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DECRETO MUNICIPAL

LEI MUNICIPAL
LEI Nº 5.073

“Institui o programa “Hortas Comunitárias Municipais” em Barbacena e dá outras 
providências.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, 
em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído o programa Hortas Comunitárias Municipais em Barbacena, 
com os seguintes objetivos: 
I - Promover o aumento e a conscientização dos benefícios dos alimentos orgânicos;
II - estimular o consumo de alimentos frescos e orgânicos produzidos sem agrotó-
xicos, bem como a popularização de práticas de produção orgânica;
III – tornar acessível a alimentação de boa qualidade, a comunidades e grupos 
menos favorecidos da sociedade barbacenense;
IV - incentivar a Educação Alimentar;
V - promover interação entre os moradores;
VI -proporcionar terapia ocupacional para homens e mulheres, especialmente ido-
sos; 
VII - manter terrenos inativos limpos e utilizados.
Art. 2º A implantação das Hortas Comunitárias poderá se dar: 
I - Em áreas públicas municipais, especialmente as declaradas de utilidade públi-
ca que não se encontram utilizadas, mediante anuência formal do poder público 
municipal; 
II - em terrenos ou glebas particulares mediante anuência formal do proprietário. 
Art. 3º É facultado a qualquer indivíduo cidadão barbacenense, associação ou cole-
tivo requerer anuência para dar início as atividades pertinentes.
Parágrafo único.  Aquele indivíduo ou instituição que requerer a anuência para dar 
início às atividades terá seus dados cadastrados e passa a ser considerado respon-
sável pela iniciativa.
Art. 4º O processo de implantação da Horta Comunitária se dará da seguinte forma: 
a) O(s) interessado(os) Identificarão da área a ser trabalhada; 
b) encaminharão o pedido de anuência de que trata o art. 2º para o setor respon-
sável; 
c) oficializará a área junto ao órgão gerenciador, após formalizada a permissão de 
uso;
d) dará início as atividades da Horta Comunitária.
Art. 5º As Hortas Comunitárias de que trata este programa serão Hortas Orgânicas, 
e suas atividades serão sustentadas por aqueles que nela trabalharem juntamente 
com o responsável, podendo seus produtos serem vendidos e seu lucro dividido 
entre os mesmos.
Art. 6º As Hortas Comunitárias são consideradas ambiente propício à atividade 
de Terapia Ocupacional, sendo capazes de abarcar demandados das UBS’s, CAPS, 
CRAS, CREAS e demais aparelhos de assistência ou saúde. 
Art. 7º As Hortas Comunitárias estarão também disponíveis para palestras e práti-
cas junto a Rede Pública de Ensino.
Art. 8º Caso haja a necessidade de ligação de água, tratando-se de imóvel urbano, 
deverá a Prefeitura Municipal acionar a empresa responsável para que a efetue, 
exigindo do proprietário apenas o pagamento do equipamento necessário.
Art. 9º Estimula-se que Prefeitura Municipal de Barbacena dê ampla publicidade ao 
programa de Hortas Comunitárias, através da veiculação de cartazes explicativos, 
mídias virtuais, publicação em jornais ou qualquer outro meio que dispor para tal.
Art.10. Estimula-se que a Prefeitura Municipal de Barbacena celebre convênios com 
órgãos Estaduais, Federais, com o terceiro setor ou demais instituições privadas 
para orientação relativa ao bom cumprimento deste Programa, tal qual para prestar 
apoio financeiro ao mesmo.
Art. 11. As despesas com a execução desta lei correrão a cargo de dotação orça-
mentária própria, suplementadas, caso necessária.
Art. 12. O Executivo Municipal, naquilo que couber, editará por decreto a regu-
lamentação da presente Lei, expedindo igualmente os atos necessários a plena 
execução de suas disposições no prazo de 90 (noventa) dias.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 18 de março de 2021;
179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.

Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal

(Projeto de Lei nº 006/2021 – Autoria do Vereador Thiago Campos Martins)

DECRETO MUNICIPAL Nº 8.864

“Aplica penalidades à empresa Alimentos Rogel Eirelli - EPP.”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com as leis vigentes, em especial com o disposto na Lei Federal 
8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores; e na forma do art. 
26, inciso I, da Constituição do Município; 
Considerando o Memorando nº 024/2021 - CGEM exarado pela Controladoria Geral 
do Município às fls. 168/173 do Processo Administrativo Sancionador no âmbito de 
Licitações e Contratos nº 001/2020-CGEM;

DECRETA: 
Art. 1º Fica aplicada a penalidade de advertência à licitante Alimentos Rogel Eirelli 
- EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 27.001.898/0001-79, de acordo com o disposto no 
art. 87, inciso I, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, e suas alterações posteriores, e 
na Cláusula Vigésima Terceira, item 32.2, alínea “a” da Ata de Registro de Preços 
nº 043/2019.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 18 de março de 2021;
179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.

Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal

Secretário: Gilberto Cardoso Ramos Júnior

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO - SEPLAN

EXTRATO DE ALTERAÇÃO DE GESTOR
Extrato de alteração de Gestor/Fiscal do Convênio 001/2021. Concedente: Municí-
pio de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através Fundo Municipal de Saúde 
– FMS – CNPJ: 14.675.553/0001-59. Convenente: Instituto Maternidade Assistência 
à Infância e Policlínica Maternidade de Barbacena – IMAP – CNPJ: 17.084.005/0001-
42. Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa nº 001/2017 - 
CGEM, 29.03.2017, a gestão e fiscalização será realizada pela servidora Rosimara 
Zanetti, conforme consta no Ofício: 160/2021 – GAB/SESAP, datado de 18/02/2021.

Extrato de alteração de Gestor/Fiscal do Convênio 002/2021. Concedente: Município 
de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através Fundo Municipal  de Saúde – 
FMS – CNPJ: 14.675.553/0001-59. Convenente: Instituto Maternidade Assistência à 
Infância e Policlínica Maternidade de Barbacena – IMAP – CNPJ: 17.084.005/0001-
42. Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa nº 001/2017 - 
CGEM, 29.03.2017, a gestão e fiscalização será realizada pela servidora Rosimara 
Zanetti, conforme consta no Ofício: 161/2021 – GAB/SESAP, datado de 18/02/2021.

EXTRATO DE CONTRATO
Extrato de Contrato de Programa nº 014/2021. Contratante: Município de Bar-
bacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de Obras 
Públicas - SEMOP. Contratada: CODAMMA – Consórcio de Desenvolvimento da 
Área dos Municípios da Microrregião Mantiqueira, empresa inscrita no CNPJ sob 
o nº 20.885.172/0001-05. Procedimento nº 031/2021 – Dispensa Licitatória nº 
010/2021. Objeto: Prestação de serviços de manutenção nos ativos de iluminação 
pública municipal que se fizer necessário, conforme solicitações e demandas, com 
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, objetivando o melhor 
atendimento à população. Valor mês: R$ 46.031,88 (quarenta e seis mil e trinta e 
um reais e oitenta e oito centavos). Data de assinatura: 19/03/2021. Vigência: 12 
(doze) meses, a contar da data de sua assinatura, com eficácia legal a partir da 
publicação do respectivo Extrato. Nome das partes que assinam: Carlos Augusto 
Soares do Nascimento (Prefeito Municipal), Jefferson Viana Valentim de Carvalho 
(Secretário Municipal de Obras Públicas - SEMOP), e Manoel da Silva Ribeiro (Con-
tratada).

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL N.º 001/2021. 
Extrato do Termo de Cooperação Técnica e Operacional N.º 001/2021. Partes:   Mu-
nicípio de  Barbacena – CNPJ nº 17.095.043/0001-09, neste ato representado por 
Carlos Augusto Soares do Nascimento e o Instituto de Planejamento e Gestão de 
Cidades – “IPGC”,CNPJ Nº  18.684.416/0001-31, neste ato representado por Le-
onardo Luiz dos Santos. Objeto: O presente Acordo de Cooperação Técnica tem 
por OBJETO estabelecer a mútua cooperação técnica, entre o MUNICÍPIO DE BAR-
BACENA/MG e o INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CIDADE - IPGC, 
com o objetivo de empreender esforços para o desenvolvimento e estruturação 
dos seguintes projetos de infraestrutura urbana, mediante Assessoria, Estudos de 
Viabilidade e Modelagem Contratual Técnica, Econômico-financeira, Jurídica e Am-
biental para contratação de Parceria Público Privada destinado a: 2.1.1 construção, 
operação e manutenção de Usina Solar Fotovoltaica (UFV) para atender demandas 
energética das edificações públicas; 2.1.2 Eficientização, operação e manutenção 
da Iluminação Pública e implantação, operação e manutenção da Infraestrutura de 
Telecomunicações própria do Poder Público; 2.1.3 implantação, operação e manu-
tenção dos serviços públicos de manejo e destinação final dos Resíduos Sólidos 
Urbanos (RSU) para geração de energia elétrica ambientalmente sustentável; 2.1.4 
operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de Água e Esgotamento 
Sanitário do sistema comercial e de crescimento vegetativo (Licitação de Serviços, 
Lei Federal nº 8.666/93); ou captação, adução, abastecimento e distribuição de 
Água e coleta, tratamento e destinação final de Esgotamento Sanitário (Licitação de 
PPP, Lei Federal nº 11.079/04); 2.1.5 outros projetos estratégicos que o MUNICÍPIO 
DE BARBACENA/MG identificar ao longo da parceria e que o INSTITUTO DE PLA-



PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
Presidente: Ewerton José Duarte Horta Júnior

EXTRATO DE PORTARIAS
PORTARIA Nº. 156/2021  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribui-
ções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Municipal, 
RESOLVE:
NOMEAR a partir desta data, Comissão de Licitação composta pelos servidores: 
Jacqueline Fonseca de Paula – Presidente, Maria Antonieta Barros – Relatora, e 
Douglas Cristiano da Silva Martins – Secretário, para todos os procedimentos licita-
tórios no exercício de 2021. Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, 
Barbacena/MG, 12 de março de 2021. Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior 
- Presidente. Tornou-se pública por afixação no saguão da Câmara em 12.03.2021. 
Luiz Alberto F. Correa Maia - Diretor Geral.

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

Diretor: Daniel Salgarello

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DA COMISSÃO INTERNA DE PREVEN-

ÇÃO DE ACIDENTES - CIPA - GESTÃO 2021/2023
O Serviço de Água e Saneamento, em atendimento ao disposto no art. 7º do De-
creto nº 8.656, de 18 de maio de 2020, convoca todos os servidoresa participarem 
do Processo Eleitoral para escolha dos seus representantes na Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes - CIPA. 
A eleição acontecerá através de escrutínio secreto e será realizada nos dias 22, 23 
e 24 de março de 2021, nos seguintes locais e horários: RH SAS sede (das 07 às 17 
horas),ETA II (das 07 às 09:00) e Pedreira (das 07 às 09:00). 
Para votar, o servidor deverá comparecer nos locais acima, assinar a lista de presen-
ça e, de posse da cédula eleitoral, e escolher 01 (um) candidato.
Apresentaram-se e serão votados os seguintes candidatos:
• André Eugênio das Chagas
• Gil César Pereira
• Ivanir Lopes
• Joana D’arc Francelino
• Noneumar Carmo Bernini
• José Cláudio de Jesus
• Paulo Sérgio Lopes de Carvalho
• Ricardo Luís da Silva
• Werley Henrique da Silva

Barbacena, 15 de Março de 2021.
Daniel Salgarello

Diretor Geral

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 003/2021
O Presidente da Câmara Municipal de Barbacena, arrimado no art. 95, §§ 3º e 4º. 
do Regimento Interno vem CONVOCAR todos os vereadores para reunião extraor-
dinária, a ser realizada na Câmara Municipal, no dia 24 do corrente, às 16h, com 
o fim específico a convocação do Secretário Municipal de Saúde de acordo com o 
Requerimento nº. 025/21. Gabinete da Presidência, 19 de março de 2021. Vereador 
Ewerton José Duarte Horta Junior - Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

NEJAMENTO E GESTÃO DE CIDADE – IPGC, concordar em desenvolver, compondo 
esse ACORDO de Cooperação mediante Aditivo Contratual. Vigência: 24 (vinte e 
quatro) meses. Contados a partir da data de assinatura. Data de assinatura: 17 
de Março de 2021. Assinam pelo Município de Barbacena, Carlos Augusto Soares 
do Nascimento, Prefeito Municipal e pelo Instituto de Planejamento e Gestão de 
Cidades – “IPGC”, Leonardo Luiz dos Santos, Diretor Presidente.

PORTARIA Nº. 157/2021  
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribui-
ções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Municipal, 
RESOLVE:
NOMEAR a partir desta data, ALBINO LUCCIANE PEREIRA DE CARVALHO, como 
pregoeiro oficial da Câmara Municipal, tendo como equipe de apoio os servidores 
Jacqueline Fonseca de Paula, Maria Antonieta Barros e Douglas Cristiano da Silva 
Martins. Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 12 
de março de 2021. Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Presidente. Tor-
nou-se pública por afixação no saguão da Câmara em 12.03.2021. Luiz Alberto F. 
Correa Maia - Diretor Geral.

PORTARIA Nº. 158/2021  
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, Vereador Ewerton José 
Duarte Horta Júnior, de acordo com o que dispõe os artigos 63, §1º., 64, inciso I e 
65 do Regimento Interno da Casa, NOMEIA uma Comissão Especial composta pelos 
Vereadores Roberto José de Andrade – Presidente, Orlando José Garcia – Relator, 
Nilton Cézar de Almeida – Secretário, para o acompanhamento de onde, quan-
to e como estão sendo aplicados os recursos para o enfrentamento da Covid-19, 
bem como informações referentes as diretrizes e dados pertinentes a pandemia no 
Município de Barbacena. A referida Comissão tem o prazo de 60 (sessenta) dias, 
improrrogáveis para a apresentação de Relatório Final. Gabinete do Presidente, Pa-
lácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 15 de março de 2021. Vereador Ewerton 
José Duarte Horta Júnior - Presidente. Tornou-se pública por afixação no saguão da 
Câmara em 15.03.2021. Luiz Alberto F. Correa Maia - Diretor Geral.

PORTARIA Nº. 159/2021
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribui-
ções legais conferidos no art. 45, II da Lei Orgânica Municipal e artigos 36, § 5º e 
65, VII do Regimento Interno, DECIDE;
Art. 1º. Em atendimento ao Requerimento de nº 0024/2021, do ilustre Vereador 
Glauber Milagres Gava, nomeia uma COMISSÃO ESPECIAL com a finalidade de apu-
rar a conduta do Procurador desta Casa Legislativa. Art. 2º A COMISSÃO ESPECIAL 
será composta pelos seguintes Vereadores: Vereador Luiz Carlos do Nascimento 
– Presidente. Vereador José Newton de Faria – Relator. Vereador Roberto José de 
Andrade – Secretário. Art. 3º. O prazo para conclusão dos trabalhos será de 30 
(trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual prazo por uma única vez. Art. 5º. 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência, 
16 de março de 2021. Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Presidente.

PORTARIA Nº.160/2021  
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribui-
ções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Municipal, 
RESOLVE:
EXONERAR, a partir desta data, SUELI ANDRADE MENDES SILVA, do cargo de 
Assessor Parlamentar, Símbolo CLC-2, do Quadro de Servidores da Câmara, lotado 
no Gabinete do Vereador Oldair José Ferreira, de acordo com a Lei Municipal nº 
4169/09 e demais alterações dela decorrentes, a partir de 19/03/2021. Gabinete 
do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 19 de março de 2021. 
Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Presidente. Tornou-se pública por 
afixação no saguão da Câmara em 19.03.2021. Luiz Alberto Frateschi Correa Maia 
- Diretor Geral.

BARBACENA, SEXTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2021
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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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