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Diretora: Marcela Campos Zaidan
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O Município de Barbacena, através da Comissão de 
Credenciamento e Seleção, e em conformidade com 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES 
DA SOCIEDADE CIVIL publicado em 02 de Março de 
2017, DEFERE o Credenciamento da seguinte OSC, 
com prazo de vigência até 31 de Dezembro de 2017: 
Associação de Combate ao Cancêr do Brasil Central – 
Hospital “DR. Hélio Angotti” – CNPJ 25.438.409/0001-
15.

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 006/2017. 
Órgão Gerenciador: Município de Barbacena – CNPJ 
nº 17.095.043/0001-09, neste ato representado pelo 
Secretário  Municipal de Planejamento e Gestão – SE-
PLAN, conforme Decreto Municipal nº 8.117/2017, 
através da Secretaria Municipal de Planejamento e 
Gestão – SEPLAN. Fornecedor: Show Prestadora de 
Serviços do Brasil Ltda – ME, inscrito no CNPJ sob 
o nº 09.338.999/0001-58. Processo Licitatório nº 
055/2016, Pregão Presencial: 025/2016. Objeto: Re-
gistro de Preços, para eventual e futura serviço espe-
cializado em monitoramento e rastreamento veicular, 
na modalidade 24x7, da frota de veículos da Prefeitura 
Municipal de Barbacena e Terceirizados, envolvendo 
todos os equipamentos e softwares necessários, espe-
cificações técnicas, quantidades, condições comerciais 
e demais informações que se encontram descritas no 
Anexo VI. Vigência: por 12 (doze) meses. Data de As-
sinatura: 03/02/2017. Nome das partes que assinam: 
Aderbal Neves Calmeto (Secretário Municipal de Pla-
nejamento e Gestão – SEPLAN) e Eduardo Leite Cruz 
Lacet (Empresa).

Quinto Termo Aditivo Contrato de Empreitada Nº 
075/2015 - Contratante: Município de Barbacena 
através da Secretaria Municipal de Obras Públicas e 
o Serviço de Água e Saneamento – SAS - Contratada: 
DESPRO - Desenvolvimento de Projetos e Consultoria 
Ltda. CNPJ 04.684.385/0001-04 - Objetos: alterar o 
item 2.1 da cláusula segunda – Do Prazo de Execução 
e da Mobilização; e alterar a Cláusula Doze: Da Dota-
ção Orçamentária, ambas constantes do Contrato de 
Empreitada nº 075/2015.Vigência: O prazo constante 
na cláusula segunda item 2.1 fica prorrogado por mais 
04 (quatro) meses, contados a partir de 03 de abril de 
2017.Da dotação Orçamentária: Ficam consignadas as 
seguintes dotações para a presente despesa e con-
signações em exercícios futuros:17.512.0018.1.029 
– Obras Constr., Ampliação, Readequação Melhoria 
Abastecimento Água 4.4.90.51 – Obras e Instalações 
(308) – Fonte 124 17.512.0018.1.033 – Obras Constr., 
Ampliação, Readequação Melhoria Esgotamento Sani-
tário  4.4.90.51 – Obras e Instalações (308) – Fon-
te 124 Fundamento Legal: Lei 8666/93 e alterações 
posteriores - Valor: conforme declaração de recursos 
orçamentários nº 116/2016 - Data da Assinatura: 03 
de abril de 2017.

Rescisão do contrato de Direito Público nº 037/2016 
- Primeiro rescindente: SAS - Serviço de Água e Sa-
neamento.Segundo rescindente: William Carlos Dos 
Santos - Fundamento Legal: Lei nº 3.245/95.Objeto: 
rescisão amigável do Contrato Administrativo supra-
mencionado, a partir de 28.04.2017.

RESUMO DA ATA 022/2016  - 020ª Sessão Ordinária – 
28.04.16 – 1º Período – 4º Ano da Legislatura - Presi-
dente: Vereador Johnson Oliveira Marçal - Secretária: 
Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes - Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio.PRIMEI-
RA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30 - “Salva-
me, ó Deus, pelo teu nome, e faze-me justiça pelo teu 
poder. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus 
ouvidos às palavras da minha boca. Porque os estra-
nhos se levantam contra mim, e tiranos procuram a mi-
nha vida; não têm posto Deus perante os seus olhos.” 
(Salmos 54 1:3) I - Leitura e Discussão das Atas - Atas 
090/15 e 091/15 – Aprovadas por unanimidade.II – 
Leitura da Correspondência e Comunicações – a) Pa-
recer da Procuradoria da Câmara solicitando providên-
cias ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 
quanto ao Ofício nº 061/2016; b)Correspondência do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação nº 
CM010620/2016; CM010621/2016; CM032831/2016; 
CM010622/2016; CM010623/2016; CM010624/2016; 
CM010625/2016; CM010626/2016; CM010627/2016; 
CM010628/2016; CM010629/2016; CM010630/2016; 
CM010631/2016; CM010632/2016; CM010633/2016; 
CM010634/2016; CM010635/2016; CM010636/2016; 
CM010637/2016; CM010638/2016.c)Ofício Circular 
nº 269/2016 – Ministério Público – Coordenadoria das 
Promotorias – Campanha Mar de Lama Nunca Mais.
PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA - Proj. Decreto 
Legislativo nº. 006/16 – Aprova o Parecer Prévio do 
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e dá 
outras providências. – Aut. Mesa da Câmara.SEGUNDA 
PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h45 - Discus-
são e Votação de Projetos. O vereador Luiz Gonzaga 
fez uso da palavra pela ordem.O vereador Flávio Maluf 
fez uso da palavra para discutir.VETOS - DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO ÚNICA - Veto Parcial Proj. Lei nº. 122/15 – 
Dispõe sobre a utilização dos recursos de que trata a 
Lei Complementar nº. 151, de 05 de agosto de 2015, 
instituí fundo de reserva e dá outras providências. – 
Aut. Executivo. - PRAZO VENCIDO EM 16.03.16 - O 
vereador Ronaldo fez uso da palavra para discutir.En-
cerrada a discussão o veto foi colocado em discussão e 
foi REJEITADO POR UNANIMIDADE.O vereador Carlos 
Roberto fez uso da palavra pela ordem.A vereadora 
Vânia fez uso da palavra pela ordem. Nesse momento 
o Sr. Presidente fez a leitura do ofício com o Parecer da 
Procuradoria da Casa. E ressaltou que o pedido feito 
pelo Sindicato e para o qual a Procuradoria deu o seu 
parecer já menciona o Decreto-Lei 201/67. Por isso, 
não justificaria fazer outra coisa.O vereador Ronaldo 
fez uso da palavra pela ordem.PRIMEIRA DISCUSSÃO 
E VOTAÇÃO – PROJETO LEI - Proj. Lei nº. 130/15 – 
Dispõe sobre a criação da Central de Tradutores/Inter-
pretes da Língua Brasileira de Sinais – Libras para Sur-
dos e Guias/Interpretes para Surdo-Cegos no âmbito 
do município de Barbacena. – Aut. Vereadora Vânia 
Maria de Castro.A vereadora Vânia fez uso da pala-
vra para discutir.Encerrada a discussão o projeto foi 
colocado em votação e o mesmo foi APROVADO POR 

UNANIMIDADE.Proj. Lei nº. 133/15 – Dispõe sobre a 
utilização de semáforos no município de Barbacena 
cujo funcionamento seja à base de energia solar e dá 
outras providências. – Aut. Ver. Johnson Oliveira Mar-
çal. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR GONZAGA.
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO  ÚNICA – PROJ. DE DECRETO 
LEGISLATIVO - Proj. Dec. Leg. nº. 019/15 – Concede 
Título de Cidadão Honorário de Barbacena ao Senhor 
Nilmário Miranda e dá outras providências. – Aut. Ver. 
Amarílio Andrade. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREA-
DOR ILSON GUILHERME.Proj. Dec. Leg. nº. 003/16 
– Concede Título de Cidadão Honorário de Barbacena 
ao Senhor Jorge Corrêa Neto e dá outras providências. 
– Aut. Vereadora Grácia Araújo.O vereador Gonzaga 
fez uso da palavra para discutir.Encerrada a discussão 
o projeto foi colocado em votação e foi APROVADO 
POR UNANIMIDADE.VOTAR PARECER CONTRÁRIO DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO - Proj. Lei nº. 134/15 
– Dispõe sobre a obrigatoriedade na concessão pelo 
Poder Executivo Municipal de Kit de higiene bucal nas 
escolas públicas municipais e dá outras providências. 
- Aut. Ver. Flávio Maluf Caldas.O vereador Flávio Maluf 
fez uso da palavra para discutir.O vereador Carlos Ro-
berto fez uso da palavra para discutir.O vereador Flá-
vio Maluf fez uso da palavra para discutir novamente. 
Encerrada a discussão foram solicitadas vistas pelo 
vereador Ilson Guilherme. VISTAS CONCEDIDAS AO 
VEREADOR ILSON GUILHERME.Proj. Lei nº. 135/15 – 
Inclui como item obrigatório na cesta básica comer-
cializada no município de Barbacena, escovas dentais 
infantil e adulta, creme dental e fio dental e dá outras 
providências. - Aut. Ver. Flávio Maluf Caldas. VISTAS 
CONCEDIDAS AO VEREADOR LUIZ GONZAGA.PRO-
POSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - EM BLOCO: 
15.03.16 APROVADAS POR UNANIMIDADE - 22.03.16 
APROVADAS POR UNANIMIDADE - 29.03.16 APRO-
VADAS POR UNANIMIDADE - 05.04.16 APROVADAS 
POR UNANIMIDADE - 26.04.16 APROVADAS POR 
UNANIMIDADE - TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO 
– ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 20H25 - Não 
havendo oradores inscritos o Sr. Presidente declarou 
encerrada a presente sessão às 20h25 e eu, Danielle 
de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a 
presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente e pela Senhora Secretária.Presi-
dente: Vereador Flávio Barbosa da Silva - Secretária: 
Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes.

RESUMO DA ATA 023/2016 - 29.04.2016 – 1º Período 
– 4º Ano da Legislatura - Presidente: Vereador Flávio 
Barbosa da Silva - SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM 
AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - Aos vinte e 
nove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezes-
seis, às dezenove horas e trinta minutos e, sob a Pre-
sidência do Vereador Flávio Barbosa Silva, reuniu-se 
Solenemente a Câmara Municipal para Homenagem 
ao Dia Internaconal da Mulher. O Poder Legislativo 
Municipal, Casa do Povo de Barbacena tem a honra 
em receber nossos Ilustres Convidados para esta noite 
solene em que será comemorado o Dia Internacional 
da Mulher, de acordo com os dispositivos da Lei Muni-
cipal nº. 4029/2007, em que as homenageadas da 
noite, representando todas as mulheres de nosso mu-
nicípio, receberão um reconhecimento pelos relevan-
tes serviços prestados e indicadas pelos vereadores 
desta Câmara Municipal. O Presidente da Casa aden-
trou o Plenário trazendo consigo sua homenageada a 
Sra. Dulce Maria de Abreu Araújo, a qual tem licencia-
tura plena em Educação Artística pela Universidade 
Fedarl do Amazonas, bacherelado em Comunicação 
Social pela UNIPAC e pós-graduada pela Universidade 
Federal de São João Del Rei, no curso Mídias na Edu-
cação.  Convido o Sr. Rafael Carvalho Augusto de An-
drade, neto do Vereador Amarílio Augusto de Andrade 
e que adentrará o Plenário trazendo a homenageada 
de seu avô, que por problemas pessoais não pode 
comparecer na noite de hoje, a Senhora Marcia Jure-
ma Schneider, vinda do Rio de Janeiro, reside há de-
zesseis anos em Barbacena. Há 14 anos presta servi-
ços na Superintendência Regional de Ensino de 
Barbacena. Desenvolve atividades junto às instituições 
religiosas espiritas da cidade, mais precisamente no 
Grupo Amor em Movimento, voltado a assistir familias 
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e pessaos em condições de vulnerabilidade social. 
Convido o Vereador Carlos Alberto Sá Grise e sua ho-
menageada a Senhora Maria Aparecida Bragança Reis 
Neves. Nascida em Itabira/MG. Formou-se em Medici-
na Pela UFMG. Trabalhou como professora na Faculda-
de de Medicina de Barbacena, na cadeira de Semiolo-
gia Pediátrica e foi coordenadora da Vigilância 
Epidemiológia da Superintendência Regional de Sau-
de. Há nove anos coordena a Central de Regulação de 
Barbacena e trabalha na Prefeitura como auditora. 
Mãe de dois filhos, Ciro e Luíza. E Avó de Sofia. Convi-
do o Vereador Carlos Roberto Batista - Kikito e sua 
homenageada a Senhora Percilia Tonholo Da Silva. 
Nascida em Ribeirão das Neves, mudou-se para Bar-
bacena em 1937 e fixou residência no bairro Grogotó. 
Casou-se, aos 17 anos, com Joaquim Isabel da Silva, 
com quem teve nove filhos. Hoje tem dez netos e 03 
bisnetos. Em 1977 ingressou na Sociedade São Vicen-
te de Paulo, na Conferência de Santa Maria Goretti, 
onde foi tesoureira, Vice-Presidente e Presidente. Aju-
dou a fundar as Conferências de Santa Maria Goreti e 
São Thiago. É uma referência para a população do 
bairro Grogotó e adjacências. Convido o Vereador Flá-
vio Maluf Caldas e sua homenageada a Senhora Mag-
da Maria Furtado de Campos. É casada com Elias de 
Paulo Campos, mãe de três filhos e avó de dois netos. 
Nascida na zona rural, no distrito de Faria, município 
de Barbacena, onde residiu até os vinte e um anos. 
Mudou-se para Barbacena em 71, quando casou-se 
com Elias Paulo. Durante trinta e seis anos dedicou-se 
à profissão de costureira, em 2002 ingressou nos estu-
dos supletivos, terminando em 2004. Em 2005 inicipu 
faculdade no curso de História, concluindo em 2008. È 
pós-graduada em cultura afro-brasileira e metodologia 
do ensino religioso. Convido a Vereadora Gracia Maria 
Araújo Gomes e sua homenageada Regina Bertola. 
Diretora do Grupo Ponto de Partida desde 1980. Dire-
tora dos Meninos de Araçuai desde 1998 e Fundadora 
e Coordenadora da Bituca – Universidade de Música 
Popular, desde 2004. É formada em Psicologia pela 
Universidade Federal de São João Del Rei. Possui for-
mação teatral, musical e dança. É também Diretora 
Teatral. Convido o Vereador José Jorge Emídio e sua 
homenageada a Senhora Denise Helena Augusto Ne-
ves. Natural de Antônio Carlos, é casada com Heleno 
Augusto das Neves, com quem tem dois filhos: Renan 
Bosco e Samuel José. Denise Helena é Coordenadora 
da Capela Mãe Rainha, no bairro Caiçaras. Faz parte 
do Apostolado do Sagrado Coração de Jesus no Santu-
ário da Piedade. Convido o Vereador Luiz Gonzaga de 
Oliveira e sua homenageada a Senhora Maria Joviana 
de Oliveira. Nascida em Cipotânea, veio morar em Bar-
bacena. Reside no Santo Antonio há 29 Anos. É uma 
trabalhadora incansável no alto dos seus 77 Anos. Tem 
uma filha, Tânia Maria, três netos e dois bisnetos. Ca-
sou-se com Djalma Gonzaga de Oliveira. Sozinha, teve 
que cuidar da família. Seu trabalho era árduo. Recolhia 
lenha para vender, catava ferro velho, latinhas e faz 
serviços de capina em terrenos. Foi muito amiga de 
dona Maria da Glória Oliveira, Dona Glorinha, já faleci-
da e mãe do vereador Luiz Gonzaga de Oliveira. Con-
vido o Vereador Marcio Zeferino Ferreira e sua home-
nageada Eilen de Fátima Magalhães. Nascida em 
Barbacena. Filha de Lucio Rodrigues e Shirley Alves 
Santana, é casada e mãe de um filho. Servidora da 
Caixa Econômica Federal, exerce sua função com ex-
celência e é digna de louvores por parte de colegas e 
clientes da instituição financeira. Convido a Vereadora 
Marilene de Almeida Franco e sua homenageada a Se-
nhora Franscisca Bortolusci Trindade. Nasceu em Bar-
bacena em 1927. Aos treze anos começouaA trabalhar 
na antiga Malharia Cruzeiro. Casou-se em 1944 com 
Moacir Trindade com quem teve 12 filhos, os quais 
geraram 31 netos, 28 bisnetos e 3 tataranetos. Após o 
casamento, Dona Chiquinha voltou a trabalhar lavan-
do roupas, o que faz até hoje. Sem sombra de dúvida 
é um exemplo de mulher. Convido o Vereador Ilson 
Guilherme de Sá - Tererê e sua homenageada a Se-
nhora Sofia Libanea Ferreira Santana. Mulher, compa-

nheira, batalhadora que sempre esteve presente nas 
alegrias e dificuldades da família. Casada há 30 anos 
com Zé Tião Pedro Santana. São seus filhos, Alcimone 
Aparecida Santana do Nascimento e Felipe Jockson 
Santana. Tem dois netos. Convido o Vereador Ronaldo 
Braga e sua homenageada, a Senhora Vera Maria Mo-
raes Fontes. Filha de Wilson Moraes Fontes, já faleci-
do, e de Maria Holanda Fontes é servidora pública da 
rede FHEMIG há 27 anos, prestando serviços no Cen-
tro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena. Atualmente, 
coordenadora da creche que atende aos filhos dos 
servidores do CHPB e HRA. Tem uma participação ati-
va na arquidiocese de Mariana, atuando como vice-
coordenadora da Comissão Arquidiocesana de Liturgia 
e no Jornal Pastoral. Na Paróquia de Nossa Senhora da 
Assunção é catequista, agente da pastoral litúrgica, 
ministra da palavra, estando, atualmente, responsável 
pela coordenação da equipe de formação. Convido o 
Vereador Ilson Guilherme de Sá - Tererê e sua home-
nageada a Senhora Sofia Libanea Ferreira Santana. 
Mulher, companheira, batalhadora que sempre esteve 
presente nas alegrias e dificuldades da família. Casada 
há 30 anos com Zé Tião Pedro Santana. São seus fi-
lhos, Alcimone Aparecida Santana do Nascimento e 
Felipe Jockson Santana. Tem dois netos. Convido o 
Vereador Tadeu José Gomes e sua homenageada a 
senhora Maria Zélia Martins Andreto. Sobrinha do sau-
doso Cônego Leandro Carvalho Matheus, Maria Zélia 
nasceu em Senhora dos Remédios. No ano de 1963 
casou-se em Barbacena, com Helio Andreto, desta 
união nasceram sete filhos. Trabalhava no oficio de 
costureira para sustentar seus filhos. Por mais de 15 
anos trabalhou também na limpeza da Igreja de São 
Sebastião. Mais tarde, passou a exercer a função de 
secretária paroquial. Foram mais de quarenta anos 
servido a Deus e a Paróquia de São Sebastião. Convido 
a vereadora Vânia Maria de Castro e sua homenagea-
da a senhora Áurea Luiza Campos de Vasconcelos 
Grossi. Nasceu em Barbacena. Filha do saudoso pro-
fessor José Mendes de Vasconcelos e Geny Campos de 
Vasconcelos. Áurea é Advogada, pós-graduada em 
Direito Civil e Precessual Civil. Foi casada com o sau-
doso Dr. Hilton da Paixão Grossi. Tem especialização 
em línguas por Instituiçoes Francesas. Exerceu ativi-
dades como professora de línguas estrangeiras na EP-
CAR e também na UNIPAC. A Mesa de Honra, além do 
Presidente da Casa, foi formada pelos homenageados 
e ainda com as presenças do Professor José Augusto 
Penna Naves, Secretário Municipal da Casa Civil, Re-
presentando o Prefeito Municipal Toninho Andrada; a 
Sra. Irene Kilson, ex-vereadora, sub-secretária de Di-
reitos Humanos e Direitos Sociais e autora da lei que 
criou a solenidade em homenagem às mulheres; a 
Tenente PM Vera Lúcia Paulino, representando o Tem. 
Cel. Luiz Marcelo de Melo, Comandante do 9º Batalhão 
da Polícia Militar do estado de Minas Gerai; o Sr. Emi-
liano Furtado Campos, Secretário Municipal de Obras 
Públicas e Mobilidade Urbana de Barbacena. Nesse 
momento o Sr. Mestre de Cerimônias retornou a pala-
vra ao Sr. Presidente da Câmara que fez a abertura 
solene da Sessão e solicitou do vereador Luiz Gonzaga 
que fizesse a leitura de um versículo bíblico: “Bem 
aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos 
seus caminhos, pois comerás do trabalho de suas 
mãos; feliz serás, e te irá bem. A tua mulher será 
como a videira frutífera aos lados da tua casa; os teus 
filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis 
que assim será abençoado o homem que teme ao Se-
nhor.O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o 
bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E 
verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel.” 
(Salmos 128: 1-6). Em seguida todos foram convida-
dos a ficar de pé para acompanhar a execução do Hino 
Nacional pela Banda de Música do 9º Batalhão da Po-
lícia Militar. Dando seguimento o Sr. Mestre de Cerimô-
nias cumprimentou os membros da imprensa presen-
tes na Casa. Convidou então o Sr. Presidente para 
ocupar o dispositivo de destaque, passando a presi-
dência da Câmara ao vereador Márcio Zeferino. Em 

seguida uma a uma das homenageadas foram convi-
dadas a ocupar o dispositivo de destaque e receberem 
das mãos do Sr. Presidente e demais vereadores placa 
comemorativa e buquê de flores em sua homenagem. 
Encerrada a entrega as homenagens o mestre de Ce-
rimônias convidou a oradora da noite, a vereadora 
Marilene Franco para fazer o seu discurso que segue 
na integra da ata original. Dando seguimento o repre-
sentante do Poder Executivo, Professor José Augusto 
cumprimentou a todos os presentes e fez das palavras 
da vereadora Marilene as suas. Falou de sua satisfação 
em estar presente na Casa do Legislativo, como repre-
sentante do Executivo, nessa solenidade de homena-
gem às mulheres. Ressaltou que essa sessão dignifica 
e realça a imagem das mulheres na sociedade e é por 
si só uma justa e oportuna homenagem prestada pelo 
Legislativo. Destacou também a iniciativa da ex-verea-
dora Irene Kilson que foi a autora da lei que enseja 
essa homenagem todos os anos. Destacou a luta das 
mulheres ao longo dos anos na busca de igualdades 
de direitos, porque ainda que muitas conquistas já te-
nham ocorrido, ainda não é possível falar em plenitude 
de igualdade. E citou as mulheres participantes da 
política municipal na  atualidade. E afirmou que as ho-
menagens prestadas na noite de hoje servem para 
lembrar o quanto as mulheres são importantes na so-
ciedade, por suas ações e trabalhos. Parabenizou tam-
bém os vereadores da Câmara Municipal pelas indica-
ções das mulheres homenageadas na noite de hoje. E 
finalizou dizendo que é sempre impotante lembrar o 
quanto importante é a democracia e deve permear 
todos os quadrantes da vida, assim, que todos posam 
ser positivos, realistas e sábios, para aprender com as 
grandes mulheres do Brasil e citou Cora Coralina. 
Prosseguindo, o Sr. Presidente convidou a Sra. Regina 
Bertola para falar em nome das homenageadas. Assu-
mindo o microfone a Sra. Regina que cumprimentou 
todos os presentes e disse que não estava esperando 
ser chamada a falar pelas homenageadas. Contudo, 
ela gostaria de dizer que é preciso comemorarem 
sempre a vida, em especial porque homens não são 
melhores que as mulheres, apenas são diferentes. 
Ressaltou que não há possibilidade de haver uma so-
ciedade harmônica sem que se respeitem as diversida-
des, pois as pessoas só se reconhecem na diferença, 
por saberem que o outro não é igual a si. Afirmou 
ainda que de tudo o que a mulher já conquistou acre-
dita que a força maior da mulher é ser a geradora de 
outra vida, no entanto, todos nascem para ser felizes. 
O que no seu entendimento é uma tarefa muito difícil, 
cotidiana, pois não se apanha em árvora, é uma cons-
trução no dia a dia. E concorda que estamos vivendo 
tempos sombrios, quando as mulheres precisam re-
lembrar e lutar por liberdade, igualdade, democracia, 
gentileza e respeito, valores humanos, que estão ame-
açados, mas que fazem de nossos filhos grande. E fi-
nalizou pedindo a todas as mulheres que nunca se 
esqueçam de que a sua maior missão é construir a 
alma humana. Pois nada mudará o mundo se não tive-
rem homens dignos dessa humanidade. E as pessoas 
podem ser muito melhores do que pensam que são e 
foram dotados para reiventar a vida, o que é uma hon-
ra, mas também uma grande responsabilidade. E ela 
deseja não ter nunca passado pelo mundo sem que 
ele tenha ficado um pouco melhor com a sua passa-
gem. E acha ser esse o papel fundamental da mulher, 
criar uma terra possível para todos, onde a gentileza 
seja o padrão da convivência e onde ser feliz ou huma-
no, seja muito mais importante do que ser rico ou fa-
moso. Finalizando a solenidade o Sr. Presidente agra-
deceu, em nome do Poder Legislativo Municipal e 
deixou os sinceros parabéns a todas as homenagea-
das. Agradeceu a todos pela presença e desejou uma 
boa noite. Nada mais havendo a tratar declarou encer-
rada a sessão às 20h45. Eu, Danielle de Paula Almeida 
Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
Presidente: Vereador Flávio Barbosa da Silva.
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