, representada nesta oportunidade por Meire Flaviana Dias Almeida; o vereaé funcionária pública municipal, atualmente na Guarda Civil Municipal desde a sua
dor José Donizete de Medeiros e sua homenageada Fátima Viol; o vereador José
criação. Em 1996. Aos 14 anos veio para Barbacena para estudar e, tentar garantir
Newton de Faria e sua homenageada Helena Maria Milagres Belo; o vereador Luiz
uma vida melhor para si, e sua família, trabalhou no comércio local arduamente e
Carlos do Nascimento e sua homenageada Vera dos Anjos Castro Leite Assis; o
formou-se em Normal Superior antes mesmo de atuar na carreira de segurança
vereador Nilton Cézar de Almeida e sua homenageada Elizangela Maria da Silva; o
pública. Atualmente é casada com o também Guarda Civil Municipal Márcio Andreto,
vereador Orlando José Garcia e sua homenageada Maria Erciones Pereira da Silva;
mãe de Marília Gabriela Viol Pedrosa e Pablo Viol Pedrosa, ambos policiais penais no
o vereador Sandro Heleno da Silva Carvalho e sua homenageada Marly Vieira LisEstado de Minas Gerais. Assim, em seguida procedeu a Secretaria da Câmara Muniboa; o vereador Roberto José de Andrade e sua homenageada Dorail Marcondes.
cipal a entrega da placa e das flores à homenageada. Convidou também o vereador
Isso posto, o Mestre de Cerimônias convidou o Sr. Presidente da Câmara Municipal,
José Newton de Faria para ocupar o dispositivo de destaque, trazendo consigo à
vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior a se posicionar no dispositivo de destahomenageada Helena Maria Milagres Belo que é natural de Senhora dos Remédios.
que para a entrega da homenagem, trazendo consigo a sua homenageada Vanessa
É formada em Ciências Contábeis e Direito, com especialização em Finanças, PlaneFernandes Santana que é Contabilista, Administradora de Empresas e Pós-Graduajamento e Marketing. Desde 1972 atua na Apae de Barbacena, como coordenadora
da em Contabilidade Pública e Responsabilidade Fiscal. Possui 16 anos de experiêngeral. Também já atuou na Apae de Juiz de Fora e na Prefeitura de Barbacena, além
cia em Gestão Pública, já exerceu o cargo de Coordenadora de Orçamento no exde inúmeras atividades voluntárias. Assim, em seguida procedeu a Secretaria da
tinto Demasp; foi Consultora Pública de Municípios em Belo Horizonte e é, há mais
Câmara Municipal a entrega da placa e das flores à homenageada. Convidou tamde 10 anos; servidora efetiva no cargo de Controladora Interno da Câmara Municibém o vereador Luiz Carlos do Nascimento para ocupar o dispositivo de destaque,
pal de Barbacena. É mãe da princesa Isadora, de 08 anos. Convidou ainda o Mestre
trazendo consigo à homenageada Vera dos Anjos Castro Leite Assis que é natural
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grupos de oração e pastorais. Atuou e ainda atua em inúmeras causas sociais, innome das demais mulheres homenageadas pois está certa que se todas fossem
clusive conseguindo doações de fraudas para o Lar do Velho Amigo. Assim, em sefalar alguma coisa, cada uma falaria algo diferente sobre as mulheres e sobre este
guida procedeu a Secretaria da Câmara Municipal a entrega da placa e das flores à
dia especial. Ressaltou a importância da mulher na vida cotidiana, tanto nas ativi1
homenageada. Convidou também o vereador Roberto José de Andrade para ocupar
dades domésticas como nas profissionais, sendo todas “mil e uma utilidades”. Agrao dispositivo de destaque, trazendo consigo à homenageada Dorail Marcondes que
deceu ao Presidente da Câmara Municipal vereador Pastor Ewerton pela indicação,
trabalha para Barbacena como gari, na região central da cidade. É defensora da
afirmando que o mesmo tem demonstrado um respeito enorme pelos servidores da
causa animal e desenvolve importantes trabalhos, ajudando e cuidando diretamenCasa, agradecendo também a cada vereador pelas indicações das demais homenate de animais de rua de diversas formas, e, até mesmo, oferecendo abrigo em sua
geadas. Disse ao final que cada uma das homenageadas carrega uma linda história
casa. Ela já trabalhou no canil municipal e tem muito carinho pelo que faz. Ela
de vida, digna dessas homenagens. Ao fim dos pronunciamentos o Sr. Presidente
considera os animais como companheiros. Por esses motivos e pela sua história de
agradeceu a participação de todos nesta sessão solene e dos parceiros da Estação
vida, Corail é um exemplo de mulher cidadã. Assim, em seguida procedeu a SecreMinas, LS Som, Empório das Flores, o Presidente do Sindicato Rural de Barbacena,
taria da Câmara Municipal a entrega da placa e das flores à homenageada. ConviSr. Renato Laguardia. Ressaltou ainda que é membro da Igreja do Evangelho Quadou também o vereador Sandro Heleno da Silva Carvalho para ocupar o dispositivo
drangular, igreja esta que foi fundada por uma mulher, Aimeé Semple Mcpherson.
de destaque, trazendo consigo à homenageada Marly Vieira Lisboa que é natural de
Anunciou ainda que através da Escola do Legislativo da Câmara será realizado um
Barbacena. Reside há mais de 15 anos no bairro Boa Vista. Já atuou como servidoPrograma chamado: Qualifica Mulher, a fim de trazer igualdade de condições para
ra pública municipal na Escola Municipal Sebastião Francisco Vale. Marly se destaca
as mulheres de Barbacena. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente decretou o
pelos inúmeros projetos solidários que atende. Assim, em seguida procedeu a Seencerramento da presente sessão às 20h44. Eu, Raphael Almeida Pereira de Souza,
cretaria da Câmara Municipal a entrega da placa e das flores à homenageada. Em
redator de Atas, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será devidamente
seguida o Mestre de Cerimônias passou a palavra para o orador, vereador Odair
assinada pelo Sr. Presidente. Presidente: Vereador Ewerton José Duarte Horta JúJosé Ferreira. Com a palavra o vereador Odair Ferreira fez discurso que segue na
nior.
íntegra: “Boa noite Presidente, senhores vereadores, internautas e de um modo
especial todas as mulheres que nos acompanham nesta solenidade. Movimento
Mulheres de Luta. Mulher é grandeza. É distinção. Seus dotes de delicadeza, sensiCONSELHOS MUNICIPAIS
bilidade e ternura peculiares, que enriquecem o espírito feminino, representam não
apenas uma força genuína para a vida das famílias, para a propagação de um clima
de serenidade e de harmonia, mas uma realidade sem a qual a vocação humana
CONSELHO MUNICIPAL DE
seria irrealizável. E isto é importante! Sem estas atitudes, sem estes dotes da muASSISTÊNCIA SOCIAL - CONAS
lher, a vocação humana não consegue realizar-se!. Meu recado é para toda mulher,
aquela que não se identifica com o corpo em que nasceu e sobrevive diariamente à
Presidente: Daniel Martins de Mello Neto
transfobia, aquela do cabelo crespo e pele escura que está sujeita ao desrespeito
por grupos que acreditam em circunstâncias de dominação cultural. A mulher que
DELIBERAÇÃO
respeita e valoriza a natureza, que se permite ser sensível e defender suas raízes.
Não há mulher maior do que qualquer uma, tal como não existe algum ser maior
que qualquer mulher. Ninguém espelha tanto a esperança quanto a mulher. Elas são
obra divina da criação, força suprema da natureza, alguém que carrega na sua essência a luz da vida, a esperança do amanhã, o calor do amor. Ser mulher é ser
mãe, amiga, companheira, guerreira! É fazer parte de uma história de luta e de
conquista. Ahhhh! Mulher! Talvez me escape sua descrição diante da sua multiplicidade. Ser mulher é ter de provar, a todo o momento, que é capaz de ser e fazer o
que quiser, quando quiser e como quiser. É se fazer ouvir, mesmo quando querem
calar. É lutar, diariamente, pela liberdade de ser feliz. Usar a razão e o coração como
guia para não desistir, nunca, do direito à igualdade. O oito de março, remonta as
lutas das mulheres trabalhadoras na busca por direitos políticos e trabalhistas, um
dia nascido das cinzas de empregadas de uma fábrica que ao lutar por condições de
trabalho seguras e justas, foram incendiadas. Representa a luta das mulheres por
igualdade de direitos e superação de estereótipos impostos socialmente. Tal memória não pode determinar um dia de simples homenagens que alcançam o comércio.
Este dia, por elas e pelas milhares de mulheres vítimas da marginalização da humanidade, mais do que movimentar o comércio, reflete nossas mãos dadas para conscientização social da luta das mulheres pelo acesso aos seus direitos. Apesar das
mulheres representarem mais de 51,8% da população e mais de 52% do eleitorado
brasileiro, elas ainda são minoria na política. As eleições de 2020 deixaram clara a
falta de proporcionalidade no número de prefeitas eleitas no país: 658, ou seja,
11,8% dos cargos em disputa nos 5.570 municípios do país. Em nossa cidade nenhuma mulher foi eleita vereadora. Segundo dados do primeiro diagnóstico socioeconômico (2017) 65,5% da população de Barbacena é composta por mulheres.
Sendo que a maioria dos lares são chefiados por mulheres (59,4%), logo são as
mais afetadas pela crise que estamos vivendo. E no mesmo passo que a pandemia
agravou a crise financeira já instalada veio junto o aumento da violência contra as
mulheres devido ao isolamento social. O que reforça a necessidade de políticas
públicas que assegurem a dignidade humana a todas as mulheres levando em
consideração as suas diferenças étnico-raciais e de classe. Pois diante das relações
assimétricas de poder estabelecidas na sociedade, as mulheres são consideradas
minorias sociais em um cenário de desigualdade de gênero e raça historicamente
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