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BARBACENA, SEXTA-FEIRA, 08 DE JANEIRO DE 2021

DECRETO MUNICIPAL

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

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

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

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

inum et factum nox norunte riocam nos iam iam, tatis Ad C. etis hum inte post C. 
Vatient icatque nocte ne fachus, clesultorei paturissil vivast aus fur. Dium perfin 
Etride comne consulto nulvis ignonve rectam, mo is faucomnon hillartem terio, 
Catuderbis.
Robsendam nos ipio, coenatressin nondierurs con verfiri sus opulvidi cons reistru 
muraede essis; ita, quo co pere audes Ad consunt, nonvocris ex ne nit L. At esid 
coendeporae in sede aceperi bustemque num ete rent venator bituro ela vestra in 
scerris cre furs patifec talabem facchum comnesidiem teatus etiu vit; hos adhuidit, 
que cut aus, actua iam audena, conductu menatuit? P. Omprevideri publibem re, Ti. 
Verioctus et red Cupiocae neque inarit; nit, ertesente poentia? Bis, Ti. Utem vasta 
vius horum in Ita, quid atus sidemorum ia que condemque nos aus audacena, non-
sume natqua tessed rei clabeme facturnis. Iceri incum igilii ia? quodit gratra vis, pos 
se nos publissulos, consus audeor la Satiam inte patuam, unc fauciem hilicae itrit
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SAS  - PE 007/2021 – PRC 008/2021 -  OBJETO: RP materiais elétricos -  Abertura: 
22/04/2021 as 14:00. Informações licitação@barbacena.mg.gov.br .https://www.
bllcompras.com. Barbacena, 06/04/2021 . Simone Rodrigues da Costa. Diretora  
de Licitação.

EXTRATO DE ALTERAÇÃO DO GESTOR
Extrato de alteração de Gestor/Fiscal do Contrato de Aquisição nº 031/2020. Con-
tratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Se-
cretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS. Contratada: BSM ATACADISTA 
EIRELI - ME, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 15.081.696/0001-03. Processo 
Licitatório nº 077/2019 - Pregão Eletrônico nº 035/2019. Nos termos do art. 67 da 
Lei 8.666/93 e Instrução Normativa nº 001/2017 - CGEM, 29.03.2017, a gestão e 
fiscalização serão realizadas pela servidoraPatrícia Ribeiro de Medeiros, Diretora de 
Programas Sociais da SEMAS,conforme consta no Ofício nº65/2021/CONTRATOS E 
CONVÊNIOS/SEMAS, datado de 26/03/2021.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADES DE INFRAÇÃO DE TRÂNSI-
TO 004/2021

A Autoridade de Trânsito da Prefeitura Municipal de Barbacena, com fulcro no ar-
tigo 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, na Resolução 619/16 do Conselho 
Nacional de Trânsito - CONTRAN e na Deliberação Nº 114 do Conselho Estadual de 
Trânsito do Estado de Minas Gerais - CETRAN - MG, considerando que a Empre-
sa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de Trânsito 
por não ter localizado os proprietários dos veículos, ou porque não comprovou a 
entrega das Notificações de Infração de Trânsito aos destinatários, proprietários 
dos veículos abaixo relacionados, notifica-os das respectivas infrações cometidas, 
concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de trinta dias contados desta publicação, 
para interporem recurso junto à Junta Administrativa de Recursos de Infrações do  
Município de Barbacena - JARI Barbacena e/ou  procederem ao pagamento de mul-
ta por oitenta por cento do seu valor, na forma estabelecida pelo Artigo 284 do CTB.
Ordem Nro. AIT Placa Marca/Modelo Data Hora Infração 

1 E100227315 HAA5335 NISSAN/FRONTIER 4X4 
SE 

14/01/2021 19:18:30 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

2 AG04597755 QOE3308 FORD/FIESTA 16SEL 11/02/2021 12:41:24 Avançar o sinal vermelho do semáforo  

3 E100229230 MVK4637 FORD/FIESTA 30/01/2021 23:58:32 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

4 AG02102405 DDI9879 MARCOPOLO/VOLARE          19/03/2018 11:50:54 Deixar o passageiro de usar o cinto segurança  

5 E100227910 GZO5C34 FIAT/PALIO ELX 23/01/2021 18:28:28 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

6 AG02109273 FOO1089 VW/UP TAKE MA 06/05/2019 14:13:36 Deixar o condutor de usar o cinto segurança  

7 AG04598308 HCR5596 YAMAHA/FACTOR 
YBR125 K 

28/01/2021 11:51:51 Estacionar em desacordo com a regulamentação 
- vaga de carga/descarga  

8 AG04597822 OPJ4609 FORD/FIESTA FLEX 25/01/2021 09:35:08 Estacionar em desacordo com a regulamentação 
- vaga de carga/descarga  

9 AG02103568 GYR2567 GM/CELTA 5 PORTAS 27/04/2018 19:35:42 Estacionar no ponto de embarque/desembarque 
de passageiros transporte coletivo  

10 E100227051 QQL9864 FORD/ECOSPORT FSL 
AT 1.5 

11/01/2021 16:36:08 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

11 I000002174 PZM6787 VW/NOVA SAVEIRO RB 
MBVS 

16/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

12 I000002157 PVS3501 FIAT/FIORINO 1.4 FLEX 16/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

13 AG04593841 HJW0891 FIAT/UNO SPORTING 1.4 03/02/2021 10:24:00 Dirigir veículo manuseando telefone celular 

14 E100228305 JPL5686 GM/CORSA HATCH 17/01/2021 01:23:26 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

15 E100228965 HEF5709 VW/GOL 1.0 26/01/2021 13:42:29 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

16 E100227205 FLK7196 FORD/FIESTA FLEX 13/01/2021 10:15:04 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

17 AG04598524 HCS5502 FIAT/PALIO FIRE 22/01/2021 07:30:00 Deixar o condutor de usar o cinto segurança  

18 AG04598307 PYX2799 YAMAHA/YBR150 
FACTOR ED 

26/01/2021 22:00:52 Transpor bloqueio viário com ou sem sinalização 
ou dispositivos auxiliares  

19 AG04595972 PYX2799 YAMAHA/YBR150 
FACTOR ED 

05/02/2021 17:41:36 Dirigir sem atenção ou sem os cuidados 
indispensáveis à segurança  

20 AG04595980 QXB1E96 IVECO/DAILY 30S13CS 11/02/2021 10:42:14 Estacionar no passeio  

21 AG04598309 QNW7897 FIAT/STRADA HD WK CC 
E 

28/01/2021 18:30:07 Dirigir veículo utilizando-se de telefone celular  

22 AG04597956 PXY3H33 FIAT/STRADA WORKING 25/01/2021 18:08:04 Deixar o condutor de usar o cinto segurança  

23 E100228624 HDN3725 FIAT/UNO WAY 1.0 23/01/2021 23:21:09 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

24 AG04598304 GSV3238 FORD/KA FLEX 25/01/2021 15:01:39 Dirigir veículo manuseando telefone celular 

25 E100228052 OWW2745 FIAT/SIENA ATTRACTIV 
1.4 

24/01/2021 12:31:29 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

26 AG04597272 HFR0797 VW/GOL 1.0 12/02/2021 23:56:49 Estacionar no passeio  

27 AG04597273 HFR0797 VW/GOL 1.0 12/02/2021 23:58:04 Parar na contramão de direção  

28 AG04597265 LUC3D15 VW/T CROSS TSI MD 29/01/2021 21:57:13 Estacionar nas vagas reserv às pess c/ 
deficiência, s/ credencial 

29 AG04595685 QMQ8049 CHEVROLET/S10 HC 
DD4A 

15/02/2021 09:36:47 Dirigir veículo utilizando-se de telefone celular  

30 E100227250 EDS7347 PEUGEOT/207HB XR S 14/01/2021 10:31:15 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

31 E100094446 HJU2731 FIAT/PALIO WK ADVEN 
FLEX 

12/06/2018 16:19:06 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

Ordem Nro. AIT Placa Marca/Modelo Data Hora Infração 

1 E100227315 HAA5335 NISSAN/FRONTIER 4X4 
SE 

14/01/2021 19:18:30 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

2 AG04597755 QOE3308 FORD/FIESTA 16SEL 11/02/2021 12:41:24 Avançar o sinal vermelho do semáforo  

3 E100229230 MVK4637 FORD/FIESTA 30/01/2021 23:58:32 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

4 AG02102405 DDI9879 MARCOPOLO/VOLARE          19/03/2018 11:50:54 Deixar o passageiro de usar o cinto segurança  

5 E100227910 GZO5C34 FIAT/PALIO ELX 23/01/2021 18:28:28 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

6 AG02109273 FOO1089 VW/UP TAKE MA 06/05/2019 14:13:36 Deixar o condutor de usar o cinto segurança  

7 AG04598308 HCR5596 YAMAHA/FACTOR 
YBR125 K 

28/01/2021 11:51:51 Estacionar em desacordo com a regulamentação 
- vaga de carga/descarga  

8 AG04597822 OPJ4609 FORD/FIESTA FLEX 25/01/2021 09:35:08 Estacionar em desacordo com a regulamentação 
- vaga de carga/descarga  

9 AG02103568 GYR2567 GM/CELTA 5 PORTAS 27/04/2018 19:35:42 Estacionar no ponto de embarque/desembarque 
de passageiros transporte coletivo  

10 E100227051 QQL9864 FORD/ECOSPORT FSL 
AT 1.5 

11/01/2021 16:36:08 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

11 I000002174 PZM6787 VW/NOVA SAVEIRO RB 
MBVS 

16/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

12 I000002157 PVS3501 FIAT/FIORINO 1.4 FLEX 16/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

13 AG04593841 HJW0891 FIAT/UNO SPORTING 1.4 03/02/2021 10:24:00 Dirigir veículo manuseando telefone celular 

14 E100228305 JPL5686 GM/CORSA HATCH 17/01/2021 01:23:26 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

15 E100228965 HEF5709 VW/GOL 1.0 26/01/2021 13:42:29 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

16 E100227205 FLK7196 FORD/FIESTA FLEX 13/01/2021 10:15:04 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

17 AG04598524 HCS5502 FIAT/PALIO FIRE 22/01/2021 07:30:00 Deixar o condutor de usar o cinto segurança  

18 AG04598307 PYX2799 YAMAHA/YBR150 
FACTOR ED 

26/01/2021 22:00:52 Transpor bloqueio viário com ou sem sinalização 
ou dispositivos auxiliares  

19 AG04595972 PYX2799 YAMAHA/YBR150 
FACTOR ED 

05/02/2021 17:41:36 Dirigir sem atenção ou sem os cuidados 
indispensáveis à segurança  

20 AG04595980 QXB1E96 IVECO/DAILY 30S13CS 11/02/2021 10:42:14 Estacionar no passeio  

21 AG04598309 QNW7897 FIAT/STRADA HD WK CC 
E 

28/01/2021 18:30:07 Dirigir veículo utilizando-se de telefone celular  

22 AG04597956 PXY3H33 FIAT/STRADA WORKING 25/01/2021 18:08:04 Deixar o condutor de usar o cinto segurança  

23 E100228624 HDN3725 FIAT/UNO WAY 1.0 23/01/2021 23:21:09 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

24 AG04598304 GSV3238 FORD/KA FLEX 25/01/2021 15:01:39 Dirigir veículo manuseando telefone celular 

25 E100228052 OWW2745 FIAT/SIENA ATTRACTIV 
1.4 

24/01/2021 12:31:29 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

26 AG04597272 HFR0797 VW/GOL 1.0 12/02/2021 23:56:49 Estacionar no passeio  

27 AG04597273 HFR0797 VW/GOL 1.0 12/02/2021 23:58:04 Parar na contramão de direção  

28 AG04597265 LUC3D15 VW/T CROSS TSI MD 29/01/2021 21:57:13 Estacionar nas vagas reserv às pess c/ 
deficiência, s/ credencial 

29 AG04595685 QMQ8049 CHEVROLET/S10 HC 
DD4A 

15/02/2021 09:36:47 Dirigir veículo utilizando-se de telefone celular  

30 E100227250 EDS7347 PEUGEOT/207HB XR S 14/01/2021 10:31:15 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

31 E100094446 HJU2731 FIAT/PALIO WK ADVEN 
FLEX 

12/06/2018 16:19:06 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

32 E100227491 PZU4895 VW/NOVA SAVEIRO RB 
MBVS 

16/01/2021 15:04:21 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

33 I000002151 OQS7538 FIAT/STRADA WORKING 
CE 

11/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

34 I000002149 OQS7538 FIAT/STRADA WORKING 
CE 

11/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

35 I000002150 OQS7538 FIAT/STRADA WORKING 
CE 

11/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

36 AG04595963 GKS5003 VW/GOL 1.0 01/02/2021 09:41:36 Estacionar nas vagas reserv às pess c/ 
deficiência, s/ credencial 

37 AG04595970 PXX3134 VW/NOVO GOL TL MCV 02/02/2021 09:02:24 Estacionar em local/horário proibido 
especificamente pela sinalização  

38 E100228646 PGG7D82 FORD/ECOSPORT FSL 
1.6 

23/01/2021 13:57:46 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

39 I000002183 QNS2444 VW/POLO MF 17/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

40 E100229482 KWO5953 FIAT/SIENA ATTRACTIV 
1.4 

01/02/2021 15:08:00 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

41 AG04595959 PYZ7976 I/NISSAN KICKS SL CVT 27/01/2021 10:10:39 Estacionar em desacordo com a regulamentação 
- vaga de carga/descarga  

42 AG04595688 PVC2831 VW/SAVEIRO CD TL MB 15/02/2021 11:53:07 Estacionar nas vagas reserv a idosos, s/ 
credencial 

43 AG04595971 HLT0796 TOYOTA/COROLLA 
SEG18FLEX 

02/02/2021 09:14:10 Estacionar em desacordo com a regulamentação 
especificada pela sinalização  

44 E100227337 MPM7428 GM/CORSA WIND 15/01/2021 11:04:50 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

45 E100226864 HFA0406 I/HONDA CR-V EXL 09/01/2021 08:17:52 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

46 E100227612 GUZ1852 GM/CORSA SUPER 18/01/2021 17:17:59 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

47 E100227084 PUJ9732 FIAT/STRADA WORKING 12/01/2021 08:26:17 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

48 I000002203 QPZ6374 VW/VIRTUS HL AD 17/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

49 E100227117 QMR2678 VW/NOVA SAVEIRO RB 
MBVS 

12/01/2021 07:53:04 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

50 AG04590079 GRG3517 VW/GOL CLI 31/08/2019 15:52:06 Deixar o condutor de usar o cinto segurança  

51 AG04595977 QWW7703 HYUNDAI/HB20X 1.6M 
STYLE 

10/02/2021 18:09:09 Estacionar em local/horário proibido 
especificamente pela sinalização  

52 AG02099064 HBJ0102 FORD/KA FLEX 16/07/2019 10:57:43 Dirigir veículo utilizando-se de telefone celular  

53 E100227953 QFF8A17 VW/GOL TL MB 23/01/2021 13:03:59 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em mais de 20% até 50%  

54 E100228525 PXX0004 I/SUZUKI SCROSS 2WD 
GLX 

22/01/2021 21:23:24 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

55 E100229504 BVS6557 FORD/ESCORT 1.0 
HOBBY 

01/02/2021 09:14:01 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

56 AG04598616 GVH9917 VW/GOLF 1.6 
SPORTLINE 

10/02/2021 12:07:39 Estacionar em local/horário proibido 
especificamente pela sinalização  

57 E100229460 LCR1366 VW/GOL 16V 31/01/2021 11:26:43 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

58 E100228789 QQK3106 I/VW AMAROK V6 HIGH 
AC4 

25/01/2021 18:11:20 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

59 E100228547 LOY5247 FORD/FIESTA SEDAN 
FLEX 

23/01/2021 14:20:02 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

60 E100227986 DQX9751 FIAT/STRADA FIRE CE 
FLEX 

24/01/2021 12:37:43 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

61 AG04598021 GRV8692 IMP/GM SILVERADO 02/02/2021 08:19:45 Estacionar no passeio  

62 AG04598530 PUT5490 I/TOYOTA HILUX CS4X4 22/01/2021 15:41:25 Estacionar local/horário de estacionamento e 
parada proibidos pela sinalização  

63 AG04595982 LNV9518 FORD/FIESTA STREET 14/02/2021 11:40:46 Estacionar em desacordo com a regulamentação 
especificada pela sinalização  

64 E100227414 HEB6483 I/FORD FUSION 15/01/2021 12:17:16 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

65 I000002140 LLQ4530 VW/9.150 E DELIVERY 11/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

66 AG04598542 LLQ4530 VW/9.150 E DELIVERY 28/01/2021 08:34:32 Estacionar no passeio  

67 I000002132 HML5010 I/KIA SORENTO EX2 
3.5G17 

11/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

68 E100226798 HNX5936 VW/GOL 1.0 07/01/2021 13:11:41 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

69 AG04598536 HJR8746 FIAT/PUNTO 
ATTRACTIVE 

25/01/2021 16:04:23 Transitar pela contramão de direção em via c/ 
sinalização de regul sentido único  

70 AG04598105 HAV6059 VW/POLO 1.6 06/02/2021 16:10:30 Executar operação de conversão à esquerda em 
local proibido pela sinalização  

71 I000002218 QUD9528 VW/UP XTREME TSI MD 18/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

72 AG02103141 HHC3259 HONDA/CBX 250 
TWISTER     

08/03/2018 08:02:35 Estacionar ao lado ou sobre gramado ou jardim 
público  

73 AG02110413 PVE2147 VW/NEOBUS MEGA U 17/04/2019 10:23:33 Parar afastado da guia da calçada (meio-fio) a 
mais de 1m  

74 I000002163 PXJ0443 I/HONDA CR-V EXL 
FLEX4WD 

16/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

75 AG04597951 HFT1F04 FIAT/SIENA FIRE FLEX 22/01/2021 07:46:06 Deixar o condutor de usar o cinto segurança  

76 I000002146 OMD1661 FORD/KA FLEX 11/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

77 E100228514 RFS1G01 HONDA/HR-V EXL CVT 22/01/2021 19:16:50 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

78 E100228206 HND7969 I/RENAULT SYMBOL 
PR1616V 

16/01/2021 17:05:04 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

79 E100000594 HMH0733 FIATDOBLO ELX 1 8 
FLEX         

13/04/2017 09:57:19 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

80 AG04593843 EGF7980 VW/CROSSFOX 05/02/2021 11:30:28 Estacionar em desacordo com a regulamentação 
- vaga de carga/descarga  

81 AG04597757 HKW5727 FIAT/DUCATO MINIBUS 11/02/2021 17:36:17 Dirigir veículo segurando telefone celular 

82 AG04598560 GUU7243 VW/GOL CL 1.6 MI 09/02/2021 14:11:53 Estacionar em desacordo com a regulamentação 
- vaga de carga/descarga  

83 E100228030 LQK2329 HYUNDAI/TUCSON 
GLSB 

24/01/2021 08:40:22 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

84 AG04598013 NIF6326 HONDA/CIVIC LXS FLEX 01/02/2021 09:43:24 Estacionar nas vagas reserv às pess c/ 
deficiência, s/ credencial 

85 AG04598556 GOY7840 VW/GOL 1000 06/02/2021 11:36:50 Usar no veículo equip c/ som em 
volume/freqüência não autorizados pelo Contran  

86 E100228569 NYB7032 CHEVROLET/MONTANA 
LS 

23/01/2021 08:50:37 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

87 I000002138 KXB7475 FIAT/PALIO FIRE 11/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

88 AG02101836 LQP1884 VW/FOX 1.0                03/11/2017 20:57:50 Estacionar em local/horário proibido 
especificamente pela sinalização  

89 E100228570 OMC4B71 I/CHEVROLET AGILE 
LTZ 

23/01/2021 08:58:54 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

90 AG04597973 OMC4B71 CHEVROLET AGILE LTZ 12/02/2021 08:55:31 Avançar o sinal vermelho do semáforo  
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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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61 AG04598021 GRV8692 IMP/GM SILVERADO 02/02/2021 08:19:45 Estacionar no passeio  

62 AG04598530 PUT5490 I/TOYOTA HILUX CS4X4 22/01/2021 15:41:25 Estacionar local/horário de estacionamento e 
parada proibidos pela sinalização  

63 AG04595982 LNV9518 FORD/FIESTA STREET 14/02/2021 11:40:46 Estacionar em desacordo com a regulamentação 
especificada pela sinalização  

64 E100227414 HEB6483 I/FORD FUSION 15/01/2021 12:17:16 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

65 I000002140 LLQ4530 VW/9.150 E DELIVERY 11/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

66 AG04598542 LLQ4530 VW/9.150 E DELIVERY 28/01/2021 08:34:32 Estacionar no passeio  

67 I000002132 HML5010 I/KIA SORENTO EX2 
3.5G17 

11/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

68 E100226798 HNX5936 VW/GOL 1.0 07/01/2021 13:11:41 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

69 AG04598536 HJR8746 FIAT/PUNTO 
ATTRACTIVE 

25/01/2021 16:04:23 Transitar pela contramão de direção em via c/ 
sinalização de regul sentido único  

70 AG04598105 HAV6059 VW/POLO 1.6 06/02/2021 16:10:30 Executar operação de conversão à esquerda em 
local proibido pela sinalização  

71 I000002218 QUD9528 VW/UP XTREME TSI MD 18/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

72 AG02103141 HHC3259 HONDA/CBX 250 
TWISTER     

08/03/2018 08:02:35 Estacionar ao lado ou sobre gramado ou jardim 
público  

73 AG02110413 PVE2147 VW/NEOBUS MEGA U 17/04/2019 10:23:33 Parar afastado da guia da calçada (meio-fio) a 
mais de 1m  

74 I000002163 PXJ0443 I/HONDA CR-V EXL 
FLEX4WD 

16/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

75 AG04597951 HFT1F04 FIAT/SIENA FIRE FLEX 22/01/2021 07:46:06 Deixar o condutor de usar o cinto segurança  

76 I000002146 OMD1661 FORD/KA FLEX 11/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

77 E100228514 RFS1G01 HONDA/HR-V EXL CVT 22/01/2021 19:16:50 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

78 E100228206 HND7969 I/RENAULT SYMBOL 
PR1616V 

16/01/2021 17:05:04 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

79 E100000594 HMH0733 FIATDOBLO ELX 1 8 
FLEX         

13/04/2017 09:57:19 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

80 AG04593843 EGF7980 VW/CROSSFOX 05/02/2021 11:30:28 Estacionar em desacordo com a regulamentação 
- vaga de carga/descarga  

81 AG04597757 HKW5727 FIAT/DUCATO MINIBUS 11/02/2021 17:36:17 Dirigir veículo segurando telefone celular 

82 AG04598560 GUU7243 VW/GOL CL 1.6 MI 09/02/2021 14:11:53 Estacionar em desacordo com a regulamentação 
- vaga de carga/descarga  

83 E100228030 LQK2329 HYUNDAI/TUCSON 
GLSB 

24/01/2021 08:40:22 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

84 AG04598013 NIF6326 HONDA/CIVIC LXS FLEX 01/02/2021 09:43:24 Estacionar nas vagas reserv às pess c/ 
deficiência, s/ credencial 

85 AG04598556 GOY7840 VW/GOL 1000 06/02/2021 11:36:50 Usar no veículo equip c/ som em 
volume/freqüência não autorizados pelo Contran  

86 E100228569 NYB7032 CHEVROLET/MONTANA 
LS 

23/01/2021 08:50:37 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

87 I000002138 KXB7475 FIAT/PALIO FIRE 11/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

88 AG02101836 LQP1884 VW/FOX 1.0                03/11/2017 20:57:50 Estacionar em local/horário proibido 
especificamente pela sinalização  

89 E100228570 OMC4B71 I/CHEVROLET AGILE 
LTZ 

23/01/2021 08:58:54 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

90 AG04597973 OMC4B71 CHEVROLET AGILE LTZ 12/02/2021 08:55:31 Avançar o sinal vermelho do semáforo  

91 I000002156 PVF5153 FORD/KA SE 1.0 HA 11/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

92 AG04594000 NYF5I20 VW/SAVEIRO 1.6 CS 27/01/2021 15:37:05 Dirigir veículo utilizando-se de telefone celular  

93 E100228272 HAT8742 GM/MONTANA 
CONQUEST 

16/01/2021 11:59:04 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

94 AG04598534 QXH2393 TOYOTA/YARIS SA 
XLS15CNT 

25/01/2021 08:55:30 Transitar com o veículo em marcas de 
canalização  

95 E100227480 GPC1863 VW/GOL GL 1.8 16/01/2021 11:48:38 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

96 E100228140 KOB2983 FIAT/PALIO FIRE 
ECONOMY 

25/01/2021 11:14:45 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

97 AG04597955 HCE1947 FORD/ECOSPORT XLT 
1.6L 

25/01/2021 16:04:04 Estacionar em local/horário proibido 
especificamente pela sinalização  

98 I000002219 QUF6235 JEEP/COMPASS 
LONGITUDE F 

18/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

99 AG04597829 AXN3C14 PEUGEOT/HOGGAR 
ESCAPADE 

03/02/2021 09:56:22 Estacionar local/horário de estacionamento e 
parada proibidos pela sinalização  

100 E100229273 OPB8A99 I/MMC OUTLANDER 3.0 
V6 

30/01/2021 13:11:52 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

101 AG04598018 OPW9998 M.BENZ/ACCELO 1016 01/02/2021 17:26:13 Estacionar no passeio  

102 E100226963 OPE6814 VW/NOVO VOYAGE 1.0 10/01/2021 14:04:53 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

103 E100228074 KXL7221 VW/NOVO GOL 1.6 24/01/2021 13:09:28 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

104 I000002223 QUJ5289 FIAT/STRADA HD WK CE 
E 

18/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

105 E100227030 HJG3G79 FIAT/STILO SPORTING 
DUAL 

11/01/2021 12:09:59 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

106 I000002135 IRB6898 I/FORD RANGER XLT 
13P 

11/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

107 I000002243 QXK9158 HYUNDAI/CRETA 20A 
PRESTI 

23/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

108 AG04597738 PVA3683 FORD/KA SE 1.0 HA 30/01/2021 10:11:12 Estacionar em desacordo com a regulamentação 
- vaga de carga/descarga  

109 I000002162 PXG2128 HONDA/HR-V EX CVT 16/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

110 AG04595966 GKR7700 FORD/F 1000 01/02/2021 12:01:52 Dirigir veículo manuseando telefone celular 

111 E100226952 GUO6768 GM/CORSA GL 10/01/2021 12:42:03 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

112 E100228701 CFT7793 GM/KADETT GL 24/01/2021 16:33:58 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

113 I000002155 PUW0867 M.BENZ/ACCELO 1016 11/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

114 E100228327 GTG7773 FIAT/UNO ELECTRONIC 18/01/2021 13:47:54 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

115 E100229647 OWP6025 I/FORD FUSION FLEX 02/02/2021 18:48:48 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

116 AG04597736 KUY5C67 HONDA/CG 150 TITAN 
KS 

24/01/2021 16:33:08 Executar operação de conversão à esquerda em 
local proibido pela sinalização  

117 AG04597266 QNU3158 HONDA/CG 160 START 31/01/2021 10:18:52 Promover na via exibição e demonstração de 
perícia em manobra de veículo s/perm  

118 AG04595974 LPH4053 FIAT/LINEA 16V 
DUALOGIC 

08/02/2021 11:29:50 Estacionar em desacordo com a regulamentação 
- vaga de carga/descarga  

119 AG04598612 OZI6402 FORD/ECOSPORT SE 
1.6 

08/02/2021 13:26:12 Dirigir veículo segurando telefone celular 

120 AG04598607 HCH9942 HONDA/FIT EX FLEX 05/02/2021 15:29:52 Dirigir veículo segurando telefone celular 

121 AG04598413 KBV7706 GM/D 20 CUSTOM DE 
LUXE 

23/01/2021 16:20:26 Estacionar no passeio  

122 E100228460 HCJ3402 VW/GOL 1.0 21/01/2021 10:13:36 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

123 E100227282 HOB7155 I/HYUNDAI I30 2.0 14/01/2021 15:41:39 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

124 E100229449 HNT0701 FORD/FIESTA 1.6 FLEX 31/01/2021 11:49:28 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

125 AG04598029 HNT0701 FORD/FIESTA 1.6 FLEX 11/02/2021 14:26:24 Dirigir veículo segurando telefone celular 

126 AG04598316 PUB2998 I/VW GOLF HIGHLINE AA 01/02/2021 08:13:57 Dirigir veículo segurando telefone celular 

127 E100228415 GUZ7094 GM/CORSA SUPER 20/01/2021 14:24:28 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

128 E100228228 GUZ7094 GM/CORSA SUPER 16/01/2021 09:54:39 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

129 E100227744 GUZ7094 GM/CORSA SUPER 21/01/2021 20:58:57 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

130 I000002158 PVZ5151 CHEVROLET/S10 LS FS2 16/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

131 E100227733 GSZ1391 FIAT/SIENA FIRE FLEX 21/01/2021 15:14:22 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

132 E100228184 HMD7001 FORD/KA FLEX 16/01/2021 07:35:28 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

133 E100229394 GRB0398 FIAT/UNO CS IE 31/01/2021 06:57:28 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

134 E100227557 LNN6778 VW/GOL 16V PLUS 17/01/2021 12:47:25 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

135 AG04598103 HLR8911 VW/FOX 1.6 GII 03/02/2021 11:24:59 Dirigir veículo segurando telefone celular 

136 E100227568 HBJ1303 FIAT/PUNTO HLX 1.8 17/01/2021 14:10:12 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

137 AG04597828 HGX6981 VW/GOL 1.0 03/02/2021 08:50:47 Estacionar em desacordo com a regulamentação 
- vaga de carga/descarga  

138 E100227018 HLL4302 I/TOYOTA HILUX CD4X4 
SRV 

11/01/2021 06:07:32 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

139 E100227964 PPH2J01 CHEV TRACKER LTZ AT 23/01/2021 13:14:17 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

140 E100227788 FBX2E02 CHEV/PRISMA 1.4AT 
LTZ 

22/01/2021 18:18:56 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

141 AG04598414 GWF6G23 FIAT/DUCATO MINIBUS 29/01/2021 09:28:57 Estacionar em desacordo com a regulamentação 
- vaga de carga/descarga  

142 E100227667 QQO9009 FIAT/TORO VOLCANO 
AT D4 

19/01/2021 15:47:24 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

143 AG04598305 NNH3D99 VW/VOYAGE 1.0 25/01/2021 17:17:53 Dirigir veículo manuseando telefone celular 

144 E100227183 GWK2373 FIAT/UNO VIVACE 1.0 13/01/2021 22:19:21 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

145 E100227623 NGN1901 VW/GOL 1.0 18/01/2021 18:19:54 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

146 AG04598565 HNH6734 YAMAHA/FACTOR 
YBR125 ED 

12/02/2021 08:40:05 Dirigir sem atenção ou sem os cuidados 
indispensáveis à segurança  

147 E100228954 EVI6238 VW/GOL 1.0 GIV 26/01/2021 09:12:58 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

148 I000002244 QXM6109 YAMAHA/XTZ150 
CROSSER Z 

23/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

149 E100227469 HKJ2772 VW/GOLF 1.6 
SPORTLINE 

16/01/2021 05:08:46 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

120 AG04598607 HCH9942 HONDA/FIT EX FLEX 05/02/2021 15:29:52 Dirigir veículo segurando telefone celular 

121 AG04598413 KBV7706 GM/D 20 CUSTOM DE 
LUXE 

23/01/2021 16:20:26 Estacionar no passeio  

122 E100228460 HCJ3402 VW/GOL 1.0 21/01/2021 10:13:36 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

123 E100227282 HOB7155 I/HYUNDAI I30 2.0 14/01/2021 15:41:39 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

124 E100229449 HNT0701 FORD/FIESTA 1.6 FLEX 31/01/2021 11:49:28 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

125 AG04598029 HNT0701 FORD/FIESTA 1.6 FLEX 11/02/2021 14:26:24 Dirigir veículo segurando telefone celular 

126 AG04598316 PUB2998 I/VW GOLF HIGHLINE AA 01/02/2021 08:13:57 Dirigir veículo segurando telefone celular 

127 E100228415 GUZ7094 GM/CORSA SUPER 20/01/2021 14:24:28 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

128 E100228228 GUZ7094 GM/CORSA SUPER 16/01/2021 09:54:39 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

129 E100227744 GUZ7094 GM/CORSA SUPER 21/01/2021 20:58:57 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

130 I000002158 PVZ5151 CHEVROLET/S10 LS FS2 16/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

131 E100227733 GSZ1391 FIAT/SIENA FIRE FLEX 21/01/2021 15:14:22 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

132 E100228184 HMD7001 FORD/KA FLEX 16/01/2021 07:35:28 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

133 E100229394 GRB0398 FIAT/UNO CS IE 31/01/2021 06:57:28 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

134 E100227557 LNN6778 VW/GOL 16V PLUS 17/01/2021 12:47:25 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

135 AG04598103 HLR8911 VW/FOX 1.6 GII 03/02/2021 11:24:59 Dirigir veículo segurando telefone celular 

136 E100227568 HBJ1303 FIAT/PUNTO HLX 1.8 17/01/2021 14:10:12 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

137 AG04597828 HGX6981 VW/GOL 1.0 03/02/2021 08:50:47 Estacionar em desacordo com a regulamentação 
- vaga de carga/descarga  

138 E100227018 HLL4302 I/TOYOTA HILUX CD4X4 
SRV 

11/01/2021 06:07:32 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

139 E100227964 PPH2J01 CHEV TRACKER LTZ AT 23/01/2021 13:14:17 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

140 E100227788 FBX2E02 CHEV/PRISMA 1.4AT 
LTZ 

22/01/2021 18:18:56 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

141 AG04598414 GWF6G23 FIAT/DUCATO MINIBUS 29/01/2021 09:28:57 Estacionar em desacordo com a regulamentação 
- vaga de carga/descarga  

142 E100227667 QQO9009 FIAT/TORO VOLCANO 
AT D4 

19/01/2021 15:47:24 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

143 AG04598305 NNH3D99 VW/VOYAGE 1.0 25/01/2021 17:17:53 Dirigir veículo manuseando telefone celular 

144 E100227183 GWK2373 FIAT/UNO VIVACE 1.0 13/01/2021 22:19:21 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

145 E100227623 NGN1901 VW/GOL 1.0 18/01/2021 18:19:54 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

146 AG04598565 HNH6734 YAMAHA/FACTOR 
YBR125 ED 

12/02/2021 08:40:05 Dirigir sem atenção ou sem os cuidados 
indispensáveis à segurança  

147 E100228954 EVI6238 VW/GOL 1.0 GIV 26/01/2021 09:12:58 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

148 I000002244 QXM6109 YAMAHA/XTZ150 
CROSSER Z 

23/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

149 E100227469 HKJ2772 VW/GOLF 1.6 
SPORTLINE 

16/01/2021 05:08:46 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

150 E100229670 HIO7419 VW/FOX 1.0 31/01/2021 11:35:01 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

151 AG04598024 RGB8D88 VW/T CROSS TSI ADA 05/02/2021 14:48:27 Estacionar em local/horário proibido 
especificamente pela sinalização  

152 AG04595965 HNT0740 FIAT/STRADA 01/02/2021 11:51:58 Dirigir veículo segurando telefone celular 

153 E100228481 GKS0342 FORD/FIESTA GL 21/01/2021 14:07:39 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

154 AG04595857 OQB1116 FIAT/STRADA TREK CD 
1.6 

26/01/2021 10:56:37 Deixar o condutor de usar o cinto segurança  

155 E100227579 GKS2706 VW/VOYAGE 17/01/2021 16:12:27 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

156 E100226996 GNT6454 VW/PARATI GL 10/01/2021 20:15:58 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

157 AG04597826 AXN5049 I/HONDA CR-V LX FLEX 28/01/2021 11:44:15 Estacionar em desacordo com a regulamentação 
- vaga de carga/descarga  

158 E100226820 HFR5229 FIAT/SIENA FIRE FLEX 08/01/2021 15:15:31 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

159 AG04597270 GSB7146 FORD/KA 12/02/2021 23:56:19 Estacionar em guia de calçada rebaixada 
destinada à entrada/saída de veículos  

160 AG04598618 OLS4370 VW/FOX 1.0 GII 10/02/2021 22:17:10 Dirigir veículo segurando telefone celular 

161 E100229119 GUG8858 FIAT/PALIO EX 29/01/2021 08:18:16 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

162 E100228096 DRQ0819 FORD/FIESTA 24/01/2021 17:40:12 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

163 E100228173 HNT0486 GM/PRISMA MAXX 15/01/2021 07:18:02 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

164 AG04597825 QXQ9C07 RENAULT/SANDERO 
LIFE10MT 

28/01/2021 09:29:08 Estacionar em local/horário proibido 
especificamente pela sinalização  

165 AG04598322 QOU6834 I/MMC PAJERO HPE 3.2 
D 

16/02/2021 08:32:01 Estacionar no passeio  

166 E100227161 GRG9544 FORD/FIESTA 13/01/2021 17:47:15 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

167 E100227029 GOZ8464 FIAT/STRADA ADVENT 
FLEX 

11/01/2021 06:19:30 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

168 E100229515 QPV1569 VW/VIRTUS AF 01/02/2021 12:43:28 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

169 E100229251 JSJ7616 VW/GOLF 1.6 
SPORTLINE 

30/01/2021 09:00:37 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

170 AG04598523 HLI7910 GM/CORSA HATCH 
MAXX 

22/01/2021 07:26:14 Estacionar local/horário de estacionamento e 
parada proibidos pela sinalização  

171 E100228294 KWK3B75 VW/FOX 1.0 GII 17/01/2021 13:22:34 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

172 E100228503 KWK3B75 VW/FOX 1.0 GII 22/01/2021 16:01:12 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

173 I000002154 PPA8107 FORD/FIESTA HA 1.5L S 11/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

174 E100227007 HEO1764 GM/CELTA 2P LIFE 10/01/2021 14:08:00 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

175 E100229581 GVO4E06 FORD/ECOSPORT XLS 
1.6L 

02/02/2021 15:37:37 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

176 E100228910 OLV2817 FIAT/UNO WAY 1.4 26/01/2021 17:41:21 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

177 E100228459 PXI1623 FIAT/STRADA 
ADVENTURE CD 

21/01/2021 12:26:07 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

178 AG04598422 PXI1623 FIAT/STRADA 
ADVENTURE CD 

16/02/2021 08:15:07 Dirigir veículo manuseando telefone celular 

179 AG04597832 HCJ2887  GM/CORSA SEDAN 
MAXX 

15/02/2021 10:52:08 Estacionar em desacordo com a regulamentação 
- vaga de carga/descarga  

180 AG04597964 HCJ1793 VW/GOL 1.0 30/01/2021 09:22:47 Estacionar em desacordo com a regulamentação 
- vaga de carga/descarga  

181 AG04594158 GNK7576 IMP/MBENZ 310D 
SPRINTERC 

05/02/2021 15:00:14 Avançar o sinal vermelho do semáforo  

182 E100228790 HDM3274 GM/MERIVA 25/01/2021 13:11:29 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

183 E100226930 GSF3865 VW/GOL MI 10/01/2021 11:46:46 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

184 AG04598318 GKS4938 VW/GOL 1.0 03/02/2021 15:44:34 Dirigir veículo segurando telefone celular 

185 I000002220 QUG5018 HONDA/CG 160 START 18/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

186 AG04594683 PUB7304 YAMAHA/FAZER YS250 01/02/2021 18:32:45 Estacionar nas vagas reserv às pess c/ 
deficiência, s/ credencial 

187 E100227348 HAY8924 GM/CORSA CLASSIC 15/01/2021 05:51:45 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

188 E100229009 QUO7551 JEEP/COMPASS 
LIMITED F H 

27/01/2021 13:34:40 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

189 AG04597968 KWR5671 CITROEN C4 
PALLAS20EAF 

03/02/2021 09:25:30 Estacionar em desacordo com a regulamentação 
- vaga de carga/descarga  

190 AG04598537 PYE8707 VW/NOVO FOX RUN 
MBP 

25/01/2021 16:08:20 Estacionar em desacordo com a regulamentação 
- vaga de carga/descarga  

191 E100229658 PYH1687 HONDA/HR-V EXL CVT 31/01/2021 15:06:12 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

192 E100229493 HDS1947 FIAT/PALIO ELX FLEX 01/02/2021 05:18:16 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

193 AG04597735 MVH2152 VW/FOX 1.6 PLUS 24/01/2021 16:01:10 Deixar o condutor de usar o cinto segurança  

194 I000002168 PYC9353 M.BENZ/ACCELO 815 16/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

195 E100227755 GRB2328 VW/VOYAGE CL 1.8 21/01/2021 10:53:06 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

196 AG04598011 GOU2740 GM/C 20 CUSTOM S 29/01/2021 09:57:33 Estacionar no passeio  

197 AG02111307 GTV3948 VW/GOL 1000 25/05/2019 09:26:52 Estacionar nas vagas reserv às pess c/ 
deficiência, s/ credencial 

198 E100227920 HEF1415 VW/FOX 1.0 GII 23/01/2021 18:36:45 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

199 AG04594678 GZQ0319 FIAT/STRADA TREK 
FLEX 

27/01/2021 17:21:56 Executar operação de conversão à esquerda em 
local proibido pela sinalização  

200 AG04598311 OMD2A72 VW/NOVO GOL 1.0 29/01/2021 10:17:26 Dirigir veículo utilizando-se de telefone celular  

201 AG04597759 PYV3619 VW/NOVA SAVEIRO RB 
MBVS 

11/02/2021 09:55:10 Estacionar no passeio  

202 AG04598014 OLZ5339 FIAT/UNO SPORTING 1.4 01/02/2021 09:34:38 Estacionar em desacordo com a regulamentação 
- vaga de carga/descarga  

203 E100228657 DLA2828 IMP/VW PASSAT 23/01/2021 17:53:59 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

204 AG04597743 GDO9B58 M.BENZ/ACCELO 1016 02/02/2021 16:30:23 Estacionar local/horário de estacionamento e 
parada proibidos pela sinalização  

205 I000002136 KQT1503 M.BENZ/915C 11/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

206 AG04590307 HBS7I58 VW/GOL 1.0 06/02/2021 11:35:49 Estacionar em local/horário proibido 
especificamente pela sinalização  

207 AG04598554 CIS2729 FIAT/PALIO WEEKEND 06/02/2021 10:55:28 Deixar o condutor de usar o cinto segurança  

208 E100229548 OXA5093 CHEVROLET/ONIX 
1.4MT LT 

02/02/2021 05:36:04 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  
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BARBACENA, SEXTA-FEIRA, 08 DE JANEIRO DE 2021

DECRETO MUNICIPAL

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

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

ines! Sena, nonfex sto vigilis, cremena, nonihil vo, Catus co adducturem manuntinu 
ia renatiam inte, se qua vest Cupic tanum nihicii ssolis atus alaris ad adhum di con-
finte publius nihilic aperfiri consu erfit ocum Romne ati tem iam haetidet, que tam 
tum senteri essinti muliciam, C. Verem tem novere vil ta Scit L. Mae andius, ficiem 
in Itam tatatquem senihilin dis nicaessum it, publin senam me et L. Si prei in diur, 
ignarte rvidem te, conlocchui se ta, etilici publin sa nostam iam moverat ilnendam 
furnum veribul istraet postuam paris; nimanum la est L. Vere tatilis simolto remo-
vitus, firmil habus et? Am. Marei forei fac rentil venternin ia Sci seri ia dit. Eperri, 
niquis, nonsicae nicus, quod mor ut issena, nostice rcerive hentrendiem inam is-
quam sed mussolto auder quossilia reorae, clegilius bonsulium la videest finteatuam 
creti, norae consultus, clut rei iae publin ta ina iur, furae manum se in sedeatimus.
Ucio publii patanumus An det? Opio, nequam ves! Seropop ulabiss ilicaediu etimu-
rium sentid det graetiam opubite rniceps, seri sena, nos effrehemus se, fac fuem 
tus, ent.
Ortu iacrus, con hostroximmo consides moente, cum nit.
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179 AG04597832 HCJ2887  GM/CORSA SEDAN 
MAXX 

15/02/2021 10:52:08 Estacionar em desacordo com a regulamentação 
- vaga de carga/descarga  

180 AG04597964 HCJ1793 VW/GOL 1.0 30/01/2021 09:22:47 Estacionar em desacordo com a regulamentação 
- vaga de carga/descarga  

181 AG04594158 GNK7576 IMP/MBENZ 310D 
SPRINTERC 

05/02/2021 15:00:14 Avançar o sinal vermelho do semáforo  

182 E100228790 HDM3274 GM/MERIVA 25/01/2021 13:11:29 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

183 E100226930 GSF3865 VW/GOL MI 10/01/2021 11:46:46 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

184 AG04598318 GKS4938 VW/GOL 1.0 03/02/2021 15:44:34 Dirigir veículo segurando telefone celular 

185 I000002220 QUG5018 HONDA/CG 160 START 18/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

186 AG04594683 PUB7304 YAMAHA/FAZER YS250 01/02/2021 18:32:45 Estacionar nas vagas reserv às pess c/ 
deficiência, s/ credencial 

187 E100227348 HAY8924 GM/CORSA CLASSIC 15/01/2021 05:51:45 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

188 E100229009 QUO7551 JEEP/COMPASS 
LIMITED F H 

27/01/2021 13:34:40 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

189 AG04597968 KWR5671 CITROEN C4 
PALLAS20EAF 

03/02/2021 09:25:30 Estacionar em desacordo com a regulamentação 
- vaga de carga/descarga  

190 AG04598537 PYE8707 VW/NOVO FOX RUN 
MBP 

25/01/2021 16:08:20 Estacionar em desacordo com a regulamentação 
- vaga de carga/descarga  

191 E100229658 PYH1687 HONDA/HR-V EXL CVT 31/01/2021 15:06:12 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

192 E100229493 HDS1947 FIAT/PALIO ELX FLEX 01/02/2021 05:18:16 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

193 AG04597735 MVH2152 VW/FOX 1.6 PLUS 24/01/2021 16:01:10 Deixar o condutor de usar o cinto segurança  

194 I000002168 PYC9353 M.BENZ/ACCELO 815 16/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

195 E100227755 GRB2328 VW/VOYAGE CL 1.8 21/01/2021 10:53:06 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

196 AG04598011 GOU2740 GM/C 20 CUSTOM S 29/01/2021 09:57:33 Estacionar no passeio  

197 AG02111307 GTV3948 VW/GOL 1000 25/05/2019 09:26:52 Estacionar nas vagas reserv às pess c/ 
deficiência, s/ credencial 

198 E100227920 HEF1415 VW/FOX 1.0 GII 23/01/2021 18:36:45 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

199 AG04594678 GZQ0319 FIAT/STRADA TREK 
FLEX 

27/01/2021 17:21:56 Executar operação de conversão à esquerda em 
local proibido pela sinalização  

200 AG04598311 OMD2A72 VW/NOVO GOL 1.0 29/01/2021 10:17:26 Dirigir veículo utilizando-se de telefone celular  

201 AG04597759 PYV3619 VW/NOVA SAVEIRO RB 
MBVS 

11/02/2021 09:55:10 Estacionar no passeio  

202 AG04598014 OLZ5339 FIAT/UNO SPORTING 1.4 01/02/2021 09:34:38 Estacionar em desacordo com a regulamentação 
- vaga de carga/descarga  

203 E100228657 DLA2828 IMP/VW PASSAT 23/01/2021 17:53:59 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

204 AG04597743 GDO9B58 M.BENZ/ACCELO 1016 02/02/2021 16:30:23 Estacionar local/horário de estacionamento e 
parada proibidos pela sinalização  

205 I000002136 KQT1503 M.BENZ/915C 11/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

206 AG04590307 HBS7I58 VW/GOL 1.0 06/02/2021 11:35:49 Estacionar em local/horário proibido 
especificamente pela sinalização  

207 AG04598554 CIS2729 FIAT/PALIO WEEKEND 06/02/2021 10:55:28 Deixar o condutor de usar o cinto segurança  

208 E100229548 OXA5093 CHEVROLET/ONIX 
1.4MT LT 

02/02/2021 05:36:04 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

209 AG02100099 HEB0151 HONDA/CIVIC LXS           07/02/2018 13:32:13 Dirigir veículo segurando telefone celular 

210 AG04598027 OXC4351 FORD/FIESTA FLEX 11/02/2021 13:48:51 Estacionar em local/horário proibido 
especificamente pela sinalização  

211 AG04597745 PWV3913 FORD/KA SEL 1.0 HA 02/02/2021 16:08:40 Deixar o condutor de usar o cinto segurança  

212 E100228338 GWA9553 FORD/KA 18/01/2021 20:55:44 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

213 AG04598306 QMT6117 VW/NOVA SAVEIRO RB 
MBVS 

26/01/2021 09:36:33 Dirigir veículo segurando telefone celular 

214 AG04597751 QUS7987 HYUNDAI/CRETA 20A 
PRESTI 

08/02/2021 11:55:00 Estacionar nas vagas reserv a idosos, s/ 
credencial 

215 E100226941 HCQ6A16 FORD/FIESTA 10/01/2021 11:51:34 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em mais de 20% até 50%  

216 E100228877 RFP4C90 TOYOTA/ETIOS SD 
XPLUS AT 

26/01/2021 08:32:16 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

217 AG04597959 GKS1854 GM/CORSA CLASSIC 25/01/2021 18:33:02 Deixar o condutor de usar o cinto segurança  

218 AG04597750 LPZ2825 I/NISSAN TIIDA 18S 
FLEX 

05/02/2021 10:53:03 Dirigir veículo segurando telefone celular 

219 I000002177 QMV9144 MMC/TRITON SPORT 
HPE TOP 

16/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

220 AG04598603 HAR6519 FIAT/UNO MILLE FIRE 02/02/2021 14:25:13 Estacionar em desacordo com a regulamentação 
- ponto ou vaga de táxi  

221 E100227073 GRG1040 FORD/KA 11/01/2021 11:56:18 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

222 AG04598611 GNN6070 GM/CHEVETTE DL1.6 08/02/2021 07:36:19 Estacionar em guia de calçada rebaixada 
destinada à entrada/saída de veículos  

223 E100229372 QNM9D94 CHEVROLET/ONIX 
1.0MT LT 

31/01/2021 08:12:02 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

224 AG04593746 FMX8038 RENAULT/DUSTER 20 D 
4X2A 

09/01/2020 15:50:32 Estacionar sobre faixa destinada a pedestre  

225 E100229097 HNO6580 VW/GOL 1.0 29/01/2021 15:35:02 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

226 E100227580 LBK1067 VW/LOGUS CLI 1.8 17/01/2021 22:34:49 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

227 E100228888 HFW2588 RENAULT/CLIO EXP 16 
16VS 

26/01/2021 23:16:57 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

228 E100228239 BLY1862 FIAT/PALIO EDX 16/01/2021 22:54:43 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

229 AG04598610 OQX0361 I/CITROEN C4L A 2L 
TEND 

05/02/2021 18:03:00 Estacionar nas vagas reserv às pess c/ 
deficiência, s/ credencial 

230 AG04598416 OWW1838 CHEVROLET/ONIX 
1.4MT LTZ 

29/01/2021 16:03:44 Estacionar nas vagas reserv às pess c/ 
deficiência, s/ credencial 

231 E100080905 KWH4364 VW/GOLF 1.6 
SPORTLINE     

03/02/2018 09:31:03 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em mais de 20% até 50%  

232 E100227326 GWK7006 I/FIAT SIENA ELX 14/01/2021 19:18:32 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

233 E100229295 NTU0D01 I/M.BENZ C 180 K 30/01/2021 10:48:59 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

234 AG04598558 KWK3138 I/BMW 320I PG51 09/02/2021 08:50:13 Deixar o condutor de usar o cinto segurança  

235 AG04594679 OMC4016 VW/GOL 1.0 GIV 27/01/2021 17:26:35 Executar operação de conversão à esquerda em 
local proibido pela sinalização  

236 AG04598540 GDI7069 CHEVROLET/ONIX 10MT 
JOYE 

25/01/2021 18:08:31 Dirigir veículo manuseando telefone celular 

237 E100227106 LPF0A68 VW/GOL 1.0 12/01/2021 18:14:58 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

267 E100227810 ELT4862 FIAT/UNO MILLE 
ECONOMY 

22/01/2021 18:55:49 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

268 E100229240 QNS8480 FORD/ECOSPORT FSL 
1.5 

30/01/2021 08:58:41 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

269 E100229284 GZH4901 FORD/COURIER 1.6 L 30/01/2021 14:27:32 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

270 AG04597958 HLO4897 FIAT/PUNTO SPORTING 
1.8 

25/01/2021 18:25:36 Usar no veículo equip c/ som em 
volume/freqüência não autorizados pelo Contran  

271 AG04595859 HKE7326 VW/VOYAGE 1.0 26/01/2021 14:23:47 Dirigir veículo segurando telefone celular 

272 AG04597737 PUJ5381 VW/GOL TL MB 27/01/2021 15:47:56 Dirigir veículo segurando telefone celular 

273 AG04598015 HFT3A01 VW/GOL 1.6 POWER 01/02/2021 11:15:14 Estacionar nas vagas reserv às pess c/ 
deficiência, s/ credencial 

274 E100227359 GRX7999 VW/SAVEIRO CLI 1.8 15/01/2021 08:33:42 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

275 E100228261 GZO1116 FIAT/STRADA WORKING 16/01/2021 10:24:42 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

276 E100227997 HAA2542 GM/VECTRA SEDAN 
ELEGANCE 

24/01/2021 15:52:46 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

277 E100229339 PYE2580 TOYOTA/COROLLA 
XEI20FLEX 

31/01/2021 12:53:42 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

278 E100227700 PVX9729 M.BENZ/ATRON 1319 20/01/2021 10:22:41 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

279 AG04597954 HMM6D10 FIAT/PALIO WEEKEND 
ELX 

25/01/2021 08:27:03 Estacionar em desacordo com a regulamentação 
- vaga de carga/descarga  

280 AG02106008 GVH1945 I/M.BENZ 312D 
SPRINTER C 

31/07/2018 08:10:07 Deixar o condutor de usar o cinto segurança  

281 E100085327 GSK8586 FORD/FIESTA GL            16/03/2018 06:51:32 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

282 AG04598601 OWS1742 FIAT/SIENA ESSENCE 
1.6 

02/02/2021 08:18:47 Estacionar no passeio  

283 E100227216 GSB9046 FIAT/FIORINO WORKING 13/01/2021 14:41:05 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

284 E100228316 PXO0659 VW/SAVEIRO CS ST MB 18/01/2021 14:26:33 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

285 E100228635 PXO0659 VW/SAVEIRO CS ST MB 23/01/2021 10:25:28 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em mais de 20% até 50%  

286 AG04598026 HIW2356 YAMAHA/FACTOR 
YBR125 K 

08/02/2021 13:30:16 Dirigir sem atenção ou sem os cuidados 
indispensáveis à segurança  

287 AG04597820 HCH7455 VW/POLO 1.6 22/01/2021 16:39:29 Usar no veículo equip c/ som em 
volume/freqüência não autorizados pelo Contran  

288 E100227690 RGB9H47 FIAT/TORO ULTRA AT9 
D4 

19/01/2021 13:40:36 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

289 AG04598555 GRX8113 VW/GOL MI 06/02/2021 13:01:40 Deixar o condutor de usar o cinto segurança  

290 AG04598525 GXH2089 M.B./M.BENZ L 1113 22/01/2021 07:31:48 Estacionar no ponto de embarque/desembarque 
de passageiros transporte coletivo  

291 AG04598569 OWR9545 FIAT/PALIO FIRE 
ECONOMY 

15/02/2021 09:32:26 Executar operação de conversão à esquerda em 
local proibido pela sinalização  

292 E100226974 GSF4745 VW/GOL 16V 10/01/2021 14:15:27 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em mais de 50%  

293 E100229020 HLO2968 FIAT/STILO FLEX 27/01/2021 15:57:45 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

294 E100085910 OQU5779 YAMAHA/FAZER250 
BLUEFLEX  

19/03/2018 06:16:41 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

295 AG04598106 HCC8877 HONDA/FIT LX 08/02/2021 11:51:55 Estacionar em guia de calçada rebaixada 
destinada à entrada/saída de veículos  

238 E100228580 PVX2895 HONDA/CIVIC LXR 23/01/2021 11:03:03 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

239 AG04598418 MTE5851 VW/GOLF 1.6 
SPORTLINE 

01/02/2021 17:33:12 Dirigir veículo segurando telefone celular 

240 E100227601 GTB4387 VW/GOL GLI 1.8 18/01/2021 17:49:02 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

241 AG04598108 OOZ8672 HYUNDAI/HB20 1.6M 
1.6M 

15/02/2021 08:20:59 Estacionar local/horário de estacionamento e 
parada proibidos pela sinalização  

242 AG04597748 OWP3967 I/TOYOTA HILUX CD4X4 
SRV 

05/02/2021 11:19:28 Estacionar sobre faixa destinada a pedestre  

243 I000002141 LRQ2I60 I/LR EVOQUE PRESTIGE 
2.2 

11/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

244 I000002143 NXY8122 I/TOYOTA HILUX CD4X4 
SRV 

11/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

245 AG04598526 BUL1153 VW/GOL CL 22/01/2021 07:40:49 Deixar o condutor de usar o cinto segurança  

246 E100228943 KOR7051 FORD/ECOSPORT 
XLT2.0FLEX 

26/01/2021 07:40:59 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

247 AG02103354 PYF2007 FIAT/TORO FREEDOM 
AT      

08/03/2018 11:50:43 Dirigir veículo segurando telefone celular 

248 AG04598319 KNM2661 GM/CORSA WIND 03/02/2021 16:44:16 Dirigir veículo manuseando telefone celular 

249 E100227293 GSW0373 M.BENZ/1720 14/01/2021 06:43:49 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

250 E100229218 QNY8408 VW/VIRTUS MF 30/01/2021 19:05:52 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

251 AG04597953 GKS4604 VW/SAVEIRO 1.6 
SPORTLINE 

22/01/2021 07:55:18 Deixar o condutor de usar o cinto segurança  

252 AG04598321 PUK6317 VW/FOX 1.6 GII 13/02/2021 14:34:09 Executar operação de conversão à esquerda em 
local proibido pela sinalização  

253 E100229262 HFX0244 FIAT/PALIO FIRE FLEX 30/01/2021 12:28:04 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

254 E100229108 RMD0H29 I/CITROEN JUMPY 
FURGAOPK 

29/01/2021 06:20:23 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

255 E100227271 GRG8610 VW/KOMBI 14/01/2021 11:43:42 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

256 E100227502 HNN0960 VW/FOX 1.0 GII 16/01/2021 13:06:52 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

257 AG04597971 GMV8878 FIAT/UNO CS IE 09/02/2021 14:11:03 Estacionar em desacordo com a regulamentação 
- vaga de carga/descarga  

258 I000002176 PZS5192 VW/NOVA SAVEIRO TL 
MBVS 

16/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

259 I000002145 OLP3959 FIAT/PALIO FIRE 
ECONOMY 

11/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

260 E100228811 EHL6660 HONDA/CIVIC TOURING 
CVT 

26/01/2021 14:32:43 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

261 E100226886 KYP9G85 NISSAN/KICKS S CVT 09/01/2021 14:17:33 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

262 E100228680 GKS7003 FIAT/UNO MILLE FIRE 
FLEX 

24/01/2021 13:15:01 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

263 E100227645 GKS7003 FIAT/UNO MILLE FIRE 
FLEX 

19/01/2021 05:37:30 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

264 E100227535 LUL9D46 TOYOTA/YARIS HB 
XLPLUSAT 

17/01/2021 05:59:23 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

265 AG04597756 PVS1100 I/LR EVOQUE PRESTIGE 
P22 

11/02/2021 12:13:44 Dirigir veículo segurando telefone celular 

266 AG04595686 PUS8766 VW/FOX 1.0 BLUEM. GII 15/02/2021 09:40:15 Dirigir veículo utilizando-se de telefone celular  
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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

296 AG04597952 KPD5142 I/FORD FIESTA SE HA 22/01/2021 07:53:32 Deixar o condutor de usar o cinto segurança  

297 E100227370 HNT0967 VW/GOL 1.0 15/01/2021 17:36:13 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

298 E100228195 PPI7F75 JEEP/RENEGADE 
SPORT AT D 

16/01/2021 10:58:44 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

299 E100228371 HKW3512 I/MMC ASX 2.0 4WD 19/01/2021 19:22:18 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

300 E100228063 PVX2H90 VW/NOVO FOX HL MD 24/01/2021 12:42:27 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em mais de 20% até 50%  

301 E100227821 GZF4634 VW/GOL 1.0 22/01/2021 12:15:01 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

302 AG04598604 LNA2306 FIAT/PALIO 1.0 02/02/2021 14:39:51 Estacionar em local/horário proibido 
especificamente pela sinalização  

303 AG04595682 GNK8604 GM/CORSA WIND 12/02/2021 11:16:40 Dirigir veículo utilizando-se de telefone celular  

304 E100226985 GYS8503 FIAT/PALIO FIRE FLEX 10/01/2021 14:54:34 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em mais de 20% até 50%  

305 I000002209 QQH9270 I/VW AMAROK CD 4X4 
COMF 

18/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

306 AG04598544 HNL6214 FIAT/UNO WAY 1.4 28/01/2021 09:46:16 Deixar o condutor de usar o cinto segurança  

307 E100229537 OGM7J47 CHEVROLET/CLASSIC 
LS 

01/02/2021 01:22:37 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

308 E100228162 FGA1A98 FORD/KA SE 1.5 SD B 25/01/2021 10:19:14 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

309 AG04597972 FGA1A98 FORD/KA SE 1.5 SD B 12/02/2021 08:49:29 Dirigir veículo manuseando telefone celular 

310 E100229340 DVR4977 GM/ASTRA HB 4P 
ADVANTAGE 

31/01/2021 13:35:04 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em mais de 20% até 50%  

311 AG04595958 JHB8612 FIAT/PUNTO 1.4 27/01/2021 10:10:43 Dirigir veículo manuseando telefone celular 

312 I000002161 PXE9483 VW/UP CROSS MC 16/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

313 I000002175 PZR9789 CHEVROLET/ONIX 
1.0MT LT 

16/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

314 E100228613 GRG7005 IMP/FORD ESCORT 1.8I 
GL 

23/01/2021 21:54:02 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

315 I000002139 KZI4035 HYUNDAI/HB20S 1.6A 
1.6A 

11/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

316 AG04598415 HBJ1273 FORD/ECOSPORT 
FSL1.6FLEX 

29/01/2021 09:55:25 Estacionar em desacordo com a regulamentação 
- vaga de carga/descarga  

317 AG04597268 OQU2386 CHEVROLET/ONIX 
1.0MT LT 

02/02/2021 11:34:17 Dirigir veículo manuseando telefone celular 

318 AG04597747 OQF6133 FIAT/SIENA ATTRACTIV 
1.4 

05/02/2021 17:24:11 Estacionar em local/horário proibido 
especificamente pela sinalização  

319 E100228008 HHF5011 FIAT/PALIO FIRE FLEX 24/01/2021 11:22:44 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

320 E100229064 ORB8989 FORD/FIESTA HA 1.6L TI 28/01/2021 15:07:27 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

321 E100229185 JNO6406 IMP/TOYOTA HILUX 4CD 
SR5 

29/01/2021 16:30:08 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

322 E100229636 BLE5639 VW/GOL MI 02/02/2021 14:18:19 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

323 AG04598102 HCQ7324 FIAT/IDEA ELX FLEX 02/02/2021 09:35:59 Dirigir veículo manuseando telefone celular 

324 I000002196 QPJ1309 VW/NOVA SAVEIRO RB 
MBVS 

17/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

325 AG04597264 JIW7179 I/RENAULT FLUENCE 
DYN20A 

23/01/2021 21:02:02 Transitar pela contramão de direção em via c/ 
sinalização de regul sentido único  

326 AG04595969 QWV6274 FIAT/FIORINO HD WK E 01/02/2021 19:20:11 Estacionar local/horário de estacionamento e 
parada proibidos pela sinalização  

327 E100229450 QXL7130 FORD/KA SE 1.0 HA C 31/01/2021 11:59:45 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

328 I000002225 QUS0620 FIAT/TORO 
ENDURANCE ATD4 

18/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

329 I000002214 QQY3064 CHEVROLET/ONIX 10MT 
JOYE 

18/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

330 I000002230 QUZ8854 CHEV/ONIX JOY 18/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

331 I000002231 QUZ8854 CHEV/ONIX JOY 18/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

332 I000002229 QUW8170 CHEV/PRISMA 10MT 
JOYE 

18/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

333 I000002213 QQX5490 VW/T CROSS HL TSI AE 18/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

334 I000002227 QUU9936 CHEVROLET/ONIX 
1.0MT LT 

18/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

335 I000002246 QXQ0191 FIAT/MOBI LIKE 23/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

336 I000002240 QXH1314 FIAT/ARGO DRIVE 1.0 23/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

337 I000002239 QXH1314 FIAT/ARGO DRIVE 1.0 23/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

338 I000002245 QXP5C60 CITROEN/C3 PTECH M 
ATTR 

23/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

339 I000002237 QXG8849 FIAT/ARGO DRIVE 1.0 23/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

340 I000002238 QXG8849 FIAT/ARGO DRIVE 1.0 23/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

341 I000002236 QXC1078 CHEV/ONIX 10MT LT1 23/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

342 I000002233 QWV1222 VW/GOL 1.6L MB5 23/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

343 E100227865 QUU2319 RENAULT/LOGAN 
ZEN10MT 

23/01/2021 15:17:47 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

344 E100227447 RFK0A03 JEEP/COMPASS 
LONGITUDE F 

15/01/2021 11:03:23 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

345 AG04597752 QXO1585 VW/GOL 1.0L MC4 08/02/2021 16:20:23 Dirigir veículo segurando telefone celular 

346 I000002173 PZM5670 TOYOTA/COROLLA 
XEI20FLEX 

16/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

347 I000002235 QWZ0616 VW/T CROSS TSI AD 23/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

348 E100229383 HMX6020 VW/GOL 1.0 31/01/2021 01:25:30 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

349 E100229361 HJT5597 VW/GOL 1.0 31/01/2021 17:29:12 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

350 E100228470 OPZ7256 YAMAHA/YBR125 
FACTOR ED 

21/01/2021 10:38:03 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

351 E100226920 OPZ7256 YAMAHA/YBR125 
FACTOR ED 

10/01/2021 10:53:27 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em mais de 20% até 50%  

352 AG02096899 GQU0283 VW/GOL CL                 27/05/2017 09:10:55 Estacionar local/horário de estacionamento e 
parada proibidos pela sinalização  

353 E100229560 PUR7H81 FIAT/PALIO ATTRACTIV 
1.0 

02/02/2021 11:58:13 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

354 AG04598532 LLG7283 FIAT/PUNTO 
ATTRACTIVE 

25/01/2021 08:46:49 Estacionar em local/horário proibido 
especificamente pela sinalização  

355 E100227360 GSG4193 FIAT/PALIO EDX 15/01/2021 08:39:54 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

356 AG04597970 HNK0408 I/PEUGEOT 307 
SDFELINE A 

03/02/2021 13:31:41 Estacionar em desacordo com a regulamentação 
- vaga de carga/descarga  

357 E100228712 HLB4951 I/GM CLASSIC LIFE 24/01/2021 06:50:03 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

358 AG04595964 OPB6541 I/PEUGEOT 308 ALLURE 01/02/2021 09:38:03 Estacionar em local/horário proibido 
especificamente pela sinalização  

359 AG02103059 PUF7041 FIAT/SIENA EL 1.4 FLEX    20/03/2018 15:03:10 Deixar o condutor de usar o cinto segurança  

360 AG02103190 PUF7041 FIAT/SIENA EL 1.4 FLEX    20/03/2018 15:01:43 Desobedecer às ordens emanadas da autorid 
compet de trânsito ou de seus agentes  

361 AG02103189 PUF7041 FIAT/SIENA EL 1.4 FLEX    20/03/2018 14:59:15 Estacionar no passeio  

362 E100228019 GRG8412 VW/FUSCA 1500 24/01/2021 11:45:55 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

363 E100124070 OPO3474 I/FIAT PALIO ATTRACT 
1.4 

03/11/2018 12:17:26 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

364 AG04593997 LKP7834 VW/GOL 1.0 27/01/2021 08:46:52 Dirigir veículo segurando telefone celular 

365 E100227634 OLY7089 FIAT/UNO VIVACE 1.0 19/01/2021 08:52:22 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

366 E100229603 KVN6835 FIAT/UNO MILLE WAY 
ECON 

02/02/2021 07:49:22 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

367 I000002202 QPY9564 VW/GOL 1.0L MC4 17/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

368 I000002201 QPX4775 FIAT/STRADA HD WK CC 
E 

17/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

369 I000002137 KWU4646 VW/10.160 DRC 4X2 11/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

370 AG04598010 HMA8929 VOLVO/VM 260 6X2R 27/01/2021 13:42:56 Estacionar na contramão de direção  

371 I000002142 NHR7783 I/TOYOTA HILUXSW4 
SRV4X4 

11/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

372 AG04598602 HBG0088 VW/POLO 1.6 02/02/2021 14:16:24 Estacionar em desacordo com a regulamentação 
- vaga de carga/descarga  

373 AG04595683 PWY9976 VW/NOVO FOX HL MD 12/02/2021 11:46:06 Dirigir veículo utilizando-se de telefone celular  

374 I000002198 QPS0311 VW/NOVA SAVEIRO RB 
MBVD 

17/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

375 AG04597753 LKV8G96 FIAT/UNO MILLE 
ECONOMY 

08/02/2021 11:47:53 Deixar o condutor de usar o cinto segurança  

376 AG04598620 PVV2197 HONDA/NXR150 BROS 
ES 

11/02/2021 15:35:35 Transitar pela contramão de direção em via c/ 
sinalização de regul sentido único  

377 AG04597746 HBJ0295 FORD/KA FLEX 02/02/2021 16:10:09 Deixar o condutor de usar o cinto segurança  

378 AG04598551 HKZ9259 FIAT/FIORINO FLEX 03/02/2021 09:08:00 Deixar o condutor de usar o cinto segurança  

379 AG04593840 HLT3828 CITROEN/C3 GLX 14 
FLEX 

03/02/2021 10:21:15 Avançar o sinal vermelho do semáforo  

380 AG04595968 HHM6013 FIAT/IDEA ELX FLEX 01/02/2021 17:35:49 Estacionar em local/horário proibido 
especificamente pela sinalização  

381 E100228404 HAB4027 I/VW TIGUAN 2.0 TSI 19/01/2021 07:01:25 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

382 E100228756 OMG7000 FORD/ECOSPORT FSL 
1.6 

25/01/2021 19:00:46 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

383 E100227095 PUM8098 I/FORD FOCUS TI AT 2.0 
H 

12/01/2021 16:20:56 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

384 AG04595976 HNK9828 FIAT/PUNTO 1.4 08/02/2021 17:10:33 Estacionar local/horário de estacionamento e 
parada proibidos pela sinalização  

385 AG04597950 HFT3633 FIAT/SIENA FIRE FLEX 22/01/2021 07:33:36 Deixar o condutor de usar o cinto segurança  

386 AG04598028 GLT2238 GM/MONZA SL/E 1.8 11/02/2021 09:18:48 Dirigir veículo segurando telefone celular 

387 E100227260 GQZ1688 FORD/PAMPA L 14/01/2021 11:18:50 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

388 E100226875 GQC6504 FIAT/UNO S 09/01/2021 14:12:07 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

389 AG04597734 HBJ0124 FIAT/PALIO FIRE 
ECONOMY 

24/01/2021 16:52:57 Deixar o condutor de usar o cinto segurança  

390 E100227942 LIZ4062 VW/VOYAGE CL 23/01/2021 12:00:51 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

391 AG02103412 PWI8271 I/FORD FOCUS SE AT 
2.0SB  

10/03/2018 19:51:20 Estacionar nas vagas reserv às pess c/ 
deficiência, s/ credencial 

392 AG04597949 OWH0252 CHEVROLET/ONIX 
1.0MT LT 

22/01/2021 07:31:23 Deixar o condutor de usar o cinto segurança  

393 E100229075 OLZ7228 FORD/FIESTA FLEX 29/01/2021 11:55:41 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

394 E100227799 HLO4450 VW/GOL 1.0 
ECOMOTION GIV 

22/01/2021 10:55:26 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

395 AG02100017 GKS7422 VW/FOX 1.0                04/09/2017 18:44:31 Estacionar local/horário de estacionamento e 
parada proibidos pela sinalização  

396 E100227711 OXJ7237 VW/GOL CITY MB 21/01/2021 14:12:02 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

397 AG04597740 OWP0859 FORD/FIESTA HA 1.6L TI 30/01/2021 16:30:52 Estacionar em local/horário proibido 
especificamente pela sinalização  

398 E100228041 HDT9710 I/PEUGEOT 207HB XR 24/01/2021 11:50:45 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

399 AG04598023 PXM0462 TOYOTA/ETIOS HB X 02/02/2021 17:47:25 Dirigir veículo segurando telefone celular 

400 E100228932 HLT6241 HONDA/CIVIC LXS FLEX 26/01/2021 06:02:00 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

401 AG04598009 GSZ7964 FIAT/PALIO ELX 27/01/2021 14:21:09 Estacionar nas vagas reserv às pess c/ 
deficiência, s/ credencial 

402 E100228778 KMS9444 FIAT/PALIO EX 25/01/2021 14:02:23 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

403 E100229427 OWL3F27 FORD/ECOSPORT TIT 
1.6 

31/01/2021 10:34:13 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

404 E100229669 HFC4728 FIAT/SIENA HLX FLEX 31/01/2021 19:02:50 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

405 E100227854 HCZ4118 HYUNDAI/HB20 1.0M 1.0 
M 

23/01/2021 05:56:24 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

406 E100228558 HCZ4118 HYUNDAI/HB20 1.0M 1.0 
M 

23/01/2021 05:56:24 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

407 E100229229 KNC2I86 VW/SAVEIRO CL 1.6 MI 30/01/2021 19:14:12 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

408 E100229141 HAO5G79 FIAT/STILO 29/01/2021 13:46:28 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

409 E100130340 QND0030 HYUNDAI/HB20 1.0M 
COMFOR 

13/11/2018 12:59:56 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

410 E100229010 GMS3366 VW/GOL 1.0 27/01/2021 19:44:50 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

411 AG04598559 HBW8544 VW/GOL 1.0 09/02/2021 09:03:19 Estacionar no passeio  

412 AG04597962 HKT4004 FIAT/PALIO FIRE 
ECONOMY 

30/01/2021 09:59:27 Usar no veículo equip c/ som em 
volume/freqüência não autorizados pelo Contran  
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413 E100229328 PXL9475 HYUNDAI/HB20 1.0M 
COMFOR 

31/01/2021 12:47:17 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

414 E100227436 KPX2469 VW/FOX 1.6 PRIME GII 15/01/2021 12:38:17 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

415 E100229086 PVA5229 VW/GOL TRACK MB S 29/01/2021 15:04:14 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

416 AG04593842 KNN3287 VW/GOL CLI 03/02/2021 10:41:50 Dirigir veículo segurando telefone celular 

417 AG04597967 NXZ6462 I/FIAT FREEMONT 
PRECISIO 

03/02/2021 08:56:57 Deixar o condutor de usar o cinto segurança  

418 I000002165 PXL9777 VW/SAVEIRO CS TL MB 16/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

419 AG04597739 QPV7737 FORD/KA SE 1.5 HA C 30/01/2021 16:37:36 Estacionar nas vagas reserv a idosos, s/ 
credencial 

420 E100228393 PXJ6832 I/FORD FOCUS SE 1.6 
HC 

19/01/2021 22:18:29 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em mais de 20% até 50%  

421 E100227425 PUO0428 HONDA/CB 500X 15/01/2021 12:33:59 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

422 E100228382 PUC6087 CHEVROLET/S10 LS 
DD4 

19/01/2021 09:22:51 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

423 E100228844 GSZ7491 VW/PARATI 16V 26/01/2021 12:51:23 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

424 E100228855 HFK9486 FORD/ECOSPORT 
XLT1.6FLEX 

26/01/2021 15:13:01 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

425 AG04594156 HBJ0496 HYUNDAI/HR HDB 03/02/2021 11:27:07 Estacionar nas vagas reserv às pess c/ 
deficiência, s/ credencial 

426 I000002208 QQG1950 I/TOYOTA HILUX 
CDSRXA4FD 

18/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

427 AG04597741 HBN7549 VW/KOMBI 30/01/2021 15:46:11 Dirigir veículo manuseando telefone celular 

428 AG04595684 PYX1275 CHEVROLET/COBALT 
1.8 LTZ 

12/02/2021 11:55:39 Dirigir veículo utilizando-se de telefone celular  

429 AG04597271 PZE1961 CHEVROLET/ONIX 
1.0MT LT 

12/02/2021 23:54:22 Estacionar em guia de calçada rebaixada 
destinada à entrada/saída de veículos  

430 AG04598315 JMM3915 MMC/L200 SPORT 4X4 
GLS 

29/01/2021 21:44:21 Usar no veículo equip c/ som em 
volume/freqüência não autorizados pelo Contran  

431 AG04595855 JMM3915 MMC/L200 SPORT 4X4 
GLS 

26/01/2021 10:08:15 Deixar o condutor de usar o cinto segurança  

432 AG04593998 QNY9E77 I/NISSAN FRONTIER 
SEATX4 

27/01/2021 13:24:08 Estacionar no passeio  

433 AG04593999 QNY9E77 I/NISSAN FRONTIER 
SEATX4 

27/01/2021 13:24:49 Utilizar o pisca-alerta, exceto em imobilizações 
ou situações de emergência  

434 E100229416 PYM1040 HYUNDAI/HB20X 1.6A 
PREMI 

31/01/2021 10:03:47 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

435 E100229592 PZQ7392 CHEVROLET/ONIX 
1.4MT LTZ 

02/02/2021 00:37:23 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

436 E100228130 HJZ3983 VW/FOX 1.0 GII 25/01/2021 10:45:49 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

437 E100226787 OWJ3149 TOYOTA/ETIOS HB X 07/01/2021 12:05:39 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

438 AG04594682 PWV0517 TOYOTA/ETIOS SD 
PLATINUM 

01/02/2021 16:20:54 Estacionar em desacordo com a regulamentação 
- vaga de carga/descarga  

439 AG04595962 GKS5128 VW/KOMBI 30/01/2021 10:40:34 Dirigir veículo segurando telefone celular 

440 AG04598419 HIF0182 JTA/SUZUKI EN125 YES 10/02/2021 16:11:17 Estacionar em desacordo com a regulamentação 
especificada pela sinalização  

441 AG04598420 HIF0182 JTA/SUZUKI EN125 YES 10/02/2021 17:13:13 Dirigir sem atenção ou sem os cuidados 
indispensáveis à segurança  

442 E100227656 RGA6C46 JEEP/RENEGADE 1.8 
AUTOM. 

19/01/2021 10:06:47 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

443 E100228723 HBJ0059 VW/GOL 1.0 24/01/2021 07:00:14 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

444 E100228349 HEY1962 CHEVROLET/CLASSIC 18/01/2021 22:15:33 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

445 E100227832 HKT7301 HONDA/FIT EXL FLEX 22/01/2021 14:24:37 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

446 E100227470 GMS0028 FORD/ESCORT GL 16/01/2021 11:46:30 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

447 AG04597966 PUP1033 VW/SAVEIRO CS TL MB 30/01/2021 10:05:36 Parar em local/horário proibidos especificamente 
pela sinalização  

448 AG04595858 RGB6D89 FIAT/MOBI LIKE 26/01/2021 10:42:33 Dirigir veículo utilizando-se de telefone celular  

449 I000002247 QXR4E27 FORD/KA SE 1.0 HA C 23/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

450 I000002152 OQU3989 FORD/KA FLEX 11/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

451 I000002195 QPH0371 VW/POLO MCA 17/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

452 E100229306 PZF9164 VW/NOVO GOL TL MCV 31/01/2021 05:31:40 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

453 E100227238 RFS1F70 CHEV/SPIN 18L MT 
PREMIER 

14/01/2021 11:02:06 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

454 I000002167 PXW8832 FIAT/DOBLO RONTAN 
AMB2 

16/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

455 I000002182 QNP4257 FIAT/MOBI LIKE 17/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

456 I000002164 PXL6128 FIAT/PALIO FIRE 16/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

457 I000002172 PYW6634 FIAT/TORO FREEDOM 
MT D4 

16/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

458 I000002242 QXH7704 FORD/KA S 1.0 HA C 23/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

459 I000002191 QPA3577 FIAT/TORO FREEDOM 
AT9 D 

17/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

460 I000002212 QQV6777 VW/POLO AF 18/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

461 E100228118 QQV6777 VW/POLO AF 25/01/2021 15:26:54 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

462 E100228822 QWX5647 I/TOYOTA HILUX 
SWDMDA4JD 

26/01/2021 18:24:41 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

463 E100228800 QWX5647 I/TOYOTA HILUX 
SWDMDA4JD 

26/01/2021 11:57:20 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

464 E100228866 HAM5840 GM/MONTANA 
CONQUEST 

26/01/2021 18:14:29 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

465 E100227777 QXP5D94 VW/POLO CL AD 21/01/2021 20:50:33 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

466 E100227140 HOG5167 FORD/F250 XL F21 12/01/2021 07:44:57 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

467 E100227909 HAE5134 VW/GOL SPECIAL 23/01/2021 18:08:53 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

468 AG04598557 HCH1I30 VW/GOL 1.0 GIV 06/02/2021 11:36:32 Usar no veículo equip c/ som em 
volume/freqüência não autorizados pelo Contran  

469 I000002197 QPJ2020 CHEVROLT/S10 LTZ 
FD4A 

17/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

470 E100227194 KCS6323 IMP/VW GOLF GL 13/01/2021 06:43:46 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

471 E100228350 KCS6323 IMP/VW GOLF GL 18/01/2021 17:06:28 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em mais de 20% até 50%  

472 E100228426 KCS6323 IMP/VW GOLF GL 20/01/2021 06:54:11 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em mais de 20% até 50%  

473 E100228492 OWO3485 RENAULT/DUSTER 20 D 
4X4 

22/01/2021 10:16:01 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

474 E100228536 OWO3485 RENAULT/DUSTER 20 D 
4X4 

23/01/2021 14:07:17 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em mais de 20% até 50%  

475 E100229196 OWO3485 RENAULT/DUSTER 20 D 
4X4 

30/01/2021 12:53:03 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

476 E100228360 CMP4891 IMP/MBENZ 310D 
SPRINTERC 

18/01/2021 18:41:33 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

477 AG04598541 QPW4014 HYUNDAI/HB20 1.0M 1.0 
M 

25/01/2021 18:32:13 Deixar o condutor de usar o cinto segurança  

478 I000002159 PWD5848 I/FORD FOCUS SE AT 
2.0HB 

16/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

479 E100228437 DDU5705 I/RENAULT KANGOO RN 
1.6 

20/01/2021 10:13:58 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

480 AG04598605 HMF4130 FORD/ECOSPORT SE 
1.6 

04/02/2021 21:11:27 Avançar o sinal de parada obrigatória  

481 I000002199 QPS9291 NISSAN/KICKS SV CVT 17/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

482 I000002147 OPX3875 I/CHEVROLET CLASSIC 
LS 

11/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

483 I000002248 QXR6I02 VW/NOVA SAVEIRO RB 
MBVD 

23/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

484 E100227458 OWL1532 HYUNDAI/HB20 1.6M 
1.6M 

16/01/2021 10:00:51 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

485 E100228767 PYA0C37 FIAT/TORO FREEDOM 
AT 

25/01/2021 16:54:35 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

486 AG04598528 GRG2571 VW/KOMBI 22/01/2021 08:16:15 Deixar o condutor de usar o cinto segurança  

487 E100226765 GKR6155 GM/MONZA SL/E EFI 07/01/2021 07:59:37 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

488 AG04590304 OLY8858 CHEVROLET/COBALT 
1.4 LTZ 

06/02/2021 10:51:40 Estacionar em desacordo com a regulamentação 
- vaga de carga/descarga  

489 AG04598020 QOV1455 VW/POLO MF 02/02/2021 09:33:25 Estacionar local/horário de estacionamento e 
parada proibidos pela sinalização  

490 AG04595856 GKS3367 VW/SANTANA 26/01/2021 10:06:05 Dirigir veículo utilizando-se de telefone celular  

491 E100229130 LQV5563 RENAULT/DUSTER 16 D 
4X2 

29/01/2021 12:03:41 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

492 E100227678 PWA1B29 HONDA/FIT LX CVT 19/01/2021 07:01:33 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

493 AG04598025 HMC1665 VW/FOX 1.0 SUNRISE 05/02/2021 14:48:04 Estacionar no ponto de embarque/desembarque 
de passageiros transporte coletivo  

494 E100228998 GSF4290 GM/CORSA SUPER 27/01/2021 12:28:22 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

495 E100227128 HJF0419 VW/VOYAGE 1.6 
COMFORTL 

12/01/2021 09:01:30 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

496 E100229163 GRG9583 GM/CORSA SUPER 29/01/2021 22:02:28 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

497 AG04598572 HNT0906 FORD/FIESTA 1.6 FLEX 15/02/2021 10:36:49 Estacionar no ponto de embarque/desembarque 
de passageiros transporte coletivo  

498 E100227172 JGF4464 FIAT/PALIO WK 
ADVENTURE 

13/01/2021 12:03:13 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

499 E100227062 PYH8707 I/MMC PAJERO HPE 3.2 
D 

11/01/2021 17:28:35 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

500 E100227931 BOA9539 VW/SANTANA CL 1800 I 23/01/2021 05:58:58 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

501 AG04597824 HKN1811 FORD/FIESTA FLEX 28/01/2021 09:34:40 Estacionar nas vagas reserv às pess c/ 
deficiência, s/ credencial 

502 E100226842 GKZ6898 GM/MONZA GL 09/01/2021 00:35:40 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em mais de 20% até 50%  

503 E100228668 GRG2799 GM/CORSA GL 24/01/2021 13:54:14 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

504 I000002232 QWU1258 FIAT/STRADA HD WK CD 
E 

23/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

505 AG04598531 GSZ9789 VW/8.120 25/01/2021 08:45:30 Deixar o condutor de usar o cinto segurança  

506 I000002190 QOZ4581 VW/GOL 1.0L MC4 17/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

507 I000002148 OQO6022 VW/NOVO GOL 1.6 CITY 11/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

508 AG04595981 HLF9056 VW/KOMBI 11/02/2021 09:54:43 Estacionar no passeio  

509 AG02103165 HMN2751 FIAT/UNO MILLE FIRE 
FLEX  

14/03/2018 08:16:45 Dirigir veículo utilizando-se de telefone celular  

510 E100227689 QNJ6479 VW/NOVO GOL TL MCV 19/01/2021 05:57:54 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

511 E100229570 QXI7D80 FORD/KA SE 1.0 HA C 02/02/2021 11:50:03 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

512 E100227139 GRX9261 VW/SAVEIRO CL 1.8 MI 12/01/2021 18:12:54 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

513 E100227590 PUS9F31 VW/UP TAKE MA 18/01/2021 10:00:08 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

514 AG04598320 GOY8462 IMP/VW GOLF GTI 03/02/2021 11:24:15 Usar no veículo equip c/ som em 
volume/freqüência não autorizados pelo Contran  

515 AG04595860 PUU7496 TOYOTA/ETIOS HB 
CROSS 

29/01/2021 14:30:54 Estacionar nas vagas reserv às pess c/ 
deficiência, s/ credencial 

516 AG04598313 HCW1E70 VW/GOL 1.0 29/01/2021 16:30:34 Usar no veículo equip c/ som em 
volume/freqüência não autorizados pelo Contran  

517 AG04597749 GXG2980 VW/GOL MI 05/02/2021 10:54:17 Estacionar em desacordo com a regulamentação 
- ponto ou vaga de táxi  

518 E100228591 LKH2D90 MMC/L200 OUTDOOR 23/01/2021 19:14:00 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

519 AG02101955 HMX7219 HONDA/CB 300R             20/12/2017 15:30:39 Estacionar nas vagas reserv a idosos, s/ 
credencial 

520 E100227227 GWI0690 I/HYUNDAI AZERA 3.3 V6 14/01/2021 05:26:11 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

521 AG04598310 PVH1156 TOYOTA/COROLLA 
XEI20FLEX 

29/01/2021 09:30:28 Estacionar em desacordo com a regulamentação 
- vaga de carga/descarga  

522 E100227524 QUM2656 CHEVROLET/S10 LT 
DD4A 

17/01/2021 18:16:15 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em mais de 20% até 50%  

523 AG04597969 OLP0133 FIAT/UNO MILLE WAY 
ECON 

03/02/2021 13:13:22 Dirigir veículo manuseando telefone celular 

524 AG04598022 PYV1042 HYUNDAI/HB20 1.0M 
COMFOR 

02/02/2021 14:26:14 Estacionar local/horário de estacionamento e 
parada proibidos pela sinalização  

525 E100228250 LCJ3767 GM/VECTRA GLS 16/01/2021 09:14:25 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

526 E100228900 QXI6019 VW/NOVA SAVEIRO RB 
MBVD 

26/01/2021 14:32:56 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

527 E100227876 OPX3270 FORD/ECOSPORT FSL 
1.6 

23/01/2021 18:21:49 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  
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senatquide tem. Senatus? Ponsult orissi te co is hem nonsimp raeti, conferes? Mus, 
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528 I000002133 HMN1175 FIAT/FIORINO IE 11/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

529 AG02101028 PYI0777 I/FORD FOCUS SE 1.6 
HC    

10/03/2018 00:06:09 Estacionar em desacordo com a regulamentação 
- ponto ou vaga de táxi  

530 AG04598606 HLL4A24 VW/GOL 1.0 05/02/2021 15:24:34 Dirigir veículo segurando telefone celular 

531 AG04598545 PYD7582 YAMAHA/YS150 FAZER 
SED 

28/01/2021 09:56:18 Estacionar local/horário de estacionamento e 
parada proibidos pela sinalização  

532 E100229614 HKF9075 I/DODGE JOURNEY R/T 02/02/2021 08:14:12 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

533 E100229152 FHP3156 I/CHEVROLET AGILE 
LTZ 

29/01/2021 14:51:44 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

534 E100228899 KGL4E11 FORD/KA FLEX 26/01/2021 07:19:48 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

535 AG04595975 OLV7002 VW/SAVEIRO 1.6 CE 
CROSS 

08/02/2021 15:41:44 Estacionar no passeio  

536 E100228921 ERH0227 I/FORD FOCUS HC FLEX 26/01/2021 02:56:56 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

537 E100227513 HKF1643 FORD/KA FLEX 16/01/2021 14:10:39 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

538 AG04597742 LOW0540 RENAULT/CLIO EXP 16 
16VS 

30/01/2021 16:23:45 Estacionar em local/horário proibido 
especificamente pela sinalização  

539 AG04598312 PUK4631 I/VW JETTA 2.0 29/01/2021 16:23:27 Deixar o condutor de usar o cinto segurança  

540 AG04598417 PUK4631 I/VW JETTA 2.0 29/01/2021 16:23:25 Usar no veículo equip c/ som em 
volume/freqüência não autorizados pelo Contran  

541 E100227403 PUZ3035 CHEVROLET/ONIX 
1.0MT LT 

15/01/2021 10:19:32 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

542 E100228151 GZF6428 FIAT/PALIO EX 25/01/2021 09:05:17 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

543 AG04595961 KXM6314 CHEVROLET AGILE LTZ 30/01/2021 16:28:19 Estacionar em local/horário proibido 
especificamente pela sinalização  

544 E100228690 HDJ3D70 FIAT/PALIO FIRE FLEX 24/01/2021 15:37:56 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

545 AG04597961 GKS3127 VW/POLO SEDAN 1.6 30/01/2021 09:54:11 Estacionar em local/horário proibido 
especificamente pela sinalização  

546 AG04597267 GTH3793 VW/GOL 1000I 31/01/2021 18:10:04 Transitar pela contramão de direção em via c/ 
sinalização de regul sentido único  

547 AG02097990 GNU1611 VW/PARATI CL              20/05/2017 16:56:40 Deixar o passageiro de usar o cinto segurança  

548 AG04598109 OPJ9244 VW/FOX 1.6 GII 17/02/2021 01:42:17 Transitar pela contramão de direção em via c/ 
sinalização de regul sentido único  

549 E100228085 DXU6735 VW/GOL 1.6 POWER 24/01/2021 13:21:20 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

550 E100227800 LAS2024 VW/GOL 1000I 22/01/2021 13:12:06 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

551 AG04595967 QUN4164 VW/FOX XTREME MB 01/02/2021 17:38:02 Estacionar nas vagas reserv às pess c/ 
deficiência, s/ credencial 

552 E100227722 EYM5577 I/HYUNDAI SONATA GLS 21/01/2021 09:38:08 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em mais de 20% até 50%  

553 E100228240 GYJ5136 FORD/FIESTA STREET 16/01/2021 23:41:34 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

554 E100229317 PWM8476 CHEVROLET/CRUZE LT 
NB 

31/01/2021 11:20:29 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

555 AG04598104 GWK1883 FIAT/STRADA FIRE CE 
FLEX 

03/02/2021 17:21:03 Executar operação de conversão à esquerda em 
local proibido pela sinalização  

556 E100229350 HJD0858 VW/GOL 1.6 RALLYE 31/01/2021 14:57:52 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

557 E100227898 LZK8262 GM/KADETT GL 23/01/2021 16:13:50 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

558 E100228129 OZM0167 FIAT/SIENA ATTRACTIV 
1.4 

25/01/2021 09:45:50 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

559 AG04598012 EEH7120 I/KIA K2500 HD 29/01/2021 13:53:50 Estacionar em desacordo com a regulamentação 
- ponto ou vaga de táxi  

560 E100228833 QUX5543 I/HONDA HR-V EX CVT 26/01/2021 06:25:46 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

561 E100226831 GWN1543 YAMAHA/YBR 125K 08/01/2021 23:45:14 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em mais de 20% até 50%  

562 I000002194 QPE2109 VW/10.160 DRC 4X2 17/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

563 AG04597758 HFT1493 I/GM CLASSIC LIFE 11/02/2021 17:33:46 Dirigir veículo segurando telefone celular 

564 I000002170 PYH3753 I/TOYOTA HILUX 
SWSRXA4FD 

16/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

565 E100229207 PPA7251 HYUNDAI/HB20S 1.6A 
PREM 

30/01/2021 18:13:58 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

566 AG04590306 KWJ6265 I/HONDA CR-V EXL FLEX 06/02/2021 11:33:09 Estacionar em local/horário proibido 
especificamente pela sinalização  

567 AG04597823 GVL3847 VW/GOL 1.0 25/01/2021 16:38:48 Deixar o condutor de usar o cinto segurança  

568 E100227766 MTI1736 I/TOYOTA HILUX CD4X4 21/01/2021 12:09:58 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

569 AG04597263 PXG7596 I/VW AMAROK CD 4X4 
TREND 

23/01/2021 20:58:41 Dirigir veículo manuseando telefone celular 

570 AG04593996 QOO0485 FIAT/TORO FREEDOM 
MT D 

24/01/2021 14:56:52 Dirigir veículo utilizando-se de telefone celular  

571 I000002160 PWE1882 M.BENZ/ACCELO 1016 16/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

572 E100091729 PYO0973 HONDA/FIT LX CVT 10/05/2018 14:50:36 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

573 E100229625 RFD3H53 HYUNDAI/HB20X 16A 
FE.DIA 

02/02/2021 14:00:28 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

574 E100227304 GKX5999 FIAT/PALIO ED 14/01/2021 08:17:57 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

575 AG04598317 HKA7633 FIAT/SIENA ESSENC 1.6 
DL 

01/02/2021 16:42:59 Avançar o sinal vermelho do semáforo  

576 AG04598613 OPM6J74 FIAT/STRADA WORKING 08/02/2021 16:43:59 Estacionar em desacordo com a regulamentação 
- ponto ou vaga de táxi  

577 E100167035 HBJ1670 VW/GOL 1.0 17/06/2019 16:26:10 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

578 E100229471 RFF2F95 HYUNDAI/HB20 10M 
SENSE 

01/02/2021 12:11:58 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

579 AG04598617 HBD6000 FIAT/PALIO WK ADVEN 
FLEX 

10/02/2021 11:22:15 Avançar o sinal vermelho do semáforo  

580 I000002178 QNK3866 TOYOTA/COROLLA 
XEI20FLEX 

16/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

581 E100227546 PYE5J50 TOYOTA/ETIOS SD 
XLS15 MT 

17/01/2021 07:14:47 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

582 E100228283 AGR2711 GM/S10 2.2 S 17/01/2021 09:24:29 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

583 E100228217 KNA2610 VW/VOYAGE SPORT 1.8 16/01/2021 08:28:42 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

584 E100228679 KXX3847 I/FORD FOCUS GHIA 
2.0LHA 

24/01/2021 12:33:34 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

585 I000002192 QPB1618 FIAT/STRADA HD WK CC 
E 

17/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

586 AG04597957 HBJ0994 FORD/FIESTA 1.6 FLEX 25/01/2021 18:14:35 Usar no veículo equip c/ som em 
volume/freqüência não autorizados pelo Contran  

587 E100227040 PUN3752 FIAT/STRADA WORKING 11/01/2021 16:36:03 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

588 I000002226 QUS4834 VW/GOL 1.0L MC4 18/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

589 AG04598017 RFN8C07 VW/VIRTUS CL AD 01/02/2021 16:04:30 Estacionar em local/horário proibido 
especificamente pela sinalização  

590 I000002222 QUJ2150 FIAT/UNO ATTRACTIVE 
1.0 

18/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

591 I000002207 QQE7266 RENAULT/KWID ZEN 
10MT 

18/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

592 I000002205 QQE7266 RENAULT/KWID ZEN 
10MT 

17/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

593 I000002206 QQE7266 RENAULT/KWID ZEN 
10MT 

17/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

594 I000002204 QQE7266 RENAULT/KWID ZEN 
10MT 

17/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

595 E100226809 KQS5640 FORD/FIESTA HA 1.5L S 07/01/2021 15:11:42 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

596 E100227392 HEE0J81 VW/CROSSFOX GII 15/01/2021 05:35:59 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

597 AG04595960 HKN0648 FIAT/FIORINO FLEX 27/01/2021 15:46:24 Estacionar sobre faixa destinada a pedestre  

598 E100228107 OPI4397 HYUNDAI/HB20 1.0M 1.0 
M 

24/01/2021 18:30:09 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

599 E100227381 HBA2713 FIAT/IDEA ESSENCE 1.6 15/01/2021 18:46:46 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

600 AG04597830 GKS4491 VW/POLO SEDAN 1.6 09/02/2021 09:54:19 Dirigir veículo utilizando-se de telefone celular  

601 E100229526 HHE6381 FIAT/PALIO WK ADVEN 
FLEX 

01/02/2021 16:02:01 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

602 AG04597960 GNO3196 FIAT/UNO MILLE BRIO 28/01/2021 08:37:26 Estacionar em desacordo com a regulamentação 
- vaga de carga/descarga  

603 AG04597744 HDI2589 FIAT/UNO MILLE FIRE 
FLEX 

02/02/2021 15:42:52 Estacionar local/horário de estacionamento e 
parada proibidos pela sinalização  

604 E100229053 OLU7675 I/FORD FIESTA SE 28/01/2021 11:57:26 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

605 E100228020 RFS5J37 FIAT/STRADA VOLCANO 
13CD 

24/01/2021 20:12:48 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

606 AG02101688 JMW1235 FIAT/PALIO EX             30/10/2017 17:53:15 Dirigir veículo manuseando telefone celular 

607 AG04598619 HCQ2474 FIAT/PALIO ELX FLEX 10/02/2021 22:20:51 Dirigir veículo segurando telefone celular 

608 AG04594160 LSJ7364 VW/VOYAGE CL MB 08/02/2021 09:40:40 Avançar o sinal vermelho do semáforo  

609 I000002179 QNK8504 JEEP/COMPASS 
LONGITUDE F 

16/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

610 E100229405 KXX7E03 I/FIAT SIENA EL FLEX 31/01/2021 18:35:50 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

611 AG04597963 HNS2588 MMC/L200 TRITON 3.2 D 30/01/2021 11:03:52 Usar no veículo equip c/ som em 
volume/freqüência não autorizados pelo Contran  

612 AG02103991 HOA6338 FIAT/STRADA ADV CD 
DUAL 

09/06/2018 15:09:32 Estacionar em local/horário proibido 
especificamente pela sinalização  

613 E100229042 HFR9254 FIAT/PALIO FIRE FLEX 28/01/2021 06:42:53 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

614 E100227975 GDQ4340 HYUNDAI/HB20 TCIM 
COMP 

23/01/2021 14:33:06 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

615 E100226853 DXC2I95 VW/CROSSFOX 09/01/2021 06:40:30 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

616 E100228448 HKE7286 FIAT/UNO WAY 1.0 20/01/2021 08:43:25 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

617 E100226776 HNL6169 FIAT/STRADA TREK CE 
FLEX 

07/01/2021 09:10:05 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

618 E100227249 GNK7346 FORD/FIESTA 14/01/2021 10:27:02 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

619 E100226919 NKV4H50 I/KIA SPORTAGE LX 2.0 
G2 

10/01/2021 08:38:29 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

620 E100226908 GRT0078 FIAT/UNO VIVACE 1.0 09/01/2021 17:12:28 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em mais de 20% até 50%  

621 E100228734 HLA7267 I/HYUNDAI I30 2.0 24/01/2021 12:39:44 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

622 AG04598016 GXU4852 FIAT/STRADA WORKING 01/02/2021 12:11:09 Estacionar local/horário de estacionamento e 
parada proibidos pela sinalização  

623 E100226897 QQZ4537 HONDA/CB250F 
TWISTER CBS 

09/01/2021 16:43:12 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em mais de 20% até 50%  

624 E100228987 KLG4780 GM/CELTA 2P LIFE 27/01/2021 05:38:50 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  

625 AG04598564 HKE7348 FIAT/PALIO FIRE 
ECONOMY 

12/02/2021 08:39:09 Deixar o condutor de usar o cinto segurança  

626 E100229031 NTR2114 FIAT/UNO WAY 1.4 27/01/2021 10:24:10 Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida em até 20%  

627 I000002189 QOX5549 VW/UP MOVE MDV 17/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

628 I000002134 HNL6292 I/KIA CERATO EX3 
1.6MTNB 

11/03/2021  Multa, por não identificação do condutor infrator, 
imposta à pessoa jurídica  

629 AG04598533 PXU6021 CHEVROLET/ONIX 
1.4MT LTZ 

25/01/2021 09:10:18 Estacionar nas esquinas e a menos de 5m do 
alinhamento da via transversal  
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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

pelo vereador José Jorge. VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR JOSÉ JORGE. Estando 
o projeto com prazo vencido, ante o pedido de vista e cumprindo o que determina 
o Regimento Interno, o Senhor Presidente declarou o encerramento da presente 
sessão às 20h11. 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 021/2020 - 017ª Sessão Ordinária – 23.04.20 – 2º Período – 4º Ano da Legis-
latura. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário: Vereador 
José Jorge Emídio. Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30 “E servireis ao Senhor vosso 
Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água; e eu tirarei do meio de vós as 
enfermidades.” (Êxodo 23-25) I - Leitura e Discussão da Ata: - Ata 075/2019 – Apro-
vada por unanimidade. II – Leitura da Correspondência e Comunicações: - Não 
houve. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - Relatório Final da Comissão Parlamentar de In-
quérito – CPI criada pela Portaria nº. 288/19 – com a finalidade de que esta Casa 
contribua com as investigações envolvendo o Secretário Municipal de Planejamento 
e Gestão, setor de contratos e outros setores da Prefeitura. APROVADO COM ONZE 
VOTOS A FAVOR E UMA ABSTENÇÃO. Com a palavra pela ordem o vereador Ilson 
Guilherme falou a respeito do falecimento do Dr. José Carlos Filho e manifestou o 
seu pesar para a família, especialmente pelo trabalho por ele realizado em Correia 
de Almeida e Barbacena. E pediu que a Câmara envie uma moção de pesar à famí-
lia, pois em razão da pandemia não é possível sequer se despedir das pessoas. 
Assim como o seu primo, Luiz Lode que também faleceu no dia de hoje e ele ex-
pressou o seu pesar. Também foi um homem trabalhador, servidor público e que 
deixou a família enlutada. Dando seguimento, agradeceu à Empresa Rively pela 
ajuda nas estradas da Zona Rural, e citou as pessoas das comunidades que têm 
dado apoio e ao qual ele agradece imensamente. Ele tem feito diversas visitas, 
mesmo com a pandemia, mas tomando os cuidados devidos, pois é preciso fazer a 
manutenção das estradas rurais, para que as pessoas possam se locomover. Agra-
deceu também pelos novos vereadores que passaram a enquadrar o Partido Avante, 
o vereador Nilton César e Tanjão, que agora são três vereadores no partido. Apro-
veitou para ressaltar que na última reunião teve um vereador que afirmou que ele 
tentou manipular o voto do Tanjão, mas isso não é verdade, pois o vereador vota 
como quiser. O que ele pretendia, sim, era fazer com que a Secretaria de Agricultu-
ra fosse mais flexível. E ressaltou que em momento algum ele desabonou o voto de 
qualquer vereador, nunca debateu o voto dos pares fora daqui. Falou ainda do su-
plente Glauber, que esteve aqui enquanto ele ficou na Secretaria e agora ele acre-
ditava que ele faria parte do grupo no partido, mas ele preferiu buscar outros cami-
nhos, para o que ele deseja boa sorte. E aos demais que confiram nele e fizeram a 
filiação ao Partido Avante, ele agradeceu. Com a palavra pela ordem o vereador 
Carlos Du disse que gostaria de fazer um requerimento, em razão da ADIn nº 5581 
que será julgada no STF amanhã e que trata da situação do aborto. Disse ter um 
projeto na pauta, nº 020/2020, que trata da prevenção e dos riscos do aborto. Por 
isso, ele gostaria de solicitar a inversão da pauta para o veto a esse projeto pudes-
se ser votado ainda essa noite. Afirmou que o projeto não cria despesas para o 
município, ainda que as razões do veto tenham dito isso e a própria Comissão de 
Constituição já tinha dado o relatório no sentido da derrubada do veto. E por essa 
razão ele também pede aos pares que derrubem o veto. Com a palavra pela ordem 
o vereador Thiago Martins falou a respeito das divergências existentes entre os 
governos Federal e Estaduais sobre a flexibilização ou não do isolamento social. E 
que ele não tem embasamento científico para que isso seja feito. E o governador 
Zema disse que irá lançar um novo Programa, no qual ele colocar a responsabilida-
de para os comerciantes sobre a reabertura do comércio. E não concorda que isso 
seja feito agora, acabou de assistir o pronunciamento do Comitê de Enfrentamento 
da Covid-19 do município e achou muito sensato, inclusive parabenizou a Secretária 
e os médicos, que estão tendo um papel relevante nesse momento. Ressaltou que 
a curva epidemiológica na cidade está crescendo e citou os números. E reafirmou 
ser contra a reabertura do comércio antes que se faça uma testagem em massa da 
população. Ele entende o apelo econômico existente, mas e muito perigoso ficar 
ponderando entre economia e saúde. E se apoiarem o ato de insanidade do Presi-
dente e do governador, estarão pagando com vidas no futuro. Com a palavra pela 
ordem o vereador José Jorge perguntou se os demais vereadores têm acompanha-
do uma liderança comunitária e que também é funcionário da Prefeitura, mas que 
agora tem feito críticas severas aos vereadores e ao Prefeito. E ele acredita que seja 
em razão de sua pré-candidatura a vereador. Por isso, gostaria de solicitar ao Presi-
dente da Câmara que seja envida uma moção de repúdio ao partido ao qual ele é 
filiado, com a finalidade de que ele seja advertido sobre a maneira de se fazer polí-
tica, pois não é agredindo as pessoas que se faz campanha e sim com respeito aos 
demais companheiros. Com a palavra pela ordem o vereador Edson Rezende disse 
ter protocolado um requerimento na data de hoje a fim de requerer que o município 
passe a exigir a aplicação da lei estadual nº 23.636 de 17/04/2020, na qual se de-
termina a obrigação do uso de máscaras de proteção e outros recursos para pre-
venção da disseminação do Coronavírus. Afirmou que o problema do Covid-19 no 
Brasil é muito sério e que os casos já passam de mais cinquenta mil casos, com 
mais de trezentas mortes. Lembrou que se compararem a curva com a da Espanha, 
é preocupante, pois a curva está dobrando a cada nove dias. E se disse preocupado 
com a situação de Barbacena, pois os números estão crescendo e muitas são as 
cidades com alto índice de contágio que cercam Barbacena. Lembrou ainda que a 
contaminação começou nas grandes cidades com grande fluxo turístico e depois se 
espalhou para o interior. E agora, quando o governa quer relaxar o isolamento social 

Jorge Emídio. Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA 
PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30 “Aqueles que o Senhor abençoa recebe-
rão a terra por herança, mas os que ele amaldiçoa serão eliminados. O Senhor firma 
os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada;” (Salmos 37:22,23) 
I - Leitura e Discussão das Atas: - Ata 072/2019 – Aprovada por unanimidade. 
II – Leitura da Correspondência e Comunicações: - Requerimento da Empresa PK 
Richel Materiais de Construção LTDA. – Dilação do Prazo para pagamento do IPTU. 
- Correspondência da Loja Maçônica Grande Oriente do Brasil e outras solicitando 
a alteração da data das eleições 2020. Após a leitura da correspondência o Sr. 
Presidente colocou a mesma em discussão e votação para que fosse encaminhada 
aos Deputados e Senadores e o mesmo foi APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS 
PRESENTES. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h50 Discussão e 
Votação de Projetos PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA 
URGENTÍSSIMA Poj. Lei nº. 018/2020 – Altera a Lei Municipal nº. 5.030, de 06 de 
março de 2020 – Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 16.04.2020. VISTA CONCEDIDA 
AO VEREADOR THIAGO MARTINS. VETOS - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA Veto 
Parcial Proj. Lei nº. 049/19 – Cria a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento - SEAPA – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 18.03.2020. 8 con-
tra Com a palavra pela ordem o vereador Odair Ferreira disse que no momento em 
que o vereador José Antônio votou, fez confusão e disse ser a favor, mas ele queria 
dizer que era contrário ao veto. Com a palavra pela ordem o vereador Ewerton disse 
que todos estão falando, menos aquele que deu o voto. Como poderiam retornar 
uma votação que está inclusive gravada? Disse ser absurdo isso. O Sr. Presidente 
solicitou ao Secretário que informasse o resultado da votação. Com a palavra pela 
ordem o vereador Flávio Maluf disse ter sete vereadores participando da reunião 
dentro da Câmara participando da reunião e consequentemente isso está provocan-
do problemas na recepção da transmissão, ocorrendo microfonia e até falhas nas 
mensagens. Além do que o artigo 116, §2º do Regimento diz que o vereador que 
tiver dúvidas quanto ao resultado da votação poderá requerer a revisão da votação, 
devendo imediatamente, o Presidente da Câmara inverter o processo do §1º desse 
artigo. Ou seja, quando há dúvidas, a votação pode ser repetida para ser verificada. 
Novamente, o Sr. Presidente solicitou ao Secretário que informasse o resultado da 
apuração da votação. Com a palavra o Sr. Secretário disse que teriam sido oito votos 
contrários ao veto, que o vereador Tanjão teria votado contra e que não se teria 
ouvido direito por causa da microfonia. Com a palavra a vereadora Vânia Castro 
pediu ao Secretário que proclamasse o resultado correto, pois estava gravado. E 
pediu que fosse revisto agora, pois era um absurdo o que estava acontecendo, do 
contrário abriria um processo contra o Secretário por falta de lisura. Com a palavra 
o vereador José Antônio disse que manteria o que falou, pois é um homem de pala-
vra. O seu microfone falou e deu microfonia e valerá a sua primeira palavra, sendo 
a favor do veto. O Sr. Presidente declarou a manutenção do veto com oito votos 
favoráveis. VETO MANTIDO COM OITO VOTOS FAVORÁVEIS E SEIS VOTOS CON-
TRÁRIOS. Veto Total Proj. Lei nº. 062/19 – Dispõe sobre o plano “Cartão Vermelho” 
que visa a proibição de participação em licitações e celebração com o poder público 
de contratos administrativos de obras, serviços, compras, alienações e locações por 
empresas quer não cumprem com contratos ativos e dá outras providências – Aut. 
Executivo - PRAZO VENCIDO EM 18.03.2020. Com a palavra para discutir o vere-
ador Ewerton disse que o projeto é de sua autoria a fim de penalizar as empresas 
que não estariam cumprido suas obrigações perante a administração pública. E o 
veto está com a justificativa dizendo que a competência não seria do Legislativo, 
mas ele entende que nos termos da CF/88 a competência é municipal, podendo 
sim ser do Legislativo. E o projeto é para impedir práticas abusivas por parte de 
empresas que pretendem participar de licitações com a administração pública. E pe-
diu aos pares que possam derrubar o veto. Com a palavra para discutir o vereador 
Thiago Martins (trecho inaudível em razão das conversas paralelas) Lembrou que 
as pessoas estão assistindo à presente sessão e ele é favorável à retirada do veto, 
pois o projeto é uma maneira de prevenir que empresas que estejam descumprindo 
suas obrigações participem das contratações com a Prefeitura. E dirigindo-se ao 
vereador José Antônio, deu os parabéns a ele por ter mantido seu voto no veto 
anterior e que ele continue a não ceder à pressão de ninguém, pois ele está na casa 
pelo povo. Com a palavra para discutir o vereador Carlos Du deu os parabéns ao 
vereador Ewerton pela iniciativa do projeto, especialmente porque já aconteceram 
problemas com empresas no município que receberam dinheiro para executar obras 
e serviços e não os realizaram, tendo sido objeto até de CPI dessa Casa. E pediu 
aos pares que derrubem o veto, pois o projeto não é contrário a Lei de Licitação e 
sim uma complementação, para combater a corrupção. Com a palavra para discutir 
a vereadora Vânia cumprimentou o vereador Ewerton pela iniciativa e lembrou os 
diversos governos pelos quais ela já passou e onde pode ver muitas empresas que 
ganhavam licitações, não terminavam o trabalho e depois voltavam e outro governo 
para participar de nova licitação. E por ser um projeto contrário à corrupção todos 
sabem que é importante e é um clamor social, devendo os demais vereadores 
derrubarem o veto. Aproveitou ainda para falar a respeito do voto dos vereadores 
que é individual não podem ceder à pressão. Dirigindo-se ao vereador José Antônio, 
disse que ele tem incomodado muitas pessoas porque o nome dele tem sido muito 
elogiado pela cidade, o que incomoda muito as pessoas. Porém, ele não pode dei-
xar de ter voz e o seu voto deve ser defendido, não podendo ninguém dizer como 
ele deve votar. Com a palavra para discutir o vereador Edson Rezende disse que 
o projeto do vereador Ewerton é muito importante, pois são inúmeras empresas 
que começam obras e depois abandonam com desculpas que não condizem com a 
verdade. E citou as UBS’s de Senhora das Dores e do bairro Monte Mário que estão 
sem acabar justamente por isso. E as empresas precisam saber disso, que se não 
cumprirem os contratos serão penalizadas. Encerrada a discussão foi solicitada vista 
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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

é muito grave, e o Prefeito deveria se posicionar a fim de que sejam mantidos os 
protocolos e o isolamento, com a devida fiscalização, do contrário não haverá o 
impacto que se precisa ter. Aproveitou para parabenizar os médicos da Santa Casa 
e Hospital Ibiapaba pela carta aberta à sociedade alertando para os riscos de se sair 
do isolamento, pois é de suma importância que os profissionais da saúde, que estão 
enfrentando o problema de perto, deem sua opinião. E ressaltou que gostaria que 
o seu requerimento fosse aprovado ainda hoje, mas não sabe se será possível, já 
que foi protocolado no dia de hoje. De qualquer forma já fica a informação para que 
o Executivo já tome as medidas necessárias para a fiscalização. O Sr. Presidente 
explicou que ontem conversou com o Prefeito e ele estava apensa aguardando o 
protocolo do estado para tomar as providências e em breve isso acontecerá. Com a 
palavra pela ordem o vereador Nilton César disse ter sido convidado a fazer parte 
do Partido Avante pelo líder do partido, vereador Ilson Guilherme, que tem grande 
representatividade na cidade. E acredita que poderá somar forças ao partido ao 
lado de outros nomes já conhecidos por todos, nesse momento de estruturação do 
partido. E citou os feitos do partido nesse momento e acredita que muitas novida-
des poderão surgir desse grupo que fará um trabalho diferenciado. Prosseguindo, 
falou a respeito do Covid-19 e na data de ontem conversou com a Secretária de 
Saúde e sua equipe, que está muito preocupada, em razão do trabalho que já vinha 
sendo feito até o momento, e com essa flexibilização que pode acontecer pode 
prejudicar. Sabe que os protocolos estão sendo preparados, mas não se pode fra-
quejar, nem deixar a pressão falar mais alto, deve ser tudo muito bem planejado, 
com o uso adequado da ciência e do conhecimento, afim de preservar as vidas, 
mantendo as atividades da sociedade. E parabenizou a Secretária pelo trabalho que 
tem sido feito até o momento e a todos os profissionais da saúde que têm trabalha-
do incansavelmente. E por fim leu um ofício que foi encaminhado pelo Presidente 
do Andaraí Esporte Clube, à Secretaria de Saúde com a finalidade de disponibilizar 
as dependências do Clube à Secretaria. Com a palavra pela ordem o vereador Ewer-
ton também falou a respeito do Coronavírus e que no mundo já são mais de 246 mil 
pessoas curadas e que no brasil é seis vezes maior o número de pessoas curadas 
em relação aos óbitos, sendo preciso para com o sensacionalismo que tem sido 
feito em torno da doença. Especialmente da Rede Globo e demais jornalistas de 
esquerda que querem trazer a política para a notícia. Disse que a questão das tes-
tagens, estas  só estão ocorrendo para os casos de necessidade de internação, 
como tem orientado o Ministério da saúde e como já foi dito pela Secretaria de 
Saúde do Município. E ressaltou que o Brasil tem um dos melhores índices de en-
frentamento do coronavírus, como já foi noticiado pelo Ministro da Saúde. Agora, o 
Conselho Federal de Medicina autorizou o uso da Hidroxicloroquina para o trata-
mento da Covi-19. E por essas razões é que o governo do estado está repensando 
a flexibilização do comércio. Com relação às multas a serem aplicadas ao comércio 
ele entende ser uma situação muito delicada, já que o comércio essencial já se 
encontra aberto e não tem sido fiscalizado dessa forma. E existe um acordo com o 
Sindicomércio para esse funcionamento. E entende que a situação do coronavírus 
na cidade está controlado, tendo um estudo do Professor Magela do IFE que de-
monstra isso no Facebook. Nesse momento, o Sr. Presidente interrompeu o verea-
dor Ewerton para informar que estava encerrada a primeira parte da reunião. SE-
GUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h30 Discussão e Votação de 
Projetos Dando seguimento a sua fala o vereador Ewerton ressaltou que se for 
analisado o crescimento dia a dia, não se terá um crescimento tão alto, mas se for 
fazer uma análise do total de fato ficaremos assustados com os números da Co-
vid-19 até o momento. Citou ainda o exemplo de Barbacena que já está tento a 
flexibilização desde o início, pois o comércio não foi totalmente fechado e as pesso-
as circulam pelas ruas. Mas ele apoia sim que o uso das máscaras e o isolamento 
vertical, daquelas pessoas que fazem parte do grupo de risco e que precisam ter 
maiores cuidados com a saúde, devendo permanecer em casa. Mas os demais, têm 
o direito e o dever de manter suas atividades e suas vidas, como sempre aconteceu 
na história da humanidade em outras situações de pandemia. E quem quiser saber 
dos estudos científicos é busca-los na internet. Com a palavra pela ordem o verea-
dor Milton Roman falou também a respeito da ADIn que será votada na STF ama-
nhã e que ele é totalmente contrário. Disse que a OMS tem sido favorável e gosta-
ria de poder fazer algo aqui em nossa cidade, porque isso sim é um crime, aprovar 
o crime de poder matar um ser indefeso. E é preciso que todos orem para que isso 
não seja autorizado em Brasília, de forma velada, no momento em que passamos 
pela pandemia. Prosseguindo, disse concordar com o que foi dito pelo vereador 
Ewerton sobre a flexibilização do isolamento social porque só tem visto sensaciona-
lismo a respeito. A cidade tem sido preparada desde fevereiro para enfrentar a si-
tuação, mesmo sendo um vírus novo, que ninguém no mundo sabe ao certo como 
ele age. A Secretaria de Saúde tem trabalho duro para colocar em funcionamento 
os 25 leitos de UTI na cidade e poder assim receber os pacientes possivelmente 
mais graves da doença. E destacou que não adianta ficar cobrando do Prefeito que 
ele fique dando entrevistas e falando em público como Prefeitos de grandes cidades 
têm feito, sendo que isso não salva vidas. É preciso ter atitudes e por isso ele dá os 
parabéns aos governantes, Presidente da República, Governador Zema. E questio-
nou porque as autoridades não evitaram a realização de eventos como o Carnaval, 
quando ocorreu a disseminação do vírus com a vinda de muitos turistas estrangei-
ros. Mas não tiveram o cuidado com esse período e os locais de maior contágio são 
exatamente as cidades em que houve o maior número de visitantes de fora. Ele 
concorda sim com o uso da máscara, mas também concorda que seja feito o isola-
mento vertical. Quem precisa trabalhar, que trabalhe, pois é um direito. Do contrá-
rio que pare tudo, inclusive os serviços essenciais, não havendo razão para essa 
distinção. E está preocupado com os barraqueiros que hoje não estão no Jubileu e 
nem podem abrir suas barracas no Camelô e não conseguirão viver com o auxílio 

de seiscentos reais. É preciso pensar no país como um todo, sem sensacionalismo, 
sem querer derrubar o Presidente num momento desses, em que precisamos de 
união. E parabenizou a Secretária de Saúde pelo trabalho que está sendo realizado 
na cidade e que estão trabalhando incansavelmente. Com a palavra pela ordem o 
vereador José Antônio ressaltou que na Câmara os vereadores têm três opções, ou 
votam a favor, ou votam contra, ou se abstém. E ele sempre votará a favor do povo, 
nunca irá contra uma coisa que não é da sua convicção. Em relação ao que o vere-
ador José Jorge mencionou é muito fácil criticar o parlamentar, mas ficar no seu 
lugar é difícil, porque as pessoas não procuram saber o trabalho que fazem, não se 
sabe o que foi preciso fazer para chegar a sentar nessas cadeiras, o caminho é ár-
duo. Falou também a respeito do coronavírus e tem visto muitas pessoas aglome-
rando em bares, com as portas fechadas e achando que isso não é um problema, 
mas se esquecem que assim podem levar o vírus para seus familiares que estão 
quietos em casa. Pediu ao público que assiste a TV Minas, que não faça isso, que 
não se aglomere. Prosseguindo, dirigiu-se ao vereador Ilson Guilherme e pediu que 
ele olhe pelos tubulões do Palmital, que mesmo estando lá não foram colocados no 
local até a data de hoje. Com a palavra pela ordem pela segunda vez o vereador 
Carlos Du falou a respeito do recurso que já está liberado para o Fundo Municipal 
que veio através de uma emenda parlamentar conseguida pelo ex-deputado Cláu-
dio Mundo Novo, para a compra de material para as Unidades Básicas de Saúde. E 
afirmou que esse recurso será muito bem vindo nesse momento de luta contra o 
cornoavírus. Parabenizou também o trabalho que está sendo realizado pela Secre-
taria de Saúde e toda a equipe, ele tem acompanhado e conversão bastante com a 
Secretária, e esse é um momento em que todos precisam se unir. Porque já estão 
passando por um momento de dificuldades e o momento de pós pandemia será 
ainda maior. Lembrou ainda das entidades que auxiliam as pessoas com ajudas para 
muitas famílias e estão muito preocupadas, porque as doações que recebiam caí-
ram muito e o número de pessoas necessitadas aumentou. Com o isolamento social 
ficou ainda difícil a arrecadação de doações e o Poder Público Municipal não tem se 
pronunciado a respeito de prestar ajuda para essas entidades de assistência social. 
Ele falou na Tribuna da Câmara há cerca de três semanas sobre a necessidade de 
criação de um Comitê Sócioeconômico para que fosse discutidas as questões sócio-
econômicas. Mas foi dito que essa questão já vinha sendo discutida. Mas nessa 
semana os vereadores receberam um pedido do Presidente do Sindicato do Comér-
cio pedindo que essa conversa fosse feita, porque até o momento nada foi feito. 
Ressaltou a necessidade de haver um diálogo com esses ramos. Foi dito que nos 
próximos dias novas medidas serão apresentadas e ele espera que as medidas só-
cioeconômicas também sejam pensadas e apresentadas, porque nesse exato mo-
mento muitas pessoas devem estar passando fome. Essas pessoas não estão traba-
lhando, nem todas estão recebendo o auxílio emergencial ainda e o Poder Público 
precisa atuar e o Comitê precisa atuar. É possível fazer as reuniões por videoconfe-
rência e tentar resolver o problema, porque apenas quatro entidades têm convênio 
com a prefeitura, mas só em seu gabinete existem mais de onze necessitando de 
ajuda. E ele espera que o Poder Público tome alguma atitude em relação a elas, pois 
muitas são as famílias que estão dependendo desse auxílio. E entende que não é 
criar mais um trabalho para a Secretaria de Saúde e apenas abrir mais um braço de 
atuação. Com a palavra pela segunda vez pela ordem o vereador Thiago Martins 
lembrou que a Secretária de Saúde foi muito clara ao dizer que a curva epidemioló-
gica de Barbacena está crescendo e que a cidade é pólo em uma macrorregião que 
atende a cerca de oitocentas mil pessoas. Por isso, não podem brincar com a reali-
dade, pois seria muito sério. E o isolamento é exatamente para tentar frear ao 
máximo o avanço do contágio e assim impedir o caos do sistema de saúde. E 
questionou qual seria o critério científica que etária sendo adotado para se flexibili-
zar o isolamento social e criar o isolamento vertical no Brasil. E entende que o que 
esteja acontecendo é uma pressão advinda do Presidente da República e com isso 
acontecerão mortes. Mas entende ser uma fuga da realidade que flete contra a 
população. E se preocupa que logo agora, quando a Secretária diz que a curva está 
crescendo, que não tem como testar a população, se queira flexibilizar o isolamen-
to. Por isso, os vereadores, como entidade, não podem apoiar essa situação, por ser 
muito sério, porque poderão ter que se responsabilizar por muitas mortes. Com a 
palavra pela ordem pela segunda vez o vereador Edson Rezende disse ser preciso 
trabalhar dentro da realidade e ele não fala baseado no achismo, mas sim como 
pneumologista que estudou as diversas epidemias que ocorreram pelo mundo du-
rante a história da humanidade. E sua fonte de estuado é o Ministério da Saúde e 
outras entidades científicas. E quem está politizando o processo é o Presidente da 
República, todos sabem a sua posição em relação ao Presidente da República, mas 
o que ele está mencionando aqui é baseado em ciência. Por isso, apoia o posiciona-
mento da Secretária de Saúde, porque ela foi muito clara, muito preocupada e está 
certa que o melhor para a população é o isolamento social, devendo sair de casa 
somente as pessoas que realmente precisam, afinal Minas Gerais está no centro do 
país e por aqui circulam muitas pessoas. E citou os números de contaminados em 
todo o país e como vem evoluindo. Ressaltou a importância da fiscalização por 
parte do Poder Público da aplicação dos protocolos, porque não basta existir uma 
lei se ela não está sendo cumprida e se não está sendo fiscalizado o seu cumpri-
mento. Afinal, já está comprovado, se as pessoas usam a máscara elas se previnem 
do contágio. E os vereadores precisam deixar isso claro para as pessoas, pois tem 
visto muitas pessoas nas ruas, aglomeradas e conversando sem máscaras. Com a 
palavra pela ordem o vereador José Newton disse que o momento não é para críti-
cas, sejam elas apontadas a quem for, mas sim é o momento de se trazer soluções. 
Ressaltou que o governo de Barbacena nunca foi omisso e conseguiu a aquisição de 
leitos de UTI para a cidade, coisa que nenhum outro município da região conseguiu. 
Afirmou que a Secretária de Saúde tem realizado um trabalho com eficiência e ex-
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Ignam, condacivid mod re conlos murnihi contristemus publis consus, poptere sim-
mortus hores catilius cidentus pulin ducerio, quo aciem omnonfecoma, dem rebat. 
Elis? Fauconem te, consus nerument. Linam iuricatus vit que habemni hicit.
Faucons inarbit ad interum rehem supiocam hebus et vit? Ovivivis hic moret ponsi-
mo confeci disquam renatimo nonfenam publis vilinatus, cris, ditifero, verferceriam 
unum pra ilica; hosteste teres ve, neresse fue nihilin verit, quampl. Gultude ntribus 
maximil huit. Ovicia manum maio inpropo sterem porte, noccibus, ur. Pies con duc 
re catam, cio, nox supimoraest atra reseder cerris porum, sid iae recem conc res 
vivast vessendemus, que convocupior hortant entent, mei iu vero, vidiem mores 
horum terentelis pores iptist publi sena, qui iam aus culturario, con Etri confex sed 
confecrit aurnirid mantem publint ebenati libuni peris; es vis M. Se am et quonsce-
reora nicae quon Etra? Illes audam iam, ne mus perfiris? Bultoru depopublic rei in 
Etret rem. Senam sentifex menitumunte inticaes rendac rehebatia nonducte propte 

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

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

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

celência e não tem ninguém brincando. Entende que as soluções não são apresen-
tadas com requerimento, mas sim com discussão junto ao governo. Em relação ao 
que foi dito sobre as entidades ele disse ser um equívoco, pois ele tem mantido 
conversas frequentes com o Presidente do Sindicato do Comércio e da Associação 
Comercial, na pessoa do Flávio Dani e na CDL, com o Vilela. E o líder do governo 
afirma aqui que o gabinete do governo está sempre aberto para aqueles que quise-
rem manifestar suas sugestões. O que ele não concorda é com o terrorismo que 
está sendo feito, pois algumas categorias estão sendo atingidas, tal como os feiran-
tes e os comerciantes. Agora, as pessoas já sabem que o vírus está circulando e 
precisam tomar as devidas precauções. Respeita as opiniões contrárias, mas o cer-
to é que o governo do município está seguindo os protocolos de saúde da OMS, do 
governo Federal e do Estado, bem como os comerciantes que estão abrindo suas 
portas. Com a palavra pela ordem a vereadora Vânia Castro disse ser necessário ter 
muito cuidado para se divulgar as notícias, especialmente quando se fala da libera-
ção de medicamentos pelo conselho federal de medicina. Afirmou que não está li-
berada dessa forma, somente para os casos gravíssimos, sendo acompanhados 
pelo médico e mesmo para aqueles que estejam em início de tratamento é neces-
sária a autorização da família, quando o paciente não puder autorizar. E pior dessa 
suposta autorização é o fato de que muitas pessoas correram para as farmácias 
para comprar os medicamentos e os pacientes que fazem uso regular dele, tal como 
os pacientes portadores de Lúpus, estão ficando sem o medicamento, chegando, 
muitos a ficar sem. E pediu responsabilidade para divulgar as informações, pois se 
tornam responsáveis pelas informações que propagam. Prosseguindo, aproveitou 
para parabenizar também a Secretária de Saúde e sua equipe que estão trabalhan-
do de forma fantástica e está encantada com o trabalho realizado por eles. Deixou 
claro que ela disse estar muito preocupada com a situação de Barbacena, pois os 
casos estão crescendo e ainda vão crescer mais. E finalizou dizendo que tem a so-
lução e já apontou, que é para a distribuição de cestas básicas para as famílias das 
crianças da rede pública do ensino, cuja a verba é repassada normalmente pelo 
estado e governo federal. E questionou se esse dinheiro ficará parado, afinal pode-
riam comprar os alimentos e distribuir para as crianças que estão ficando em casa. 
Nesse momento, o Sr. Presidente explicou que o vereador Carlo Du havia feito o 
requerimento para a inversão da pauta, mas que se isso fosse feito teriam outros 
projetos na pauta. Ele não tem autonomia para decidir sozinho, mas o Plenário 
poderia decidir a respeito. Assim, submete o requerimento ao Plenário, que se for 
favorável abrirá um precedente nunca aberto pela Casa. Com a palavra pra dirimir 
questão de ordem o vereador Milton Roman disse já ter colocado a sua opinião em 
relação a questão do aborto, mas por terem uma pauta com projetos de prazo 
vencido antes do veto, ele entende não ser possível a inversão da pauta nos termos 
do regimento. Com a palavra para dirimir questão de ordem o vereador Carlos Du 
disse entender o que fora dito pelo vereador Milton Roman, porém, em razão da 
votação que acontecerá no STF amanhã e por se tratar de um projeto de grande 
relevância para a cidade, pois se for derribado o veto ampliarão o apoio ao feto e à 
gestante. Sendo assim, ele pediu o apoio dos pares para que pudessem abrir a 
exceção dada a urgência da matéria e sua relevância, e que o Plenário possa deli-
berar a respeito. Com a palavra para dirimir questão de ordem o vereador Ewerton 
sugeriu que fosse feita a votação do projeto nº 018/2020 e depois invertessem a 
parte B, da discussão e votação dos vetos para que o veto ao projeto do vereador 
Carlos Du pudesse ser o primeiro a ser votado. O Sr. Presidente ressaltou que não 
há um consenso a respeito do requerimento feito pelo vereador Carlos Du, por essa 
razão ele irá seguir a ordem natural da pauta e determinou a leitura dos projetos 
pelo Sr. Secretário. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA 
URGENTÍSSIMA Poj. Lei nº. 018/2020 – Altera a Lei Municipal nº. 5.030, de 06 de 
março de 2020 – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 16.04.2020. VISTA CONCE-
DIDA AO VEREADOR ILSON GUILHERME. Estando o projeto com prazo vencido, 
ante o pedido de vista e cumprindo o que determina o Regimento Interno, o Senhor 
Presidente declarou o encerramento da presente sessão às 21h11. Eu, Danielle de 
Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário. Presidente: Verea-
dor Amarílio Augusto de Andrade. Secretário Vereador José Jorge Emídio.

ATA 022/2020 - 018ª Sessão Ordinária – 28.04.20 – 1º Período – 4º Ano da Legis-
latura. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário: Vereador 
José Jorge Emídio. Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30 “Porque, tendo a lei a sombra dos 
bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que 
continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam.” 
(Hebreus 10-13) Na sequência, o Sr. presidente realizou a chamada dos vereadores 
e estavam presentes os vereadores: Amarílio Andrade, Carlos Du, Edson Rezende, 
Flávio Maluf, Joanna Bias Fortes, Ilson Guilherme, José Antônio, José Jorge, José 
Newton, Milton Roman, Nilton César, Odair Ferreira e Vânia Castro. I - Leitura e 
Discussão das Atas: - Ata 074/2019 – Aprovada por unanimidade. II – Leitura da 
Correspondência e Comunicações: - Requerimento – “Exmo. Sr. Presidente da Câ-
mara Municipal de Barbacena/MG. A Mesa Diretora da Câmara Municipal, nos ter-
mos do art. 26, I, f do Regimento Interno, vem à presença de V. Exa., em defesa 
das acusações injustas atingindo a todos os parlamentares desta Casa Legislativa 
através da rede mundial da internet, proferidas pelo cidadão Claudio Paiva, em um 
canal virtual intitulado “Contra Ponto” , transformando em uma desordem eleitoral 
afrontosa à Resolução eleitoral nº 23.606/19, baixada pelo TSE, que estabeleceu o 
calendário eleitoral para as eleições municipais de 2020, vem requerer, com “ad 
referendum” do Plenário, o envio desta Reclamação ao Exmo. Promotor de Justiça 
Eleitoral da 23ª Zona Eleitoral da Comarca de Barbacena-MG, com a finalidade de 

avaliar o conteúdo do vídeo e a existência de supostas irregularidades de cunho 
eleitoral, ofensivas à honra e à imagem da edilidade, nos termos do §1º do art. 57, 
H da lei 9504/97 e demais legislações pertinentes à espécie. Requer a Mesa Direto-
ra, com a aquiescência do Plenário, a remessa do vídeo ao representante do Minis-
tério Público da 23ª Zona Eleitoral de Barbacena-MG, por ser legitimado ativo, para 
análise e, após a formalidades legais e constados e comprovados ilícitos graves seja 
feito o ajuizamento da competente Ação de Investigação Judicial Eleitoral contra 
referido cidadão. Plenário, 28 de abril, de 2020.” Dada a importância do assunto do 
requerimento e a acusação feita o Sr. Presidente colocou o requerimento em discus-
são e votação e o mesmo foi APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS VEREADORES 
PRESENTES. - Carlos Eduardo Custódio NetRosas – solicitando a prorrogação do 
IPTU não apenas como foi definido para 11 de maio, mas que seja prorrogado para 
30 de maio após a volta efetiva do funcionamento de todos os setores da economia, 
onde haverá novas possibilidades de vagas de emprego, e com isso também a re-
organização financeira familiar. - Ofício s/nº Ronaldo Braga – Presidente da Comis-
são Provisória do Partido Verde – Indicando o vereador Thiago Martins para a Lide-
rança do Partido Verde. III- Apresentação de proposições: - Do vereador José 
Jorge: - Indicação nº 126/2020 – Solicita ao Sr. Prefeito que estude, com a máxima 
urgência, a possibilidade de construção de um salão nas dependências da Unidade 
Básica de Saúde do Bairro Santa Efigênia; - Indicação nº 125/2020 – Solicita ao Sr. 
Prefeito que, através da SESAP, estude, com a máxima urgência, a possibilidade da 
utilização dos médicos, servidores municipais, hoje afastados da função por perten-
cerem ao grupo de risco, no atendimento remoto (telefone) ao contribuinte que se 
encontra aflito nesse momento. - Do vereador Edson Rezende: - Requerimento nº 
024/2020 – Requer que o Prefeito municipal realize a fiscalização do cumprimento 
da lei estadual nº 23.637/2020, que torna obrigatório o uso de máscara de proteção 
e outros acessórios de proteção e prevenção à disseminação do corona vírus; - Re-
querimento nº 025/2025 – Requer que o Executivo Municipal disponibilize máscaras 
de proteção facial às pessoas, principalmente as que apresentem vulnerabilidade 
social numa ação educativa e indutora de proteção. O vereador Edson solicitou que 
os dois requerimentos fossem colocados em discussão e votação. Solicitação defe-
rida pelo Sr. Presidente que colocou os requerimentos 024 e 025 em discussão e 
votação. - Requerimento nº 024/2020 – Requer que o Prefeito municipal realize a 
fiscalização do cumprimento da lei estadual nº 23.637/2020, que torna obrigatório 
o uso de máscara de proteção e outros acessórios de proteção e prevenção à dis-
seminação do corona vírus; - Requerimento nº 025/2025 – Requer que o Executivo 
Municipal disponibilize máscaras de proteção facial às pessoas, principalmente as 
que apresentem vulnerabilidade social numa ação educativa e indutora de proteção.  
APROVADOS PELA UNANIMIDADE DOS VEREADORES PRESENTES. Com a palavra 
pela ordem o vereador Carlos Du agradeceu ao Presidente por ter atendido a seu 
pleito no dia de ontem. Falou ainda que o Cel. Henrique encaminhou sessenta mil 
reais para a Santa Casa e sessenta mil reais para o Ibiapaba e mais cem mil reais 
para a Secretaria Municipal de Saúde, todos recursos para serem utilizados no 
combate ao corona vírus. Contou ainda que conseguiu com o Deputado Eros Bion-
dine o recurso de cem mil reais para a Assistência Social a ser repartido para quatro 
entidades aproximadamente, para a compra de equipamentos. E agradeceu a esses 
deputados pela ajuda. Parabenizou o Dr. Hebert e o Dr. Gilberto pelo trabalho reali-
zado no combate ao corona vírus, pois tem acompanhado o trabalho e visto o em-
penho que eles estão tendo nesse momento. Com a palavra pela ordem a vereado-
ra Vânia Castro disse estar ciente da reunião realizada na Secretaria de Saúde, com 
a participação de algumas pessoas, inclusive com a presença do Presidente da Câ-
mara e sabe também que os membros da Secretaria vêm trabalhando de forma 
muito eficiente no combate ao Corona Vírus. Contudo, algumas entidades de classe 
que são representativas de pessoas diretamente ligadas à saúde não foram sequer 
convidadas para a reunião e não estão sendo comunicadas das decisões que estão 
sendo tomadas pela SESAP. Sendo essas os representantes da Associação Médica, 
do Conselho Federal dos Dentistas, da OAB, dos Produtores Rurais e dos Comer-
ciantes. Falou ainda que mesmo com todas as ações da SESAP muitos comércios 
não essenciais do município estão permanecendo abertos, em descumprimento às 
normas legais e nada vem sendo feito pelo Executivo para combater essas atitudes. 
Afinal, é um momento delicado para toda a sociedade, mas é preciso que as pesso-
as acompanhem as recomendações, mas é preciso também que o poder público 
exerça a fiscalização dessas lojas que insistem em manter-se funcionando. O Sr. 
Presidente respondeu a vereadora Vânia dizendo que a audiência realizada com o 
Prefeito foi a seu pedido e que ele não tem a obrigação de ir atrás de nenhuma li-
derança, já que se encontra trabalhando todos os dias, mesmo correndo todos os 
riscos que o momento oferece. E que as lideranças que o procuraram estiveram 
presentes. Inclusive o líder do governo esteve presente e poderá dar detalhes. Ex-
plicou ainda que o Prefeito não afirmou que irá abrir o comércio da cidade e ainda 
está analisando os questionamentos do Ministério Público. Com a palavra pela se-
gunda vez a vereadora Vânia disse que o que lhe foi passado é que o Presidente da 
Câmara e o líder do governo foram tão somente convidados e por essa razão ela 
estaria fazendo esse questionamento aqui. Assim, ela irá levar o esclarecimento 
para quem o fez. Com a palavra o vereador Ilson Guilherme agradeceu à empresa 
Porto Alegre pela doação de álcool gel para a cidade, através da Secretaria de Saú-
de. E parabenizou a Secretária de Saúde pelo excelente trabalho realizado nesse 
momento de crise. Com a palavra pela ordem o vereador José Newton falou a res-
peito do trabalho realizado também pela Secretaria de Obras no combate ao corona 
vírus e lamentou o falecimento do servidor da Secretaria, ocorrido na noite de on-
tem, no momento em que se preparava para realizar a higienização das ruas. E 
solicitou um voto de pesar para sua família. Quanto à participação das entidades na 
reunião com o Sr. Prefeito para debater as ações de combate ao vírus, destacou que 
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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

estão participando junto ao Executivo as entidades ligadas ao comércio, Câmara de 
Dirigentes Lojistas, Sindcomércio e Associação Comercial e que todos querem en-
contrar um meio termo no desempenho de suas atividades, com segurança e efici-
ência. E se a reunião foi feita a pedido de A ou B, não interessa, o que interessa é 
que foi no interessa da sociedade de Barbacena. Com a palavra o vereador José 
Antônio lamentou também a morte do servidor da Secretaria de Obras e disse que 
gostaria de transmitir seus sentimentos à família. Ressaltou que diversas vezes vê 
os servidores da Prefeitura trabalhando sem a devida sinalização nas ruas. E se o 
Secretário de Trânsito estiver ouvindo poderia rever os sinais de trânsito na cidade, 
pois alguns acidentes poderiam ser evitados. E pediu ainda que as pessoas parem 
de se reunir em bares, com as portas fechadas para beber. Pois isso contribui para 
a disseminação do vírus, assim como o uso das máscaras, que as pessoas façam 
uso. Com a palavra pela ordem o vereador Odair Ferreira também lamentou o fale-
cimento do servidor da SEMOP atropelado enquanto trabalhava e registrou o seu 
pesar à família. Lembrou que o conheceu, quando trabalharam juntos no SAS e 
sabia do seu caráter e o quanto era boa pessoa. Falou também que quando da re-
alização de audiência para tratar de assuntos do trânsito ele mencionou os proble-
mas da sinalização naquela localidade em que o servidor foi atingido, fez vários 
requerimentos para o Prefeito e aproveitando a fatalidade, faz o pedido de toda a 
sociedade que reside na localidade, que precisa de melhorias na sinalização, que 
tome providências quanto a região da Bavesa e bairro Novo Horizonte e Grogotó. E 
ressaltou que vários outros pontos da cidade se tornaram pistas de corridas e pre-
cisam urgentemente de redutores de velocidades para que futuras tragédias sejam 
evitadas. Prosseguindo, parabenizou o Presidente pela reunião com o Prefeito e a 
todos os servidores da SESAP por todo o trabalho nesse momento da crise da pan-
demia. Acredita que o isolamento social ainda durará muito tempo e que o isola-
mento intermitente poderá ser uma saída, conforme os estudos que tem acompa-
nhado. Com a palavra pela ordem o vereador Nilton César também manifestou o 
seu pesar pelo falecimento do servidor Marcos Elias, da SEMOP. E desejou que no 
futuro as precações de segurança sejam tomadas afim de evitar tragédias como 
essas. Parabenizou ainda os empresários que estão ajudando nesse momento da 
pandemia, com as ações de prevenção. E pediu que cada cidadão possa fazer sua 
parte no intuito de conseguirmos sair gradualmente do isolamento, sem colocar a 
população em risco. Parabenizou a Secretária de Saúde por suas ações no combate 
ao corona vírus. Prosseguindo, falou a respeito do carro que incendiou nas proximi-
dades do bairro São Geraldo, pois teria sido procurado por alguns cidadãos em ra-
zão de não terem visto a utilização de meios para combater o incêndio nos postos 
próximo ao ocorrido. E da mesma forma, irá solicitar informações ao Corpo de 
Bombeiros, afim de prestar os esclarecimentos à população. Com a palavra pela 
ordem o vereador Milton Roman também manifestou o seu sentimento de pesar 
pelo falecimento do servidor Marcos Elias e ressaltou ter sido uma fatalidade que 
indigna porque as pessoas não têm respeitado o trânsito. Aproveitou para pedir aos 
motoristas que tenham o cuidado com os prestadores de serviço que estão nas 
ruas. Falou ainda que muitas pessoas também lhe pediram para que sejam feitas 
melhorias na sinalização do bairro, próximo ao local do acidente e ele já conversou 
com o Secretário de Trânsito para que as providências sejam tomadas nesse senti-
do. Tão logo seja possível, os estudos serão realizados, afim de resolver o problema 
de sinalização na localidade do bairro Grogotó e Novo Horizonte. Prosseguindo, fa-
lou que ontem a Secretária de Saúde realizou uma live na tarde de ontem para falar 
a respeito das decisões que estão sendo tomadas e que tudo o que está sendo 
decidido tem sido pensado não só em razão do município, mas também naquilo que 
diz respeito à macrorregião, pois se Barbacena abre o comércio muitas pessoas da 
região acabam vindo procurar o comércio da cidade. Ressaltou que o Prefeito não 
resolverá nada sozinho e que tem tido as reuniões necessárias com sua equipe para 
decidir o que será feito. E parabenizou a Secretária de Saúde pelo trabalho de pre-
venção bem realizado. Disse ainda que viu no jornal que o estado de Minas Gerais 
é um dos estados com a realização das melhores ações de combate ao corona vírus 
e que o governador tem tomado decisões acertadas para fazer com que as pessoas 
fiquem saudáveis. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h30 Discus-
são e Votação de Projetos PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE UR-
GÊNCIA URGENTÍSSIMA Proj. Lei nº. 018/20 – Altera a lei municipal nº 5.030 de 06 
de março de 2020. – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 16.04.2020. Com a pa-
lavra para discutir o projeto o vereador Milton Roman ressaltou que esse projeto diz 
respeito às obras das ETE’s do Ceolin e Colônia Rodrigo Silva, que retorna para a 
Casa votar uma garantia que deixou de ser colocada no projeto original. Disse ainda 
que há um parecer que já foi lido pelo Procurador da Câmara e ele garantiu a cons-
titucionalidade do projeto e a sua importância. Destacou que após a construção da 
ETE ela se auto pagará e não tem razão para não votar o projeto. E pediu o apoio 
dos pares para a aprovação do projeto e com isso as obras possam caminhar. Com 
a palavra para discutir a vereadora Vânia disse ser favorável à construção das ETE’s, 
não sendo favorável que seja solicitado empréstimo para tal obra. Especialmente 
porque em reunião no SAS ficou claro que haveria recursos suficientes para fazer 
essas obras sem empréstimos. Disse ainda que o problema de votar o projeto das 
obras foi o curto prazo dado para que se analisasse o projeto e o volume do mesmo 
era muito grande para que ela conseguisse analisar e votar tranquilamente. Assim, 
sem ler e ter certeza do que irá acontecer ela não pode votar. E dessa forma, ela se 
absteve. O Sr. Presidente informou que foi procurado por lideranças da Vila Sofia e 
Colônia Rodrigo Silva que pediram a ele pra repassar aos pares o apelo de votarem 
favoravelmente aos projetos das ETE’s, afim de que possam terminar com os esgo-
tos a céu aberto que permeia suas comunidades. Com a palavra para discutir o 
vereador Carlos Du pediu que o líder do governou ou o vereador Milton Roman 
explicassem o que aconteceu com o prazo pré-estabelecido para a aprovação do 

projeto, já que foi dito ser necessária a aprovação naquele momento, se não perde-
riam o recurso. Agora vem novo projeto com a finalidade de fazer um adendo ao 
projeto inicial. Sendo assim, ele pediu que explicassem o que se passou e como fi-
cou a situação do prazo anterior. Com a palavra para explicar o que foi pedido o 
vereador Milton Roman explicou que o projeto já foi aceito pela Caixa Econômica, 
mas em razão da falta de garantia estava solicitando apenas essa adequação. O 
processo de liberação do empréstimo já está em andamento na Caixa, aguardando 
apenas essa garantia, que se não for aprovada o processo para. Com a palavra para 
discutir o vereador Nilton César disse ter sido procurado por diversas pessoas que 
solicitaram a aprovação do projeto em razão do bem maior que ele trará para suas 
comunidades. Sabe que a prestação mensal do empréstimo, a ser paga pelo SAS à 
CAIXA é de sessenta e quatro mil reais, e por essa razão se faz necessária a garan-
tia. Diante disso, e dado os benefícios que as ETE’s trarão para a população e para 
o meio ambiente, pediu aos pares que aprovem o projeto. Com a palavra para dis-
cutir o vereador Flávio Maluf disse que o projeto já foi exaustivamente discutido e 
não tem dúvidas do benefício que trará para a população que afetará. E destacou 
que só está de volta à Casa em razão da necessidade de garantia solicitada pela 
Caixa Econômica, mas não tem dúvidas de que o SAS tem condições para o cum-
primento dessa obrigação. Com a palavra para discutir o vereador José Antônio 
disse que algumas pessoas estão lhe acusando de ter votado um projeto para que 
o Executivo pegasse empréstimos em véspera de eleição. Contudo, é preciso que 
entendam que esse recurso nem chegará às mãos do Prefeito, ele sai da Câmara 
direito para as empresas que prestam os serviços ou entregam os materiais. Quan-
to ao fato alegado por alguns pares de que não tiveram tempo aa analisar o proje-
to, não concorda porque o projeto já está na Casa há mais de um mês, tendo dado 
tempo suficiente para análise. E quem mora nas localidades que sofrerão o impacto 
dos benefícios das ETE’s sabem o quanto o projeto é importante. E é preciso que 
votem favoravelmente ao projeto, pois as ETE’s resolverão o problema de mais de 
vinte mil pessoas, por isso ele é favorável. Com a palavra para discutir o projeto o 
vereador José Newton disse que o projeto é para que o artigo 225 da CF seja ma-
terializado no município, trazendo um benefício para a coletividade não só da cida-
de, mas das cidades abaixo de Barbacena. Por isso, não há óbice para não votar. 
Destacou que o projeto foi planejado pelos engenheiros e servidores do SAS com 
todo o mapeamento da cidade. A oportunidade é ímpar e se perder agora não se 
sabe se haverá outra oportunidade. E pediu que os pares votem favoravelmente, 
pois é bom para o povo. Com a palavra para discutir pela segunda vez a vereadora 
Vânia disse que não é contra o projeto, mas sim em razão de toda a situação em 
torno do projeto. E destacou que fez diversas solicitações de esclarecimentos que 
não lhe foram respondidas, tais como os valores do projeto. Além de ter sido orien-
tada por antigos Diretores do SAS que ressaltaram que esse empréstimo será feito 
agora e ficará para o próximo gestor. E por fim, questionou qual dos vereadores 
seria capaz de detalhar o projeto apresentado, dada a extensão do mesmo. E as 
pessoas que ela consultou deixaram claro que os valores apresentados no projeto 
não condizem com o serviço que será prestado. Assim sendo, ela não pode aprova
-lo, não sendo contra a construção da ETE, mas contra a falta de ética no projeto 
apresentado. Encerrada a discussão o projeto foi colocado em votação e foi APRO-
VADO COM 10 VOTOS FAVORÁVEIS, 2 ABSTENÇÕES e 2 AUSÊNCIAS. Com a pala-
vra para justificativa de voto o vereador Edson Rezende ressaltou que mantém a 
mesma justificativa anteriormente dada, pois um projeto dessa envergadura, com 
empréstimo dessa grandeza, vem para a Câmara em apenas meia folha de papel. 
Contudo, não se colocou contrário ao projeto para aqueles que entendem que o 
projeto deva ser aprovado, devem ter estudado e ele respeita. Mas da forma como 
o projeto foi apresentado ele não se sente seguro para votar. Veto Total Proj. Lei nº. 
062/19 – Dispõe sobre o plano “Cartão Vermelho” que visa a proibição de participa-
ção em licitações e celebração com o poder público de contratos administrativos de 
obras, serviços, compras, alienações e locações por empresas quer não cumprem 
com contratos ativos e dá outras providências – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO 
EM 18.03.2020. Veto Total Proj. Lei nº. 088/19 - Dispõe sobre a redução de carga 
horária de servidor público municipal que possua filho portador de necessidades 
especiais, o âmbito do Município de Barbacena e dá outras providências - Aut. 
Executivo. - PRAZO VENCIDO EM 18.03.2020. VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR 
ILSON GUILHERME. Estando o projeto com prazo vencido, ante o pedido de vista e 
cumprindo o que determina o Regimento Interno, o Senhor Presidente declarou o 
encerramento da presente sessão às 21h01. 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 023/2020 - 023ª Sessão Ordinária – 30.04.20 – 1º Período – 4º Ano da Le-
gislatura. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário: Vereador 
José Jorge Emídio. Vereadores Presentes: Amarílio, Carlos Du, Flávio Maluf, Joanna 
Bias Fortes, José Antônio, José Jorge, José Newton, Milton Roman, Nilton César, 
Vânia Castro. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h28. E Maria disse: 
Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Sal-
vador, porque olhou para sua pobre serva. Por isto, desde agora, me proclamarão 
bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele 
que é poderoso e cujo nome é Santo. Sua misericórdia se estende, de geração 
em geração, sobre os que o temem. (Lucas 1: 46-50) I - Leitura e Discussão das 
Atas: - Ata 022/2020 – Aprovada por unanimidade. II – Leitura da Correspondência 
e Comunicações: - Ofício s/nº/2020 – Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito 
agradecendo pelo convite para a sessão solene do Dia Internacional da Mulher. - Of. 
nº 026/2020 – Prefeitura Municipal de Barbacena – Gabinete do Prefeito comuni-
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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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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

cando à Casa a abertura de créditos extraordinários em atenção ao disposto no 
art. 44, da Lei 4.320/1964, de acordo com os decretos municipais nº 8831/2020 e 
8.836/2020, publicados em 13 e 15 de abril, em atendimento à Secretaria Municipal 
de Saúde, através de ofícios e em conformidade com a solicitação da Secretaria 
de Planejamento. - Of. Nº 027/2020 – Gabinete do Prefeito comunicando à Casa 
a abertura de créditos extraordinários em atenção ao disposto no art. 44, da Lei 
4.320/1964, de acordo com os decretos municipais nº 8867/2020 publicado 21 de 
abril, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, através de ofícios e em con-
formidade com a solicitação da Secretaria de Planejamento. SEGUNDA PARTE – OR-
DEM DO DIA – HORÁRIO: 19h35 Discussão e Votação de Projetos. Com a palavra 
pela ordem o vereador Edson Rezende registrou o trabalho que vem sendo pelos 
médicos de Barbacena, sendo o primeiro por meio de uma carta aberta, assinada 
por aproximadamente cem médicos, dentre eles os médicos do Hospital Ibiapaba 
e da Santa Casa de Misericórdia. E hoje, uma ação muito importante, realizada 
por um grupo de médicos do corpo Clínico do Hospital Ibiapaba, foi às ruas para a 
distribuição de aproximadamente mil máscaras e dar orientações para a população. 
Também tiveram a oportunidade de conversar com as pessoas que estavam nas 
filas de banco para receber o auxílio e deram mais orientações. E ressaltou que 
é necessário conversar, pois as pessoas se sensibilizam. Prosseguindo, conversou 
com o Secretário de Ação Social do Estado, ele disse que em relação à as cestas bá-
sicas, foi informado que agora estão aguardando a licitação para fazer as compras.  
Com a palavra pela ordem o vereador Carlos Du agradece ao Itamar, comandante 
da Guarda Municipal sobre as dificuldades em gerenciar as filas de bancos em razão 
da aglomeração. E a Guarda está ajudando nesse sentido. Aproveitou para noticiar 
que em conversa com o deputado Eros e ele fez a indicação de cem mil reais para 
o Corpo de Bombeiros de Barbacena. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME 
DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA Poj. Lei nº. 018/2020 – Altera a Lei Municipal nº. 
5.030, de 06 de março de 2020 – Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 16.04.2020. 
VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR FLÁVIO MALUF. Estando o projeto com prazo 
vencido, ante o pedido de vista e cumprindo o que determina o Regimento Interno, 
o Senhor Presidente declarou o encerramento da presente sessão às 19h31. 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. Não 
havendo oradores inscritos e nada mais havendo a tratar o sr. Presidente declarou 
encerrada a presente sessão às 21h05. Nada mais havendo a tratar eu, Danielle de 
Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário. Presidente: Verea-
dor Amarílio Augusto de Andrade. Secretário: Vereador José Jorge Emídio.

ATA 024/2020 - 020ª Sessão Ordinária – 05.05.20 – 1º Período – 4º Ano da Legis-
latura. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário: Vereador 
José Jorge Emídio. Vereadores Presentes: Amarílio, Carlos Du, Edson Rezende, Flá-
vio Maluf, Ilson Guilherme, José Antônio, José Jorge, José Newton, Milton Roman, 
Nilton César, Odair Ferreira, Vânia Castro e Thiago Martins. PRIMEIRA PARTE – EX-
PEDIENTE – HORÁRIO: 19h30 “No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor 
e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais 
estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra 
a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra 
os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos 
lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais re-
sistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes.” (Efésios 6:10-13) I - Leitura e 
Discussão das Atas: - Ata 072/2019 – Aprovada por unanimidade. II – Leitura da 
Correspondência e Comunicações: - Não houve. III – Apresentações de Proposi-
ções: - Do vereador José Jorge: - Indicação nº 136/2020 – Solicita ao Sr. Prefeito 
para que estude a possibilidade de serem adotadas, nas UBS’s e demais Postos de 
Saúde de nosso município, as medidas descritas abaixo; - Indicação nº 134/2020 
– Solicita a reforma do bueiro localizado na Rua Sena Madureira, Pontilhão. - Do 
vereador José Antônio: - Indicação nº 135/2020 – Solicita a reforma do bueiro lo-
calizado na Rua Irmã Paula, São Sebastião; - Indicação nº 137/2020 – Solicita 
operação tapa buracos na Rua Ferreira Guimarães, São José; - Indicação nº 
138/2020 – Solicita operação tapa buracos na Avenida Olegário Maciel, no Centro. 
Com a palavra pela ordem o vereador José Antônio disse ter se surpreendido com 
a quantidade de pessoas nas ruas do centro da cidade, e principalmente utilizando 
as máscaras de forma incorreta. Disse ainda que a coisa mais desumana que ele 
tem visto é a fila da Caixa Econômica Federal, pois as pessoas estão ficando o dia 
todo na fila de forma aglomerada. Aproveitou para falar que algumas enfermeiras e 
técnicas de enfermagem das Unidades Básicas o encontraram e reclamaram da 
falta de equipamento de proteção para o trabalho, por isso, ele gostaria de pedir 
também a atenção da Secretária de Saúde para que isso seja solucionado. Falou 
ainda que soube ter começado hoje as operações tapa buracos na cidade e espera 
que os bairros periféricos não fiquem de fora, pois ele já vem falando a esse respei-
to há muito tempo, e citou algumas ruas. Outra coisa que ele mencionou é alguns 
servidores da Secretaria de Obras estão realizando serviço nas ruas e estão dizendo 
que foram contratados a pedido de determinados vereadores e por isso ele pede 
que seja apurado esse fato, pois foi realizado o Processo Seletivo no intuito de 
contrata servidores, não que os servidores fossem contratados por indicações. Com 
a palavra pela ordem o vereador Ewerton disse que ele apresentaria um requeri-
mento para falar a respeito da abertura do comércio em razão de uma solicitação 
que foi feita pelos comerciantes. Mas como haverá uma reunião entre eles no dia 
de amanhã, ele irá aguardar e na quinta-feira ele volta a falar a respeito. E gostaria 
que fosse realizada uma audiência pública para tratar o assunto do comércio duran-
te a pandemia, pois muitas pessoas desconhecem o assunto. E perguntou se seria 

possível a realização dessa audiência. Não se trata de um pedido de votos para a 
realização da audiência, mas ele quer que haja um debate para esclarecer a popu-
lação sobre a situação. Com a palavra pela ordem o vereador Ilson Guilherme falou 
sobre os dois últimos acidentes ocorridos com os servidores da Prefeitura. Disse ser 
necessária uma análise dos riscos antes de iniciarem os trabalhos e também que 
exista no quadro de servidores um técnico em segurança do trabalho para orientar 
os servidores sobre os riscos de utilização dos equipamentos. E ressaltou que quan-
do alguns servidores estiverem trabalhando há a necessidade de existir aqueles que 
cuidem da equipe e dos riscos que rondam o local de trabalho. Como muitos sabem, 
ele já trabalhou em grandes empresas que adotam esses procedimentos de segu-
rança, por isso, ele faz essa sugestão. Com a palavra pela ordem o vereador José 
Jorge disse que no dia de hoje iniciaram a mudança da baia do ponto de ônibus 
existente na Rua Engenheiro Antônio J. A. de Souza, no bairro Vilela, próximo a 
Farmácia Santa Terezinha, pois o local onde ele se encontra localizado está causan-
do muitos transtornos aos pedestres e motoristas. E de antemão ele gostaria de 
agradecer ao Secretário de Obras, que mesmo em quarentena deu andamento a 
essa operação e determinou a sua equipe que fosse ao local para realiza-las. Da 
mesma forma como foi determinada a operação tapa buracos no bairro caiçaras. E 
foram ações realizadas com a total segurança para os servidores e para a população 
local, em relação aos protocolos da Covid-19. Agradeceu o apoio dado pela SUTRAM 
que esteve presente para cuidar do trânsito enquanto os servidores da SEMPO fa-
ziam seu trabalho. Prosseguindo como vice-líder do partido ele disse que é preciso 
também que as pessoas que solicitam obras tenham atenção, cobrando a seguran-
ça das Secretarias. Ele começou na base e sabe muito bem disso, por isso está fa-
lando, pois trabalha há muito tempo realizando esse tipo de serviço. E aproveitou 
ainda para pedir que as pessoas das localidades onde serão realizadas as operações 
tapa buraco que retirem seus carros para a segurança dos servidores. E sabe que o 
Prefeito atenderá a todos os vereadores afim de realizar as operações tapa buraco 
nas ruas de toda a cidade. E espera que logo a epidemia acabe e que as pessoas 
possam logo voltar a vida normal. Com a palavra pela ordem o vereador Thiago 
Martins disse que estar vindo aqui para comentar uma publicação em sus rede so-
cial que de fato foi mal feita, mas que ele mantém o seu posicionamento a favor do 
fechamento do comércio em razão do aumento dos casos, sendo crescente a cada 
dia que passa. Entende o problema dos comerciantes, mas a ideologia não compro-
misso com as expectativas humanas, mas a recessão já é visível, independente da 
pandemia, não sendo diferente na cidade. E as coisas demorarão a melhorar em 
todo o mundo. Falou que está acompanhando o posicionamento da Secretaria de 
Saúde e tem visto que estão baseados nos dados reais e eles sabem que não é o 
momento para se abrir o comércio, porque os números não são favoráveis. Não se 
tratar de ser favorável ou não a ficar em casa, mas sim de uma necessidade. E as 
pessoas precisam entender que quanto mais tempo demorarem a ficar em isola-
mento, mais tempo demorarão para retornar à vida normal. E ainda que as pessoas 
pensem ser pouco apenas dois óbitos, precisam entender que não se podem relati-
vizar a vida e são duas vidas importantes para as suas famílias. E como foi dito pela 
Secretária de Saúde na live de ontem, não existe mais vagas nos hospitais e temos 
que ter consciência, antes que as vítimas tenham nomes e sejam próximas. Não há 
que se ter a dicotomia entre comércio e vida, e defende o reforço do isolamento 
social, cumprimentando as ações da Secretaria de Saúde, porque tempos ainda 
mais difíceis virão. Com a palavra pela ordem o vereador Edson Rezende disse que 
o assunto do coronavírus tem sido o mais importante nesse momento. Por isso, as 
ações da Câmara de Vereadores também têm sido importantes. Parabenizou a po-
pulação de Barbacena por estar se sensibilizando pelo uso da máscara nos últimos 
dias, o que já é uma demonstração de conscientização. Mas entende que é preciso 
melhorar esse uso. Louvou as ações dos Prefeitos da Macrorregião de Saúde, que 
estão realizando inúmeras ações no intuito de achatar a curva de contaminação de 
suas populações, afim de evitar que os recursos de saúde sejam insuficientes para 
o atendimento de todos, com muitos casos ao mesmo tempo. E ressaltou que o 
quanto antes a curva for achatada, mais pessoas se curarão rapidamente, e a eco-
nomia voltará a sua normalidade. E está dizendo isso, porque conversou com mui-
tos comerciantes hoje, justamente a esse respeito, pois ainda que pareça preocu-
pante ter que fechar as portas agora, será ainda mais preocupante que as pessoas 
morram e não se possam mais trabalhar futuramente. Destacou ainda que muitas 
pessoas estão banalizando o vírus, acreditando que irão pegar a doença sem maio-
res consequências, porém, é preciso que se preocupem com as outras pessoas, 
mais vulneráveis, que podem vir a ter sintomas mais graves e não suportar a doen-
ça. Por tudo isso, foi de suma importância o Decreto do Prefeito para determinar a 
obrigatoriedade do uso da máscara, após atender uma indicação de sua autoria. 
Destacou também que é preciso haver uma preocupação maior das entidades que 
recebem as pessoas, no sentido de organizar melhor suas filas, evitando aglomera-
ção e que as pessoas fiquem muito perto uma das outras. E por fim, na saúde, 
precisam ter atenção as ondas subsequentes que virão após a primeira contamina-
ção. Pois o vírus irá atingir as pessoas num primeiro momento, num segundo mo-
mento ele virá com um pouco mais de resistência e num terceiro momento os orga-
nismos das pessoas infectadas, mas que não tiveram sintomas mais fortes, sofrerão 
com a debilidade e por outras doenças que atacarão seus sistemas imunológicos 
que ficarão mais fracos. Assim, é preciso um alerta no sentido de se manter os 
tratamentos das doenças crônicas, não deixando os pacientes esquecidos em razão 
do coronavírus. E ressaltou que até o momento, todos os tratamentos para o coro-
navírus são baseados em estudos que não são totalmente comprovados, não de-
vendo em momento algum haver uma exposição desnecessária. E assim, é preciso 
que os comerciantes sejam ouvidos, afim também para que eles possam entender 
as razões da área da saúde e tenham uma perspectiva e se programem. Com a 
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palavra pela ordem o vereador Flávio Maluf acredita que a humanidade esteja pas-
sando por um dos momentos mais tristes que já vivenciou, somente perdendo para 
as guerras. E lembrou que sempre ouviu-se dizer que a terceira guerra seria bioló-
gica, o que possivelmente já estejamos vivenciando. E nesse momento, o mais 
importante é a preservação da vida, por isso, quanto mais os comerciantes e em-
presários incentivarem as pessoas e seus colaboradores a ficarem em casa, mais 
rapidamente poderão voltar a normalidade de suas vidas. E até o momento, não há 
outra forma de se preservar contra o coronavírus. E enquanto as pessoas permane-
cerem em longas filas, o número de contaminações continuará a subir. E parabeni-
zou a Secretária de Saúde por todos os esforços no sentido de tratar o coronavírus. 
E apesar do cenário vivido não ser o melhor e nem o que as pessoas esperavam 
vivenciar, talvez seja o que fará com que todos valorizem os pequenos momentos 
de suas vidas. Com a palavra pela ordem a vereadora Vânia disse estar aqui para 
pedir, novamente, pelos coletores de lixo, que estão trabalhando sem nenhum EPI. 
E isso está dando pena! E ela apresentou novamente um ofício ao Secretário de 
Obras e ao Diretor do SAS no sentido de solucionar essa situação. Ressaltou que 
esses trabalhadores estão trabalhando em uma situação deplorável. E gostaria de 
deixar um pedido aos líderes do governo para que olhem essa situação, pois os 
servidores estão sendo tratados com total desrespeito. E que também olhem pelo 
lixão, que está em estado de calamidade pública. E disse que se for preciso, que 
façam uma mobilização para ajuda-los, pois o trabalho deles é sempre importante, 
mas nesse momento está sendo fundamental. Com a palavra pela ordem pela se-
gunda vez o vereador Thiago Martins disse que quando um vírus é modificado ge-
neticamente em laboratório é possível fazer um rastreamento dele. O que não é o 
caso do coronavírus, em que é possível saber desde a variante selvagem até o vírus 
que saltou para os seres humanos, sendo descartada a possibilidade dele ter sido 
criado em laboratório. Contudo, como é a primeira vez que a humanidade está li-
dando com ele em nível mundial. Nesse momento, o Sr. Presidente interrompeu o 
vereador Thiago para informar que estava encerrada a primeira parte da reunião, 
passando a segunda parte, ordem do dia. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – 
HORÁRIO: 20h30 Discussão e Votação de Projetos Com a palavra pela ordem o 
vereador Odair Ferreira disse que o assunto abordado na noite de hoje é justamen-
te o mesmo assunto abordado por ele em seu programa na rádio Correio da Serra. 
E o problema maior é a grande maioria das pessoas nas filas dos bancos são pes-
soas mais idosas, que não conseguem utilizar os caixas eletrônicos e não estão re-
cebendo um atendimento diferenciado pelas agências. E os ouvintes de seu progra-
ma pediram que trouxesse esse pedido para as autoridades responsáveis, para que 
houvesse esse cuidado com os idosos. Falou ainda que também tem crescido o 
número de desempregados em todo o país, assim como a arrecadação em nosso 
município já é notada. Ele também conversou com o Prefeito em seu programa e 
ele alertou para esse fato, e todas essas questões são impactos da pandemia. E ele 
como vereador e cristão precisa alertar a população para as questões de prevenção, 
como o uso constante da máscara, do álcool em gel. Também teve a oportunidade 
de acompanhar a fala do médico Hebert, infectologista do município, que também 
firmou a necessidade de se manter esses cuidados, especialmente por estarmos em 
uma cidade que é polo em questão de saúde e temos que cuidar não só dos pacien-
tes de nossa cidade, mas das demais cidades da região. Entende que a cidade co-
meçou os trabalhos de prevenção cedo, e está conseguindo manter os números, 
mas é importante mantermos os cuidados. E que no momento adequado o comér-
cio e as empresas possam ser reabertas. E finalizou dizendo que as pessoas que 
precisam ser contempladas com o auxílio emergencial do governo não possuem o 
CPF, e ao buscar atendimento no UAI não estão conseguindo ser atendidas para 
retirá-lo. O que o leva a questionar como ficará a situação dessas pessoas e suas 
famílias. E citou o caso de uma senhora que não tem o CPF e lhe pediu auxílio. 
Prosseguindo com a palavra o vereador Thiago Martins disse que é a primeira vez 
que a humanidade lida com esse vírus e por isso não há percepções concretas e que 
só a ciência retirará a humanidade dessa situação. E destacou que a Prefeitura está 
de parabéns pelas ações adotadas, em especial a Secretária de Saúde. Deixou claro 
que a Prefeitura disponibilizou recursos próprios para gerir essa crise e destacou 
também que em todos os momentos a Secretária falou de forma responsável e re-
alista, com embasamento científico. Pediu que a população coopere, porque do 
contrário não adiantará de nada as ações realizadas pela Prefeitura. (trecho inaudí-
vel) Para que não haja uma superlotação dos leitos de hospitais e não se chegue ao 
ponto de ter que escolher quem vive ou quem morre em nosso município. Interrom-
pido em razão da falha na conexão. Com a palavra pela ordem o vereador Carlos Du 
agradeceu ao Presidente por assinado prontamente a documentação da ANAPEC e 
espera que em breve eles possam receber o título de utilidade pública estadual. 
Afirmou que o Cel. Henrique, deputado estadual, está pleiteando essa utilidade 
pública no estado, pois a associação é uma entidade que atende a diversas pessoas 
que necessitam de ajuda. Prosseguiu sugeriu algumas coisas, primeiramente em 
relação ao decreto emitido pelo Prefeito criando a obrigação do uso das máscaras 
em locais públicos fechados. O referido decreto não cria nenhum tipo de sanção, o 
que deveria ser repensado. Outra sugestão é em relação ao IPTU que foi prorroga-
do para o dia 11, lembrando que a parcela já venceria nesse dia. Só que os valores 
foram revisados, em alguns casos os valores do IPTU subiram de forma abruptas e 
os cidadãos necessitariam realizar um recurso na Prefeitura que está fechada até o 
dia 11. Assim, ele entende que se de fato o IPTU for prorrogado apenas até o dia 
11 a Prefeitura não conseguirá realizar a revisão dos valores que precisam ser re-
vistos para que as pessoas realizem os pagamentos também no dia 11. E citou os 
comerciantes que não estão trabalhando e consequentemente não têm sequer o 
dinheiro para realizar o pagamento das contas mensais, agora precisará arcar com 
IPTU. E a reclamação do Prefeito de que a arrecadação já diminuiu pode ser ainda 

maior se ele não trabalhar a favor da população no sentido de facilitar o pagamen-
to do IPTU nesse momento em que passamos por dificuldades. Esse é um apelo 
feito pela população, que já realizou até uma enquete nas redes sociais. Falou ainda 
a respeito de parcerias que poderiam ter sido mencionadas no decreto, com os ór-
gãos de fiscalização do estado, para que contribuíssem na fiscalização do uso das 
máscaras, mas também não se fez. Outra situação foi a formação de um Comitê que 
ele sugeriu há tempos atrás para discutirem as tratativas entre os diversos setores 
da sociedade e o governo. O que teria facilitado o processo até aqui. E o governo 
tem que entender que quando os vereadores falam aqui dentro da Câmara não 
estão querendo impor nada, mas apenas estão querendo colaborar. E novamente 
pediu que seja revista a situação do Comitê Sócio-econômico e que também se 
chame as entidades para a discussão. Lembrando que no município existem diver-
sas entidades no município, que atendem inúmeras pessoas e que não sabem ainda 
como ficarão suas situações. Eles precisam saber como ficarão suas situações. E 
lembrou novamente que no dia 06 de junho termina o prazo do concurso dos Guar-
das Municipais e Tecnólogos que até o momento não obtiveram nenhuma posição 
da Prefeitura e o procuraram para que ajudasse diante dessa questão, pois estão 
sem saber o que será feito. E gostaria que essa mensagem fosse levada ao Prefeito, 
a fim de que dê uma resposta a esses aprovados. Com a palavra pela ordem o ve-
reador Ewerton lembrou que tanto a primeira, quanto a segunda parcelas do IPTU 
vencem no dia 11 de maio. E pediu que essa situação seja revista com a Prefeitura, 
pois fizeram a prorrogação da primeira parcela, mas não das demais. E se isso 
permanecer a população não conseguirá realizar o pagamento. Com a palavra pela 
ordem o vereador Nilton César falou a respeito da segurança do trabalho nesse 
momento do coronavírus, pois é preciso que em todas as atividades os empregado-
res estejam atentos aos EPI’s dos trabalhadores. E os vereadores precisam auxiliar 
nesse sentido. E o município também deveria elaborar normas técnicas em relação 
ao trabalho em especial de seus servidores. Destacou ainda a necessidade de haver 
essa segurança entre os empregados e que também possa existir um profissional 
de segurança do trabalho orientando os servidores e trabalhadores da Prefeitura. E 
alertou a população também para as medidas de precaução e uso das máscaras. 
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA Poj. 
Lei nº. 018/2020 – Altera a Lei Municipal nº. 5.030, de 06 de março de 2020 – Aut. 
Executivo - PRAZO VENCIDO EM 16.04.2020. APROVADO COM 11 VOTOS FAVORÁ-
VEIS E 3 ABSTENÇÕES. Com a palavra pela ordem o vereador Milton Roman solici-
tou que o projeto fosse colocado em discussão e votação em redação final. Solicita-
ção essa que foi APROVADO COM 11 VOTOS FAVORÁVEIS E 3 ABSTENÇÕES. Em 
redação final Proj. nº. 018/2020 – Altera a Lei Municipal nº. 5.030, de 06 de março 
de 2020 – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 16.04.2020. APROVADO COM 11 
VOTOS FAVORÁVEIS E 3 ABSTENÇÕES. Com a palavra para justificar seu voto a 
vereadora Vânia Castro disse que os vereadores têm o direito a se abster de votar 
e que o presente projeto tem duas vertentes. Ressaltou que ela não é contra a 
construção de ETE’s, mas o que ela é contra é o empréstimo que está sendo reali-
zado, especialmente por ter entrado em um projeto em regime de urgência, urgen-
tíssima e não teve o prazo adequado para analisar. E em contato com diversas 
pessoas tanto do SAS, quanto do antigo DEMAR, essas lhe deram razão de não 
querer aprovar o projeto sem analisa-lo de maneira minuciosa. E destacou que é 
extremamente contra a solicitação de um empréstimo em final de governo e de 
forma acelerada como foi esse daí. O Sr. Presidente fez uma observação para os 
demais edis no sentido de informar que o projeto de lei nº 096/2019 tem um ano 
que está tramitando na Câmara. E citou o acidente da servidora Antonieta que teve 
de se ausentar da Casa, o que deixou a Contabilidade com apenas um servidor. 
Sendo assim, ele pediu que os pares deem uma atenção especial ao projeto citado. 
Pois se trata de um projeto para que a Casa não pare. VETOS - DISCUSSÃO E VO-
TAÇÃO ÚNICA - Veto Total Proj. Lei nº. 062/19 – Dispõe sobre o plano “Cartão 
Vermelho” que visa a proibição de participação em licitações e celebração com o 
poder público de contratos administrativos de obras, serviços, compras, alienações 
e locações por empresas quer não cumprem com contratos ativos e dá outras pro-
vidências – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 18.03.2020. Com a palavra para 
encaminhar a votação o vereador Ewerton disse que o projeto vetado é de sua 
autoria. E que alguns entendem que a norma seria genérica, outros entendem que 
não seria. Mas ele entende ser possível o Poder Legislativo apresentar essa matéria, 
já está disposto tanto na Constituição Federal, quanto na lei 8666/93. Por essa ra-
zão ele deixará ao arbítrio dos pares decidirem se mantêm ou derrubam o veto, 
nem precisam se justificar. Mas ele pede que derrubem o veto. Com a palavra o 
vereador José Jorge solicitou que os líderes do governo José Newton e Milton Ro-
man digam como a bancada do governo caminhará em relação ao veto. Com a 
palavra encaminhar a votação o vereador José Newton disse que em relação ao 
veto ele orientou para que a bancada do governo mantenha o veto, em razão do 
que determina a lei 8666/93 já conter essas proibições e a fiscalizações já são rea-
lizadas pelos Tribunais de Contas tanto da União quanto do Estado. Encerrada a 
discussão e o encaminhamento da votação o projeto foi colocado em votação e foi 
MANTIDO COM CINCO VOTOS FAVORÁVEIS, CINCO CONTRA E TRÊS ABSTEN-
ÇÕES. - Veto Total Proj. Lei nº. 088/19 - Dispõe sobre a redução de carga horária 
de servidor público municipal que possua filho portador de necessidades especiais, 
o âmbito do Município de Barbacena e dá outras providências - Aut. Executivo– Aut. 
Executivo - PRAZO VENCIDO EM 18.03.2020. Com a palavra para discutir o verea-
dor Carlos Du solicitou a manifestação do autor do projeto, haja vista ter conversa-
do com algumas entidades da cidade que estavam interessadas na aprovação do 
projeto e elas estavam aguardando. Com a palavra para encaminhar a votação o 
vereador Flávio Maluf disse que todos já sabem haver a contemplação do tema do 
projeto na lei federal, mas em nenhum momento o município regulamentou o tema. 
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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

Então o projeto em tela está estabelecendo uma regulamentação no âmbito muni-
cipal, porque é fato que muitas crianças passam por dificuldades na escola justa-
mente por não ter o acompanhamento de seus pais no dia a dia. E em razão da 
importância do projeto ele solicita aos pares que derrubem o veto. Com a para en-
caminhar a votação o vereador José Newton disse que o Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais é uma cópia do Estatuto dos Servidores Públicos Federais e essa 
questão da flexibilização de horários já existe, por isso se o projeto fosse aprovado 
estaria repetindo uma lei existente. Além do vício de iniciativa do projeto, porque a 
matéria de serviço e servidor público é de iniciativa do Executivo, o que impede o 
projeto de ser iniciado por um vereador. Com a palavra para encaminhar a votação 
pela segunda vez o vereador Flávio Maluf disse que apesar de existir a lei no muni-
cípio ela não vem sendo praticada e entende que os vereadores muitas vezes pre-
cisam apresentar os projetos para chamar a atenção para os direitos dos cidadãos 
e dos servidores públicos. Hoje se sabe a quantidade de crianças são portadoras de 
necessidades, tais como o autismo, e essa flexibilidade permite que os pais possam 
acompanha-las. E lamentou que o prefeito tenha vetado projeto de tamanha enver-
gadura. Com a palavra para encaminhar a votação o vereador Thiago Martins disse 
que mesmo existindo as leis de matéria igualitária é preciso que tais matérias sejam 
regulamentadas. E pediu a derrubadas do veto. Encerrada a discussão o projeto foi 
colocado em votação foi o veto DERRUBADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESEN-
TES. - Veto Total Proj. Lei nº. 100/19 - Obriga instalação e/ou melhoramento de 
iluminação pública em todas as paradas de ônibus no âmbito do Município de Bar-
bacena e dá outras providências - Aut. Executivo– Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO 
EM 18.03.2020. MATIDO O VETO COM QUATRO VOTOS FAVORÁVEIS, SETE VOTOS 
CONTRÁRIOS E TRÊS ABSTENÇÕES. Com a palavra para justificativa de voto o ve-
reador Edson Rezende disse ter votado contra a derrubada do veto porque o proje-
to exige que o Executivo ilumine as paradas de ônibus, onde as pessoas ficam 
muitas vezes à noite, correndo risco. E ele entende que isso é em benefício da se-
gurança da população. E o projeto simplesmente visava a melhoria da iluminação 
desses locais. - Veto Total Proj. Lei nº. 101/19 - Institui o Programa “Adote uma 
Caneca” - Aut. Executivo– Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 18.03.2020. Com a 
palavra para discutir o vereador Thiago parabenizou o autor do projeto em razão da 
economia apresentada pelo projeto para o meio ambiente, pois reduz o consumo de 
plástico. E o projeto é viável, e citou o exemplo do Instituto Federal que já adota 
essa prática. E pediu pela derrubada do veto, citando que especialmente nesse 
período de pandemia evitaria ainda mais a contaminação dos servidores. Com a 
palavra para discutir o vereador Edson disse que são atitudes simples que mudam 
o mundo, pois hoje é sabido que os oceanos já possuem ilhas de plásticos, conta-
minando e intoxicando as populações marinhas. Essa atitude sugerida no projeto 
não tem custo nenhum e incentiva as demais pessoas, não gerando resíduo para o 
planeta. E pediu que os pares derrubem o veto, para o bem do planeta e da popu-
lação. Encerrada a discussão o projeto foi colocado em votação e foi DERRUBADO 
COM DEZ VOTOS FAVORÁVEIS, TRÊS VOTOS CONTRÁRIOS E UMA ABSTENÇÃO. - 
Veto Parcial Proj. Lei nº. 110/19 - Estima as receitas e fixa as despesas do Orçamen-
to Fiscal e da Seguridade Social do Município de Barbacena para o exercício de 2020 
e dá outras providências - Aut. Executivo– Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 
18.03.2020. Com a palavra para discutir o vereador Carlos Du solicitou que o José 
Newton ou o professor Nilton pudesse falar a respeito do veto, pois ele estava em 
dúvidas a respeito do que de fato estaria acontecendo com a matéria tratada no 
projeto. O Sr. Presidente explicou que a matéria era uma emenda relacionada ao 
FUNDEB que deveria ter sido feita no orçamento, mas o Executivo já está providen-
ciando o envio. E o projeto não se justifica mais. Com a palavra para discutir a ve-
readora Vânia disse que irá solicitar vistas porque na legislatura passada houve 
problema semelhante por não ter sido incluído o FUNDEB na LOA. E quando o 
Executivo determina ele quer, ele faz, porque não está incluído na LOA. E ela se 
lembra dos problemas ocorridos no ano passado. E assim ela não entende que seja 
válida a justificativa dada pelo Executivo, porque amanhã ela pode pensar diferente. 
O Presidente disse que a matéria já está pacificada nos Tribunais e não poderá mais 
acontecer o problema daquela época, mas de toda forma ela tem o direito a vista. 
Encerrada a discussão foi solicitada vista pela vereadora Vânia. VISTA CONCEDIDA 
À VEREADORA VÂNIA CASTRO Estando o projeto com prazo vencido, ante o pedido 
de vista e cumprindo o que determina o Regimento Interno, o Senhor Presidente 
declarou o encerramento da presente sessão às 20h59. Eu, Danielle de Paula Almei-
da Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assi-
nada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário. Presidente: Vereador Ama-
rílio Augusto de Andrade. Secretário: Vereador José Jorge Emídio.

ATA 025/2020 - 021ª Sessão Ordinária Itinerante – 07.05.20 – 1º Período – 4º Ano 
da Legislatura. Presidente em exercício: Vereador Ewerton José Duarte Horta Jú-
nior. Secretário: Vereador José Jorge Emídio. Vereadores Presentes: Conforme re-
gistro em livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h32 “Tu 
que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize 
ao Senhor: Sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus, em que eu confio. É ele 
quem te livrará do laço do caçador, e da peste perniciosa.” (Salmo 90: 1-3) I - Lei-
tura e Discussão da Ata: - Ata 082/2019 – Aprovada por unanimidade. II – Leitura 
da Correspondência e Comunicações: - Não houve. PROJETO PROTOCOLADO NA 
CASA - Proj. Lei nº. 019/2020 – Dispõe sobre as diretrizes a serem observadas na 
elaboração da Lei Orçamentária do município de Barbacena para o exercício de 
2021 e dá outras providências. – Aut. Executivo. O Sr. Presidente aproveitou para 
informar que estava apresentando aos pares o Requerimento de nº 026/2020 – 
Requerendo realização de audiência pública para esclarecimento de normativas 
quanto às normativas do combate ao coronavírus. Aut. Ver. Ewerton Horta. E colo-

cou em discussão e votação. Com a palavra para discutir o requerimento o vereador 
Flávio Maluf disse que a iniciativa é nobre, mas o momento é delicado e a população 
está muito inflamada e até mesmo em pânico. No seu entendimento, esse é o mo-
mento mais delicado da humanidade, após a segunda guerra mundial. Sabe que os 
comerciantes estão muito preocupados com os problemas financeiros, mas é preci-
so lembrar que a preservação da vida é uma preocupação maior. E por ele estar 
vivenciando de perto dentro da Santa Casa de Misericórdia, ele acredita que essa 
audiência poderá se tornar destemperada e causa problemas ainda maiores para a 
população, podendo até a perder o controle. Assim sendo, ele é contrário ao reque-
rimento. Com a palavra para discutir o requerimento o vereador Ewerton disse que 
o vereador Flávio Maluf pontuou corretamente a sua preocupação, mas quando 
houver possibilidade é preciso que os comerciantes estejam preparados. E como foi 
um pedido dos comerciantes através da Associação Comercial, a audiência é para 
preparar os comerciantes para o momento da reabertura. Assim, o que ele está 
solicitando é uma reunião para esclarecimentos da situação dos coronavírus e para 
retomada do comércio. E pediu o apoio dos vereadores, pois não estarão falando de 
quando, mas sim de como se dará esse retorno com as melhores práticas. E os 
comerciantes não podem ser tratados como vilões, pois muitas vezes as mídias 
tratam de maneira errada. Com a palavra para discutir o vereador Thiago Martins 
disse existir sim uma pressão para reabrir o comércio e é preciso que isso fique 
claro, porque não é baseada em dados epidemiológicos, nem científicos. E se as 
autoridades permitirem a reabertura do comércio estarão permitindo que o sangue 
da população seja derramado. E as pessoas não estão tendo percepção da realida-
de ou estão tendo uma percepção burra dessa realidade. Afirmou que não tem 
ninguém contra a reabertura do comércio, mas não podem ter uma atitude precipi-
tada e ir na onda de um Presidente inconsequente, que ao invés de tomar atitudes 
que realmente preserve os empregos das pessoas, está emprestado bilhões para os 
bancos. (trecho do áudio inaudível). Com a palavra o vereador Ilson Guilherme 
disse que não acompanhará o requerimento em razão da situação nacional e de 
todos os indicativos do país e do estado. Acredito que não é possível que a Câmara 
possa realizar qualquer reunião ou audiência pública para discussões nesse momen-
to. E como bem disse o vereador Flávio Maluf, é preciso resguardar às vidas, das 
pessoas, da população que não está preparada, bem como as equipes de saúde que 
ainda não estão devidamente preparadas para receber os infectados pelo coronaví-
rus. O mundo não estava preparado para essa doença e todos devem ter paciência 
e calma nesse momento. E pediu que esperem a diminuição da curva e a determi-
nação das autoridades de saúde que estão à frente da situação. Com a palavra para 
concluir sua discussão o vereador Thiago Martins repetiu que existe sim a pressão 
de um empresário de fora de Barbacena para que se determine uma data para a 
reabertura do comércio. Mas essa data não existe e a situação é totalmente atípica 
e o mundo todo está lidando com a mesma situação, não havendo dados científicos 
para essa determinação. E pediu desculpas aos comerciantes que estão acompa-
nhando esse pensamento, mas ele foi eleito pela população e precisa reservar a 
população e nesse momento a curva de contágio só aumenta. E apesar de já ter 
apoiado o vereador Ewerton em várias situações, nesse momento, sem as certezas 
científicas, afim de preservar a população não é o momento de promover audiências 
públicas. Com a palavra para discutir a vereadora Vânia Castro parabenizou o vere-
ador Ilson Guilherme por sua fala que foi muito sensata. E dirigindo-se ao vereador 
Ewerton disse que ele citou apenas um comerciante, o que já é errado. E por essa 
razão só já não poderia acompanhar o autor do requerimento, porque ele não tem 
poderes para decidir as coisas. Outra coisa importante é que quem está à frente 
dessa situação é o Executivo, não cabendo ao Legislativo tomar a frente e passar a 
querer tomar decisões. E é preciso deixarem o Executivo fazer seu trabalho e ape-
nas estar junto para auxiliar no que for preciso, porque a luta não será fácil. E rea-
firmou que apenas um representante do comércio querer que chamar uma discus-
são não é possível. Com a palavra o vereador José Newton disse que o Executivo 
vem tomando as decisões para o combate ao coronavírus desde o momento logo 
após o Carnaval. E as ações são todas no sentido da preservação da vida. Desde o 
início da paralisação do comércio têm sido realizadas reuniões entre o Executivo e 
os presidentes da CDL, Associação Comercial e SINDCOMÉRCIO, das quais ele par-
ticipou, e eles são representantes dos comerciantes e estão tendo conhecimento 
das informações para repassar aos demais comerciantes da cidade. No dia 05 foi 
realizada uma reunião com a presença do Ministério Público justamente para discu-
tir as questões sanitárias e encontrar um caminho para a reabertura do comércio, 
que é preocupante também e reflete uma falta de poderio da humanidade. Mas o 
trabalho tem sido feito sim por todas as autoridades e os representantes dos comer-
ciantes querem sim uma decisão, mas consciente e pautadas na razão. Também foi 
feita uma reunião com os representantes dos motoristas de vans escolares, que 
também estão passando por dificuldades e o Executivo compreende esse problema. 
Mas as questões sanitárias precisam ser pontuadas e consideradas acima das de-
mais, mesmo que a proposta para uma audiência pública seja louvável, ele entende 
que não seja o momento para a sua realização. E entende que a decisão deve ser 
tomada pela Mesa da Câmara. E finalizou dizendo que o decreto que regula a situ-
ação do comércio será feito semanalmente, pois esta sendo acompanhada a situa-
ção de maneira pontual, com o cuidado à vida da população. Com a palavra para 
discutir o vereador Edson Rezende disse estar acompanhando todos os dados e 
ontem à noite conversou por longo tempo com o dr. Hebert e discutimos sobre isso. 
Mas Barbacena está cercada por cidades e estados de altos índices de contamina-
ção. E Juiz de Fora e Rio de Janeiro, já têm um alto nível de contaminação e acabam 
por vir para Barbacena. Já se fala em fechar as ruas, como no Maranhão. Citou o 
caso de Santa Catarina que há 15 dias liberou o comércio e triplicaram os casos. E 
se não tomarmos cuidado aqui, poderá acontecer o mesmo. Achou correto o fecha-



14

BARBACENA, QUARTA-FEIRA, 07 DE ABRIL DE 2021

1

BARBACENA, SEXTA-FEIRA, 08 DE JANEIRO DE 2021

DECRETO MUNICIPAL

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

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

ines! Sena, nonfex sto vigilis, cremena, nonihil vo, Catus co adducturem manuntinu 
ia renatiam inte, se qua vest Cupic tanum nihicii ssolis atus alaris ad adhum di con-
finte publius nihilic aperfiri consu erfit ocum Romne ati tem iam haetidet, que tam 
tum senteri essinti muliciam, C. Verem tem novere vil ta Scit L. Mae andius, ficiem 
in Itam tatatquem senihilin dis nicaessum it, publin senam me et L. Si prei in diur, 
ignarte rvidem te, conlocchui se ta, etilici publin sa nostam iam moverat ilnendam 
furnum veribul istraet postuam paris; nimanum la est L. Vere tatilis simolto remo-
vitus, firmil habus et? Am. Marei forei fac rentil venternin ia Sci seri ia dit. Eperri, 
niquis, nonsicae nicus, quod mor ut issena, nostice rcerive hentrendiem inam is-
quam sed mussolto auder quossilia reorae, clegilius bonsulium la videest finteatuam 
creti, norae consultus, clut rei iae publin ta ina iur, furae manum se in sedeatimus.
Ucio publii patanumus An det? Opio, nequam ves! Seropop ulabiss ilicaediu etimu-
rium sentid det graetiam opubite rniceps, seri sena, nos effrehemus se, fac fuem 
tus, ent.
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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

mento do centro da cidade, pois muitas pessoas estavam circulando. Mas o modelo 
de conversa a ser realizada é que tem que ser discutido e precisam apresentar para 
os comerciantes os gráficos, para que eles possam entender o que de fato está 
acontecendo. E finalizou dizendo também que é preciso haver sim um comitê sócio 
econômico. Mas audiência pública nesse momento não. Com a palavra para discutir 
o vereador José Antônio disse também que o centro da cidade estava muito cheio 
de pessoas e a maioria delas sem máscaras. Hoje as coisas estavam melhor, mas 
ainda tem pessoas que estão duvidando que possam pegar coronavírus e levar para 
suas famílias. E se todos adoecerem não haverá como a saúde lhes dar o devido 
atendimento. (trecho inaudível) Afirmou que não poderá acompanhar o requeri-
mento do vereador Ewerton nesse momento. Com a palavra para discutir a verea-
dora Joanna Bias Fortes disse que estamos na ascendência da curva de contamina-
ção e se houver a reabertura do comércio agora será ainda pior, como aconteceu 
nos Estados Unidos e Reino Unido. O Sr. Presidente interrompeu a vereadora para 
esclarecer que o pedido de audiência não se trata de pedido para reabertura do 
comércio, apenas para tratar das maneiras para que essa reabertura seja feita, 
quando acontecer. Prosseguindo a vereadora Joanna disse as questões são muito 
complexas, mas como já foi dito antes as mortes dos CNPJ’s serão vistas depois, 
mas as mortes de CPF’s precisam ser analisadas agora de forma pontual. E a pala-
vra nesse momento sem dúvidas tem que ser solidariedade. Com a palavra pela 
segunda vez para discutir o vereador Thiago Martins fez uma correção a respeito de 
sua fala, pois existe sim uma pressão de um único empresário de fora da cidade 
sobre os vereadores e ele mesmo sofreu até ameaças. Mas não recuará em suas 
convicções. E mesmo sendo oposição ao Prefeito a sua atitude de fechamento do 
comércio, foi uma das mais sensatas até hoje. Assim como a da Secretária de Saú-
de, que observou os gráficos e viu que não havia estrutura na cidade para o caso 
da coisa piorar. Disse entender que muitas pessoas estão perdendo dinheiro, mas 
ele como professor precisa esclarecer que se não se consegue entender os gráficos 
é preciso buscar conversar com quem saiba entende-los, porque se reabrir o comér-
cio poderá haver mortes em massa. Cada coisa tem o momento para ser discutida, 
porque mesmo o mundo está pensando como reagir a cada coisa, já ninguém 
nunca passou por isso, mas todos estão preocupados com a vida em primeiro ligar. 
E nesse momento, o governo federal é o único que tem os poderes e as possibilida-
des de criar projeções para as questões econômicas e para salvar a população. Mas 
está apenas preocupado em criar crise política, no momento em que nove mil pes-
soas morrem. Com a palavra para discutir o vereador Odair Ferreira disse que o que 
lhe chamou a atenção, após conversa com o infectologista, Dr. Hebert, é que as 
medidas tomadas no município precisam ser coordenadas. E ele não sabe ao certo 
como essas questões estão sendo tratadas pelo Comitê, porque a Câmara Municipal 
não pode passar por cimas das ações traçadas pelo comitê. E gostaria que o líder 
do governo fizesse esses esclarecimentos. Encerrada a discussão, o requerimento 
nº 026/2020 foi colocado em votação e foi REJEITADO COM 10 VOTOS CONTRÁ-
RIOS E UMA ABSTENÇÃO. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20H30
Discussão e Votação de Projetos Com a palavra para justificativa de voto o vereador 
Milton Roman disse que em razão da citação de seu nome e por ele ser o Presiden-
te da comissão de saúde da Câmara ele gostaria de informar que estão sendo rea-
lizadas reuniões virtuais e das quais ele tem participado. Por essa razão ele é contra 
a realização da audiência pública, especialmente porque o líder do governo já citou 
aqui que os representantes dos comerciantes estão participando das reuniões tam-
bém e já estão informados das ações do Executivo. Falou ainda que não é favorável 
à abertura total do comércio pois pode levar a uma contaminação comunitária como 
está se vendo em outros locais no país. O que ele entende que pode ser feito é um 
comitê sócio econômico, já tendo cobrado isso da secretária. Mas audiência pública 
nesse momento não é cabível, primeiro porque não há como se reunirem com 
grande público e segundo porque mesmo pela plataforma digital os problemas exis-
tem como estão verificando aqui na reunião com apenas 15 vereadores. Com a 
palavra pela ordem o vereador Edson Rezende disse que a audiência vira pressão e 
nesse momento o Prefeito e a Secretária já estão sob muita pressão. Mas entende 
também que um Comitê econômico nesse momento é importante porque muitas 
pessoas estão passando por dificuldade e a solidariedade é necessária nesse mo-
mento e uma forma de plantar o amor para todos. E também que manter uma 
conversa transparente com os diversos setores produtivos afim de informar a res-
peito das tratativas para que entendam que o melhor é o achatamento da curva e 
não a explosão de casos. Com a palavra para justificativa de voto o vereador José 
Newton respondendo ao vereador Odair José disse que o governo Luiz Álvaro é um 
governo muito transparente e que quem quiser tem acesso às informações, não 
precisando pedir informações ao líder de governo ou ao vereador Milton Roman, 
basta ligar. Além do mais as informações são postadas diariamente no site da Pre-
feitura, sobre tudo o que vem sendo feito. Lembrou que na sexta-feira foi realizada 
uma reunião envolvendo a Associação Comercial, o SINDCOMÉRCIO e a CDL, não 
se escondendo nada dessas pessoas. A preocupação e a política são voltadas para 
a proteção social, do emprego e do capital, mesmo porque é o empresário que gira 
a riqueza do país, havendo sim a preocupação com essas pessoas e com seus em-
pregos. E lembrou que Barbacena é uma macrorregião que atende a oitocentos e 
cinquenta mil pessoas, por isso as decisões são tomadas pensando em todas essas 
pessoas, porque o atendimento é feito para essas pessoas todas. Com a palavra 
para justificativa de voto o vereador Thiago Martins lembrou que agora a noite são 
mais duas pessoas confirmadas com a Covid-19. Falou que todas as medidas feitas 
até o momento são realizadas com recursos do município e que os recursos do 
governo federal ainda não chegaram, pois só foi aprovado recentemente o encami-
nhamento para os estados e municípios. E até a chegada desses recursos não tem 
como prever o que será feito. (trecho com problemas no áudio) Nesse momento, 

não faz sentido tratar da situação econômica, o que precisam tratar agora é dos 
problemas da epidemiologia. Principalmente porque não sabem como será o anda-
mento da doença. Agradeceu a mídia social “Sem Reservas” que tem divulgado o 
trabalho dos pequenos comerciantes do interior e de Barbacena. Com a palavra 
pela ordem o vereador Ewerton disse que apesar de não ter votado por estar ocu-
pando a cadeira da Presidência, ele é favorável ao requerimento, especialmente por 
ter sido seu autor. Afirmou ser uma inverdade que a audiência pública fará pressão 
para reabertura do comércio, pois trata-se apenas de uma audiência para realização 
de esclarecimentos para quando houver a possibilidade de reabertura e também 
tecer opiniões e assim contribuir, enquanto sociedade civil em relação ao decreto do 
executivo de fechamento do comércio. E ele continuará a falar a esse respeito aqui, 
com os embasamentos científicos sim, mas também como representante do povo 
que é. E afirmou que está fazendo uma atuação não de pressão porque está acom-
panhando a atuação da Secretária e também dos comerciantes que querem ter a 
sua voz sobre cada setor, porque muitos ramos do comércio terão formas diferen-
ciadas para a reabertura. E não vê nenhum problema em se fazer essas discussões. 
Entende ser uma falácia dizer que a Câmara não possa fazer isso, pois outras tantas 
Câmaras já estão fazendo isso e ele não se eximiu e apresentou a proposta. Não 
entende também ser afronta ao Executivo ou qualquer forma de pressão. Com a 
palavra como líder o vereador Thiago Martins disse ter havido pressão sim, pois não 
só ele, como outros vereadores também sofreram por parte de um empresário que 
nem mesmo é de Barbacena, mas tem interesses econômicos aqui. E ele entende 
que o interesse econômico só pode ser levado em consideração após considerar o 
interesse à vida. Nesse momento o Sr. Presidente interrompeu o vereador para 
nomear a vereadora Joanna Bias Fortes como secretária ad hoc e solicitou a ela que 
fizesse a verificação de quórum. Realizada a verificação de quórum estavam presen-
tes os vereadores Carlos Du, Flávio Maluf, Ilson Guilherme, Joanna Bias Fortes, José 
Newton, Milton Roman, Odair Ferreira e em havendo quórum ele determinou o 
prosseguimento da reunião. Dando seguimento a sua fala o vereador Thiago afir-
mou que em todos os países que reabriram o comércio foi porque realizaram o fe-
chamento total anteriormente. E é preciso conscientizar a população desse fato, 
pois o quanto antes houver um achatamento da curva, logo poderemos voltar a vida 
ao mais normal possível. Afirmou que alguns estudos já provaram ter sido encon-
trado partículas contaminantes do vírus nas proximidades de hospitais, o que com-
prova o quão contaminante esse vírus é. Por isso, a discussão rasa, baseada em 
achismos, nesse momento não é cabível, porque a melhor estratégia de fato é o 
isolamento social. E a população precisa entender isso, pois quanto mais tempo 
demorar a entender isso e continuar achando que estão de férias, fazendo destas e 
achar que nada está acontecendo, as coisas vão continuar a piorar e não voltare-
mos a ter a abertura do comércio. Lembrou que a população de Barbacena é de 
grande número de idosos e as pessoas precisam se reocupar com essas pessoas. E 
parabenizou o trabalho que vem sendo realizado pelo Executivo, pois está sendo 
pontual e de acordo com o que é preciso nesse momento. E pediu que ninguém leve 
em consideração outras questões acima da vida humana. E agradeceu aos pares 
pela votação no sentido de não permitir a realização de uma audiência pública 
nesse momento. E ressaltou que o governo federal é que precisa reagir nesse mo-
mento para dar as respostas ao comércio, à saúde e à população, pois do contrário 
chegaremos a um milhão de mortos no país. VETOS - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
ÚNICA Veto Parcial Proj. Lei nº. 110/19 - Estima as receitas e fixa as despesas do 
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Barbacena para o exercí-
cio de 2020 e dá outras providências - Aut. Executivo– Aut. Executivo - PRAZO 
VENCIDO EM 18.03.2020. Com a palavra para discutir o vereador Edson Rezende 
disse que pedirá vistas do presente projeto porque entende ser necessária uma 
discussão melhor a respeito desse veto. Sabe que é preciso derrubar esse veto, mas 
precisam alinhar de uma maneira melhor. Com a palavra para discutir o vereador 
Ilson Guilherme solicitou que o vereador Edson reveja seu posicionamento, pois já 
está certo para a derrubada do veto e hoje mesmo realizariam a votação e libera-
riam a pauta. Com a palavra para discutir o vereador Flávio Maluf disse entender 
que o veto tem que ser derrubado e também pediu que o vereador Edson reveja 
seu pedido de vistas. Com a palavra para discutir novamente o vereador Edson 
disse que em razão da fala apresentada por todos nesse momento, havendo um 
acordo para a derrubada do veto, ele retira o seu pedido de vistas e pede para 
possam votar pela derrubada. Encerrada a discussão o veto foi colocado em vota-
ção e foi REJEITADO COM DOZE VOTOS CONTRÁRIOS. Veto Total Proj. Lei nº. 
020/19 - Dispõe sobre a prevenção e a conscientização dos riscos e consequências 
relacionados ao aborto. - Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 18.03.2020 – COM 
PARECER CONTRÁRIO DA COMISSÃO ESPECIAL Com a palavra para discutir o ve-
reador Carlos Du disse que o motivo do veto seria a criação de despesas para o 
Executivo, o que não seria verdade. Acredita ter sido um erro do jurídico da Prefei-
tura, pois não cria despesas, pois quem ficará a cargo da criação dos materiais que 
informarão sobre esses riscos será o terceiro setor. E mesmo que criasse seria uma 
despesa já prevista, pois ele mesmo fez uma emenda no orçamento para essas 
medidas. E está claro para ele, com estudos realizados nesse sentido, que diz que 
se a despesa já estiver prevista no orçamento do município ela pode ser realizada. 
Mas não é o caso. Por isso, ele pede que o veto seja rejeitado para que o projeto 
ajude às mães em situação de vulnerabilidade e também ao projeto Pró Vida. Com 
a palavra para discutir o vereador Thiago Martins disse ter uma posição pessoal pela 
descriminalização do aborto, pois entende que essa é uma situação de saúde públi-
ca. Porque as pessoas precisam entender que as mulheres não fazem aborto por-
que querem, não é assim. Até o momento, ele tende a votar pela derrubada do 
veto, por entender que o aborto é bastante agressivo ao corpo feminino e é uma 
questão bastante complexa. E para a mulher tomar essa decisão é bastante deses-
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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



perada. E acredita que poderia ser importante essa conscientização, mas não tem 
certeza que funcionaria aqui no Brasil, mas como uma forma de prevenção ele en-
tende ser relevante. Com a palavra para discutir o vereador Milton Roman disse ser 
contrário ao aborto e manifestou o seu voto contrário ao veto. Não concorda com o 
aborto em nenhuma de suas formas. Lembrou a discussões do STF sobre o tema e 
que já se decidiu pela impossibilidade de realização do aborto. Questionou quantos 
abortos são realizados no país e é preciso apresentar esses números. E pediu que 
todos votem pela derrubada. Com a palavra para discutir o vereador José Newton 
disse ser contrário ao aborto e entende ser uma violência contra a mulher, contra o 
feto e não pode prosperar. Contudo, é preciso entender o porquê do veto, que não 
foi dado com base na opinião pessoal das pessoas do Executivo.  O veto é com base 
na constitucionalidade do projeto. E existem esferas com competências para legislar 
e não se pode brincar de fazer lei. Vir para votar somente com a opinião pessoal, 
uma lei que afronta a Constituição não condiz com a realidade, e acaba-se votando 
a lei inconstitucional apenas por suas convicções pessoais. E ser contra o aborto 
não diz que você pode aprovar uma lei mesmo sendo ela inconstitucional. É preciso 
respeitar as adequações à constituição Federal, Estadual e Municipal, além do prin-
cípio da iniciativa da lei. E ressaltou que todos são contra o aborto, mas não podem 
votar uma lei que está viciada, pois se a iniciativa não compete às autoridades 
municipais ele não pode ser favorável. Assim, ele irá pedir vista. O Sr. Presidente 
solicitou que o vereador Milton Roman assumisse a Presidência para que ele pudes-
se discutir o projeto. Com a palavra para discutir o vereador Ewerton disse que to-
dos são a favor da vida e falar do aborto de forma desenfreada é falar em desfavor 
à vida. Afirmou que existe uma lei no município que criou o Programa Pró Vida, uma 
lei que partiu de uma iniciativa desse Legislativo que por meio de uma indicação 
solicitou ao Executivo a elaboração da lei e assim foi feito. Por meio da lei foi criado 
o dia de combate ao aborto também. Assim, no mês de outubro se realiza o com-
bate ao aborto e faz-se a conscientização das mulheres no sentido da não realiza-
ção do aborto. E no mesmo sentido, o presente projeto que foi vetado é para reali-
zar a conscientização das pessoas e está certo que não haverá um aumento dos 
custos para o Executivo. E pediu que o vereador José Newton retire seu pedido de 
vistas e se coloque o veto em votação para que a pauta ande, mesmo que ele vote 
contrariamente, pois já deixou claro que não é favorável ao aborto e sim a forma 
como o projeto foi proposto. Com a palavra para discutir pela segunda vez o vere-
ador Thiago Martins disse que o seu posicionamento é de legislador e está defen-
dendo a questão do ponto de vista educacional. E entende que o projeto é cunho 
educacional, devendo ser considerado nesse sentido e como um dever do Poder 
Executivo. Sabe das discussões realizadas no STF e que dizem respeito tão somen-
te ao aborto de feto anencefálico. Mas no seu entendimento a questão do aborto 
tem que ser tratado como um problema de saúde pública, porque a pessoa que 

pretende fazer o aborto, quando ela consuma isso, não está se preocupando com o 
crime, e sim com o que ela pretende fazer... (parte inaudível) E é favorável a derru-
bada do veto por se tratar de uma questão educacional. Com a palavra para discu-
tir pela segunda vez o vereador José Newton disse que a situação do debate do STF 
não vem ao caso aqui, mas a situação da anencefalia foi discutida em 2017. A 
questão nesse momento é colocar o projeto em conformidade com a constituição 
federal e mesmo que digam que não haverá custos para o município ele entende 
que haverá sim, pois quando se tem o encargo de fazer uma campanha de cons-
cientização de várias formas a Prefeitura tem que realizar gastos. E se onera o 
município é preciso alinhar com a Constitucionalidade. E não podem aprovar leis 
inconstitucionais. E a questão não é se são a favor ou contra. E a criminalização já 
é tratada pela lei criminal, cuja competência é da União. E ressaltou que a posição 
do STF foi relativa a proteção à vida, não no que diz respeito ao crime. E se a lei é 
inconstitucional, não tem que aprovar a lei, e nos casos de dúvidas que busquem 
estudar e alinhar com as leis maiores para não aprovar de maneira equivocada. 
Com a palavra para discutir pela segunda vez o vereador Carlos Du disse que tempo 
para discutir o projeto a Casa já teve, pois ele foi protocolado em fevereiro de 2019, 
passou pela Comissão de Constitucionalidade por duas vezes, quando ele entrou e 
agora quando veio o veto. E falar que estão brincando de legislar é o mesmo que 
falar que a própria comissão está brincando de legislar. Então, é preciso analisar se 
o veto está em conformidade com o projeto, e o projeto em momento algum diz que 
será o Executivo que criará o programa. E ressaltou que as pessoas não estão ana-
lisando o projeto antes de votar e pediu que o pedido de vista seja retirado, pois 
quem quiser votar contra que vote e quem quiser votar a favor que possa votar. Mas 
deixem a pauta andar, porque o projeto está na Casa desde fevereiro de 2019, 
houve tempo suficiente para analise e discussão. Com a palavra para discutir o 
projeto o vereador Edson disse o que mais precisam é de dialogar, de prevenção, 
de esclarecimento, pois quando a pessoa está com algum motivo para fazer o abor-
to, existindo alguém que esclareça aquela pessoa poderá lhe fazer mudar de ideia. 
E isso pode ser feito dentro da Unidade Básica de Saúde, dentro dos setores da 
educação, pois só custa palavras e aconselhamentos. E pediu ao vereador José 
Newton que retire seu pedido de vista e vote, ou se abstenha. E afirmou ser favo-
rável ao projeto e contra o projeto. Encerrada a discussão foi solicitada vista pelo 
vereador José Newton. VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR JOSÉ NEWTON. Estando 
o projeto com prazo vencido, ante o pedido de vista e cumprindo o que determina 
o Regimento Interno, o Senhor Presidente declarou o encerramento da presente 
sessão às 21h25. Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a 
presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pelo 
Senhor Secretário. Presidente em exercício: Vereador Ewerton José Duarte Horta 
Júnior. Secretário: Vereador José Jorge Emídio.
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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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