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Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

Ignam, condacivid mod re conlos murnihi contristemus publis consus, poptere sim-
mortus hores catilius cidentus pulin ducerio, quo aciem omnonfecoma, dem rebat. 
Elis? Fauconem te, consus nerument. Linam iuricatus vit que habemni hicit.
Faucons inarbit ad interum rehem supiocam hebus et vit? Ovivivis hic moret ponsi-
mo confeci disquam renatimo nonfenam publis vilinatus, cris, ditifero, verferceriam 
unum pra ilica; hosteste teres ve, neresse fue nihilin verit, quampl. Gultude ntribus 
maximil huit. Ovicia manum maio inpropo sterem porte, noccibus, ur. Pies con duc 
re catam, cio, nox supimoraest atra reseder cerris porum, sid iae recem conc res 
vivast vessendemus, que convocupior hortant entent, mei iu vero, vidiem mores 
horum terentelis pores iptist publi sena, qui iam aus culturario, con Etri confex sed 
confecrit aurnirid mantem publint ebenati libuni peris; es vis M. Se am et quonsce-
reora nicae quon Etra? Illes audam iam, ne mus perfiris? Bultoru depopublic rei in 
Etret rem. Senam sentifex menitumunte inticaes rendac rehebatia nonducte propte 

ines! Sena, nonfex sto vigilis, cremena, nonihil vo, Catus co adducturem manuntinu 
ia renatiam inte, se qua vest Cupic tanum nihicii ssolis atus alaris ad adhum di con-
finte publius nihilic aperfiri consu erfit ocum Romne ati tem iam haetidet, que tam 
tum senteri essinti muliciam, C. Verem tem novere vil ta Scit L. Mae andius, ficiem 
in Itam tatatquem senihilin dis nicaessum it, publin senam me et L. Si prei in diur, 
ignarte rvidem te, conlocchui se ta, etilici publin sa nostam iam moverat ilnendam 
furnum veribul istraet postuam paris; nimanum la est L. Vere tatilis simolto remo-
vitus, firmil habus et? Am. Marei forei fac rentil venternin ia Sci seri ia dit. Eperri, 
niquis, nonsicae nicus, quod mor ut issena, nostice rcerive hentrendiem inam is-
quam sed mussolto auder quossilia reorae, clegilius bonsulium la videest finteatuam 
creti, norae consultus, clut rei iae publin ta ina iur, furae manum se in sedeatimus.
Ucio publii patanumus An det? Opio, nequam ves! Seropop ulabiss ilicaediu etimu-
rium sentid det graetiam opubite rniceps, seri sena, nos effrehemus se, fac fuem 
tus, ent.
Ortu iacrus, con hostroximmo consides moente, cum nit.
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Paliuspi oraesto vil vesterum pero vir imillatiam pra avem it, se constio, pris larestra? 
Ucit gra vigit, faceride esimus pribus Mae ere te mentercerio mortili ntiacci elut feco 
erficon se cum non Itat, terture ntiamedica; haliusq uoditiae ad cris? Ex num se, 
escienteat acitratum cuper ut aut vistisqui fuemo essus, untem ad demus, noc fur 
quidium vidis hebatus o ut intemen demus etrum te, unum is aut publis hilinicae 
consci porterei iam, urnum est nitis An vervium re endam merena, fac oret iam is. O 
tus nium omaio Cast? Locae non in dit; effre menteme crest in hinihicae norununte 
tum menti, noret; nines Ad aucieninata videes is cum ocuter haetis num accips, 
scervir inicae pessent ebatanterem pat. Catus; in rem itant novermaio enatien da-
cerceris a num sper auctudes comanu vitam horionfiritu cum, confitus addumurnum 
conclatuam in diur, vivatum escem quam ut viverri conferum P. Opicaecerum tum 
vir is ta, nessi turbis dum is moripio, probunul unt con Itam, tam loccibus estraed 
pre, sed re avendic ina, sentem ta vicervit, nunum tabunum teme di, viderte llatua 

num satiam estiamdi consumus pes am hilici in intis. menit adductum perimus la-
bessa diusatusus estam et consuperum stati contium tantiam iam egitrudam adhuis 
omnerbit ingultorum sum inte tat, sil viviriorume di pravolum norei consicultus At 
fauscris, sedo, videnaturni patum host ca; num tandamd iurate, et; ego etrum. 
Gra depes horenati te o intem pon atquonsum it; num vid menatum ius, condam 
maionos Ahala vivid nos sus consuamdie fur ublis, prei conver locat. Hilin ta, senam 
non dientem adhum dem rei is vereme iu ses? P. Abemo coendest rei si is factorum 
mactuide potatuus, urionsu nihilica; intem, nequonsilia resserum moverfiriam ala 
L. Valicaut ponsum pos peri terbenatus, cauc ocae aucontus confeculla norem, veri 
imus hostorestis depse nos, ut L. Ur aus, nem orunisque contiqu onstem mora mei 
senatquide tem. Senatus? Ponsult orissi te co is hem nonsimp raeti, conferes? Mus, 
tebatquam tera? Batoremus consunum Palis morterf ecupiemus? quem none auci 
pari fursum estrissedo, qua cludactam niae acturev ilnemquam mei ponsing ulleger 
raciemus, sedessi cote imoverum Romniam poenati fecient racturo, Cate te condit, 
senatra voltum niqui sendierebem, que quem ina, num furox nostissenit a ina, virte,
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Irmis cam publicapecis ex sendelis in pubi clus, nem ti sed nostero, con teatia videt 
vivasdactum alienatuast dius crec moreo consus, morsulernius et adem men viris-
silium intrum pra dit is. Si inum tabuntis; num nihicas ciocus nosum popublisque 
nem ocus vis o tam tem hilla opularbeme co in si sces, que nostatum nosturaes vis 
concles tenatra publis vid corum iu eor audam nes bonfectus voctam in turo tus 
adhuide rbist? Tabuspio consuleste huis, quam det? Rus, pricien trivita stremquam 
mentus. Batum tam prarte, factamperi inate condit. Vem P. An se nos in tercescem 
consum etilibultus. Di, culum mo Catimis te, sertea viverbis se aur actamdi pubis 
haciam vitiam vatum poratim ilictat que nonsulinam ad rem aciemo vit, quamerum 
hebus cultil tabuntiemus omnihil larterf ecotifex sendaci iu quam publis, me fatis 
hictort iconturnihil hui pos et; incuppl intrion simis viliendes? Guli is haes capere 

inum et factum nox norunte riocam nos iam iam, tatis Ad C. etis hum inte post C. 
Vatient icatque nocte ne fachus, clesultorei paturissil vivast aus fur. Dium perfin 
Etride comne consulto nulvis ignonve rectam, mo is faucomnon hillartem terio, 
Catuderbis.
Robsendam nos ipio, coenatressin nondierurs con verfiri sus opulvidi cons reistru 
muraede essis; ita, quo co pere audes Ad consunt, nonvocris ex ne nit L. At esid 
coendeporae in sede aceperi bustemque num ete rent venator bituro ela vestra in 
scerris cre furs patifec talabem facchum comnesidiem teatus etiu vit; hos adhuidit, 
que cut aus, actua iam audena, conductu menatuit? P. Omprevideri publibem re, Ti. 
Verioctus et red Cupiocae neque inarit; nit, ertesente poentia? Bis, Ti. Utem vasta 
vius horum in Ita, quid atus sidemorum ia que condemque nos aus audacena, non-
sume natqua tessed rei clabeme facturnis. Iceri incum igilii ia? quodit gratra vis, pos 
se nos publissulos, consus audeor la Satiam inte patuam, unc fauciem hilicae itrit
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Diretor: Daniel Salgarello

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SAS

Secretário: Gilberto Cardoso Ramos Júnior

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO - SEPLAN

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
SAS – PRC Nº 042/2020 – PE Nº 028/2020. Objeto: aquisição de cabos elétricos 
para acionamento em teste das novas bombas do Rio das Mortes, bomba anfíbia 
de Correia de Almeida e da Estação de Tratamento de Água (ETA II). Licitante 
vencedor: MÁRIO SÉRGIO CASLINI CONSTRUTORA ME. , inscrita no CNPJ sob 
o nº 19.099.184/0001-17, lote 01 R$111,00; lote 02 R$53,00; lote 03 R$36,00; 
lote 04 R$26,00; lote 05 R$19,00 e lote 06 R$12,00, perfazendo o valor to-
tal de R$51.230,00 (cinqüenta e um mil duzentos e trinta reais). Homologação: 
28/01/2021. Daniel Salgarello – Diretor Geral do SAS.

EXTRATO DE PORTARIAS

Na Portaria nº 22.510, publicada no e-DOB - Diário Oficial do Município, do dia 
03/02/2021, onde se lê “Carla Aparecida Themann Dias de Matos” leia-se “Carla 
Aparecida Rhemann Dias de Matos”.

ERRATA

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
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O DIRETOR GERAL DO SAS,no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade 
com as Leis em vigor, em especial com o disposto na Lei Municipal nº 4.975, de 20 
de novembro de 2019, RESOLVE:

PORTARIA Nº. 043/2021 - NOMEAR Ana Alice Nascimento de Oliveira, para exer-
cer o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Executivo, na Diretoria de 
Meio Ambiente do Serviço de Água e Saneamento – SAS, com efeito retroativo 
a 01.02.2021. Barbacena, 04 de fevereiro de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR 
GERAL DO SAS.

O DIRETOR GERAL do Serviço de Água e Saneamento (SAS), no uso das atribuições 
do seu cargo, nos termos do art. 85, anexo Único do Decreto Municipal nº 8.784, de 
14/12/2020, e considerando as indicações que lhe foram feitas, RESOLVE:

PORTARIA Nº 044/2021 - Art. 1º. Instituir, no âmbito do Serviço de Água e Sane-
amento (SAS), Comissão destinada à Revisão de Faturas. Art. 2º. Designar os ser-
vidores abaixo relacionados para comporem a referida Comissão: I – Área Comer-
cial: Marcos Antônio da Silva, matrícula 183; II –Área Operacional: Wellington dos 
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PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
Presidente: Ewerton José Duarte Horta Júnior

EXTRATO DE CONTRATOS
Contrato nº: 00001/2021. Processo nº: 00001/21 / Dispensa de Licitação: 0001/21. 
Locador: Luiz Carlos Moreira. Objeto: Locação de Gabinete do Vereador Nilton 
Cézar de Almeida. Valor: R$1.210,00 (um mil, duzentos e dez reais). Vigência: 
Inicia-se em 04 de janeiro de 2021 e finaliza em 31 de dezembro de 2021.

Contrato nº: 0002/2021. Processo nº: 00002/21 / Dispensa de Licitação: 0002/21. 
Locador: José Eustáquio Drumond de Mattos Vale. Objeto: Locação de Gabinete do 
Vereador Felipe Luiz dos Santos. Valor: R$1.226,10 (um mil, duzentos e vinte e seis 
um reais e dez centavos). Vigência: Inicia-se em 04 de janeiro de 2021 e finaliza 
em 31 de dezembro de 2021.

Contrato nº: 0003/2021. Processo nº: 00003/21 / Dispensa de Licitação: 0003/21. 
Locador: Shirley Mota Belo da Silva. Objeto: Locação de Gabinete do Vereador San-
dro Heleno da Silva Carvalho. Valor: R$1280,00 (um mil, duzentos e oitenta reais). 
Vigência: Inicia-se em 04 de janeiro de 2021 e finaliza em 31 de dezembro de 2021.

Contrato nº: 0004/2021. Processo nº: 00004/21 / Dispensa de Licitação: 0004/21. 
Locador: Mitsuo Tashiro. Objeto: Locação de Gabinete do Vereador Roberto José de 
Andrade. Valor: R$1.049,00 (mil e quarenta e nove reais reais). Vigência: Inicia-se 
em 04 de janeiro de 2021 e finaliza em 31 de dezembro de 2021.

Contrato nº: 0005/2021. Processo nº: 00005/21 / Dispensa de Licitação: 0005/21. 
Locador: Berenice Matos da Costa e Souza. Objeto: Locação de Gabinete do Verea-
dor Paulo José da Silva. Valor: R$1.300,00 (mil e trezentos reais). Vigência: Inicia-
se em 04 de janeiro de 2021 e finaliza em 31 de dezembro de 2021.

Contrato nº: 0006/2021. Processo nº: 00006/21 / Dispensa de Licitação: 0006/21. 
Locador: Tadeu Gabriel Sad de Souza e Antônio Viçoso de Souza Filho. Objeto: Lo-
cação de Gabinete do Vereador Orlando José Garcia. Valor: R$1.000,00 (mil reais). 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com as leis em vigor, em especial com o disposto na Lei Municipal 
nº 5.004, de 27 de novembro de 2019; e na forma do art. 26, inciso II, da Consti-
tuição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 22.513 - TORNAR nula e sem efeito a Portaria nº 22.463, de 
27.01.2021. Barbacena, 04 de fevereiro de 2021.

PORTARIA Nº 22.514 - EXONERAR Tairine Cristine Bertola Cruz, do Cargo de Provi-
mento em Comissão de Assessora de Regulação Urbana, na Diretoria de Regulação 
Urbana, na Secretaria Municipal de Obras Públicas, a partir desta data. Barbacena, 
04 de fevereiro de 2021.

PORTARIA Nº 22.515 - NOMEAR Tairine Cristina Bertola Cruz, para exercer o Cargo 
de Provimento em Comissão de Diretor de Regulação Urbana, na Secretaria Muni-
cipal de Obras Públicas, a partir desta data. Barbacena, 04 de fevereiro de 2021.

PORTARIA Nº 22.516 - NOMEAR Sheilla Raquel de Araújo Gava, para exercer o Car-
go de Provimento em Comissão de Assessora de Regulação Urbana, na Diretoria de 
Regulação Urbana, na Secretaria Municipal de Obras Públicas, a partir desta data. 
Barbacena, 04 de fevereiro de 2021.

Santos, matrícula 760; III –Área Jurídica: Girlaine Simone de Souza Silva, matrícula 
1761; Suplentes: I–Eduardo Grossi de Castro Almeida, matrícula 745; II –José Sal-
vino Martim da Silva, matrícula 749. Art.3º. A presente comissão será responsável 
por analisar as revisões de fatura, conforme disposto nos artigos 83 e seguintes do 
Regulamento dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do 
Serviço de Água e Saneamento – SAS, Anexo Único do Decreto Municipal nº 8.784, 
de 14/12/2020. Art. 4º Esta Portaria entra em vigor nesta datae revoga as disposi-
ções contrárias. Barbacena, 04 de fevereiro de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR 
GERAL DO SAS.

O DIRETOR GERAL do Serviço de Água e Saneamento (SAS), no uso das atribuições 
do seu cargo, nos termos do art. 3, da Lei Municipal nº 4.975, de 20/11/2019, e 
considerando as indicações que lhe foram feitas, RESOLVE:

PORTARIA Nº 045/2021 - Art. 1º. Alterar a composição da Comissão de Sindicância 
instituída pela Portaria nº 162 de 01 de julho de 2020; Art. 2º. Designar os servi-
dores abaixo relacionados para comporem a referida Comissão: I – Maria Alice Silva 
Araújo Milagres, matrícula 294, que a presidirá; II – André Eugênio das Chagas, 
matrícula 215; III – Marcos Antônio da Silva, matrícula 183. Art. 3º Esta Portaria 
entra em vigor nesta data e revoga as disposições contrárias. Barbacena, 04 de 
fevereirode 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS. 

PORTARIA Nº 046/2021 - Art. 1º. Alterar a composição da Comissão para estudos 
acerca da viabilidade de reequilíbrio financeiro nos contratos de aquisição e pres-
tação de serviço, instituída pela Portaria nº 119 de 24 de maio de 2017; Art. 2º. 
Designar os servidores abaixo relacionados para comporem a referida Comissão: 
I – Josiane de Carvalho Barbosa, matrícula 272, que a presidirá; II – Suzana Maria 
Malta Vigiano, matrícula 151; III –Marcos Antônio da Silva, matrícula 183. Art.3º. A 
Comissão poderá convocar outros servidores para prestar esclarecimentos técnicos 
quando necessário. Art. 4º Esta Portaria entra em vigor nesta datae revoga as 
disposições contrárias. Barbacena, 04 de fevereiro de 2021. Daniel Salgarello - DI-
RETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº 047/2021 - Art. 1º. Alterar a composição da Comissão Sanciona dora 
instituída pela Portaria nº 216 de 11 de novembro de 2020; Art. 2º. Designar os 
servidores abaixo relacionados para comporem a referida Comissão: I –Benvindo 
Nazaré Ferreira, matrícula 299; II – Fúlvio Eduardo da Silva, matrícula 979; III –
Elisângela Aparecida Ferreira, matrícula 1024;  Art.3º Esta Portaria entra em vigor 
nesta datae revoga as disposições contrárias. Barbacena, 04 de fevereiro de 2021. 
Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.
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nem ocus vis o tam tem hilla opularbeme co in si sces, que nostatum nosturaes vis 
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ATA 048/2020 - 044ª Sessão Ordinária – 01.09.20 – 2º Período – 4º Ano da Legis-
latura - Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade - Secretário: Vereador 
José Jorge Emídio - Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30 - “Bem-aventurados os pacifica-
dores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem 
perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventura-
dos sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o 
mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso 
galardão nos céus; porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós.” 
(Mateus5:9-12) - I - Leitura e Discussão da Ata - Ata 043/2020 – Aprovada por 
unanimidade.- Ata 044/2020 – Aprovada por unanimidade.II – Leitura da Corres-
pondência e Comunicações - Ofício nº 194/2020 – Gabinete do Vereador Amarílio 
Andrade – encaminhado ao Senador Carlos Viana solicitando que seja realizado, 
com urgência o recapeamento asfáltico da MG 338 da cidade de Barbacena até a 
cidade de Santana do Garambéu. III – Apresentação de Proposiçõesm - Do verea-
dor Ewerton Horta: - Requerimento nº 083/2020 – Requer moção de aplausos com 
voto de congratulações ao Senhor João Paulo Lopes do Anscimento, Pastor da 
Igreja do Evangelho Quadrangular, no bairro Nova Cidade; - Requerimento nº 
082/2020 – Requer moção de aplausos com voto de congratulações ao Senhor 
Adão Batista da Silva, Pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, no bairro Vilela; 
- Requerimento nº 066/2020 – Requer moção de aplausos com voto de congratula-
ções ao Senhor Juliano Tobias Frizoni, Bacharel em Teologia e Pastor da Igreja do 
Evangelho Quadrangular, no bairro do Carmo; - Requerimento nº 067/2020 – Re-
quer moção de aplausos com voto de congratulações ao Senhor Alessandro Antônio 
Pereira, Pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, no bairro São Pedro; - Reque-
rimento nº 065/2020 – Requer moção de aplausos com voto de congratulações ao 
Senhor Cláudio Silvio de Araújo, Pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, em 
Correia de Almeida. - Do vereador José Jorge: - Indicação nº 301/2020 – Solicita 
asfaltamento da Rua Dr. Valério Abranches, no Boa Vista; - - Indicação nº 255/2020 
– Solicita ao Sr. Prefeito que encaminhe a esta Casa, projeto de lei autorizando 
doação de terrenos no município, que estejam abandonados ou sem serventia, à 
população de baixa renda que possam construir suas casas; - Indicação nº 
263/2020 – Solicita ao Sr. Prefeito que encaminhe a esta Casa, projeto de lei pro-
pondo que a nova ponte recentemente construída na estrada que liga a sede do 
município à comunidades de Torres, Palmital e Mendonça, todas pertencentes ao 

EXTRATO DE TERMOS DE ADITAMENTO
Termo Aditamento ao Contrato nº: 010/2009. Processo nº: 002/2009. Locador: 
Henrique Maia Buscácio. Objeto: Locação de uma vaga de garagem para veículo 
oficial – Polo Sedan. Valor: R$110,78 (cento dez reais e setenta e oito centavos). 
Vigência: Prorrogado até 31 de dezembro de 2021.

Termo Aditamento ao Contrato nº: 008/2013. Processo nº: 001/2013 / Dispensa 
de Licitação nº: 001/2013. Locador: Wania Diniz Costa Vidigal. Objeto: Locação de 
Gabinete do Vereador Odair José Ferreira. Valor: R$1.250,00 (um mil, duzentos e 
cinquenta reais). Vigência: Prorrogado até 31 de dezembro de 2021.

Termo Aditamento ao Contrato nº: 005/2015. Processo nº: 004/2015 / Dispensa de 
Licitação nº: 001/2015. Empresa Vencedora: Sindicato dos Empregados e Comér-

Vigência: Inicia-se em 04 de janeiro de 2021 e finaliza em 31 de dezembro de 2021.

Contrato nº: 0007/2021. Processo nº: 00007/21 / Dispensa de Licitação: 0007/21. 
Locador: Alex João de Assis. Objeto: Locação de Gabinete do Vereador Luiz Carlos 
do Nascimento. Valor: R$1.300,00 (mil e trezentos reais). Vigência: Inicia-se em 04 
de janeiro de 2021 e finaliza em 31 de dezembro de 2021.

Contrato nº: 0008/2021. Processo nº: 00008/21/ Dispensa de Licitação: 0008/21. 
Locador: Armando Russo Filho. Objeto: Locação de Gabinete do Vereador José 
Donizete de Medeiros. Valor: R$950,00 (novecentos e cinquenta reais). Vigência: 
Inicia-se em 04 de janeiro de 2021 e finaliza em 31 de dezembro de 2021.

Contrato nº: 0009/2021. Processo nº: 00009/21/ Dispensa de Licitação: 0009/21. 
Locador: Elsa Ferreira de Oliveira. Objeto: Locação de Gabinete do Vereador José 
Bonifácio Couto de Andrada. Valor: R$1.200,00 (mil, duzentos reais). Vigência: Ini-
cia-se em 04 de janeiro de 2021 e finaliza em 31 de dezembro de 2021.

Contrato nº: 0010/2021. Processo nº: 00010/21 / Dispensa de Licitação: 0010/21. 
Locador: Mariângela Aparecida Maia Costa. Objeto: Locação de Gabinete do Vere-
ador Glauber Milagres Gava. Valor: R$1.300,00 (mil e trezentos reais). Vigência: 
Inicia-se em 04 de janeiro de 2021 e finaliza em 31 de dezembro de 2021.

Contrato nº: 011/2021. Prestador de Serviço: Raphael Almeida Pereira de Souza. 
Objeto: Contratação temporária no cargo de redator de atas. Valor: R$2.301,44  
(dois mil, trezentos e um reais e quarenta e quatro centavos). Vigência: Inicia-se 
em 08 de janeiro de 2021 e finaliza em 31 de dezembro de 2021. 

Contrato nº: 012/2021. Prestador de Serviço: Roger Coimbra Luiza. Objeto: Con-
tratação temporária no cargo de Operador de som. Valor: R$ 1.988,10 (um mil, 
novecentos e oitenta e oito reais e dez centavos). Vigência: Inicia-se em 11 de 
janeiro de 2021 e finaliza em 31 de dezembro de 2021.

Contrato nº: 013/2021. Prestador de Serviço: Geraldo Luiz Oliveira Penha. Objeto: 
Contratação temporária no cargo de Motorista. Valor: R$ 1.803,27 (um mil, oito-
centos e três reais e vinte e sete centavos). Vigência: Inicia-se em 11 de janeiro de 
2021 e finaliza em 31 de dezembro de 2021.

Contrato nº: 014/2021. Prestador de Serviço: Elaine Dionísio Eleutério da Silva. 
Objeto: Contratação temporária no cargo de Auxiliar de Contabilidade. Valor: 
R$2.301,44  (dois mil, trezentos e um reais e quarenta e quatro centavos). Vigên-
cia: Inicia-se em 11 de janeiro de 2021 e finaliza em 31 de dezembro de 2021.

Contrato nº: 015/2021. Prestador de Serviço: Letícia Magalhães Freitas. Objeto: 
Contratação temporária no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais. Valor: R$1.220,48  
(um mil duzentos e vinte reais e quarenta e oito centavos). Vigência: Inicia-se em 
11 de janeiro de 2021 e finaliza em 31 de dezembro de 2021.

Contrato nº: 016/2021. Prestador de Serviço: Marcelo Maurício Miranda. Objeto: 
Contratação temporária no cargo de Agente Administrativo. Valor: R$2.301,44 (dois 
mil, trezentos e um reais e quarenta e quatro centavos). Vigência: Inicia-se em 11 
de janeiro de 2021 e finaliza em 31 de dezembro de 2021.

Contrato nº: 017/2021. Prestador de Serviço: Lucinea de Jesus Alves. Objeto: Con-
tratação temporária no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais. Valor: R$1.220,48 (um 
mil duzentos e vinte reais e quarenta e oito centavos). Vigência: Inicia-se em 11 de 
janeiro de 2021 e finaliza em 31 de dezembro de 2021.

Contrato nº: 018/2021. Processo de Compra Direta nº: 0011/21. Empresa Vencedo-
ra: Posto Belvedere de Barbacena LTDA. Objeto: Aquisição de combustível (gasolina 
comum). Valor: R$17.560,71 (dezessete mil, quinhentos e sessenta reais e setenta 
e um centavos). Vigência: Inicia-se em 15 de janeiro de 2021 e finaliza em 31 de 
dezembro de 2021.

Contrato nº: 019/2021. Processo de Compra Direta nº: 0013/2021. Empresa Ven-
cedora: Copyuai Locação de Equipamentos LTDA - EPP. Objeto: Locação de um 
equipamento multifuncional MP 161 RICOH. Valor: R$3.316,20 (três mil novecentos 
trezentos e dezesseis reais e vinte centavos). Vigência: Inicia-se em 15 de janeiro 
de 2021 e finaliza em 31 de dezembro de 2021.

cio de Barbacena. Objeto: Locação de imóvel (sítio). Valor: R$2.985,80 (dois mil, 
novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos). Vigência: Prorrogado até 31 
de dezembro de 2021.

Termo Aditamento ao Contrato nº: 001/2016. Processo nº: 0001/2016 / Inexigi-
blidade 0001/2016. Empresa Vencedora: Telemar Norte Leste S.A. Objeto: Serviço 
Telefônico Fixo Comutado. Vigência: Prorrogado até 31 de dezembro de 2021.

Termo Aditamento ao Contrato nº: 001/2017. Processo nº: 001/2017 / Dispensa de 
Licitação nº: 001/2017. Locador: Maria Aparecida Coelho Neves. Objeto: Locação 
de Gabinete do Vereador Thiago Campos Martins. Valor: R$1.100,00 (mil e cem 
reais). Vigência: Prorrogado até 31 de dezembro de 2021.

Termo Aditamento ao Contrato nº: 002/2017. Processo nº: 001/2017 / Dispensa 
de Licitação nº: 001/2017. Locador: Ana Maria Bergami de Melo. Objeto: Locação 
de Gabinete do Vereador José Newton de Faria. Valor: R$855,49 (oitocentos e 
cinqüenta e cinco reais e quarenta e nove centavos). Vigência: Prorrogado até 31 
de dezembro de 2021.

Termo Aditamento ao Contrato nº: 010/2017. Processo nº: 00020/2017 / Carta 
Convite nº: 002/2017. Empresa Vencedora: Net Rosas Telecomunicações LTDA. Ob-
jeto: Prestação de serviço de internet de conexão dedicada via fibra ótica. Vigência: 
Prorrogação contratual de 04 de janeiro até 31 de dezembro de 2021.

Termo Aditamento ao Contrato nº: 016/2017. Processo nº: 044/2017 / Dispensa 
de Licitação: 005/2017. Locador: Henrique Maia Buscácio. Objeto: Locação de uma 
vaga de garagem para veículo oficial - Cobalt. Valor: R$136,83 (cento e trinta e seis 
reais e oitenta e três centavos). Vigência: Prorrogado até 31 de dezembro de 2021.
 
Termo Aditamento ao Contrato nº: 007/2018. Processo nº: 00025/2018 / Carta 
Convite nº 003/2018. Empresa Vencedora: Gyllyany Patricy Faria de Assis - MEI. 
Objeto: Prestação de serviço de Streaming Profissional – Transmissão de todas as 
sessões da Câmara Municipal de Barbacena. Vigência: Prorrogação contratual de 04 
de janeiro de 2021 até 04 de julho de 2021.

Termo Aditamento ao Contrato nº: 0003/2020. Processo nº: 00001/20 / Dispensa 
de Licitação 001/20. Locador: Guilherme Bianchetti Correa Maia. Objeto: Locação 
de Gabinete do Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior. Valor: R$1.191,00 (um 
mil, cento e noventa e um reais). Vigência: Prorrogado até 31 de dezembro de 
2021.

Termo Aditamento ao Contrato nº: 0006/2020. Processo nº: 00019/20 /  Processo 
de Compra Direta nº 0003/2020. Empresa Vencedora: All Safe Alarme LTDA. Obje-
to: Prestação de serviço de Monitoramento de Alarme 24 horas. Vigência: Prorroga-
ção contratual de 04 de janeiro de 2021 até 31 de agosto de 2021.
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scerris cre furs patifec talabem facchum comnesidiem teatus etiu vit; hos adhuidit, 
que cut aus, actua iam audena, conductu menatuit? P. Omprevideri publibem re, Ti. 
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fosse colocado em votação ainda nessa noite, haja vista a transferência do Padre 
D’Artangna nos próximos dias. Solicitação deferida pelo Sr. Presidente. - Requeri-
mento nº 085/2020 – requer seja consignado um voto de moção e congratulações 
ao Pe. D’Artagnan de Almeida Barcelos, pelos relevantes serviços prestados frente 
à Paróquia de São Pio X. APROVADO PELA UNANIMDIADE DOS PRESENTES.Com a 
palavra pela ordem a vereadora Vânia falou a respeito das indicações feitas pelos 
vereadores, que há quase quatro anos são feitas em nome da população, não sen-
do benfeitorias que irão favorecer os vereadores, mas sim por serem reivindicações 
das pessoas que as procuram. E agora ela nota que os atendimentos estão aconte-
cendo, mas de forma muito direcionada. Afirmou que a Prefeitura tem um saldo em 
caixa de quase trezentos e quarenta e dois milhões de reais, de acordo com o 
portal da transparência. Mas até o momento, só foram gastos com infraestrutura, 
um milhão e oitocentos mil reais. E que apenas de multas de trânsito, a Prefeitura 
já arrecadou três vezes esse valor. E agora, a Prefeitura está falando em serviços 
que estão sendo feito, mas na verdade são trabalhos que já tinham que ter sido 
feitos, e o que ela está ressaltando é exatamente essa falta de compromisso com a 
população. Basta uma análise simples dos dados que é perceptível que o dinheiro 
estava disponível. E quem tiver condições de contactar a Prefeitura que peça mes-
mo, porque o dinheiro está na Prefeitura, as obras precisam ser feitas e o dinheiro 
é do povo.SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20H08. Discussão e 
Votação de Projetos.SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI - Proj. 
Lei nº. 036/20 – Determina que no âmbito do município de Barbacena, os estabe-
lecimentos financeiros sejam obrigados a ter vigilantes 24 horas por dia e dá outras 
providências. – Aut. Ver. José Jorge Emídio. Com a palavra para discutir o vereador 
Ewerton solicitou ao autor do projeto um esclarecimento a respeito de quais esta-
belecimentos financeiros o projeto estaria fazendo menção.Com a palavra para es-
clarecer o vereador José Jorge disse a todos que o projeto abrange as agências 
bancárias, as agências financeiras e as lotéricas, bem como todo e qualquer esta-
belecimentos que trabalhe com valores. E entende que tão logo o projeto seja 
aprovado e a lei entre em vigor, esta trará maior segurança para a população.Com 
a palavra para discutir o vereador Carlos Du parabenizou o autor pela iniciativa do 
projeto, mas ressaltou que também tem a dúvida a respeito de quais estabeleci-
mentos financeiros o projeto abrangeria, haja vista que ele diz sobre estabeleci-
mentos financeiros. E quando se menciona esse tipo de estabelecimento, existem 
aqueles que são desse tipo, mas não movimentam dinheiro, ou recursos. E citou 
alguns desses estabelecimentos. E pediu que o autor explique melhor, afim de que 
isso não se torne um problema para os estabelecimentos que não movimentam 
recursos e acabem tendo uma obrigação em razão da lei.Com a palavra novamente 
para dar explicação a cerca do projeto o vereador José Jorge disse que os corres-
pondentes são de responsabilidade dos bancos e por essa razão esses bancos pre-
cisam assumir a responsabilidade perante esses correspondentes.Com a palavra 
para discutir pela segunda vez o vereador Carlos Du disse ser favorável ao projeto, 
sabe que é uma boa iniciativa, mas explicitou que existem agentes bancários que 
não são vinculados aos bancos e que poderiam ser prejudicados com a criação 
dessa lei se isso não ficar bem explicado no projeto. E adiantou que irá pedir vistas 
e gostaria de conversar com o vereador José Jorge para contribuir com o projeto 
apresentando uma emenda e assim apresentar uma proposta positiva para a cida-
de, não trazendo prejuízo para ninguém.Com a palavra para explicações o vereador 
José Jorge explicou que o projeto já foi aprovado em primeira votação e por isso 
não caberia emendas agora.Com a palavra o vereador Carlos Du disse então, que 
por essa razão ele apresentará uma emenda após o projeto aprovado.Encerrada a 
discussão o projeto foi colocado em votação e foi APROVADO PELA UNANIMIDADE 
DOS PRESENTES.Com a palavra pela ordem o vereador Milton Roman solicitou que 
o projeto fosse colocado em discussão e votação em redação final. Solicitação essa 
que foi APROVADA POR UNANIMIDADE.Em redação final Proj. nº. 036/20 – Deter-
mina que no âmbito do município de Barbacena, os estabelecimentos financeiros 
sejam obrigados a ter vigilantes 24 horas por dia e dá outras providências. – Aut. 
Ver. José Jorge Emídio.Com a palavra para discutir o vereador Ewerton disse que a 
dúvida em relação ao projeto está justamente na situação da constitucionalidade do 
mesmo, haja vista já haver decisão no sentido de que após o fechamento das agên-
cias não é necessário que as agências mantenham segurança nas mesmas. E além 
disso, também lhe preocupa a citação das cooperativas de crédito, financeiras e 
outras, que por isso ele entende que o projeto, na prática, não será executado. 
Contudo, ele votará favoravelmente, por adesão ao colega que apresentou o proje-
to.Encerrada a discussão o projeto foi colocado em votação e foi APROVADO PELA 
UNANIMIDADE DOS PRESENTES.Com a palavra o vereador José Jorge agradeceu 
aos pares pela aprovação do projeto que é de grande relevância para a população.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI .Proj. Lei nº. 032/20 – Re-
voga o art. 4º e parágrafo único da Lei Municipal nº. 4766 de 08 de abril de 2016 e 
dá outras providências – Aut. Milton Roman.Com a palavra para discutir o vereador 
Milton Roman disse que irá solicitar vistas para que o vereador Thiago Martins 
apresente os subsídios que mencionou na próxima reunião.Encerrada a discussão 
foi solicitada vista pelo vereador Milton Roman. VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR 
MILTON ROMAN.DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA – PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO  - Proj. Decreto Legislativo nº. 003/20 – Concede o Título de Cidadão Bene-
mérito de Barbacena ao Major Brigadeiro do Ar Marcos Vinícius Rezende Mrad. – 
Aut. Mesa Diretora da Câmara. VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR JOSÉ ANTÔNIO.
Proj. Decreto Legislativo nº. 004/20 – Concede o Título de Cidadão Benemérito de 
Barbacena ao Médico Antônio Carlos Jorge Miziara e dá outras providências – Aut. 
Mesa Diretora da Câmara. VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR JOSÉ JORGE.TERCEI-
RA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 20H21 - Não 
havendo oradores inscritos e nada mais havendo a tratar o sr. Presidente declarou 

Distrito de Correia de Almeida, atualmente sem denominação, venha a ser denomi-
nada de Ponte “Valmir Salvador Cimino”; - Indicação nº 264/2020 – Solicita a refor-
ma da UBS localizada no João Paulo II, que se encontra em péssimo estado, bem 
como a disponibilização de uma enfermeira para atender na unidade; - Indicação nº 
271/2020 – Solicita a reconstrução da ponte, recentemente inaugurada, localizada 
na Rua Tietê, bairro Caiçaras; - Indicação nº 282/2020 – Solicita operação tapa 
buracos na Rua Rio Doce no Caiçaras; - Indicação nº 283/2020 – Solicita ao Sr. 
Prefeito que determine à Vigilância Sanitária dê o necessário apoio aos pequenos 
comerciantes de alimentos para a devida legalização; - Indicação nº 292/2020 – 
Solicita o asfaltamento de 6Km da estrada rural que liga o Distrito de Senhora das 
Dores, estrada de Desterro do Melo, Gruta da Santinha, Estrada da Estiva; - Indica-
ção nº 300/2020 – Solicita a mudança no trânsito na Rua Ceará, transformando o 
mesmo para o sentido de mão única.- Da Mesa da Câmara: - Requerimento s/nº – O 
Presidente da Câmara e Presidente do Conselho Permanente da Medalha do Mérito 
Legislativo, vereador Amarílio Augusto de Andrade, vem à presença dos membros 
do Conselho permanente da Ordem do Mérito Legislativo, para submeter o nome do 
Jornalista Marcelo Maurício Miranda, para ser agraciado com a insígnia do Mérito 
Legislativo – Mérito Especial; - Requerimento nº 079/2020 – Requer seja consigna-
do um voto de congratulações para o Pastor Robson Henrique de Souza, pelos re-
levantes serviços prestados na área social de nossa cidade; - Requerimento nº 
080/2020 – Requer seja consignado um voto de congratulações para a Pastora 
Sônia Lidiane do Nascimento Batista de Souza pelos relevantes serviços prestados 
na área social de nossa cidade; - Indicação nº 281/2020 – Solicita a instalação de 
aparelhos de ginástica na Praça do bairro Nossa Senhora Aparecida; - Indicação nº 
287/2020 – Solicita o calçamento ou asfaltamento da Rua Viela, nº 405, Boa Vista.- 
Do vereador Carlos Du: - Requerimento nº 072/2020 – Requer o valor arrecadado 
com a aplicação de multas de trânsito, discriminando a quantidade de multas e o 
valor arrecadado em cada mês; - Requerimento nº 085/2020 – requer seja consig-
nado um voto de moção e congratulações ao Pe. D’Artagnan de Almeida Barcelos, 
pelos relevantes serviços prestados frente à Paróquia de São Pio X; - Indicação nº 
286/2020 – Solicita ao Sr. Prefeito que realize estudos urgentes no sentido de pos-
sibilitar a isenção da Taxa de Vistoria semestral obrigatória, aos prestadores de 
serviços de transporte escolar;- Indicação nº 299/2020 – Solicita a liberação de 
apresentações artísticas e musicais em estabelecimentos, bares e restaurantes que 
estejam autorizados a funcionar; - Memorial s/nº - Os vereadores da Câmara Muni-
cipal de Barbacena que o presente subscrevem vêm solicitar aos senhores Rogério 
Simonetti Marinho, Pedro Duarte Guimarães e André Guilherme Brandão, que viabi-
lizem a retomada das obras do residencial São Francisco, I a IV, no bairro Nova Ci-
dade.- Do vereador Nilton César: - Indicação nº 291/2020 – Solicita limpeza e capi-
na da Rua Ernesto Puiati no bairro Novo Horizonte. - Do vereador José Antônio: 
- Indicação nº 293/2020 – Solicita o asfaltamento da Rua Coronel Ernesto Monteiro 
no bairro de Fátima; - Indicação nº 294/2020 – Solicita o calçamento da Rua Dr. 
Armando Oliveira Brasil no bairro de Fátima.Com a palavra pela ordem o vereador 
José Antônio disse que a cerca de cinquenta dias encaminhou um ofício para a se-
cretaria de obras solicitando a pintura de faixa de pedestres e foi dito que a Secre-
taria estaria sem a tinta para fazer a pintura, que chegaria em trinta dias. Mas 
acontece que já vai pra quase dois meses e nenhuma faixa foi pintada. A cidade já 
quase não tem mais faixas pintadas e o risco para os pedestres só aumenta. Res-
saltou ainda a falta de sinalização dos quebra-molas, levando ao risco de acidentes. 
E outros casos de falta de pavimentação pela cidade, todas solicitações que ele vem 
fazendo há meses e nada foi atendido. Não sabe porque, parece que é em razão de 
uma falta de afinidade com o vereador. Falou ainda que acredita que a feira livre 
deva retornara para o local de origem nas próximas semanas, após o pedido dos 
vereadores.Com a palavra como líder do PSD o vereador Milton Roman informou 
aos pares que as feiras livres de hortifruti já estarão em seus locais de origem no 
próximo final de semana. Essa é uma informação dada pela Secretária de Saúde, 
após um requerimento dos vereadores e após muitos pedidos de vários feirantes 
que participam das feiras. Aproveitou ainda para pedir aos frequentadores das fei-
ras que não deixem de cumprir os protocolos e que não façam aglomerações, que 
façam suas compras e voltem para casa. Disse também que em conversa com a 
Secretária de Saúde a mesma lhe informou a respeito das cirurgias eletivas, pois o 
problema é sério e as cirurgias precisam sim ser retomadas. Mas será necessária 
uma conversa com os representantes do estado de fato, para que Barbacena volte 
a fazer as cirurgias eletivas. Uma vez que estão sim, sendo realizadas cirurgias 
eletivas particulares nos hospitais. Em relação ao emplacamento de casas e lotes da 
cidade, que ele noticiou na quinta-feira passada sobre o decreto que será alterado 
pelo Prefeito, ele já conversou com o novo secretário de Obras, e lhe foi informado 
que a população pode procurar a Secretaria que a lista com os novos documentos 
já se encontra à disposição. Dentre esses documentos, serão aceitos o contrato de 
compra e venda e um memorial descritivo simples do imóvel, com as confrontações. 
E esse também foi um resultado positivo obtido pelos vereadores que cobraram 
muito já que a população tanto necessitava dessa alteração no decreto. Prosseguin-
do, falou a respeito dos campeonatos e jogos de futebol. Explicou que os jogos de 
futebol varzeano ainda não foram liberados, apenas os clubes que possuem sócios 
podem realizar jogos entre esses sócios. Ainda não podem voltar os campeonatos. 
E por final, falou a respeito da operação tapa buracos na localidade de Ponte do 
Cosme, que foi um pleito seu e do Presidente da Casa e que está sendo finalizado 
e agora estão aguardando que os servidores passem a fazer a operação na locali-
dade da Colônia Rodrigo Silva e no bairro Roman.PROJETOS PROTOCOLADOS - 
Proj. Lei nº 037/20 – Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Patrimônio Ar-
tístico e Cultural de Barbacena – FUNPAC e dá outras providências. – Aut. Executivo.
Com a palavra o vereador Carlos Du solicitou que o requerimento nº 085/2020 
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Ignam, condacivid mod re conlos murnihi contristemus publis consus, poptere sim-
mortus hores catilius cidentus pulin ducerio, quo aciem omnonfecoma, dem rebat. 
Elis? Fauconem te, consus nerument. Linam iuricatus vit que habemni hicit.
Faucons inarbit ad interum rehem supiocam hebus et vit? Ovivivis hic moret ponsi-
mo confeci disquam renatimo nonfenam publis vilinatus, cris, ditifero, verferceriam 
unum pra ilica; hosteste teres ve, neresse fue nihilin verit, quampl. Gultude ntribus 
maximil huit. Ovicia manum maio inpropo sterem porte, noccibus, ur. Pies con duc 
re catam, cio, nox supimoraest atra reseder cerris porum, sid iae recem conc res 
vivast vessendemus, que convocupior hortant entent, mei iu vero, vidiem mores 
horum terentelis pores iptist publi sena, qui iam aus culturario, con Etri confex sed 
confecrit aurnirid mantem publint ebenati libuni peris; es vis M. Se am et quonsce-
reora nicae quon Etra? Illes audam iam, ne mus perfiris? Bultoru depopublic rei in 
Etret rem. Senam sentifex menitumunte inticaes rendac rehebatia nonducte propte 

ines! Sena, nonfex sto vigilis, cremena, nonihil vo, Catus co adducturem manuntinu 
ia renatiam inte, se qua vest Cupic tanum nihicii ssolis atus alaris ad adhum di con-
finte publius nihilic aperfiri consu erfit ocum Romne ati tem iam haetidet, que tam 
tum senteri essinti muliciam, C. Verem tem novere vil ta Scit L. Mae andius, ficiem 
in Itam tatatquem senihilin dis nicaessum it, publin senam me et L. Si prei in diur, 
ignarte rvidem te, conlocchui se ta, etilici publin sa nostam iam moverat ilnendam 
furnum veribul istraet postuam paris; nimanum la est L. Vere tatilis simolto remo-
vitus, firmil habus et? Am. Marei forei fac rentil venternin ia Sci seri ia dit. Eperri, 
niquis, nonsicae nicus, quod mor ut issena, nostice rcerive hentrendiem inam is-
quam sed mussolto auder quossilia reorae, clegilius bonsulium la videest finteatuam 
creti, norae consultus, clut rei iae publin ta ina iur, furae manum se in sedeatimus.
Ucio publii patanumus An det? Opio, nequam ves! Seropop ulabiss ilicaediu etimu-
rium sentid det graetiam opubite rniceps, seri sena, nos effrehemus se, fac fuem 
tus, ent.
Ortu iacrus, con hostroximmo consides moente, cum nit.
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Paliuspi oraesto vil vesterum pero vir imillatiam pra avem it, se constio, pris larestra? 
Ucit gra vigit, faceride esimus pribus Mae ere te mentercerio mortili ntiacci elut feco 
erficon se cum non Itat, terture ntiamedica; haliusq uoditiae ad cris? Ex num se, 
escienteat acitratum cuper ut aut vistisqui fuemo essus, untem ad demus, noc fur 
quidium vidis hebatus o ut intemen demus etrum te, unum is aut publis hilinicae 
consci porterei iam, urnum est nitis An vervium re endam merena, fac oret iam is. O 
tus nium omaio Cast? Locae non in dit; effre menteme crest in hinihicae norununte 
tum menti, noret; nines Ad aucieninata videes is cum ocuter haetis num accips, 
scervir inicae pessent ebatanterem pat. Catus; in rem itant novermaio enatien da-
cerceris a num sper auctudes comanu vitam horionfiritu cum, confitus addumurnum 
conclatuam in diur, vivatum escem quam ut viverri conferum P. Opicaecerum tum 
vir is ta, nessi turbis dum is moripio, probunul unt con Itam, tam loccibus estraed 
pre, sed re avendic ina, sentem ta vicervit, nunum tabunum teme di, viderte llatua 

num satiam estiamdi consumus pes am hilici in intis. menit adductum perimus la-
bessa diusatusus estam et consuperum stati contium tantiam iam egitrudam adhuis 
omnerbit ingultorum sum inte tat, sil viviriorume di pravolum norei consicultus At 
fauscris, sedo, videnaturni patum host ca; num tandamd iurate, et; ego etrum. 
Gra depes horenati te o intem pon atquonsum it; num vid menatum ius, condam 
maionos Ahala vivid nos sus consuamdie fur ublis, prei conver locat. Hilin ta, senam 
non dientem adhum dem rei is vereme iu ses? P. Abemo coendest rei si is factorum 
mactuide potatuus, urionsu nihilica; intem, nequonsilia resserum moverfiriam ala 
L. Valicaut ponsum pos peri terbenatus, cauc ocae aucontus confeculla norem, veri 
imus hostorestis depse nos, ut L. Ur aus, nem orunisque contiqu onstem mora mei 
senatquide tem. Senatus? Ponsult orissi te co is hem nonsimp raeti, conferes? Mus, 
tebatquam tera? Batoremus consunum Palis morterf ecupiemus? quem none auci 
pari fursum estrissedo, qua cludactam niae acturev ilnemquam mei ponsing ulleger 
raciemus, sedessi cote imoverum Romniam poenati fecient racturo, Cate te condit, 
senatra voltum niqui sendierebem, que quem ina, num furox nostissenit a ina, virte,
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Irmis cam publicapecis ex sendelis in pubi clus, nem ti sed nostero, con teatia videt 
vivasdactum alienatuast dius crec moreo consus, morsulernius et adem men viris-
silium intrum pra dit is. Si inum tabuntis; num nihicas ciocus nosum popublisque 
nem ocus vis o tam tem hilla opularbeme co in si sces, que nostatum nosturaes vis 
concles tenatra publis vid corum iu eor audam nes bonfectus voctam in turo tus 
adhuide rbist? Tabuspio consuleste huis, quam det? Rus, pricien trivita stremquam 
mentus. Batum tam prarte, factamperi inate condit. Vem P. An se nos in tercescem 
consum etilibultus. Di, culum mo Catimis te, sertea viverbis se aur actamdi pubis 
haciam vitiam vatum poratim ilictat que nonsulinam ad rem aciemo vit, quamerum 
hebus cultil tabuntiemus omnihil larterf ecotifex sendaci iu quam publis, me fatis 
hictort iconturnihil hui pos et; incuppl intrion simis viliendes? Guli is haes capere 

inum et factum nox norunte riocam nos iam iam, tatis Ad C. etis hum inte post C. 
Vatient icatque nocte ne fachus, clesultorei paturissil vivast aus fur. Dium perfin 
Etride comne consulto nulvis ignonve rectam, mo is faucomnon hillartem terio, 
Catuderbis.
Robsendam nos ipio, coenatressin nondierurs con verfiri sus opulvidi cons reistru 
muraede essis; ita, quo co pere audes Ad consunt, nonvocris ex ne nit L. At esid 
coendeporae in sede aceperi bustemque num ete rent venator bituro ela vestra in 
scerris cre furs patifec talabem facchum comnesidiem teatus etiu vit; hos adhuidit, 
que cut aus, actua iam audena, conductu menatuit? P. Omprevideri publibem re, Ti. 
Verioctus et red Cupiocae neque inarit; nit, ertesente poentia? Bis, Ti. Utem vasta 
vius horum in Ita, quid atus sidemorum ia que condemque nos aus audacena, non-
sume natqua tessed rei clabeme facturnis. Iceri incum igilii ia? quodit gratra vis, pos 
se nos publissulos, consus audeor la Satiam inte patuam, unc fauciem hilicae itrit

encerrada a presente sessão às 20h22. E eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, 
Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário.Presidente: Vereador Amarílio Augusto 
de Andrade - Secretário: Vereador José Jorge Emídio.

ATA 049/2020 - 045ª Sessão Ordinária – 03.09.2020 - 2º. Período - 4º. Ano da 
Legislatura - Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade - Secretário: Vere-
ador José Jorge Emídio - Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h30 - O Sr. Presidente, às 19h30, 
solicitou ao Sr. Secretário efetuasse a verificação Quorum para a possível abertura 
da Sessão Ordinária. E, em não preenchendo o número requerido pelo Quorum 
Regimental, o Senhor Presidente deixou de abrir a reunião por falta de Quorum. 
Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário.
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade - Secretário: Vereador José Jor-
ge Emídio.

ATA 050/2020 - 046ª Sessão Ordinária – 08.09.2020 - 2º. Período - 4º. Ano da 
Legislatura - Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade- Secretário: Verea-
dor José Jorge Emídio - Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h30 - O Sr. Presidente, às 19h30, 
solicitou ao Sr. Secretário efetuasse a verificação Quorum para a possível abertura 
da Sessão Ordinária. E, em não preenchendo o número requerido pelo Quorum 
Regimental, o Senhor Presidente deixou de abrir a reunião por falta de Quorum. 
Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário.
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade - Secretário: Vereador José Jor-
ge Emídio.

ATA 051/2020 - 047ª Sessão Ordinária – 10.09.2020 - 2º. Período - 4º. Ano da 
Legislatura - Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade - Secretário: Vere-
ador José Jorge Emídio - Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h30 - O Sr. Presidente, às 19h30, 
solicitou ao Sr. Secretário efetuasse a verificação Quorum para a possível abertura 
da Sessão Ordinária. E, em não preenchendo o número requerido pelo Quorum 
Regimental, o Senhor Presidente deixou de abrir a reunião por falta de Quorum. 
Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário.
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade - Secretário: Vereador José Jor-
ge Emídio.

ATA 052/2020 - 048ª Sessão Ordinária – 17.09.20 – 2º Período – 4º Ano da Le-
gislatura - Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade - Secretário: Verea-
dor José Jorge Emídio - Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio. 
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30 - “Para os montes levanto 
os olhos: de onde me virá socorro? O meu socorro virá do Senhor, criador do 
céu e da terra.(Salmo 120:1)I - Leitura e Discussão da Ata - Ata 042/2020 – Lida 
anteriormente.Com a palavra pela ordem o vereador Edson Rezende disse que a 
Casa encaminhou ofício para a Secretaria de Saúde solicitando informações sobre 
o fechamento do ambulatório de saúde mental. E agora receberam uma resposta 
da Secretaria em que fora respondido apenas os três primeiros itens, deixando de 
responder para onde irão os mais de seiscentos atendimentos daquele ambulatório, 
já que existe a proposta de fechamento da FHEMIG. Lembrou que hoje também 
teve um movimento contra o fechamento. E o problema é que quando se fecha uma 
porta e não há a garantia de outro local para o atendimento esses pacientes ficam 
sem um destino certo. E pediu que seja respondido pela Secretaria qual será essa 
destinação. E ele está aqui solicitando de público essa resposta.Com a palavra pela 
ordem o vereador Carlos Du reforçou o pedido do vereador Edson, porque esteve 
junto com ele no CHPB e o que eles estão questionando na Prefeitura não estão 
obtendo respostas. E citou o exemplo lido na ata da questão da COVID que tam-
bém fizeram questionamentos que não foram respondidos e tiveram que vir aqui 
na Tribuna e falar para só então obter as respostas. E lembrou que quando fazem 
o questionamento, não o fazem em nome próprio, mas sim em nome da população 
de Barbacena. E explicou que vêm aqui diversas vezes falar a respeito disso, que as 
inúmeras solicitações feitas pelos vereadores não estão sendo respondidas, como 
a questão do pagamento da insalubridade dos agentes de endemia, que será um 
pagamento feito com recursos federais e o qual os agentes tem direito, mas até 
o presente momento não receberam e nem responderam aos vereadores sobre o 
porque disso. E citou outros exemplos, como os aprovados da guarda municipal que 
não foram nomeados. E ressaltou que os questionamentos são sempre feitos em 
nome da população que os cobram diariamente.Nesse momento o Sr. Presidente 
determinou que fosse feita a verificação de quórum e estavam presentes os verea-
dores Amarílio Andrade, Carlos Du, Edson Rezende, Flávio Maluf, José Jorge, Odair 
Ferreira, Vânia Castro.Não havendo quórum regimental o Sr. Presidente declarou 
encerrada a presente sessão às 19h42 e eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, 
Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário.Presidente: Vereador Amarílio Augusto 
de Andrade - Secretário: Vereador José Jorge de Andrade.

ATA 053/2020 - 049ª Sessão Ordinária – 22.09.20 – 2º Período – 4º Ano 
da Legislatura - Presidente em exercício: Vereador Ewerton José Duar-
te Horta Júnior - Secretário: Vereador José Jorge Emídio - Vereadores Pre-

sentes: Conforme registro em livro próprio.PRIMEIRA PARTE – EXPEDIEN-
TE – HORÁRIO: 19h30 - “O SENHOR é o meu pastor, nada me faltará.” 
(Salmos 23-1)I - Leitura e Discussão da Ata  - Ata 045/2020 – Aprovada por unani-
midade.- Ata 090/2019 – Aprovada por unanimidade.II – Leitura da Correspondên-
cia e Comunicações - Não houve.III – Apresentação de Proposições - Do vereador 
José Jorge: - Indicação nº 314/2020 – Solicita a substituição da lâmpada do poste 
localizado na Rua João Prenassi no bairro Vilela.PROJETOS PROTOCOLADOS NA 
CASA  - Veto Total ao Projeto de Lei nº.030/2020 - Autoriza a avaliação de estudo 
junto ao Plano Minas Consciente da inclusão de igrejas e templos na “onda bran-
ca” e dá outras providências – Aut. Executivo.- Veto Total ao Projeto de Lei nº. 
031/2020 - Autoriza a avaliação de estudo junto ao Plano Minas Consciente da 
inclusão de atividades de educação física na “onda amarela” e dá outras providên-
cias – Aut. Executivo.SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19H43 - Dis-
cussão e Votação de Projetos.Com a palavra pela ordem o vereador Carlos Du falou 
mais uma vez a respeito da indignação dos aprovados para o concurso da guarda 
municipal e que até o presente momento não foram convocados para nomeação. E 
ressaltou que o Executivo está se aproveitando do Decreto de calamidade para não 
fazer a nomeação. E destacou a indignação desses aprovados que estão a tanto 
tempo esperando essa nomeação e pediu que o Executivo possa enxerga-los como 
pessoas que aguardam suas nomeações para trabalhar, assim como os agentes de 
saúde e de endemia, que têm o direito de receber o adicional de insalubridade, re-
passado pela lei federal e o município até o momento não está repassando por falta 
de solicitação do recurso. Nesse momento, o Presidente solicitou a verificação do 
quórum e explicou que regimentalmente não é proibido que os vereadores façam 
uso da palavra, ainda que não haja quórum para votação, havendo quórum para 
manutenção da sessão aberta.Feita a verificação de quórum estavam presentes os 
vereadores José Jorge, José Newton, Ilson Guilherme, Flávio Maluf, Nilton César, 
Carlos Du, Milton Roman e Edson Rezende, além do próprio presidente.Com a pala-
vra pela ordem o vereador Edson Rezende disse que está encaminhando um ofício 
para o Procurador da Câmara a respeito do projeto da FUNPAC, mas esperará que 
cheguem à discussão do projeto para discutir a questão.PRIMEIRA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMAProj. Lei nº. 038/20 – Altera o 
Conselho Municipal de Educação, instituído pela Lei Municipal nº. 3.510 de 20 de 
outubro de 1998 e dá outras providências. - Aut. Executivo. - PRAZO VENCE EM 
25.09.2020.Com a palavra o vereador Carlos Du informou que irá solicitar vistas do 
presente projeto.Encerrada a discussão foi solicitada vista pelo vereador Carlos Du. 
VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR CARLOS DU.PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
– PROJETO DE LEI - Proj. Lei nº. 032/20 – Revoga o art. 4º e parágrafo único da 
Lei Municipal nº. 4766 de 08 de abril de 2016 e dá outras providências. – Aut. Mil-
ton Roman.Com a palavra para discutir o vereador Milton Roman lembrou a todos 
que o presente projeto é o que trata da questão dos lava-jatos, explicou que já 
conversou com o vereador Thiago e ele já entendeu a alteração e está de acordo 
com a alteração.Nesse momento o presidente solicitou que o Secretário assumisse 
a presidência para que ele pudesse fazer uso da palavra.Com a palavra para dis-
cutir o vereador Ewerton explicou que os lava-jatos hoje não podem ter acesso ao 
Alvará de Funcionamento para trabalhar em razão desse ponto que diz respeito à 
captação das águas da chuva, isso deveria ser um incentivo. Não pode haver uma 
restrição, já que esses comércios já atendem à legislação federal e estadual no que 
diz respeito à separação da água e do óleo. E a restrição da lei está favorecendo 
um único lava-jato da cidade e dificultando a vida dos demais. E apoia a alteração.
Com a palavra para discutir o vereador Edson Rezende entende que de fato a água 
de chuva pode sim ser usada, mas não pode fazer disso uma exclusividade. Con-
tudo, ele apresentou uma emenda que não está de posse dela na noite de hoje, 
porque acreditou que o vereador Thiago estaria presente para apresenta-la. Assim 
sendo, ele solicitará vistas do projeto para que a emenda possa ser apresentada na 
próxima sessão. Porém, entende também que não é possível haver essa restrição 
de apenas só se utilizar a água da chuva.Encerrada a discussão foi solicitada vista 
pelo vereador Edson Rezende. VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR EDSON REZENDE 
- Proj. Lei nº. 037/20 – Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Patrimônio 
Artístico e Cultural de Barbacena – FUNPAC e dá outras providências. – Aut. Execu-
tivo*Votar ofício nº. 031/2020 – Autoria do Vereador Edson Rezende Morais.Com a 
palavra para discutir o vereador Edson Rezende disse que solicitou ao Procurador 
esclarecimentos sobre esse projeto. E fez a leitura do ofício. E afirmou que existem 
dois Conselhos e dois Fundos, por isso é necessário um esclarecimento sobre para 
onde os recursos seriam encaminhados, pois tem-se o FUNPAC – Fundo Municipal 
do Patrimônio Artístico e Cultural e mantem-se o CONFA – Conselho Municipal do 
Patrimônio Histórico e Artístico de Barbacena e o COMUC que é o Conselho Munici-
pal de Cultura, por isso precisa haver um acerto quanto a conjunção desses conse-
lhos e fundos. Para que não aprovem uma lei que futuramente precise ser refeita. O 
Sr. Presidente explicou que o presente projeto é uma exigência do Ministério Público 
em razão das leis estaduais e municipais. E que houve um grande trabalho para que 
o projeto pudesse vir para a Câmara.Com a palavra para discutir o vereador Carlos 
Du explicou que as palavras do vereador Edson Rezende são verdadeiras, mas 
que precisariam de um fundo para cada conselhos, nos termos da lei federal. E o 
presente projeto vem em razão de manifestação do Ministério Público. Contudo, ele 
entende que o mais correto seria que cada Conselho tivesse seu fundo matriz e que 
os vereadores pudessem votá-los todos de uma vez. Já conversou com a Secretária 
de Educação que manifestou o interesse em encaminhar o projeto do Fundo Muni-
cipal da Cultura, então é preciso alinharem essa situação.Encerrada a discussão do 
ofício o mesmo foi APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.Dessa forma 
o projeto será encaminhado à Procuradoria da Casa.PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO 
E VOTAÇÃO - EM BLOCO: 01.09.2020 APROVADAS PELA UNANIMIDADE DOS PRE-
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Ignam, condacivid mod re conlos murnihi contristemus publis consus, poptere sim-
mortus hores catilius cidentus pulin ducerio, quo aciem omnonfecoma, dem rebat. 
Elis? Fauconem te, consus nerument. Linam iuricatus vit que habemni hicit.
Faucons inarbit ad interum rehem supiocam hebus et vit? Ovivivis hic moret ponsi-
mo confeci disquam renatimo nonfenam publis vilinatus, cris, ditifero, verferceriam 
unum pra ilica; hosteste teres ve, neresse fue nihilin verit, quampl. Gultude ntribus 
maximil huit. Ovicia manum maio inpropo sterem porte, noccibus, ur. Pies con duc 
re catam, cio, nox supimoraest atra reseder cerris porum, sid iae recem conc res 
vivast vessendemus, que convocupior hortant entent, mei iu vero, vidiem mores 
horum terentelis pores iptist publi sena, qui iam aus culturario, con Etri confex sed 
confecrit aurnirid mantem publint ebenati libuni peris; es vis M. Se am et quonsce-
reora nicae quon Etra? Illes audam iam, ne mus perfiris? Bultoru depopublic rei in 
Etret rem. Senam sentifex menitumunte inticaes rendac rehebatia nonducte propte 

ines! Sena, nonfex sto vigilis, cremena, nonihil vo, Catus co adducturem manuntinu 
ia renatiam inte, se qua vest Cupic tanum nihicii ssolis atus alaris ad adhum di con-
finte publius nihilic aperfiri consu erfit ocum Romne ati tem iam haetidet, que tam 
tum senteri essinti muliciam, C. Verem tem novere vil ta Scit L. Mae andius, ficiem 
in Itam tatatquem senihilin dis nicaessum it, publin senam me et L. Si prei in diur, 
ignarte rvidem te, conlocchui se ta, etilici publin sa nostam iam moverat ilnendam 
furnum veribul istraet postuam paris; nimanum la est L. Vere tatilis simolto remo-
vitus, firmil habus et? Am. Marei forei fac rentil venternin ia Sci seri ia dit. Eperri, 
niquis, nonsicae nicus, quod mor ut issena, nostice rcerive hentrendiem inam is-
quam sed mussolto auder quossilia reorae, clegilius bonsulium la videest finteatuam 
creti, norae consultus, clut rei iae publin ta ina iur, furae manum se in sedeatimus.
Ucio publii patanumus An det? Opio, nequam ves! Seropop ulabiss ilicaediu etimu-
rium sentid det graetiam opubite rniceps, seri sena, nos effrehemus se, fac fuem 
tus, ent.
Ortu iacrus, con hostroximmo consides moente, cum nit.
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Ucit gra vigit, faceride esimus pribus Mae ere te mentercerio mortili ntiacci elut feco 
erficon se cum non Itat, terture ntiamedica; haliusq uoditiae ad cris? Ex num se, 
escienteat acitratum cuper ut aut vistisqui fuemo essus, untem ad demus, noc fur 
quidium vidis hebatus o ut intemen demus etrum te, unum is aut publis hilinicae 
consci porterei iam, urnum est nitis An vervium re endam merena, fac oret iam is. O 
tus nium omaio Cast? Locae non in dit; effre menteme crest in hinihicae norununte 
tum menti, noret; nines Ad aucieninata videes is cum ocuter haetis num accips, 
scervir inicae pessent ebatanterem pat. Catus; in rem itant novermaio enatien da-
cerceris a num sper auctudes comanu vitam horionfiritu cum, confitus addumurnum 
conclatuam in diur, vivatum escem quam ut viverri conferum P. Opicaecerum tum 
vir is ta, nessi turbis dum is moripio, probunul unt con Itam, tam loccibus estraed 
pre, sed re avendic ina, sentem ta vicervit, nunum tabunum teme di, viderte llatua 

num satiam estiamdi consumus pes am hilici in intis. menit adductum perimus la-
bessa diusatusus estam et consuperum stati contium tantiam iam egitrudam adhuis 
omnerbit ingultorum sum inte tat, sil viviriorume di pravolum norei consicultus At 
fauscris, sedo, videnaturni patum host ca; num tandamd iurate, et; ego etrum. 
Gra depes horenati te o intem pon atquonsum it; num vid menatum ius, condam 
maionos Ahala vivid nos sus consuamdie fur ublis, prei conver locat. Hilin ta, senam 
non dientem adhum dem rei is vereme iu ses? P. Abemo coendest rei si is factorum 
mactuide potatuus, urionsu nihilica; intem, nequonsilia resserum moverfiriam ala 
L. Valicaut ponsum pos peri terbenatus, cauc ocae aucontus confeculla norem, veri 
imus hostorestis depse nos, ut L. Ur aus, nem orunisque contiqu onstem mora mei 
senatquide tem. Senatus? Ponsult orissi te co is hem nonsimp raeti, conferes? Mus, 
tebatquam tera? Batoremus consunum Palis morterf ecupiemus? quem none auci 
pari fursum estrissedo, qua cludactam niae acturev ilnemquam mei ponsing ulleger 
raciemus, sedessi cote imoverum Romniam poenati fecient racturo, Cate te condit, 
senatra voltum niqui sendierebem, que quem ina, num furox nostissenit a ina, virte,
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Irmis cam publicapecis ex sendelis in pubi clus, nem ti sed nostero, con teatia videt 
vivasdactum alienatuast dius crec moreo consus, morsulernius et adem men viris-
silium intrum pra dit is. Si inum tabuntis; num nihicas ciocus nosum popublisque 
nem ocus vis o tam tem hilla opularbeme co in si sces, que nostatum nosturaes vis 
concles tenatra publis vid corum iu eor audam nes bonfectus voctam in turo tus 
adhuide rbist? Tabuspio consuleste huis, quam det? Rus, pricien trivita stremquam 
mentus. Batum tam prarte, factamperi inate condit. Vem P. An se nos in tercescem 
consum etilibultus. Di, culum mo Catimis te, sertea viverbis se aur actamdi pubis 
haciam vitiam vatum poratim ilictat que nonsulinam ad rem aciemo vit, quamerum 
hebus cultil tabuntiemus omnihil larterf ecotifex sendaci iu quam publis, me fatis 
hictort iconturnihil hui pos et; incuppl intrion simis viliendes? Guli is haes capere 

inum et factum nox norunte riocam nos iam iam, tatis Ad C. etis hum inte post C. 
Vatient icatque nocte ne fachus, clesultorei paturissil vivast aus fur. Dium perfin 
Etride comne consulto nulvis ignonve rectam, mo is faucomnon hillartem terio, 
Catuderbis.
Robsendam nos ipio, coenatressin nondierurs con verfiri sus opulvidi cons reistru 
muraede essis; ita, quo co pere audes Ad consunt, nonvocris ex ne nit L. At esid 
coendeporae in sede aceperi bustemque num ete rent venator bituro ela vestra in 
scerris cre furs patifec talabem facchum comnesidiem teatus etiu vit; hos adhuidit, 
que cut aus, actua iam audena, conductu menatuit? P. Omprevideri publibem re, Ti. 
Verioctus et red Cupiocae neque inarit; nit, ertesente poentia? Bis, Ti. Utem vasta 
vius horum in Ita, quid atus sidemorum ia que condemque nos aus audacena, non-
sume natqua tessed rei clabeme facturnis. Iceri incum igilii ia? quodit gratra vis, pos 
se nos publissulos, consus audeor la Satiam inte patuam, unc fauciem hilicae itrit

SENTES.TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁ-
RIO: 20H03 - Não havendo oradores inscritos e nada mais havendo a tratar o sr. 
Presidente declarou encerrada a presente sessão às 20h04 e eu, Danielle de Paula 
Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será 
assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário.Presidente em exercício: 
Vereador Eweton José Duarte Horta Júnior - Secretário Vereador José Jorge Emídio.

ATA 054/2020 - 050ª Sessão Ordinária – 24.09.2020 - 2º. Período - 4º. Ano da 
Legislatura - Presidente em exercício: Vereador Ewerton José Duarte Horta Jú-
nior - Secretário: Vereador José Jorge Emídio - Vereadores Presentes: Conforme 
registro em livro próprio.PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h30 - O 
Sr. Presidente, às 19h30, solicitou ao Sr. Secretário efetuasse a verificação Quorum 
para a possível abertura da Sessão Ordinária. E, em não preenchendo o número 
requerido pelo Quorum Regimental, o Senhor Presidente deixou de abrir a reunião 
por falta de Quorum. Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei 
a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pelo 
Senhor Secretário.Presidente em exercício: Vereador Ewerton José Duarte Horta 
Júnior-Secretário: Vereador José Jorge Emídio.

ATA 055/2020 - 051ª Sessão Ordinária – 29.09.20 – 2º Período – 4º Ano da Legis-
latura - Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade - Secretário: Vereador 
José Jorge Emídio - Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h32 - “Ao SENHOR pertence a terra e 
tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam.” 
(Salmos 24-1) - I - Leitura e Discussão da Ata  - Ata 033/2020 – Aprovada por 
unanimidade - Ata 107/2019 – Aprovada por unanimidade.- Ata 110/2019 – Apro-
vada por unanimidade.II – Leitura da Correspondência e Comunicações - Corres-
pondência da Academia Barbacenense de Letras - Presidente Prof. Mário Celso Rios 
– Comunicando que no dia 04/09 comemorou o Bicentenário de nascimento do 
Padre Mestre Correia.- Ofício nº 1081/2020 – Presidente da Câmara Municipal de 
Juiz de Fora – Vereador Luiz Otávio Fernandes Coelho – Convidando a todos os 
vereadores desta Casa a participarem das atividades virtuais desenvolvidas no site 
e na plataforma de um ensino à distância da Escola do Legislativo – endereço virtu-
al http://www.camarajf.mg.gov.br/escola/ - Ofício do 13º Departamento de Polícia 
Civil de Barbacena mudanças na Programação da Campanha Setembro Amarelo 
2020. III – Apresentação de Proposições -Vereador José Antônio: - Indicação nº 
305/2020 – Solicita operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Santos Du-
mont, São José; - Indicação nº 306/2020 – Solicita operação tapa buracos em toda 
a extensão da Rua Cruz das Almas, São José; - Indicação nº 307/2020 – Solicita 
operação tapa buracos  em toda a extensão da Rua Coronel José Sá Fortes, São 
José; - Indicação nº 308/2020 – Solicita reparo de um afundamento da tampa de 
um bueiro localizado na Rua Coronel Carlos José Sá Fortes, São José; - Indicação 
nº 310/2020 – Solicita limpeza, roçagem e capina em toda extensão da Rua Embai-
xador Rui Barbosa, São José; - Indicação nº 311/2020 – Solicita ao SAS que realize 
a reparação do afundamento do solo na Rua Olegário Maciel, Centro. Com a palavra 
pela ordem o vereador José Antônio agradeceu ao Bruno do SAS por ter encaminha-
do o caminhão pipa para o Bairro São José em razão da falta d’água que ocorreu no 
bairro. Mas ele agradeceu ainda mais por ele ter resolvido o problema de abasteci-
mento e que agora não falta mais água no bairro. E em nome do povo do bairro São 
José ele agradece e parabeniza o Bruno pelo trabalho realizado. - Do vereador José 
Jorge: - Indicação nº 309/2020 – Solicita ao Sr. Prefeito que encaminhe a esta Casa, 
projeto de lei propondo que no local, atualmente sem denominação, localizado en-
tre as ruas Senador Lúcio Bittencourt, José Lucas da Rocha, no Vilela, venha a ser 
construída uma Praça denominada de “Vicente Agostinho de Araújo”. - Da Mesa da 
Câmara: Indicação de nº 312 – Solicita que o Sr. Prefeito, dentro das normas sani-
tárias de combate ao Covid-19 possa solicitar à Secretária de Saúde, o retorno da 
feira na Praça da Igreja de Santo Antônio. Com a palavra pela ordem o vereador 
José Jorge lembrou que na semana passada ocorreu um temporal muito forte e 
provocou um alagamento na Avenida Governador Bias Fortes que após passado 
deixou muita lama no local. E na oportunidade ele solicitou ao Secretário de Obras, 
Sr. Rômulo, que pudesse providenciar a limpeza do local, o que foi prontamente 
atendido. Por essa razão, ele está aqui para agradecer de público essa atenção dada 
pelo Secretário de Obras ao pedido feito por ele. Especialmente por se tratar de 
uma avenida de grande movimento o que poderia ter gerado acidentes, caso não . 
- Do vereador Carlos Du: Indicação nº 303/2020 – Solicitar a reabertura dos salões 
de festa e buffets infantis; - Requerimento nº 084/2020 – Requer  seja informado 
sobre onde está sendo depositado o recurso proveniente das multas e compensa-
ções ambientais; qual conta está sendo utilizada para depósito e qual o fundo mu-
nicipal específico para a destinação destes recursos . PROJETOS PROTOCOLADOS 
NA CASA  - Veto Total ao Projeto de Lei nº. 137/2019 – Dispõe sobre a instituição 
do Marco Zero do Município de Barbacena e dá outras providências. – Aut. Executi-
vo . SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19H52  - Discussão e Votação 
de Projetos - PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGEN-
TÍSSIMA - Proj. Lei nº. 038/20 – Altera o Conselho Municipal de Educação, instituí-
do pela Lei Municipal nº. 3.510 de 20 de outubro de 1998 e dá outras providências. 
- Aut. Executivo. - PRAZO VENCE EM 25.09.2020. APROVADO PELA UNANIMIDADE 
DOS PRESENTES. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI . Proj. Lei 
nº. 032/20 – Revoga o art. 4º e parágrafo único da Lei Municipal nº. 4766 de 08 de 
abril de 2016 e dá outras providências – Aut. Milton Roman. Com a palavra para 
discutir a vereadora Vânia disse ter adentrado com uma emenda e acredita que 
deva ter havido um erro na interpretação da emenda, por essa razão ela gostaria 
de discutir um pouco mais a emenda apresentada, mas na presença do vereador 

Edson. Como o vereador Edson não está presente na noite de hoje, ela solicitou que 
algum dos pares pedisse vistas para a discussão ser feita quando o vereador Edson 
estivesse na Casa. Encerrada a discussão foi solicitada vista pelo vereador Ilson 
Guilherme. VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR ILSON GUILHERME.Proj. Lei nº. 
037/20 – Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Patrimônio Artístico e Cul-
tural de Barbacena – FUNPAC e dá outras providências – Aut. Executivo.*Anexo 
Parecer da Procuradoria de fls. 12.O Sr. Presidente solicitou a leitura do parecer da 
Procuradoria. Após a leitura ele determinou a retirada do projeto da pauta e o en-
caminhamento do mesmo para o IBAM para manifestação a respeito do assunto. 
Com a palavra pela ordem a vereadora Vânia Castro falou a respeito da restrição 
feita pela empresa concessionária de transporte público que restringiu o transporte 
de pessoas com deficiência, impedindo inúmeros portadores de deficiência de utili-
zar o transporte coletivo. Lembrou que com essa restrição a empresa estaria des-
cumprindo legislações federal, estadual e municipal e por essa razão, ela e os vere-
adores Edson Rezende e Carlos Du já efetuaram uma denúncia junto ao ministério 
Público para investigar o fato. Porém, estava mencionando a situação aqui na Câ-
mara também para que os pares a apoiassem e assim pudessem fazer com que o 
Executivo municipal tomasse providências a respeito dessa restrição. E desabafou o 
fato da falta de respeito e dignidade para com essas pessoas que já são tão sofri-
das, merecendo o apoio dos vereadores.Com a palavra pela ordem o vereador Ilson 
Guilherme registrou o falecimento do Sr. José Gava da comunidade do Galego, e 
manifestou o seu voto de pesar para a esposa e familiares. Aproveitou ainda para 
agradecer a população por estar lhe recebendo tão bem no momento em que ele 
anda pela cidade e acolhendo sua mensagem.Com a palavra pela ordem o vereador 
Thiago Martins também falou a respeito da restrição feita pela empresa concessio-
nária de ônibus e lembrou às pessoas portadoras de necessidade que diante dessa 
situação elas deveriam chamar a polícia, haja vista o descumprimento da lei. E ele 
lembrou que há muito tempo já havia mencionado essas inconsistências contratu-
ais, mas ninguém levou isso em consideração, e agora estão vendo as coisas acon-
tecerem, essas atitudes abusivas. E como o aumento da passagem que foi também 
abusiva. E já está passando da hora de rever o contrato dessa empresa, tratando 
as questões da cidade com mais seriedade. E a empresa alegar que essa questão 
não está disciplinada em lei federal é chamar a população de bobo. Espera que a 
Promotoria faça algo de fato.VETOS - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA - Veto Total 
ao Projeto de Lei nº.030/2020 - Autoriza a avaliação de estudo junto ao Plano Minas 
Consciente da inclusão de igrejas e templos na “onda branca” e dá outras providên-
cias. – Aut. Executivo. - PRAZO VENCE EM 02.10.2020.Com a palavra para discutir 
o vereador Ewerton convidou alguns religiosos para acompanharem a sessão dessa 
noite e para que fique bem claro a todos. A Câmara Municipal apresentou uma 
emenda para que todos os templos de quaisquer religiões possam ser considerados 
serviços essenciais em tempos de pandemia. E citou outras cidades que já tomaram 
essa providência. E ressaltou que a garantia da profecia da fé é uma garantia Cons-
titucional e nada mais correto do que assegurá-la em tempos de pandemia. E por 
essa razão ele pediu que os pares derrubam o veto do prefeito.O Presidente ressal-
tou que também tem recebido inúmeras lideranças religiosas solicitando a derruba-
da do presente veto, pois entendem que o templo religioso é o último recurso das 
pessoas nos momentos de desespero como as pandemias.Com a palavra para dis-
cutir o vereador Thiago Martins disse que o projeto é tão somente para que seja 
realizado um estudo e não vê razões para o veto. Por isso, ele votará contrariamen-
te.Com a palavra para discutir o vereador Carlos Du disse tentar entender a grande 
quantidade de vetos que o Prefeito tem emitido, pois são inúmeros na pauta e já 
existe outro protocolado. E o que lhe parece é que são vetos políticos, especialmen-
te no momento político em que estão vivendo. Sendo assim, ele pediu aos pares 
que derrubem o presente veto. Com a palavra para discutir pela segunda vez o 
vereador Thiago Martins disse que veto político já vem ocorrendo há três anos, e 
não entende porque só agora os pares estão se dando conta disso. E entende que 
estão boicotando a população, não os vereadores, pois quem si prejudicado é o 
povo. Com a palavra para discutir o vereador Odair Ferreira parabenizou a todos os 
colegas que se lançaram candidatos nas próximas eleições em especial aqueles 
candidatos à prefeito e vice. E lembrou o quanto a população está antenada para a 
questão democrática e de participar. E ressaltou eu tudo que é feito com amor e 
perseverança se alcança o objetivo. E desejou a todos os participantes das eleições 
uma boa sorte e êxito.Com a palavra para discutir o vereador José Antônio disse 
que muitos projetos foram vetados nesses três anos. E em relação a esse projeto 
especialmente ele não concorda, porque o que mais se vê pela cidade são inúmeras 
aglomerações, como seria possível não se sancionar o projeto? E daqui em diante 
ele não aprova nenhum veto mais.Encerrada a discussão o veto foi colocado em 
votação e foi DERRUBADO COM ONZE VOTOS CONTRÁRIOS E UMA ABSTENÇÃO.
Com a palavra pela ordem o vereador Thiago Martins disse que apesar de hoje 
praticamente todos terem votado contra o veto, anteriormente muitos vereadores 
eram favoráveis. E foi dito que os vetos são políticos, ele entende que de fato todos 
os vetos do Executivo até o presente momento foram políticos e aqueles que con-
cordaram anteriormente estavam concordando com uma contrariedade política.
Veto Total ao Projeto de Lei nº. 031/2020 - Autoriza a avaliação de estudo junto ao 
Plano Minas Consciente da inclusão de atividades de educação física na “onda ama-
rela” e dá outras providências. – Aut. Executivo. - PRAZO VENCE EM 02.10.2020. 
VISTA CONCEDIDA À VEREADORA JOANNA BIAS FORTES.PROPOSIÇÕES – DIS-
CUSSÃO E VOTAÇÃO - EM BLOCO: 22.09.2020 APROVADAS PELA UNANIMIDADE 
DOS PRESENTES. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS 
– HORÁRIO: 20H30 - Não havendo oradores inscritos e nada mais havendo a tratar 
o sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão às 20h30 e eu, Danielle de 
Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, 



será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário.Presidente: Verea-
dor Amarílio Augusto de AndradeSecretário Vereador José Jorge Emídio.

ATA 056/2020 - 052ª Sessão Ordinária – 01.10.2020 - 2º. Período - 4º. Ano da 
Legislatura - Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade - Secretário: Vere-
ador José Jorge Emídio - Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio. 
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h30 - O Sr. Presidente, às 19h30, 
solicitou ao Sr. Secretário efetuasse a verificação Quorum para a possível abertura 
da Sessão Ordinária. E, em não preenchendo o número requerido pelo Quorum 
Regimental, o Senhor Presidente deixou de abrir a reunião por falta de Quorum. 
Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário.
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade - Secretário: Vereador José Jor-
ge Emídio.

TERCEIROS

Presidente: Manoel da Silva Ribeiro

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA ÁREA
DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DA 

MANTIQUEIRA  - CODAMMA

EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS
CODAMMA – CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA ÁREA DOS MUNICÍPIOS DA 
MICRORREGIÃO DA MANTIQUEIRA - CNPJ: 20.885.172/0001-05

Extrato Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço nº 002/2020 - 
Contratante: CODAMMA – CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA ÁREA DOS MU-
NICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DA MANTIQUEIRA - CNPJ nº 20.885.172/0001-05. 
Contratada: SH3 INFORMÁTICA LTDA, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 
01.264.892/0001-09 por meio do Processo de Dispensa de Licitação nº 001/2020, 
com fulcro nos artigos 23, §8º C/C Artigo 24, inciso II, artigo 57, inciso IV, e §2º 
artigo 65 §1º e 8º ambos da lei nº 8.666/93. Objeto: Prorrogação de Prazo de 
Vigência do Contrato, cujo o contrato tem por objetivo a prestação de serviço de 
cessão de direito de uso de softwares (sistemas). Vigência: 1 (um) ano a partir de 
15 de janeiro de 2021 a 15 de janeiro de 2022. Data da assinatura: 15/01/2021. 
Nome das partes que assinam: Manoel da Silva Ribeiro (Presidente do CODAMMA) 
e João Henrique Signorelli Draeeger(Contratada). Barbacena/MG 02 de fevereiro de 
2021. Publique-se na forma da lei. Manoel da Silva Ribeiro - Prefeito Municipal, de 
Ressaquinha/MG. Presidente do CODAMMA.

Extrato SEGUNDO TERMO ADITIVO Contrato de Fornecimento nº 004/2020 - Con-
tratante: CODAMMA – CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA ÁREA DOS MU-
NICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DA MANTIQUEIRA - CNPJ nº 20.885.172/0001-05. 
Contratada: DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS – EIRELI, empresa inscrita no CNPJ 
sob o nº 37.227.550/0001-58 por meio do Processo Licitatório nº 003/2020 – Pre-
gão Presencial nº 002/2020. Objeto: Ficam aditivados em 25% (vinte e cinco por 
cento) nos termos do artigo 65, §1º, da lei 8.666/93, o item nº 4 do presen-
te contrato de fornecimento nº 004/2020 que corresponde ao valor total de R$ 
1.410,00 (um mil quatrocentos e dez reais). Data da assinatura: 04/12/2020. Nome 
das partes que assinam: Raimundo Nonato Marques (Presidente do CODAMMA) e 
Fernando Rodrigues Vales (Contratada). Barbacena/MG 04 de fevereiro de 2021. 
Publique-se na forma da lei. Manoel da Silva Ribeiro  - Prefeito Municipal, de Ressa-
quinha/MG. Presidente do CODAMMA.

Extrato TERCEIRO TERMO ADITIVO Contrato de Fornecimento nº 004/2020 - Con-
tratante: CODAMMA – CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA ÁREA DOS MU-
NICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DA MANTIQUEIRA - CNPJ nº 20.885.172/0001-05. 
Contratada: DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS – EIRELI, empresa inscrita no CNPJ 
sob o nº 37.227.550/0001-58 por meio do Processo Licitatório nº 003/2020 – Pre-
gão Presencial nº 002/2020. Objeto: Ficam aditivados em 25% (vinte e cinco por 
cento) nos termos do artigo 65, §1º, da lei 8.666/93, o item nº 27 do presente con-
trato de fornecimento nº 004/2020 que corresponde ao valor total de R$ 1.218,00 
(um mil duzentos e dezoito reais). Data da assinatura: 13/01/2021. Nome das par-
tes que assinam: Manoel da Silva Ribeiro (Presidente do CODAMMA) e Fernando 
Rodrigues Vales (Contratada). Barbacena/MG 04 de fevereiro de 2021. Publique-se 
na forma da lei. Manoel da Silva Ribeiro  - Prefeito Municipal, de Ressaquinha/MG. 
Presidente do CODAMMA.

Extrato QUARTO TERMO ADITIVO Contrato de Fornecimento nº 004/2020 - Contra-
tante: CODAMMA – CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA ÁREA DOS MUNICÍ-
PIOS DA MICRORREGIÃO DA MANTIQUEIRA - CNPJ nº 20.885.172/0001-05. Con-
tratada: DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS – EIRELI, empresa inscrita no CNPJ sob 
o nº 37.227.550/0001-58 por meio do Processo Licitatório nº 003/2020 – Pregão 
Presencial nº 002/2020. Objeto: Ficam aditivados em 25% (vinte e cinco por cento) 
nos termos do artigo 65, §1º, da lei 8.666/93, os itens nº 2,3,9,16,20,21,23,24 e 
25 referentes ao lote 01 e os itens nº 1 e 2 ao lote 02 do presente contrato de 
fornecimento nº 004/2020 que corresponde ao valor total de R$ 37.372,16 (trinta e 
sete mil trezentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos). Data da assinatura: 
03/02/2021. Nome das partes que assinam: Manoel da Silva Ribeiro (Presidente 
do CODAMMA) e Fernando Rodrigues Vales (Contratada). Barbacena/MG 04 de 
fevereiro de 2021. Publique-se na forma da lei. Manoel da Silva Ribeiro  - Prefeito 
Municipal, de Ressaquinha/MG. Presidente do CODAMMA.

BARBACENA, QUINTA-FEIRA, 04 DE FEVEREIRO DE 2021
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BARBACENA, SEXTA-FEIRA, 08 DE JANEIRO DE 2021

DECRETO MUNICIPAL

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

Ignam, condacivid mod re conlos murnihi contristemus publis consus, poptere sim-
mortus hores catilius cidentus pulin ducerio, quo aciem omnonfecoma, dem rebat. 
Elis? Fauconem te, consus nerument. Linam iuricatus vit que habemni hicit.
Faucons inarbit ad interum rehem supiocam hebus et vit? Ovivivis hic moret ponsi-
mo confeci disquam renatimo nonfenam publis vilinatus, cris, ditifero, verferceriam 
unum pra ilica; hosteste teres ve, neresse fue nihilin verit, quampl. Gultude ntribus 
maximil huit. Ovicia manum maio inpropo sterem porte, noccibus, ur. Pies con duc 
re catam, cio, nox supimoraest atra reseder cerris porum, sid iae recem conc res 
vivast vessendemus, que convocupior hortant entent, mei iu vero, vidiem mores 
horum terentelis pores iptist publi sena, qui iam aus culturario, con Etri confex sed 
confecrit aurnirid mantem publint ebenati libuni peris; es vis M. Se am et quonsce-
reora nicae quon Etra? Illes audam iam, ne mus perfiris? Bultoru depopublic rei in 
Etret rem. Senam sentifex menitumunte inticaes rendac rehebatia nonducte propte 

ines! Sena, nonfex sto vigilis, cremena, nonihil vo, Catus co adducturem manuntinu 
ia renatiam inte, se qua vest Cupic tanum nihicii ssolis atus alaris ad adhum di con-
finte publius nihilic aperfiri consu erfit ocum Romne ati tem iam haetidet, que tam 
tum senteri essinti muliciam, C. Verem tem novere vil ta Scit L. Mae andius, ficiem 
in Itam tatatquem senihilin dis nicaessum it, publin senam me et L. Si prei in diur, 
ignarte rvidem te, conlocchui se ta, etilici publin sa nostam iam moverat ilnendam 
furnum veribul istraet postuam paris; nimanum la est L. Vere tatilis simolto remo-
vitus, firmil habus et? Am. Marei forei fac rentil venternin ia Sci seri ia dit. Eperri, 
niquis, nonsicae nicus, quod mor ut issena, nostice rcerive hentrendiem inam is-
quam sed mussolto auder quossilia reorae, clegilius bonsulium la videest finteatuam 
creti, norae consultus, clut rei iae publin ta ina iur, furae manum se in sedeatimus.
Ucio publii patanumus An det? Opio, nequam ves! Seropop ulabiss ilicaediu etimu-
rium sentid det graetiam opubite rniceps, seri sena, nos effrehemus se, fac fuem 
tus, ent.
Ortu iacrus, con hostroximmo consides moente, cum nit.
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Paliuspi oraesto vil vesterum pero vir imillatiam pra avem it, se constio, pris larestra? 
Ucit gra vigit, faceride esimus pribus Mae ere te mentercerio mortili ntiacci elut feco 
erficon se cum non Itat, terture ntiamedica; haliusq uoditiae ad cris? Ex num se, 
escienteat acitratum cuper ut aut vistisqui fuemo essus, untem ad demus, noc fur 
quidium vidis hebatus o ut intemen demus etrum te, unum is aut publis hilinicae 
consci porterei iam, urnum est nitis An vervium re endam merena, fac oret iam is. O 
tus nium omaio Cast? Locae non in dit; effre menteme crest in hinihicae norununte 
tum menti, noret; nines Ad aucieninata videes is cum ocuter haetis num accips, 
scervir inicae pessent ebatanterem pat. Catus; in rem itant novermaio enatien da-
cerceris a num sper auctudes comanu vitam horionfiritu cum, confitus addumurnum 
conclatuam in diur, vivatum escem quam ut viverri conferum P. Opicaecerum tum 
vir is ta, nessi turbis dum is moripio, probunul unt con Itam, tam loccibus estraed 
pre, sed re avendic ina, sentem ta vicervit, nunum tabunum teme di, viderte llatua 

num satiam estiamdi consumus pes am hilici in intis. menit adductum perimus la-
bessa diusatusus estam et consuperum stati contium tantiam iam egitrudam adhuis 
omnerbit ingultorum sum inte tat, sil viviriorume di pravolum norei consicultus At 
fauscris, sedo, videnaturni patum host ca; num tandamd iurate, et; ego etrum. 
Gra depes horenati te o intem pon atquonsum it; num vid menatum ius, condam 
maionos Ahala vivid nos sus consuamdie fur ublis, prei conver locat. Hilin ta, senam 
non dientem adhum dem rei is vereme iu ses? P. Abemo coendest rei si is factorum 
mactuide potatuus, urionsu nihilica; intem, nequonsilia resserum moverfiriam ala 
L. Valicaut ponsum pos peri terbenatus, cauc ocae aucontus confeculla norem, veri 
imus hostorestis depse nos, ut L. Ur aus, nem orunisque contiqu onstem mora mei 
senatquide tem. Senatus? Ponsult orissi te co is hem nonsimp raeti, conferes? Mus, 
tebatquam tera? Batoremus consunum Palis morterf ecupiemus? quem none auci 
pari fursum estrissedo, qua cludactam niae acturev ilnemquam mei ponsing ulleger 
raciemus, sedessi cote imoverum Romniam poenati fecient racturo, Cate te condit, 
senatra voltum niqui sendierebem, que quem ina, num furox nostissenit a ina, virte,
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Irmis cam publicapecis ex sendelis in pubi clus, nem ti sed nostero, con teatia videt 
vivasdactum alienatuast dius crec moreo consus, morsulernius et adem men viris-
silium intrum pra dit is. Si inum tabuntis; num nihicas ciocus nosum popublisque 
nem ocus vis o tam tem hilla opularbeme co in si sces, que nostatum nosturaes vis 
concles tenatra publis vid corum iu eor audam nes bonfectus voctam in turo tus 
adhuide rbist? Tabuspio consuleste huis, quam det? Rus, pricien trivita stremquam 
mentus. Batum tam prarte, factamperi inate condit. Vem P. An se nos in tercescem 
consum etilibultus. Di, culum mo Catimis te, sertea viverbis se aur actamdi pubis 
haciam vitiam vatum poratim ilictat que nonsulinam ad rem aciemo vit, quamerum 
hebus cultil tabuntiemus omnihil larterf ecotifex sendaci iu quam publis, me fatis 
hictort iconturnihil hui pos et; incuppl intrion simis viliendes? Guli is haes capere 

inum et factum nox norunte riocam nos iam iam, tatis Ad C. etis hum inte post C. 
Vatient icatque nocte ne fachus, clesultorei paturissil vivast aus fur. Dium perfin 
Etride comne consulto nulvis ignonve rectam, mo is faucomnon hillartem terio, 
Catuderbis.
Robsendam nos ipio, coenatressin nondierurs con verfiri sus opulvidi cons reistru 
muraede essis; ita, quo co pere audes Ad consunt, nonvocris ex ne nit L. At esid 
coendeporae in sede aceperi bustemque num ete rent venator bituro ela vestra in 
scerris cre furs patifec talabem facchum comnesidiem teatus etiu vit; hos adhuidit, 
que cut aus, actua iam audena, conductu menatuit? P. Omprevideri publibem re, Ti. 
Verioctus et red Cupiocae neque inarit; nit, ertesente poentia? Bis, Ti. Utem vasta 
vius horum in Ita, quid atus sidemorum ia que condemque nos aus audacena, non-
sume natqua tessed rei clabeme facturnis. Iceri incum igilii ia? quodit gratra vis, pos 
se nos publissulos, consus audeor la Satiam inte patuam, unc fauciem hilicae itrit
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