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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 
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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SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SAS

LEI MUNICIPAL
Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito
LEI Nº 5.069

“Dispõe sobre a afetação de bem imóvel pertencente ao patrimônio público muni-
cipal ao Poder Legislativo.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, 
em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o imóvel de propriedade do Município, constante de um terreno urba-
no com área total de 661,00m² (seiscentos e sessenta e um metros quadrados), 
registrado sob a Matrícula nº 37.263, Livro 2, do Ofício do 1º Registro de Imóveis 
da Comarca de Barbacena, descaracterizado de sua condição de bem dominical, e 
afetado ao uso especial da Câmara de Vereadores do Município de Barbacena, para 
fins de construção da sede própria do Poder Legislativo.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere o caput deste artigo, encontra-se situado 
na Avenida Higino Teixeira de Carvalho, Bairro Monsenhor Mario Quintão, Lote de 
terreno nº 3, medindo 661,00 m² (seiscentos e sessenta e um metros quadrados), 
com as seguintes medidas e confrontações: 27,60m (vinte e sete metros e sessenta 
centímetros) de frente para a avenida Higino Teixeira de Carvalho; 26,40m (vinte e 
seis metros e quarenta centímetros) de fundos, confrontando com área remanes-
cente de Vínculo Consultoria e Empreendimentos Imobiliários LTDA – EPP; 33,40m 
(trinta e três metros e quarenta centímetros) do lado esquerdo, confrontando com 
o lote 2; 20,90m (vinte metros e noventa centímetros) do lado direito, confrontando 
com a Rua Professor Magnus Melo.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 19 de fevereiro de 2021;
179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.

Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal

(Projeto de Lei nº 009/2021 – Autoria do Executivo Municipal)

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 nº 4.968, 
de 23 de outubro de 2019, e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Mu-
nicípio de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 22.549 - EXONERAR Diogo Soares Assumpção, do Cargo de Provi-
mento em Comissão de Chefe de Concessões e Posturas, da Chefia de Fiscalização, 
da Diretoria de Receita - DIRE, na Secretaria Municipal de Fazenda - SEFAZ, a partir 
desta data. Barbacena, 19 de fevereiro de 2021.

PORTARIA Nº 22.550 - NOMEAR Marcelle Cristina de Souza e Silva para exercer o 
Cargo de Provimento em Comissão de Chefe de Concessões e Posturas, da Chefia 
de Fiscalização, da Diretoria de Receita - DIRE, na Secretaria Municipal de Fazenda 
- SEFAZ, a partir desta data. Barbacena, 19 de fevereiro de 2021.

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, II, da Constituição do 
Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 22.551 -  EXONERAR Túlio José Fiorino, do Cargo de Provimento em 
Comissão de Assessor de Fiscalização, na Chefia de Fiscalização, na Diretoria de 
Regulação Urbana, na Secretaria Municipal de Obras Públicas, a partir desta data. 
Barbacena, 19 de fevereiro de 2021.

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 5.005, de 27 de novembro de 2019; e na forma do art. 26, inciso II, da Consti-
tuição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 22.552 - NOMEAR Túlio José Fiorino, para exercer o Cargo de Provi-
mento em Comissão de Assessor de Expediente, na Diretoria de Administração, na 
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, a partir desta data. Barbacena, 19 
de fevereiro de 2021.

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 4.153, de 2008, alterada pela Lei nº 4.450, de 2012; e na forma do art. 26, inciso 
II da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 22.553 - 1 – REVOGAR as designações dos representantes da área 
governamental do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico de Bar-
bacena - COMPHA contidas na Portaria nº 21.889, de 30.09.2020. 2 – DESIGNAR 
para compor o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico de Barbacena 
- COMPHA, na qualidade de representantes da área governamental, os seguintes 

ERRATA

EXTRATO DE RESCISÃO
Rescisão do contrato de Direito Público nº 138/2018. Primeiro Rescindente: SAS - 
Serviço de Água e Saneamento. Segundo Rescindente: JÂNIO SEBASTIÃO DE CAR-
VALHO. Fundamento Legal: Lei nº 3.245/95. Objeto: Rescisão unilateral, a pedido 
do contratado, a partir de 01/02/2021. Data da Assinatura: 01 de fevereiro de 2021.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
1° Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n° 031/2019. Contratante: Serviço de 
Água e Saneamento – SAS. Contratado: FABIANA COELHO NASCIMENTO. Objeto: 
Aditar o contrato supramencionado, para prorrogá-lo em até 24 (vinte e quatro) 
meses, a partir de 12 de fevereiro de 2021. Data da Assinatura: 12 de fevereiro 
de 2021.

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

Na publicação no e-dob do Município de Barbacena do dia 04/02/2021, Extrato de 
Portaria, Portaria N° 047/2021, onde se lê:”Benvindo Nazaré Ferreira, matrícula 
299;” leia-se: “Benvindo Nazaré Ferreira, matrícula 299,que a presidirá;”, manten-
do-se os demais termos.

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
Presidente: Ewerton José Duarte Horta Júnior

RESUMO DE ATAS

ATA 073/2020 - 069ª Sessão Ordinária – 01.12.20 – 2º Período – 4º Ano da Legis-
latura. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário “ad hoc”: 
Vereador Nilton César de Almeida. Vereadores Presentes: Conforme registro em li-
vro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30 “Conselho aos 
Jovens: doce é a luz e aos olhos agrada ver o sol, ainda que o homem viva por 
muitos anos aproveite-os, todos, mas pensem nos dias tenebrosos, que serão mui-
tos.” I - Leitura e Discussão da Ata: - Ata 064/2020 – Aprovada por unanimidade. 
- Ata 065/2020 – Aprovada por unanimidade. - Ata 066/2020 – Aprovada por una-
nimidade. - Ata 067/2020 – Aprovada por unanimidade. II – Leitura da Correspon-
dência e Comunicações: - Não houve. Nesse momento o senhor presidente comu-
nicou ter recebido a correspondência no dia 18 de dezembro assinado pela Doutora 
Ester Andrade do Vale, encaminhando para Câmara de vereadores um exemplar da 
revista Sentinela anunciando o Reino de Deus e foi pedido que fosse comunicado 
aos vereadores dando conhecimento a casa.  Ressaltou que por ser apenas um 
exemplar ficará em seu gabinete para conhecimento dos demais. III – Apresenta-
ção de Proposições: - Do vereador Nilton César: -Indicação nº 330/2020 – Solicita 
que o Sr. Prefeito encaminhe a presente indicação à SEMOP – Secretaria Municipal 
de Obras e à Empresa Construções e Montagem Ltda DCM afim de que seja provi-
denciada a troca das lâmpadas na Rua José Ferreira Sobrinho, no bairro Diniz II; - 
Indicação nº 336/2020 – Solicita ao Sr. Prefeito encaminhe a presente indicação à 
SEMOP – Secretaria Municipal de Obras e à Brasil Construções e Montagens Ltda. 
afim de que seja providenciada a colocação de postes e lâmpadas nas proximidades 
do Sítio Capelinha, no Pombal. - Do vereador Edson Rezende: - Indicação nº 
251/2020 – Solicita ao Sr. Prefeito a implantação de linhas de ônibus nos seguintes 
trajetos e horários: de Barbacena para a localidade do Ponto Chique, às 9hs, às 
15hs e às 22h30; de Ponto Chique para Barbacena, às 10hs, às 16h e às 23h30, a 
fim de garantir maior flexibilidade aos moradores de Ponto Chique no transporte. - 
Do vereador Milton Roman: - Indicação nº 335/2020 – Solicita ao Sr. Prefeito, que 
encaminhe mensagem acompanhada de projeto de lei propondo o nome Cel. Antô-
nio Orlando de Freitas para a atual Rua Projetada “D” do loteamento Residencial 
Imperial no bairro Roman. Com a palavra pela ordem o vereador Thiago Martins 
disse ter uma questão muito preocupante para comentar no dia de hoje.  Afirmou 
ter sido procurado por uma moradora de rua, que alega estar sendo ameaçada de 
morte no centro da cidade e que a mesma teria informado que o morador de rua 
assassinado recentemente seria um transexual que foi morto por razões de homo-
fobia.  Está trazendo essa informação para a Câmara para que as demais autorida-

membros: TITULARES: . Alexandre Braga Soares, . Tarcísio Ferreira Pereira, . Rô-
mulo Stefani Filho. SUPLENTES: . Jefferson Viana Valentim de Carvalho, . Martim 
José Lopes da Silva, . Cristiane Cleres Campos. 3 – DISPOR que a presente Portaria 
entre em vigor na data de sua publicação. Barbacena, 19 de fevereiro de 2021.
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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

as razões da falta de assistência social e também pedir à polícia civil que investigue 
os fatos, pois precisa de ação e não de discursos. O Presidente da Câmara disse que 
a sua assessoria entrará em contato com as autoridades para saber o que está 
acontecendo. PROJETO PROTOCOLADO NA CASA - Veto Parcial ao Proj. Lei nº. 
047/2020 – Fixa o subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais 
para a Legislatura 2021/2024 e dá outras providências. – Aut. Executivo. SEGUNDA 
PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h21 Discussão e Votação de Projetos Com 
a palavra pela ordem o vereador Nilton solicitou a verificação de quórum. Realizada 
a chamada nominal estavam presentes os vereadores Amarílio Andrade, Edson Re-
zende, Flávio Maluf, José Antônio, Milton Roman, Nilton César e Vânia Castro e por 
não haver Quorum para votação o Sr. Presidente encerrou a presente sessão às 
20h23. 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 Se-
cretário. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário “ad hoc”: 
Vereador Nilton César de Almeida.

ATA 074/2020 - 070ª Sessão Ordinária – 03.12.20 – 2º Período – 4º Ano da Le-
gislatura. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário “ad hoc”: 
Vereador Nilton César de Almeida. Vereadores Presentes: Conforme registro em 
livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30 “Cantai alegre-
mente a Deus, nossa fortaleza; celebrai o Deus de Jacó.” (Salmos 81:1). I - Leitura 
e Discussão da Ata: - Ata 068/2020 – Aprovada por unanimidade. - Ata 069/2020 
– Aprovada por unanimidade. - Ata 070/2020 – Aprovada por unanimidade. II – Lei-
tura da Correspondência e Comunicações: - Não houve. SEGUNDA PARTE – ORDEM 
DO DIA – HORÁRIO: 19h42 Discussão e Votação de Projetos. REDAÇÃO FINAL 
– REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA. Proj. de lei nº 043/2020 – Altera dis-
positivos das leis nº 2.399, de 1989, nº 3.241, 3.246, 3.247, de 1995, 4.239, de 
2009, 4.504 e 4.508 de 2013, com a finalidade de simplificar procedimentos para 
o licenciamento de atividades econômicas. – Aut. Executivo – PRAZO VENCIDO EM 
28.10.2020. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. PRIMEIRA DIS-
CUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI. Proj. de lei nº 016/2020 – Dispõe sobre a 
presença de doulas durante o período de trabalho de parto, parto e pós-parto nas 
maternidades, casas de parto e estabelecimentos hospitalares congêneres situados 
no município bem como nas consultas e exames de pré Natal, sempre que solicitado 
pela parturiente. – Aut. Vereadores Carlos Augusto Soares do Nascimento e Edson 
Rezende. Com a palavra para discutir o projeto o vereador Carlos Du explicou que a 
doula não seria uma parteira e tão pouco uma enfermeira, se trata de uma profis-
sional de saúde que assiste às parturientes na hora do parto. E citou que já tem em 
mente um projeto interessante para a cidade incluindo a implementação das doulas 
no momento do parto. Com a palavra para discutir o projeto o vereador Edson 
Rezende explicou que doula é uma pessoa que possui conhecimento especializado 
para o momento do parto, não só sobre o procedimento em sim, mas também da 
realização de exercícios para a realização do parto. E essa profissional somente 
estará presente se a parturiente solicitar. Caso ela não queira a presença da doula, 
poderá estar acompanhada de outra pessoa de sua confiança. Mas disse que a 
doula é uma profissional que fará muita diferença para as parturientes no momento 
do parto. Encerrada a discussão o projeto foi colocado em votação e foi APROVADO 
PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Proj. de lei nº 037/2020 – Dispõe sobre 
a criação do Fundo Municipal de Patrimônio Artístico e Cultural de Barbacena. – 
FUNDAC e dá outras providências. – Aut. Executivo. Com a palavra para discutir o 
vereador Edson Rezende disse que o presente projeto é importante e que ele segue 
o modelo encaminhado pelo Ministério Público. Porém, quando o Executivo enviou 
o projeto acabou fazendo confusão entre os fundos e isso foi encaminhado para o 
IBAM avaliar. Após retorno do IBAM verificou-se ainda a falta de menção no projeto 
sobre o ICMS cultural que deve cair diretamente no fundo. E por essa razão, ele 
apresentará emendas a fim de corrigir essa falta. Não deu tempo de protocolar no 
dia de hoje e por isso ele pedirá vistas para que possa apresentar as emendas na 
próxima reunião. Encerrada a discussão foi solicitada vista pelo vereador Edson 
Rezende. VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR EDSON REZENDE. Com a palavra pela 
ordem o vereador Carlos Du informou que o Executivo já encaminhou o substitu-
tivo do projeto. Com a palavra o vereador Edson disse já ter visto o substitutivo e 
que mesmo assim será necessário fazer emendas. PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO - EM BLOCO: 01.12.20 – APROVADAS PELA UNANIMIDADE DOS PRESEN-
TES. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 
21H30 Não havendo oradores inscritos e nada mais havendo a tratar o sr. Presiden-
te declarou encerrada a presente sessão às 21h47 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 075/2020 - 071 Sessão Ordinária – 10.12.2020 - 2º. Período - 4º. Ano da 
Legislatura. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretária: 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 Jorge 
Emídio.

des e os vereadores fiquem cientes do que está acontecendo e especialmente to-
mem a providências cabíveis.  Afirmou não ser possível que agora a cidade passa a 
ter homicídios em razão de homofobia. Falou ainda que tentou se comunicar com o 
CRAS na noite de hoje, mas não obteve sucesso porque o mesmo estava fechado e 
a moradora de rua não tem onde passar a noite. Isso em razão da ingerência deixa 
atual governo que só fez o pior.  questionou O que poderia ser feito com essa moça 
que é moradora de rua e tem sofrido ameaças de morte sendo que o governo Mu-
nicipal não tem feito nada nem mesmo seu papel. E cobrou publicamente que al-
guém olhe essa situação de perto.  Lamenta essa situação e espera que não se 
trate mesmo de um crime de homofobia pois este é um crime de ódio.  Pediu mais 
atenção das autoridades policiais e das autoridades assistenciais, para que fiquem 
atentas a essa situação pois ele ficará em cima, cobrando uma posição sobre essa 
questão.  Se for preciso, irá encaminhar denúncia as comissões de direitos huma-
nos. Com a palavra pela ordem o vereador José Antônio Complementou O que teria 
sido dito pelo vereador Thiago Martins.  que o prefeito se vangloriou de ter feito o 
pagamento dos funcionários em dia durante esses quatro anos, porém ao chegar 
no cemitério municipal se deparou com os servidores trabalhando sem nenhuma 
condição de salubridade sem uniforme de quadro 100 equipamento de proteção 
individual.  O mesmo que os animais de rua, que estão há quatro anos pelas ruas 
sem que nada tenha sido feito por eles. Os servidores que trabalham na coleta de 
lixo também estão trabalhando há quatro anos sem equipamentos de proteção in-
dividual, além de tantas outras promessas feitas pelo prefeito e que não foram 
cumpridas. Para ele, o Prefeito é mentiroso e aconselhou que a moça que está 
sendo perseguida, se esconda por alguns dias. Disse que se depender deste Prefei-
to ela não será socorrida, por que esse prefeito sequer realizou capinas pelas ruas 
da cidade.  E espera que o Carlos Du, ao assumir a prefeitura, possa trabalhar de 
forma diferente, afinal é um homem bom que tem Deus no coração. Com a palavra 
pela ordem o vereador Milton Roman deu os parabéns ao Almir do Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais que ganhou as eleições para presidência do sindica-
to.  Afirmou que mais uma vez venceram os poderosos que pretendiam assumir o 
Sindicato, e que a chapa era formada, majoritariamente, por membros do PSD. A 
vitória é dos Servidores que estarão bem representados, ele como Servidor Público 
Tá certo disso. O senhor presidente também parabenizar o Almir pela vitória nas 
eleições para o sindicato dos servidores públicos municipais. Com a palavra pela 
ordem o vereador Thiago Martins perguntou se os demais colegas vereadores se 
lembram que ele mencionou o caso de assassinato contra o morador de rua e ele 
fez a colocação aqui e os demais colegas estão seguindo com a reunião como se 
nada tivesse sido falado.  Agradeceu ao presidente por ter lhe dado espaço para 
colocar a situação, mas ele fica assustado quando os demais colegas fingem que 
nada está acontecendo. Está realmente espantado que nada tenha sido falado pe-
los demais colegas. Afinal uma pessoa morreu e a outra está sendo ameaçada de 
morte. Perguntou o que a Câmara estaria disposta a fazer para resolver isso pois 
são representantes de todos os cidadãos não só de uns. E afirmou que estava co-
brando uma posição da Câmara Municipal para que todos entendam que Barbacena 
não é a casa da mãe Joana. E se alguém comete um crime tem que ser responsa-
bilizado por esse crime. Pediu um pouco mais de humanidade aos demais colegas e 
uma ajuda para resolver a situação da moça que está sendo ameaçada, porque 
agora foi uma moradora de rua e no futuro pode vir a ser um filho ou parente de 
um de vocês.  Pediu ainda que a situação do albergue seja revista pois é realmente 
um problema não ter onde essas pessoas passarem à noite e pediu ajuda dos de-
mais vereadores para resolver a situação pois ele não quer ser responsável pela 
morte de ninguém. Com a palavra pela ordem a vereadora Vânia esclareceu que 
aqui na Câmara ninguém é omisso e também é solidária a situação. Não está sendo 
a omissa e perguntou qual é a solução que o vereador Thiago teria para apresentar? 
Por que não basta criticar, tem que haver a colocação e a apresentação de algo 
palpável para que seja feito. O fato dos vereadores ficarem calados não significa 
que não se importem, são todos solidários mas espera que o vereador Thiago apre-
sente uma solução, pois é preciso partir de algum ponto.  Às vezes o silêncio signi-
fica reflexão sobre a situação para que possam resolver aquilo que é da competên-
cia deles enquanto vereadores. Sabe que é uma coisa bárbara, mas não por que 
ficou calada acha que a situação é normal, é preciso ver o que pode ser feito. E já 
deixou informado que amanhã ela irá acionar o seu assessor jurídico para saber 
melhor dos fatos e entender o que podem fazer como vereadores, seja com apre-
sentação de uma comissão, seja com outra solução como uma denúncia, por exem-
plo. Mas não é por aí, ficar calado não significa consentir, apenas uma pausa para 
reflexão, para tomar uma atitude sobre o ocorrido. E se colocou à disposição para 
saber de toda a situação. Com a palavra pela ordem o vereador Edson Rezende 
explicou que o relato feito pelo vereador Thiago Martins sobre a situação da mora-
dora de rua é realmente grave, mas ele está em silêncio refletindo sobre o que fazer. 
Pois é grave, mas é necessário apresentar uma proposta razoável, apresentar uma 
proposta de chamamento do secretário de assistência social, seja uma denúncia ao 
Ministério Público. Aproveitou para que o atual governo não fez nenhuma política 
pública de Assistência Social, sem falar da situação da pandemia. E realmente não 
sabe qual a melhor solução para essa questão, tão somente entende que o melhor 
a ser feito é chamar o secretário de assistência social para uma conversa e poste-
riormente apresentar uma denúncia ao Ministério Público. Com a palavra pela or-
dem pela segunda vez com o vereador Thiago Martins explicou que as pessoas 
muitas vezes separam aquilo que querem ou não ouvir por isso fará um pedido di-
recionado ao Presidente da Casa para que entre em contato com a polícia a fim de 
entender e descobrir o que está acontecendo. Ele não quer que uma comissão seja 
montada, pois a situação requer urgência. Inclusive, ele sairá da reunião ao final 
para ir verificar a questão da moradora de rua.  Ressaltou ser preciso que analisem 
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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
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ATA 076/2020 - 072ª Sessão Ordinária – 15.12.20 – 2º Período – 4º Ano da Legis-
latura. Presidente em exercício: Vereador Ewerton José Horta Duarte Júnior. Secre-
tário: Vereador José Jorge Emídio. Vereadores Presentes: Conforme registro em li-
vro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30. “Louvai ao 
SENHOR, porque ele é bom; porque a sua benignidade dura para sempre.” (Salmos 
136:1) I - Leitura e Discussão da Ata: - Ata 051/2020 – Aprovada por unanimidade. 
- Ata 072/2020 – Aprovada por unanimidade. II – Leitura da Correspondência e 
Comunicações: - Ofício nº. 211/20 – Gabinete do Prefeito Municipal - Informando a 
disponibilidade do servidor Cristiano para ajuda dos vereadores na concretização 
das emendas ao Orçamento Municipal. - Ofício nº 115/2020 – Gabinete do Prefeito 
Municipal – Informando a abertura de crédito extraordinário. III – Apresentação de 
Proposições: - Do vereador Edson Rezende: - Indicação nº. 252/20 – Solicita ao Sr. 
Prefeito a apresentação de projeto de lei para a instituição de Políticas Públicas de 
economia solidária, criação do Fundo Municipal de Economia Solidária e do conse-
lho Municipal de Política Solidária. - Do vereador Milton Roman: - Requerimento nº 
100/2020 – Requer um voto de congratulação à Assessora de Comunicação do 13º 
Departamento de Polícia Civil de Barbacena, Taís Cristina Garcia Ferreira, pelo exce-
lente trabalho que vem realizando em toda a cidade e demais da região; - Requeri-
mento nº 101/2020 – Requer um voto de congratulação à Assessora de Comunica-
ção do 13º Departamento de Polícia Civil de Barbacena, Wellington Capistrano, pelo 
excelente trabalho que vem realizando em toda a cidade e demais da região. E so-
licitou que os dois requerimentos fossem colocados em votação ainda na noite de 
hoje. Solicitação deferida pelo presidente que colocou em discussão e votação. 
Requerimentos 100/2020 e 101/2020 – APROVADOS PELA UNANIMIDADE DOS 
PRESENTES. Com a palavra pela ordem o vereador Edson Rezende ressaltou que 
hoje é comemorado o dia da economia solidária e por essa razão mesmo ele estava 
apresentando a indicação do ante projeto para o Prefeito. E que se trata de uma 
data importante para a geração de renda e emprego para todo o país. E acredita 
que com esse projeto poderá ser gerado emprego e renda para os cidadãos da ci-
dade. Aproveitou para registrar a inauguração do serviço de radioterapia do Hospi-
tal Ibiapaba no dia de ontem e que se deu por ações de várias pessoas. Inicialmen-
te, com o então Senador Hélio Costa e depois o Deputado Federal Reginaldo Lopes, 
com quem ele foi até Brasília para conversa com o Secretário do Ministério de 
Saúde para a liberação dos recursos para a compra do acelerador lienar. E que os 
administradores do hospital, Luiz Eduardo e Waldir Damasceno foram importantís-
simos para que o projeto se concretizasse. E reafirmou que a inauguração foi para 
a entrega do espaço físico, porque a montagem do aparelho é muito complexa e 
ainda levará tempo. Mas é o início de um trabalho que possibilitará que muitos pa-
cientes que necessitam desse atendimento não precisarão mais sair daqui para re-
ceber o tratamento. Aproveitou ainda para mencionar o crescente número de casos 
de paciente com covid-19 e pediu que seja feito, pela Secretaria de Saúde um tra-
balho maior de conscientização da população com relação à prevenção e o isola-
mento social. Porque as pessoas estão com muitas informações desencontradas. E 
destacou que com a chegada das festividades de Natal a situação poderá ficar crí-
tica. - Apresentação do Projeto de Lei nº. 039/2020 – Estima as receitas e fixa as 
despesas do orçamento fiscal e da seguridade social do município de Barbacena 
para o exercício de 2021 e dá outras providências – Aut. Executivo - PARA APRE-
SENTAÇÃO DE EMENDAS NO PERÍODO DE 05(CINCO) DIAS ÚTEIS DE ACORDO 
COM O ART. 201 DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA. Com a palavra pela ordem 
o vereador Carlos Du solicitou que a indicação do vereador Edson Rezende fosse 
colocada em discussão e votação. Solicitação deferida pelo Sr. Presidente. Indicação 
nº 252/20 -  APROVADA PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. SEGUNDA PARTE 
– ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20:10 Discussão e Votação de Projetos SEGUNDA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI Proj. Lei nº. 016/20 – Dispõe sobre a 
presença de Doulas durante o período de trabalho de parto, parto e pós-parto nas 
maternidades, casas de parto e estabelecimentos hospitalares congêneres situados 
no município bem como nas consultas e exames de pré natal, sempre que solicitado 
pela parturiente – Aut. Vereadores Carlos Augusto Soares do Nascimento e Edson 
Rezende Morais. 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. 016/20 – Dispõe sobre a presença de 
Doulas durante o período de trabalho de parto, parto e pós-parto nas maternidades, 
casas de parto e estabelecimentos hospitalares congêneres situados no município 
bem como nas consultas e exames de pré natal, sempre que solicitado pela partu-
riente – Aut. Vereadores Carlos Augusto Soares do Nascimento e Edson Rezende 
Morais. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. Com a palavra pela or-
dem o vereador Ilson Guilherme adiantou para fazer um pronunciamento sobre o 
período que esteve na Câmara e agradeceu aos pares pelo tempo em que esteve 
aqui. Desejou um bom trabalho aos pares que permanecerão na Câmara para o 
próximo ano, em especial o vereador Odair Ferreira, que sempre o apoiou e desejou 
ao Prefeito eleito, Carlos Du um próspero mandato. E agradeceu às pessoas que lhe 
confiaram os quase quatorze mil votos para vice-prefeito. E lamentou que pela pri-
meira vez a comunidade de Correia de Almeida ficará sem representação nessa 
Casa. Mas agradeceu aos seus amigos da comunidade de José Luiz pela confiança 
depositada. Com a palavra pela ordem a vereadora Vânia Castro manifestou o seu 
repúdio sobre o fato ocorrido durante essa semana, em que um motorista de ôni-
bus, dirigindo em alta velocidade atropelou um cãozinho de rua, Marronzinho. E 
disse que está entrando com uma denúncia contra esse motorista. Já procurou 
também o Secretário de Trânsito para que fosse estudada a possibilidade de colo-
cação de um radar no final da Avenida, porque não consegue entender a razão 
dessa crueldade, já que o motorista passou em alta velocidade, não parou e ante-
riormente já aconteceu atropelamentos de um senhor. Aproveitou para ressaltar 
que está vereadora até o dia 31 de dezembro, mas que é defensora dos animais sua 
vida toda e permanecerá sendo após o término do seu mandato. Apresentou emen-
das na LOA em razão de um recurso que ela conseguiu do deputado Fred Costa 
para a realização da castração desses animais de rua e o recurso veio para a Prefei-
tura Municipal na semana passada a ser utilizado no próximo mandato. E espera 
que seja realizado um plano de castração para os animais de rua e das famílias 
carentes, porque os protetores não aguentam mais a condição desses animais. E 
conta com o apoio do Prefeito eleito Carlos Du. O Presidente confirmou a fala da 
vereadora e ressaltou que a região d atropelamento do cãozinho é onde fica seu 
gabinete e já tinha apresentado indicações para a colocação do radar em função de 
ter presenciado vários acidentes. Espera que na próxima gestão isso possa aconte-
cer. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI 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. Executivo. APROVADO PELA 
UNANIMIDADE DOS PRESENTES. VETO - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA Veto Par-
cial ao Projeto de Lei nº. 047/2020 - Fixa o subsidio do Prefeito, do Vice-Prefeito, 
dos Secretários Municipais para a Legislatura 2021/2024 e dá outras providências 
– Aut. Executivo. PRAZO VENCE EM 26.12.2020. VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR 
FLÁVIO MALUF.  TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – 
HORÁRIO: 20H18 Não havendo oradores inscritos e nada mais havendo a tratar o 
senhor presidente declarou encerrada a presente sessão às 20h18 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 exer-
cício: Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior. Secretário: Vereador José Jorge 
Emídio.

ATA 077/2020 - 073ª Sessão Ordinária – 17.12.2020 - 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 Jorge 
Emídio.
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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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