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BARBACENA, QUINTA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 2021

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento

Secretário: Odilon Grossi Couto

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E
MOBILIDADE URBANA - SETRAM

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

DECRETO MUNICIPAL
DECRETO MUNICIPAL Nº 8.963

“Declara de utilidade pública os serviços de limpeza das margens das estradas 
vicinais e rodovias municipais”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com a legislação vigente, em especial com o disposto nos artigos 
61 a 71 da Lei Municipal nº 3.241, de 1995; e na forma do art. 26, inciso I, da 
Constituição do Município; 
Considerando o disposto na Lei Federal 12.651, de 25 de maio de 2012;
Considerando a necessidade da realização do serviço de limpeza, capina e roça das 
margens das estradas vicinais e rodovias municipais de acesso a distritos, locali-
dades e propriedades rurais a fim de evitar a obstrução do escoamento de águas 
pluviais e minimizar o risco de incêndio nos terrenos lindeiros a estes logradouros 
públicos;

DECRETA:
Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública os serviços de roça, capina e limpeza 
das margens de estradas vicinais e rodovias municipais de acesso a distritos, loca-
lidades e propriedades rurais.
Parágrafo único. A declaração de que trata o caput deste artigo abrange o leito e os
terrenos compreendidos numa faixa de domínio com largura mínima de 5m (cinco 
metros) e máxima de 20m (vinte metros), ao longo do eixo das estradas vicinais e 
rodovias municipais.
Art. 2º Durante a realização dos serviços de limpeza a Secretaria Municipal de 
Obras Públicas estabelecerá a largura da faixa de domínio, respeitados os limites 
estabelecidos no Parágrafo único do art. 1º deste Decreto, observando-se as carac-
terísticas e a situação dos locais onde se encontram as respectivas estradas vicinais 
e rodovias municipais.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, em 26 de agosto de 2021;
179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.

Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal

Secretário: Gilberto Cardoso Ramos Júnior

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO - SEPLAN

AVISOS DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – AVISO DE LICITAÇÃO – PE 042/2021 –
PRC 072/2021. OBJETO: Aquisição dos seguintes itens: Álcool Gel 70%, Almotolia 
Plástica, Máscara Cirúrgica, Luva de Procedimento de Látex e Fita Zebrada.Abertu-
ra: 03/09/2021 às 14:00 hs. Informações: licitacao@barbacena.mg.gov.br - Marcos
Vinicius do Carmo – Diretor de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – PE 046/2021 – PRC 087/2021. OBJETO:
Registro de Preços para aquisição de Pneus e Bico de Metal para Pneu. Abertura: 
13/09/2021 – Horário: 09:00h. Informações: https://bllcompras.com; licitacao@ 
barbacena.mg.gov.br - Marcos Vinícius do Carmo – Diretor de Licitações.

SAS - AVISO DE LICITAÇÂO – PE Nº 035/2021 – PRC Nº 038/2021. OBJETO: Aqui-
sição de tanques alimentadores unidirecionais – T.A.U.. Abertura: 14/09/2021 – 
Horário: 09:00. Informações: licitacao@barbacena.mg.gov.br. Marcos Vinícius do 
Carmo - Diretor de Licitações.

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

ATA
Ata n.º 062, no dia 25 de agosto de 2021, às 16h30, nas dependências da SECRE-
TARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA- SETRAM, sito na Avenida Dom Pedro
II, nº 1480, bairro São Pedro, Barbacena – MG, reuniu-se em sua 062ª Sessão 
Ordinária a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI/PMB. Estando
presentes os seguintes membros: André Raimundo Guedes, Presidente, represen-
tante do Órgão Executivo de Trânsito e Transportes, Fátima Maria Campos, profis 
sional com conhecimento na área de trânsito, Paulo César Ribeiro, representante 

da comunidade e Priscila Sauthier, Secretária Executiva. Cumprindo o disposto no 
Regimento Interno coube ao Senhor Presidente apresentar os processos, os quais 
a Junta realizou a análise e decidiu da seguinte forma abaixo:

 

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES – J A R I / PMB 
 

N.º Processo Nº 
Recurso 
Sistema 

AIT Placa  Data do 
Julgamento 

Sessão Tipo de  
sessão 

Resultado 

01 PMB257/2020 14635 AG02101123 GSP9806 25/08/2021 062ª Ordinária NÃO PROVIDO 

02 PMB273/2020 14770 AG02101356 PWS9427 25/08/2021 062ª Ordinária NÃO PROVIDO 

03 PMB183/2020 13870 AG02102682 HBS2404 25/08/2021 062ª Ordinária NÃO PROVIDO 

04 PMB246/2020 14509 AG02103188 GNK3703 25/08/2021 062ª Ordinária NÃO PROVIDO 

05 PMB273/2020 14415 AG02104564 OPC9711 25/08/2021 062ª Ordinária NÃO PROVIDO 

06 PMB251/2020 14568 AG02105287 GVI3683 25/08/2021 062ª Ordinária NÃO PROVIDO 

07 PMB260/2020 14660 AG02106225 OME1717 25/08/2021 062ª Ordinária NÃO PROVIDO 

08 PMB258/2020 14643 AG02106513 OXF9063 25/08/2021 062ª Ordinária NÃO PROVIDO 

09 PMB267/2020 14710 AG02107511 PXQ5837 25/08/2021 062ª Ordinária NÃO PROVIDO 

10 PMB310/2020 15213 AG02108739 OWH4064 25/08/2021 062ª Ordinária NÃO PROVIDO 

11 PMB293/2020 14922 AG02109090 GKS8450 25/08/2021 062ª Ordinária NÃO PROVIDO 

12 PMB274/2020 14788 AG02109133 HNC7409 25/08/2021 062ª Ordinária NÃO PROVIDO 

13 PMB252/2020 14576 AG02110010 GVI3683 25/08/2021 062ª Ordinária NÃO PROVIDO 

14 PMB309/2020 15060 AG02111273 OXH1176 25/08/2021 062ª Ordinária NÃO PROVIDO 

15 PMB266/2020 14702 AG02111453 GRG1941 25/08/2021 062ª Ordinária NÃO PROVIDO 

16 PMB233/2020 14550 AG02112375 HLT4292 25/08/2021 062ª Ordinária NÃO PROVIDO 

17 PMB297/2020 14965 AG04595314 GVE4480 25/08/2021 062ª Ordinária NÃO PROVIDO 

18 PMB235/2020 14380 E100087153 GLW3792 25/08/2021 062ª Ordinária NÃO PROVIDO 

19 PMB280/2020 14847 E100154011 HCK1933 25/08/2021 062ª Ordinária NÃO PROVIDO 

20 PMB145/2020 13499 E100195690 DPN6457 25/08/2021 062ª Ordinária NÃO PROVIDO 

21 PMB148/2020 13507 E100197769 PZJ9060 25/08/2021 062ª Ordinária NÃO PROVIDO 

22 PMB128/2020 13338 E100199166 HNX2662 25/08/2021 062ª Ordinária NÃO PROVIDO 

23 PMB299/2020 14981 AG02109908 GVX3534 25/08/2021 062ª Ordinária PROVIDO 

 Encerrou-se a sessão lavrando-se a presente ata, que deverá ser publicada no 
Diário Oficial do Município de Barbacena – MG e-DOB, assinada pela secretária 
executiva e pelos membros participantes. Das decisões da JARI cabem recursos 
tempestivamente dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação, ao 
Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais - CETRAN/MG, Rua Bernardo Gui-
marães, nº 1.468, Funcionários - BH/MG - CEP 30140-081. O Recurso deverá ser 
protocolado na JARI / Barbacena.

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

Diretor: Daniel Salgarello

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SAS

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
SAS – RATIFICAÇÃO DE DISPENSA LICITATÓRIA – PROCESSO Nº 044/2021– DIS-
PENSA LICITATÓRIA N° 007/2021 – Alicerçado no Parecer nº 078/AE/2021. Objeto:
aquisição de chuveiro lava olhos para utilização no laboratório da ETA II do SAS, 
atendendo ao art. 24 da Lei 8666/93. Empresa Classificada: CIENLAB EQUIPA-
MENTOS CIENTÍFICOS LTDA - EPP, CNPJ n° 09.019.664/0001-77, no valor total de 
R$ 5.580,00 (cinco mil quinhentos e oitenta reais). Ratificado em 18 de agosto de 
2021. Daniel Salgarello - Diretor Geral – SAS.

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
Presidente: Ewerton José Duarte Horta Júnior

LEIS
O Presidente da Câmara Municipal de Barbacena, no uso das atribuições de seu 
cargo e nos termos do § 1º do Art. 170 do Regimento Interno e Parágrafo Único do
Art. 67 da Constituição Municipal, PROMULGA a seguinte Lei,

LEI Nº. 5.098

“Institui a Semana da Jornada Legislativa”.
Art. 1º. Fica instituído no município de Barbacena/MG, a Semana da Jornada Legis-
lativa, a ser realizada anualmente na segunda semana do mês de junho. 
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Art. 2º. A Semana da Jornada Legislativa consistirá na realização de palestras cuja
temática sempre abordará assuntos direcionados à função dos Poderes, principal-
mente o Poder Legislativo, versando sobre obrigações orçamentárias, diferenças 
entre os poderes, responsabilidade na elaboração de leis, dentre outras ações.
Art. 3º. A despesas com execução da presente Lei correrão por conta das dotações
do orçamento vigente.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 18 de agosto de 2021, 179º.
ano da Revolução Liberal, 91º. da Revolução de 30.

Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior
Presidente

(Projeto de Lei nº. 040/21 - autoria Vereador Orlando José Garcia)

O Presidente da Câmara Municipal de Barbacena, no uso das atribuições de seu 
cargo e nos termos do § 1º do Art. 170 do Regimento Interno e Parágrafo Único do
Art. 67 da Constituição Municipal, PROMULGA a seguinte Lei,

LEI Nº. 5.099

“Institui a “Semana Municipal da Agricultura Familiar”, a ser celebrada, anualmente,
na semana que compreende o dia 24 (vinte e quatro) de julho e dá outras provi-
dências.
Art. 1. Fica instituída, no município de Barbacena/MG, a “Semana Municipal da 
Agricultura Familiar”, a ser celebrada, anualmente, na semana que compreende 
o dia vinte e quatro de julho, quando é comemorado o “Dia do Agricultor” e data 
em que foi publicada a Lei nº 11.326/2006, a qual “Estabelece as Diretrizes para 
a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Fa-
miliares Rurais”.
Art. 2º. A Semana Municipal da Agricultura Familiar tem como objetivos:
I– Apoiar, incentivar o desenvolvimento da agricultura familiar e suas formas as-
sociativas e cooperativas de produção, gestão, agro industrialização e comercia-
lização;
II– Incentivar a criação de políticas públicas para o fortalecimento da agricultura 
familiar;
III– Viabilizar, profissionalizar e ofertar alternativas e especializações para o (a) 
agricultor (a) familiar;
IV– Criar espaços para os (as) agricultores discutirem questões locais relaciona-
das com a agricultura familiar e seu desenvolvimento, tais como crédito e fundo 
de aval, infraestrutura e serviços; assistência técnica e extensão rural; pesquisa 
e inovação tecnológica; comercialização; seguro; habitação; legislação sanitária, 
previdenciária, comercial e tributária; cooperativismo e associativismo; educação, 
capacitação e profissionalização; negócios e serviços rurais não agrícolas, e a agro 
industrialização;
V– Sensibilizar a população urbana quanto a importância da agricultura familiar, 
mostrar as vantagens econômicas, ecológicas e sociais desse modelo sustentável de
agricultura e homenagear os agricultores familiares do município.
Art. 3º. A Semana Municipal da Agricultura Familiar deverá ser realizada pelo Muni-
cípio de Barbacena/MG, através de seus órgãos específicos em parcerias com outras
entidades e/ou órgãos interessados.
Art. 4º. Durante a Semana Municipal da Agricultura Familiar poderá ocorrer:
I– Feiras ao ar livre com produtos provenientes da Agricultura Familiar;
II– Cursos de aprimoramento na área, como técnicas básicas de administração de 
todos os recursos usados para o aumento na produção agrícola, empreendedorismo
no campo e ecologia.
III– Palestras de acompanhamento alimentar e nutricional;
Art. 5º. As comemorações alusivas a Semana Municipal da Agricultura Familiar de 
que trata esta Lei, passam a integrar o calendário oficial de eventos realizados pelo
Município de Barbacena/MG.
Art. 6º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias.
Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as dispo-
sições em contrário.

Gabinete da Presidência, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 18 de agosto de 2021, 179º.
ano da Revolução Liberal, 91º. da Revolução de 30.

Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior
Presidente

(Projeto de Lei nº. 041/21 - autoria Vereador José Donizete de Medeiros)

ERRATA
Na publicação no Diário Ofícial do Município de Barbacena - e-DOB do dia 
25/08/2021, na página 5 – CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, onde se lê: “EX-
TRATO DE TERMO RESCISÃO ” leia-se: “ATAS”, mantendo-se os demais termos.

CONSELHOS MUNICIPAIS

CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONAS

Presidente: Daniel Martins de Mello Neto

ATA
Ata 255 – Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – 
CMAS, aos dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte um, às 14:00h, realizou-
se de forma presencial a reunião extraordinária do CMAS. Estiveram presentes os 
Conselheiros da área governamental: Daniel Martins de Mello Neto, Secretário da 
Assistência Social e Presidente do CMAS, Alexsandra Aparecida R. Luna (SEPLAN), 
Ana Cristina de Almeida Rigotti (SESAP). Conselheiros da área Civil: Ilza das Graças 
Simões (OSSA) e sua Suplente Lorena de Lima M. Canuto (Fundação João XXIII), 
Nivaldo Paulino Teodoro (Segmento dos Usuários) e seu Suplente Michael Lemos 
de Castro Militão, Camila Alexsandra de Assis Almeida (Segmento Trabalhadores 
da Área) e sua Suplente Luiza Mara Afonso da Silva. Também estiveram presentes: 
Rosimary Alves Faria Ferreira (Chefia dos Conselhos Socioassistenciais), Leonardo 
de Souza Ramos (Políticas Públicas Setoriais), Luiz Henrique Alves Donato (Obras 
Nossa Senhora de Fátima) e Elizabeth Aparecida Mateus. Justificou ausência: Con-
selheira Vânia Maria de Castro (SEGOV) e Sônia Maria Oliveira (APAE). A reunião foi
iniciada, tendo Daniel solicitado a Rosimary para fazer a chamada e verificar o quó-
rum. Com isso estavam presentes, três Conselheiros governamentais e três civis. 
Daniel iniciou dando posse aos dois Conselheiros Civis titulares e seus Suplentes, 
que foram eleitos na Conferência Municipal de Assistência Social. Em seguida agra-
dece a Elizabeth que foi Conselheira até a Conferência agregando conhecimentos 
ao Conselho pelo tempo em participou do mesmo. Agradece também a presença 
de todos e reforça a necessidade da presença dos Conselheiros nas reuniões para 
resolverem as tratativas necessárias. Daniel pede a Rosimary para fazer a leitura 
da ata nº 254. Após a leitura, Elizabeth pontuou que faltou uma fala sua, a qual 
era a pergunta quanto a existência dos pareceres técnicos e da Comissão das duas 
Entidades que estavam em votação para registro, as quais eram: Projetar Minas e 
Grupo Escoteiro do AR e lhe responderam que sim e isso não ficou claro na ata. 
Elizabeth continua pontuando que esteve na Secretaria para verificar os parece-
res das duas Entidades e percebeu que não havia e que isso não foi passado ao 
Conselho. Com isso diz terem votado no escuro. Daniel explica que no caso da 
Projetar Minas o parecer foi desnecessário por causa da Resolução 14 do CNAS, 
e no caso do Grupo Escoteiro do AR já havia sido feito visita e pontuados ações a 
serem feitas pela Assistente Social. A deliberação é feita pelo Conselho que verifica 
a documentação e manuseia o necessário, independente do parecer da Comissão. 
Elizabeth coloca para os Conselheiros mais antigos se em algum momento houve 
por parte deles um parecer sem um parecer técnico. A Sra. Ilza e Michael respon-
dem que não e, Elizabeth diz nunca ter presenciado isso. Rosimary fala que será 
feita a ressalva. Daniel diz que na próxima reunião Ordinária isso será pauta, vez 
que essa reunião foi somente para posse dos Conselheiros Civis e assuntos mais 
urgentes. Elizabeth fala que não estará na próxima reunião e que já está saindo. 
Com isso, após explanar para todos os Conselheiros o ocorrido e Luiz complementar 
sua fala, ficou entendido por todos o ocorrido, ou seja, que já foi votado e que as 
mesmas já tem registros, assim finalizou-se o assunto. Dando continuidade, Daniel 
pontua que tem na pauta dois registros, o da Rede Cidadã e o da Inspetoria Madre 
Mazzarello. Daniel explica sobre a Entidade Rede Cidadã e que a mesma faz parte 
do acessuas e existe uma verba que precisa ser utilizada, pois o tempo já está 
vencendo e pode-se perde-la. Daniel pergunta se todos se sentem à vontade para 
votação. Em seguida coloca a situação da Inspetoria Madre Mazzarello, a qual pede 
a troca da oferta de Serviço de Assessoramento, Garantia e Defesa de Direitos 
para oferta de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Michael e 
Luiz dizem ter o conhecimento do trabalho da mesma e reforçam que se ela pediu 
a troca é porque está agindo eticamente com o que realmente estão fazendo. Luiz 
fala da Rede Cidadã e da amplitude de seu trabalho, o qual foi observado durante 
a reunião da Comissão de Registro. Luiza também complementa, falando das ações 
que a mesma promove junto ao público, o qual é beneficiado principalmente no 
mercado de trabalho. Com isso Daniel pergunta se todos aprovam o registro da 
Rede Cidadã e a mudança da Inspetoria Madre Mazzarello sem a visita técnica. 
Todos aprovam de forma unanime conforme, Resolução 14 do CNAS. Luiz fala do 
trabalho da Comissão de Registro em relação ao parecer, pois sabe que indepen-
dente de indeferido ou deferido, o Conselho é que tem a decisão final. Luiza diz que 
algumas Entidades que tem registro mais antigo e não faz seu trabalho anual, se 
faz necessário o parecer técnico. Diz ainda ser importante colocar isso como uma 
legislação, pois assim todos tem que cumprir, sejam as novas que estão chegando 
ou as que perderam seu registro por irregularidade. Daniel finaliza agregando a fala 
de todos e elogiando o trabalho, tanto dos profissionais da Secretaria como dos 
Conselheiros Governamentais e Civis. Elogia a Sra. Ilza pelo seu trabalho nas Obras 
Santo Antônio, a qual foi pessoalmente conhecer e diz que a mesma merece mais 
homenagem do que recebeu na Conferência. Diz que vai pedir uma Moção para ela 
na Câmara. Elogia também e agradece a Ana Rigotti pelo seu trabalho na Secretaria 
da Saúde, local esse que no momento está trabalhando muito devido a vacinação, 
a qual está conseguindo ter cada vez mais uma maior amplitude. Camila pede para 
falar. Coloca que durante a Conferência uma das pautas mais debatida foi a questão 
do diagnóstico, porém esse diagnóstico que o outro quer não tem, pois é dentro dos 
equipamentos que tem diagnostico e é feito um relatório mensal, porém o Conselho 
nunca pediu ou falou sobre o quantitativo do trabalho dos mesmos. Reitera que está 
falando nesse momento do CRAS Nova Cidade, pois lá vive isso dia a dia. Pontua 
que nesse momento o Conselho deveria trabalhar com o quantitativo, pois vivemos 
um momento de extrema pobreza e a demanda vivida atualmente é muito grande. 
Diz saber que a Vigilância Socioassistencial está funcionando, sugere então que a 
mesma comesse a fazer parte das reuniões do CMAS para trazer os devidos dados. 
Pede também para ter acesso ao Regime Interno do Conselho e que ele fosse re-
visto para aprimorá-lo. Diz ser importante o trabalho da Vigilância Socioassistencial, 



Presidente: Nayara Rayane de Oliveira

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA

EXTRATO DE RESOLUÇÃO
pois como a Gestão é somente quatro anos, é preciso ter um trabalho bem feito, 
pois não sabemos se seremos nós a dar continuidade e as pessoas necessitam des-
ses equipamentos devido a vulnerabilidade. Camila fala novamente do trabalho do 
quantitativo e Luiza agrega sua fala colocando a necessidade do usuário que procu-
ra nos equipamentos ajuda para suas necessidades e as vezes não ser atendido ou 
ouvido devido a uma demanda maior que a oferta. Sr. Nivaldo pontua sobre a fala 
da Camila, dizendo da falta de publicidade do que é feito nos equipamentos, pois 
as pessoas não sabem o que acontece dentro desse âmbito e com isso o governo 
peca. Daniel finaliza colocando para todos a necessidade do olhar para o todo, pois
são muitas situações que precisam ser revistas, pois estamos aqui para dar aos 
usuários o que é seu por direito ou por necessidade de acordo com sua vivência. 
Não havendo mais nada a se tratar, Daniel encerra a reunião agradecendo a todos 
e, eu Rosimary Alves Faria Ferreira lavrei a ata que será lida e assinada por todos. 
Barbacena, 02 de agosto de 2021.

Resolução nº 125 de 24 de agosto de 2021– CMDCA
“Dispõe sobre aprovação de Registro no CMDCA” - O Conselho Municipal dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso de suas atribuições conferi-
das 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 – CONANDA e conforme as Deli-
berações da Reunião Presencial do CMDCA realizada no dia 24 de abril de 2021 e 
Ata 319; RESOLVE:
Art. 1° – Aprovar o Registro da Associação Rede Cidadã, CNPJ: 05.461.315/0001-
50, neste Conselho sob o número 024/2021. Art. 2º – A presente inscrição deverá 
ser renovada a cada dois anos, sendo observada a resolução normativa 001/2017. 
Art. 3° - Está resolução entrará em vigor na data da sua publicação.Barbacena, 24
de abril de 2021. Nayara Rayane de Oliveira. Presidente do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente.

BARBACENA, QUINTA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 2021
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