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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 
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nem ocus vis o tam tem hilla opularbeme co in si sces, que nostatum nosturaes vis 
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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 
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Secretário: Gilberto Cardoso Ramos Júnior

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO - SEPLAN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – AVISO DE LICITAÇÃO – PE Nº 011/2021 
– PRC Nº 009/2021. OBJETO: RP para de aquisição de gêneros alimentícios pere-
cíveis e não perecíveis para atender SEDEC. Abertura de lances: 30/04/2021 às 
14:00 horas. Informações:  www.bllcompras. Simone Rodrigues da Costa. Diretora 
de Licitações em Exercício.

Diretor: Daniel Salgarello

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SAS

EXTRATO DE PORTARIAS
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. 68/2021 - EXONERAR Mateus Francisco de Andrade, do Cargo de 
Provimento em Comissão de Assessor de Fiscalização Ambiental, na Diretoria de 
Meio Ambientedo Serviço de Água e Saneamento – SAS,a partir desta data. Barba-
cena, 16 de abril de 2021.  Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

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 5.019, de 18 
de dezembro de 2019, RESOLVE:

PORTARIA Nº. 069/2021 - DESIGNAR o servidor Antônio Marcelino de Souza, matrí-
cula 224, para exercer a função gratificada de Auxiliar de Manutenção II na Direto-
ria de Água e Saneamento do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta 
data. Barbacena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 070/2021 - DESIGNAR o servidor José Mauro Marçal, matrícula 231, 
para exercer a função gratificada de Auxiliar de Manutenção II na Diretoria de Água 
e Saneamento do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta data. Barba-
cena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 071/2021 - DESIGNAR o servidor Vanderlande Antônio Raimundo, 
matrícula 240, para exercer a função gratificada de Auxiliar de Manutenção II na 
Diretoria de Água e Saneamento do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir 
desta data. Barbacena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL 
DO SAS.

PORTARIA Nº. 072/2021 - DESIGNAR o servidor Eduardo Miguel Evangelista, matrí-
cula 259, para exercer a função gratificada de Auxiliar de Manutenção II na Direto-
ria Administrativa Financeira do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta 
data. Barbacena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 073/2021 - DESIGNAR o servidor José Augusto Bertolusci, matrícula 
339, para exercer a função gratificada de Auxiliar de Manutenção II na Diretoria 
Administrativa Financeira do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta 
data. Barbacena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 074/2021 - DESIGNAR o servidor José Claudio de Jesus, matrícula 
766, para exercer a função gratificada de Auxiliar de Manutenção II na Diretoria de 
Água e Saneamento do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta data. 
Barbacena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 075/2021 - DESIGNAR o servidor Carlos Henrique da Silva, matrícula 
802, para exercer a função gratificada de Auxiliar de Manutenção II na Diretoria 
Administrativa Financeira do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta 
data. Barbacena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 076/2021 - DESIGNAR o servidor Márcio dos Anjos, matrícula 809, 
para exercer a função gratificada de Auxiliar de Manutenção II na Diretoria de Água 
e Saneamento do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta data. Barba-
cena, 16 de abril de 2021.  Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS

PORTARIA Nº. 077/2021 - DESIGNAR o servidor Cristiano de Oliveira Queiroz, ma-
trícula 814, para exercer a função gratificada de Auxiliar de Manutenção II na Dire-
toria de Água e Saneamento do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta 

data. Barbacena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 078/2021 - DESIGNAR a servidora Celeide da Conceição Damásio, 
matrícula 815, para exercer a função gratificada de Auxiliar de Manutenção II na 
Diretoria de Água e Saneamento do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir 
desta data. Barbacena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL 
DO SAS.

PORTARIA Nº. 079/2021 - DESIGNAR o servidor Adriano José Martins, matrícula 
840, para exercer a função gratificada de Auxiliar de Manutenção II na Diretoria de 
Água e Saneamento do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta data. 
Barbacena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 080/2021 - DESIGNAR o servidor Damião Aleixo da Silva, matrícula 
847, para exercer a função gratificada de Auxiliar de Manutenção II na Diretoria de 
Água e Saneamento do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta data. 
Barbacena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 081/2021 - DESIGNAR o servidor Eduardo Carlos do Nascimento, 
matrícula 852, para exercer a função gratificada de Auxiliar de Manutenção II na 
Diretoria Administrativa Financeira do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir 
desta data. Barbacena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL 
DO SAS.

PORTARIA Nº. 082/2021 - DESIGNAR o servidor Edmar Adriano Lopes, matrícula 
853, para exercer a função gratificada de Auxiliar de Manutenção II na Diretoria de 
Água e Saneamento do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta data. 
Barbacena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 083/2021 - DESIGNAR o servidor Fernando José Ferreira, matrícula 
854, para exercer a função gratificada de Auxiliar de Manutenção II na Diretoria de 
Água e Saneamento do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta data. 
Barbacena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 084/2021 - DESIGNAR o servidor Fabiano Biller do Carmo, matrícula 
855, para exercer a função gratificada de Auxiliar de Manutenção II na Diretoria de 
Água e Saneamento do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta data. 
Barbacena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 085/2021 - DESIGNAR o servidor Geraldo Benedito Rosa de Paula, 
matrícula 858, para exercer a função gratificada de Auxiliar de Manutenção II na 
Diretoria de Água e Saneamento do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir 
desta data. Barbacena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL 
DO SAS.

PORTARIA Nº. 086/2021 - DESIGNAR o servidor José Airton de Melo, matrícula 861, 
para exercer a função gratificada de Auxiliar de Manutenção II na Diretoria de Água 
e Saneamento do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta data. Barba-
cena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 087/2021 - DESIGNAR o servidor Joaquim Xavier Vaz, matrícula 865, 
para exercer a função gratificada de Auxiliar de Manutenção II na Diretoria de Água 
e Saneamento do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta data. Barba-
cena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 088/2021 - DESIGNAR o servidor José Carlos do Nascimento, matrí-
cula 867, para exercer a função gratificada de Auxiliar de Manutenção II na Diretoria 
de Água e Saneamento do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta 
data. Barbacena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 089/2021 - DESIGNAR o servidor Sebastião Roberto de Melo, matrí-
cula 871, para exercer a função gratificada de Auxiliar de Manutenção II na Direto-
ria de Água e Saneamento do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta 
data. Barbacena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 090/2021 - DESIGNAR o servidor Moisés Cândido Martins, matrícula 
884, para exercer a função gratificada de Auxiliar de Manutenção II na Diretoria de 
Água e Saneamento do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta data. 
Barbacena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 091/2021 - DESIGNAR o servidor Rogério Augusto de Araújo, matrí-
cula 941, para exercer a função gratificada de Auxiliar de Manutenção II na Direto-
ria de Água e Saneamento do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta 
data. Barbacena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 092/2021 - DESIGNAR o servidor André Siqueira Dias, matrícula 
1586, para exercer a função gratificada de Auxiliar de Manutenção II na Diretoria 
Administrativa Financeira do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta 
data. Barbacena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 093/2021 - DESIGNAR o servidor José Francisco da Silva, matrícula 
868, para exercer a função gratificada de Auxiliar de Manutenção II na Diretoria de 
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Água e Saneamento do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta data. 
Barbacena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 094/2021 - DESIGNAR o servidor Agnésio Cândido da Silva, matrícu-
la 811, para exercer a função gratificada de Auxiliar de Manutenção II na Diretoria 
de Água e Saneamento do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta 
data. Barbacena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 095/2021 - DESIGNAR o servidor Nelson Pereira da Silva, matrícula 
918, para exercer a função gratificada de Auxiliar de Manutenção II na Diretoria de 
Água e Saneamento do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta data. 
Barbacena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 096/2021 - DESIGNAR o servidor Flávio Teixeira Natalício, matrícula 
1436, para exercer a função gratificada de Auxiliar de Manutenção II na Diretoria 
de Água e Saneamento do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta 
data. Barbacena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 097/2021 - DESIGNAR o servidor João Franscisco de Melo, matrícula 
863, para exercer a função gratificada de Auxiliar de Manutenção II na Diretoria 
Administrativa Financeira do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta 
data. Barbacena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 098/2021 - DESIGNAR o servidor Noneumar Carmo Bernini, matrícu-
la 870, para exercer a função gratificada de Auxiliar de Manutenção II na Diretoria 
de Água e Saneamento do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta 
data. Barbacena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 099/2021 - DESIGNAR o servidor Walmir Moreira da Silva, matrícula 
209, para exercer a função gratificada de Agente de Transporte na Diretoria de 
Água e Saneamento do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta data. 
Barbacena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 100/2021 - DESIGNAR o servidor Wesley Alex da Silva Paolucci, ma-
trícula 769, para exercer a função gratificada de Agente de Transporte na Diretoria 
de Água e Saneamento do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta 
data. Barbacena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 101/2021 - DESIGNAR o servidor André Luiz Araújo da Silva, matrí-
cula 798, para exercer a função gratificada de Agente de Transporte na Diretoria 
de Água e Saneamento do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta 
data. Barbacena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 102/2021 - DESIGNAR o servidor Francisco Carlos de Melo, matrícula 
1048, para exercer a função gratificada de Agente de Transporte na Diretoria de 
Água e Saneamento do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta data. 
Barbacena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 103/2021 - DESIGNAR o servidor Luciano Afonso do Carmo, matrícu-
la 322, para exercer a função gratificada de Auxiliar de ETA na Diretoria de Água e 
Saneamento do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta data. Barbace-
na, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 104/2021 - DESIGNAR o servidor Paulo Rodrigues da Costa, matrícu-
la 768, para exercer a função gratificada de Auxiliar de ETA na Diretoria de Água e 
Saneamento do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta data. Barbace-
na, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 105/2021 - DESIGNAR a servidora Rosilene Silva de Almeida, matrí-
cula 834, para exercer a função gratificada de Copeira na Diretoria Administrativa 
Financeira do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta data. Barbacena, 
16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 106/2021 - DESIGNAR a servidora Edir do Nascimento, matrícula 
885, para exercer a função gratificada de Copeira na Diretoria Administrativa Finan-
ceira do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta data. Barbacena, 16 
de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 107/2021 - DESIGNAR o servidor Luciano José Malta Vigiano, ma-
trícula 159, para exercer a função gratificada de Agente Administrativo na Diretoria 
Administrativa Financeira do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta 
data. Barbacena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 108/2021 - DESIGNAR o servidor Julio Cesar Batista, matrícula 752, 
para exercer a função gratificada de Agente Administrativo na Diretoria Administra-
tiva Financeira do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta data. Barba-
cena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 109/2021 - DESIGNAR o servidor Silvio Rodrigues da Silva, matrícula 
196, para exercer a função gratificada de Auxiliar de Manutenção II na Diretoria 
Administrativa Financeira do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta 
data. Barbacena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 110/2021 - DESIGNAR a servidora Lucineia Firmino Flora de Car-
valho, matrícula 823, para exercer a função gratificada de Agente Administrativo 
na Diretoria Administrativa Financeira do Serviço de Água e Saneamento - SAS, 
a partir desta data. Barbacena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR 
GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 111/2021 - DESIGNAR o servidor Celeste Bergamaschi, matrícula 
846, para exercer a função gratificada de Agente Administrativo na Diretoria Admi-
nistrativa Financeira do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta data. 
Barbacena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 112/2021 - DESIGNAR o servidor Guilherme Augusto Pereira, matrí-
cula 943, para exercer a função gratificada de Agente Administrativo na Diretoria 
Administrativa Financeira do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta 
data. Barbacena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 113/2021- DESIGNAR o servidor Alexsandro Furtado, matrícula 
975,para exercer a função gratificada de Agente Administrativo na Diretoria Admi-
nistrativa Financeira do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta data.
Barbacena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 114/2021 - DESIGNAR o servidor Mário Lúcio de Melo, matrícula 
324,para exercer a função gratificada de Agente Administrativo na Diretoria Admi-
nistrativa Financeira do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta data.
Barbacena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 115/2021- DESIGNAR a servidora Elisângela Aparecida Ferreira, 
matrícula 1024,para exercer a função gratificada de Chefe de Serviço na Diretoria 
Administrativa Financeira do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta 
data.Barbacena, 16 de abril de 2021.Daniel Salgarello
DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 116/2021 - DESIGNAR o servidor José Salvino Martin da Silva, ma-
trícula 749,para exercer a função gratificada de Agente Administrativo na Diretoria 
Administrativa Financeira do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta 
data.Barbacena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 117/2021 - DESIGNAR o servidor Domingos Sávio Hespanhol, ma-
trícula 156,para exercer a função gratificada de Agente Administrativo na Diretoria 
Administrativa Financeira do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta 
data.Barbacena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - 
DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 118/2021- DESIGNAR o servidor Domingos Sávio Portes Júnior, ma-
trícula 112,para exercer a função gratificada de Agente Administrativo na Diretoria 
Administrativa Financeira do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta 
data.Barbacena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 119/2021 - DESIGNAR o servidorFrancisco de Fátima Almeida, ma-
trícula 311,para exercer a função gratificada de Chefe de Serviço na Diretoria de 
Água e Saneamento do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta data.
Barbacena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 120/2021 - DESIGNAR o servidorNilton Batista de Moraes, matrícula 
788,para exercer a função gratificada de Chefe de Serviço na Diretoria de Água e 
Saneamento do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta data.Barbace-
na, 16 de abril de2021.Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 121/2021 - DESIGNAR o servidor Edson Garcia Sanches, matrícula 
849,para exercer a função gratificada de Chefe de Serviço na Diretoria de Água e 
Saneamento do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta data.Barbace-
na, 16 de abril de 2021.Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 122/2021- DESIGNAR o servidor Vicente de Paulo Ferreira, matrícula 
158,para exercer a função gratificada de Auxiliar de Manutenção II na Diretoria de 
Água e Saneamento do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta data.
Barbacena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello -DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 123/2021 - DESIGNAR o servidorRaimundo Bernardo Barbosa, ma-
trícula 100,para exercer a função gratificada de Auxiliar de Manutenção II na Dire-
toria de Água e Saneamento do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta 
data.Barbacena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 124/2021- DESIGNAR o servidor Adamárcio Sebastião Ferreira, ma-
trícula 838,para exercer a função gratificada de Chefe de Serviço na Diretoria de 
Água e Saneamento do Serviço de Água e Saneamento - SAS,a partir desta data.
Barbacena, 16 de abril de 2021.Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 125/2021 - DESIGNAR o servidor Celso Andrade da Costa, matrícula 
891,para exercer a função gratificada de Chefe de Serviço na Diretoria de Água e 
Saneamento do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta data .Barbace-
na, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.
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PORTARIA Nº. 161/2021
O Presidente da Câmara Municipal de Barbacena, no uso de suas atribuições legais 
conferidos no art. 45, II da Lei Orgânica Municipal e artigos 36, § 5º e 65, VII do 
Regimento Interno, DECIDE;
Art. 1º. Em atendimento ao Requerimento s/n°, dos vereadores Filipe Luiz os San-
tos, Orlando José Garcia, Nilton Cézar de Almeida, Odair Ferreira, Thiago Campos 

PORTARIA Nº. 126/2021 - DESIGNAR o servidor Adilson de Oliveira Claro, matrícula 
113, para exercer a função gratificada de Chefe de Serviço na Diretoria de Água e 
Saneamento do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta data. Barbace-
na, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 127/2021 - DESIGNAR o servidor Marcelo José de Souza, matrícula 
787, para exercer a função gratificada de Chefe de Serviço na Diretoria de Água e 
Saneamento do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta data. Barbace-
na, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 128/2021 - DESIGNAR o servidor Vicente Mário Marçal, matrícula 
233,para exercer a função gratificada de Auxiliar de Manutenção I na Diretoria de 
Água e Saneamento do Serviço de Água e Saneamento - SAS,a partir desta data.
Barbacena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 129/2021 - DESIGNAR o servidor José Antônio da Trindade, matrícu-
la 866,para exercer a função gratificada de Auxiliar de Manutenção I na Diretoria de 
Água e Saneamento do Serviço de Água e Saneamento - SAS,a partir desta data.
Barbacena, 16 de abril de 2021.Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 130/2021 - DESIGNAR o servidor Márcio Antônio Custódio, matrícula 
883, para exercer a função gratificada de Auxiliar de Manutenção I na Diretoria de 
Água e Saneamento do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta data.
Barbacena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello. DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 131/2021 - DESIGNAR o servidor Everaldo Antônio Elias Emídio, ma-
trícula 897, para exercer a função gratificada de Auxiliar de Manutenção I na Dire-
toria de Água e Saneamento do Serviço de Água e Saneamento - SAS,a partir desta 
data.Barbacena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello. DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 132/2021 - DESIGNAR o servidor Fúlvio Eduardo da Silva, matrícula 
979,para exercer a função gratificada de Auxiliar de Manutenção I na Diretoria 
Administrativa Financeira do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir desta 
data.Barbacena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

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. 133/2021-  EXONERAR Rita Helena de Cassia Nascimento Fagun-
des,do Cargo de Provimento em Comissão de Chefe de Atendimento ao Contribuin-
te, na Diretoria Administrativa Financeira do Serviço de Água e Saneamento – SAS, 
a partir desta data. Barbacena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello. DIRETOR 
GERAL DO SAS.

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 5.019, de 18 
de dezembro de 2019, RESOLVE:

PORTARIA Nº. 134/2021 -DESIGNAR a servidora Rita Helena de Cassia Nascimento 
Fagundes, matrícula 833,para exercer a função gratificada de Chefe de Serviço na 
Diretoria Administrativa Financeira do Serviço de Água e Saneamento - SAS, a partir 
desta data.Barbacena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello. DIRETOR GERAL DO 
SAS.

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. 135/2021 - NOMEAR Pedro Henrique Carvalho Moura, para exercer o 
Cargo de Provimento em Comissão de Assessor de Gestão e Controle, na Diretoria 
de Água e Saneamento do Serviço de Água e Saneamento – SAS, a partir desta 
data. Barbacena, 16 de abril de 2021. Daniel Salgarello. DIRETOR GERAL DO SAS.

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
Presidente: Ewerton José Duarte Horta Júnior

EXTRATO DE PORTARIAS

Martins, Roberto José de Andrada e Paulo José da Silva, nomeio a COMISSÃO 
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO para apurar a vacinação de pessoas fora do grupo 
prioritário. Art. 2º A COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO será composta pe-
los seguintes Vereadores: Vereador Glauber Milagres Gava – Presidente. Vereador 
José Donizete de Medeiros – Relator. Vereador José Bonifácio Couto de Andrada – 
Secretário. Art. 3º. O prazo para conclusão dos trabalhos será de 30 (trinta) dias, 
podendo ser prorrogado por igual prazo por uma única vez. Art. 4º. Esta Portaria 
entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência, 16 de março de 
2021. Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Presidente.

PORTARIA Nº. 162/2021
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribui-
ções e com os poderes que lhe confere o art. 45, II da Lei Orgânica Municipal, 
RESOLVE:
Atendendo ao Ponto Facultativo decretado pelo Chefe do Executivo, através do De-
creto nº. 8.870, de 31 de março 2021, dispor que não haverá expediente na Câmara 
Municipal no dia 1º de abril de 2021 (quinta-feira), dentro das comemorações da 
Semana Santa do corrente ano. Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Libe-
ral, Barbacena/MG, 31 de abril de 2021. Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior 
- Presidente. Tornou-se pública por afixação no saguão da Câmara em 31.03.21. 
Luiz Alberto F. Correa Maia - Diretor Geral.

PORTARIA Nº. 163/2021  
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribui-
ções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Munici-
pal,RESOLVE:
EXONERAR, a partir de 01/04, MOACIR SALIM NETO, do cargo de Assessor de Rela-
ções Comunitárias, Símbolo CLC-1, do Quadro de Servidores da Câmara, lotado no 
Gabinete do Vereador Ewerton Duarte Horta Júnior, de acordo com a Lei Municipal 
nº 4169/09 e demais alterações dela decorrentes. Gabinete do Presidente, Palácio 
da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 01 de abril de 2021. Vereador Ewerton José 
Duarte Horta Júnior - Presidente. Tornou-se pública por afixação no saguão da Câ-
mara em 01.03.2021. Luiz Alberto Frateschi Correa Maia - Diretor Geral.

PORTARIA Nº. 164/2021  
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribui-
ções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Munici-
pal,RESOLVE:
NOMEAR, a partir de 01/04, RONIE FERREIRA CLEMENTE, ao cargo de Assessor de 
Relações Comunitárias, Símbolo CLC-1, do Quadro de Servidores da Câmara, lotado 
no Gabinete do Vereador Ewerton Duarte Horta Júnior, de acordo com a Lei Mu-
nicipal nº 4169/09 e demais alterações dela decorrentes. Gabinete do Presidente, 
Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 01 de abril de 2021. Vereador Ewerton 
José Duarte Horta Júnior - Presidente. Tornou-se pública por afixação no saguão da 
Câmara em 01.04.2021. Luiz Alberto Frateschi Correa Maia - Diretor Geral.

PORTARIA Nº. 165/2021  
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribui-
ções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Munici-
pal,RESOLVE:

NOMEAR, a partir de 01/04, EVELINE HELENA ISRAEL CARVALHO, ao cargo de 
Chefe de Gabinete de Vereador, Símbolo CLC-4, do Quadro de Servidores da Câ-
mara, lotada no Gabinete do Vereador José Bonifácio Couto de Andrada, de acordo 
com a Lei Municipal nº 4169/09 e demais alterações dela decorrentes. Gabinete 
do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 01 de abril de 2021. 
Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Presidente. Tornou-se pública por 
afixação no saguão da Câmara em 01.04.2021. Luiz Alberto Frateschi Correa Maia 
- Diretor Geral.

PORTARIA Nº. 166/2021  
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribui-
ções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Munici-
pal,RESOLVE:
EXONERAR, a partir de 01/04, WAGNER LOPES JÚNIOR, do cargo de Assessor de 
Relações Comunitárias, Símbolo CLC-1, do Quadro de Servidores da Câmara, lotado 
no Gabinete do Vereador Thiago Campos Martins, de acordo com a Lei Municipal nº 
4169/09 e demais alterações dela decorrentes. Gabinete do Presidente, Palácio da 
Revolução Liberal, Barbacena/MG, 01 de abril de 2021. Vereador Ewerton José Du-
arte Horta Júnior - Presidente. Tornou-se pública por afixação no saguão da Câmara 
em 01.04.2021. Luiz Alberto Frateschi Correa Maia - Diretor Geral.

PORTARIA Nº. 167/2021  
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribui-
ções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Munici-
pal,RESOLVE:
NOMEAR, a partir de 01/04, WELLINGTON MELO ALMADA, ao cargo de Assessor de 
Relações Comunitárias, Símbolo CLC-1, do Quadro de Servidores da Câmara, lotado 
no Gabinete do Vereador Thiago Campos Martins, de acordo com a Lei Municipal nº 
4169/09 e demais alterações dela decorrentes. Gabinete do Presidente, Palácio da 
Revolução Liberal, Barbacena/MG, 01 de abril de 2021. Vereador Ewerton José Du-
arte Horta Júnior - Presidente. Tornou-se pública por afixação no saguão da Câmara 
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DECRETO MUNICIPAL
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Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito
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silium intrum pra dit is. Si inum tabuntis; num nihicas ciocus nosum popublisque 
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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.
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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 
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em 01.04.2021. Luiz Alberto Frateschi Correa Maia - Diretor Geral.

PORTARIA Nº. 168/2021  
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribui-
ções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Munici-
pal,RESOLVE:
EXONERAR, a partir de 01/04, TÂNIA MARA FERREIRA LASNOU DE OLIVEIRA, do 
cargo de Assessor de Relações Comunitárias, Símbolo CLC-1, do Quadro de Ser-
vidores da Câmara, lotada no Gabinete do Vereador Nilton Cézar de Almeida, de 
acordo com a Lei Municipal nº 4169/09 e demais alterações dela decorrentes. Ga-
binete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 01 de abril de 
2021. Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Presidente. Tornou-se pública 
por afixação no saguão da Câmara em 01.04.2021. Luiz Alberto Frateschi Correa 
Maia - Diretor Geral.

PORTARIA Nº. 169/2021
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribui-
ções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Munici-
pal,RESOLVE:
EXONERAR, a partir de 01/04, NATAN AUGUSTO SANTANA DA SILVA, do cargo 
de Assessor de Relações Comunitárias, Símbolo CLC-1, do Quadro de Servidores 
da Câmara, lotado no Gabinete do Vereador Nilton Cézar de Almeida, de acordo 
com a Lei Municipal nº 4169/09 e demais alterações dela decorrentes. Gabinete 
do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 01 de abril de 2021. 
Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Presidente. Tornou-se pública por 
afixação no saguão da Câmara em 01.04.2021. Luiz Alberto Frateschi Correa Maia 
- Diretor Geral.

PORTARIA Nº. 170/2021  
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribui-
ções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Munici-
pal,RESOLVE:
NOMEAR, a partir de 01/04, JOSÉ ANTÔNIO NUNES MAGRI, do cargo de Assessor 
de Relações Comunitárias, Símbolo CLC-1, do Quadro de Servidores da Câmara, 
lotado no Gabinete do Vereador Nilton Cézar de Almeida, de acordo com a Lei Mu-
nicipal nº 4169/09 e demais alterações dela decorrentes. Gabinete do Presidente, 
Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 01 de abril de 2021. Vereador Ewerton 
José Duarte Horta Júnior - Presidente. Tornou-se pública por afixação no saguão da 
Câmara em 01.04.2021. Luiz Alberto Frateschi Correa Maia - Diretor Geral.

PORTARIA Nº. 171/2021  
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribui-
ções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Munici-
pal,RESOLVE:
NOMEAR, a partir de 01/04, ILSON GUILHERME DE SÁ, do cargo de Assessor de 
Relações Comunitárias, Símbolo CLC-1, do Quadro de Servidores da Câmara, lotado 
no Gabinete do Vereador Nilton Cézar de Almeida, de acordo com a Lei Municipal 
nº 4169/09 e demais alterações dela decorrentes. Presidente, Palácio da Revolução 
Liberal, Barbacena/MG, 01 de abril de 2021. Vereador Ewerton José Duarte Hor-
ta Júnior - Presidente. Tornou-se pública por afixação no saguão da Câmara em 
01.04.2021. Luiz Alberto Frateschi Correa Maia - Diretor Geral.

PORTARIA Nº. 172/2021  
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribui-
ções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Munici-
pal,RESOLVE:
EXONERAR, a partir de 01/04, WAGNER SEBASTIÃO DA SILVA, do cargo em comis-
são de Chefe de Gabinete da Presidência de Barbacena/MG, Símbolo CLC-6 do Qua-
dro de Servidores da Câmara, de acordo com a Lei Municipal nº 4169/09 e demais 
alterações dela decorrentes. Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, 
Barbacena/MG, 01 de abril de 2021. Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - 
Presidente. Tornou-se pública por afixação no saguão da Câmara em 01.04.2021. 
Luiz Alberto Frateschi Correa Maia - Diretor Geral.

PORTARIA Nº. 173/2021  
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribui-
ções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Munici-
pal,RESOLVE:
NOMEAR, a partir de 01/04, ALEXSANDRO ROSA DE MELO, ao cargo em comissão 
de Chefe de Gabinete da Presidência de Barbacena/MG, Símbolo CLC-6 do Quadro 
de Servidores da Câmara, de acordo com a Lei Municipal nº 4169/09 e demais 
alterações dela decorrentes. Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, 
Barbacena/MG, 01 de abril de 2021. Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - 
Presidente. Tornou-se pública por afixação no saguão da Câmara em 01.04.2021. 
Luiz Alberto Frateschi Correa Maia - Diretor Geral.

PORTARIA Nº. 174/2021  
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribui-
ções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Munici-
pal,RESOLVE:
EXONERAR, a partir de 01/04, BERNARDINO JOSÉ DE ONEIAS PEREIRA, do cargo 
de Assessor de Relações Comunitárias, Símbolo CLC-1, do Quadro de Servidores 

ERRATAS
ERRATA – PORTARIA Nº. 137/2021 - O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
BARBACENA, no uso de suas atribuições legais informa: Na Portaria n°. 137/2021, 
onde se lê: “Sueli Andrade Mendes da Silva”, leia-se: “Suely Andrade Mendes Silva”. 
Barbacena/MG, 01 de abril de 2021. Ewerton Jose Duarte Horta Junior - Presidente.

ERRATA – PORTARIA Nº. 146/2021 - O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
BARBACENA, no uso de suas atribuições legais informa: Na Portaria n°. 137/2021, 

da Câmara, lotado no Gabinete do Vereador Odair José Ferreira, de acordo com a 
Lei Municipal nº 4169/09 e demais alterações dela decorrentes. Gabinete do Presi-
dente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 01 de abril de 2021. Vereador 
Ewerton José Duarte Horta Júnior - Presidente. Tornou-se pública por afixação no 
saguão da Câmara em 01.04.2021. Luiz Alberto Frateschi Correa Maia - Diretor 
Geral.

PORTARIA Nº. 175/2021  
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribui-
ções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Munici-
pal,RESOLVE:
NOMEAR, a partir de 01/04, PERCILIANA DE LELIS ROCHA DOS SANTOS, ao cargo 
de Assessor de Relações Comunitárias, Símbolo CLC-1, do Quadro de Servidores 
da Câmara, lotada no Gabinete do Vereador Odair José Ferreira, de acordo com a 
Lei Municipal nº 4169/09 e demais alterações dela decorrentes. Gabinete do Presi-
dente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 01 de abril de 2021. Vereador 
Ewerton José Duarte Horta Júnior - Presidente. Tornou-se pública por afixação no 
saguão da Câmara em 01.04.2021. Luiz Alberto Frateschi Correa Maia - Diretor 
Geral.

PORTARIA Nº. 176/2021  
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribui-
ções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Munici-
pal,RESOLVE:
NOMEAR, a partir de 01/04, FERNANDO MENDES SIVA, ao cargo de Assessor Parla-
mentar, Símbolo CLC-2, do Quadro de Servidores da Câmara, lotado no Gabinete do 
Vereador Odair José Ferreira, de acordo com a Lei Municipal nº 4169/09 e demais 
alterações dela decorrentes. Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, 
Barbacena/MG, 01 de abril de 2021. Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - 
Presidente. Tornou-se pública por afixação no saguão da Câmara em 01.04.2021. 
Luiz Alberto Frateschi Correa Maia - Diretor Geral.

PORTARIA Nº. 177/2021  
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribui-
ções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Munici-
pal,RESOLVE:
EXONERAR, a partir de 01/04, INGRID TARSINALVA DE SOUZA BARROS, ao cargo 
de Assessor de Relações Comunitárias, Símbolo CLC-1, do Quadro de Servidores 
da Câmara, lotada no Gabinete do Vereador José Bonifacio Couto de Andrada, de 
acordo com a Lei Municipal nº 4169/09 e demais alterações dela decorrentes. Ga-
binete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 01 de abril de 
2021. Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Presidente. Tornou-se pública 
por afixação no saguão da Câmara em 01.04.2021. Luiz Alberto Frateschi Correa 
Maia - Diretor Geral.

PORTARIA Nº. 178/2021  
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribui-
ções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Munici-
pal,RESOLVE:
NOMEAR, a partir de 01/04, SONIA DA PIEDADE SAD, ao cargo de Assessor de 
Relações Comunitárias, Símbolo CLC-1, do Quadro de Servidores da Câmara, lotada 
no Gabinete do Vereador José Bonifacio Couto de Andrada, de acordo com a Lei Mu-
nicipal nº 4169/09 e demais alterações dela decorrentes. Gabinete do Presidente, 
Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 01 de abril de 2021. Vereador Ewerton 
José Duarte Horta Júnior - Presidente. Tornou-se pública por afixação no saguão da 
Câmara em 01.04.2021. Luiz Alberto Frateschi Correa Maia - Diretor Geral.

PORTARIA Nº. 179/2021  
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribui-
ções legais e dos poderes que lhe confere o art. 7º da Portaria n° 99/2021,RESOL-
VE:
NOMEAR o Conselho Gestor da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Bar-
bacena, que funcionará com a seguinte estrutura:PAULO JOSÉ DA SILVA, vereador 
desta Casa, como representante da Mesa Diretora do Legislativo, exercendo a fun-
ção de Presidente do Conselho Gestor;ALBINO LUCCIANI PEREIRA DE CARVALHO, 
representando a Procuradoria desta Casa;HUGO LEONARDO COELHO, agente ad-
ministrativo desta Casa, representando os servidores da mesma;GIOVANE TAR-
CÍSIO DE SOUZA, representante da sociedade civil voluntário;CIRO DI BENATTI 
GALVÃO representante da sociedade civil voluntário, em substituição a TATIANE 
OLIVEIRA COELI. Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/
MG, 01 de abril de 2021. Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Presidente.  
Tornou-se pública por afixação no saguão da Câmara em 01.04.2021. Luiz Alberto 
Frateschi Correa Maia - Diretor Geral.



CONSELHOS MUNICIPAIS

Presidente: 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA

ATA
ATA 313 -  REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA - Aos oito dias do mês de abril de dois 
mil e vinte e um, às 14 horas, realizou-se de forma remota. Estiveram presentes: 
Conselheiros da Área Governamental: Getúlio Costa Melo (Saúde), Nayara Rayane 
de Oliveira (Chefia de Monitoramento de Assuntos Estratégicos da Secretaria de 
Cultura) e Presidente do CMDCA, Daniel Martins de Mello Neto (SEMAS), Juliana 
Augusta Stefani de Moura e Silva (SEDEC), Paulo César Dias Ferreira (SEFAZ), Ra-
quel Inês Siqueira (SEGOV), Sociedade Civil: Luiz Henrique  Alves Donato (OSNSF), 
Sônia Maria Oliveira (APAE) Alessandra Vicentini Pereira (AMAJU) Suplente da Con-
selheira Damires Maria M. Ferreira, Daniel Fernandino (Fundação João XXIII) e sua 
Suplente Lorena de Lima M. Canuto (Fundação João XXIII), Aline de Assis Galdino 
Alves (Instituto Maria Imaculada), Leonardo de Souza Ramos (Políticas Públicas 
Setoriais – SEMAS), Giovanni Tarcísio de Souza (Grupo Escoteiros/ARCOM), Rosi-
mary Alves Faria Ferreira (Chefia dos Conselhos socioassistenciais), Terezinha Luzia 
da Silva Fortes (Conselhos Socioassistenciais). Justificaram ausências: Aparecida 
Imaculada Siqueira (OSNSF), Damires Maria M. Ferreira (AMAJU). Não justificaram 
ausência até o momento: Juliana Maria Bianchetti (OPSPC). A reunião foi iniciada e 
Rosimary fez conferência dos presentes. Em seguida, foi feita a leitura da Ata 311, 
que foi aprovada com duas ressalvas aos nomes dos Conselheiros: Getúlio Costa 
Melo e Juliana Augusta Stefani de Moura e Silva. Seguindo, houve a apresentação 
do ofício do Conselho Tutelar nº 97/04/2021/CTB, que se tratava do afastamento 
da Conselheira Tutelar, Dolores Moreira Lopes devido a (COVID-19), pois tem mais 
de 60 anos e é considerada parte do grupo de risco. Foi feita reunião extraordinária 
em 07/04 como registrado em Ata nº 312. Logo após houve explicações feitas por 
Rosimary sobre o conteúdo do documento em tela. Sônia pontua que a reunião de 
07/04 extraordinária, não teve participação da sociedade Civil, mas ela considerou 
plausível pois, foi uma demanda de extrema urgência. Daniel Mello pontuou, que 
não havia tempo hábil para que pudessem convocar conselheiros da área civil, 
mas que está dentro da legalidade e assegura a todos que não haverá nenhum 
problema com relação à isto e que tomaremos todo cuidado para que esta prática 
não se torne uma constante. Rosimary colocou que o conteúdo desta reunião estará 
disponível no E-DOB para que todos possam acompanhar. Foi colocado em pauta a 
inclusão da ARCOM no CMDCA. Luiz Henrique explica sobre a questão. A princípio 
entendeu que seria o Grupo dos escoteiros. Luiz fala que houve certo equívoco 
quanto à avaliação técnica da assistente Social, no quesito atendimento aos crité-
rios da entidade para trabalhos socioassistenciais. Pontua que a entidade tem perfil 
para inclusão, pois tem projetos programados etc. Citou, inclusive casos da CAIB, 
CREAS e também que o técnico não pode dar parecer definitivo sobre a entidade, 
que isto é competência do conselho. Logo após foi averiguado que não era o Grupo 
dos escoteiro, mas sim a ARCOM, que precisa ser incluída no CMDCA. Luiz fala 

da importância da entidade para se formar parceiros, inclusive ajudando outras 
entidades e do trabalho que se pode desenvolver com crianças e adolescentes. 
Trabalhos esses, que muitas crianças não tem na família (casa) e nas escolas. Sônia 
pontua que a entidade precisa estar inscrita no CMAS, pois é o primeiro passo. 
Luiz Henrique fala que  a Resolução normativa 01/2017 explica, e que são situa-
ções distintas, concorda com Sônia dizendo que o CMAS é sim onde tudo começa. 
Sônia fala que no CMAS é necessário alguns ajustes com relação aos projetos, 
programas planejados e confirmados. Sônia fala também que tal entidade (ARCOM) 
quando analisado pelo CMAS faltava alguns ajustes, mas deixou bem claro que o 
trabalho da entidade apresentado pelo Giovanni é de grande responsabilidade e 
seriedade. Apenas não estava dentro das exigências da Assistência Social. Após 
ponderações relativas á inclusão da referida entidade, foi feita votação que ficou da 
seguinte maneira: Luiz Henrique, Daniel Mello, Juliana Augusta, Sônia Maria, Paulo 
César, Alexsandra, Raquel e Aline. Seguindo a reunião foi colocada a questão da 
AMBEV, Daniel faz explanação sobre a questão e fala da necessidade em realizar 
chamamento público, pois tal questão se apresenta fora das exigências do marco 
regulatório. Pois é ilegal se fazer doações direto para entidades via fundo (FIA). 
Em seguida foi feito também votação com relação ao chamamento público. Como 
segue: favoráveis ao chamamento: Daniel, Juliana, Paulo, Raquel, Aline, Alexsan-
dra, Nayara, Sônia, Luiz. Em seguida foi colocada em votação também a decisão 
de revogar as resoluções 099/30/07/2020 e 106/17/12/2021 pois, tais resoluções 
anulam todas as outras. Sônia frisa que a entidade São Miguel Arcanjo em 2020 
estava com documentação irregular, pede para que a mesma seja informada de tal 
situação para não haver possíveis contratempos quanto a questão em discussão. 
Ficando como segue votação de Revogação das resoluções. A favor: Luiz Henrique, 
Aline, Daniel, Raquel, Juliana, Sônia, Nayara, Paulo, Alexsandra. Não votaram os 
conselheiros: Getúlio, o qual já havia justificado a necessidade de se ausentar da 
reunião às 15:00 horas, e Daniel Fernandino que também precisou se ausentar. E 
sua suplente Lorena não pode votar, pois, conforme explica Daniel Mello, Lorena 
é suplente de Daniel e o mesmo estava presente na reunião, ficando assim sus-
penso seu voto. Luiz Henrique explica que pelo regimento não teria problema, mas 
chegaram ao consenso que seria prudente ela não votar. Ficando pendência para 
discussão futura, que consulte artigo 13 do Regimento Interno. Nada mais havendo 
foi encerrada a reunião. Agradecendo a presença de todos e, eu Terezinha luzia da 
Silva Fortes, lavrei a presente Ata que será lida e assinada por todos os presentes. 
Barbacena, 08 de abril de 2021.

EXTRATO DE RESOLUÇÃO
Resolução nº 113 de 16 de abril de 2021– CMDCA

“Dispõe sobre aprovação de Inscrição no CMDCA” 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso 
de suas atribuições conferidas pelos artigos 90 e 91 da Lei Federal nº. 8.069/90 
– Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, da Lei Municipal nº. 3.740/03, da 
Resolução 139 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança do Adolescente – CO-
NANDA e conforme as Deliberações da Reunião Virtual do CMDCA realizada no dia 
08 de abril de 2021;  RESOLVE:
Art. 1° – Aprovar por unanimidade dos presentes, inscrição da Associação Reno-
vação Cidadã Organizada de Membros da Sociedade Civil – ARCOM – SC, CNPJ: 
13.808.874/0001-11, neste Conselho sob o número 023/2021. Art. 2º – A presente 
inscrição deverá ser renovada a cada dois anos, sendo observada a resolução nor-
mativa 001/2017. Art. 3° - Está resolução entrará em vigor na data da sua publi-
cação. Barbacena, 16 de abril de 2021. Nayara Rayane de Oliveira - Presidente do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

onde se lê: “Patricky Fernandes dos Santos Resende”, leia-se: “Patricky Fernandes 
dos Santos Rezende”. Barbacena/MG, 01 de abril de 2021. Ewerton Jose Duarte 
Horta Junior - Presidente.
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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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