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BARBACENA, SEGUNDA-FEIRA, 21 DE MARÇO DE 2022

EXTRATO DE PORTARIAS ASSINADAS PELO
EXMO SR PREFEITO MUNICIPAL

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento

Secretária: Tatiana Filardi de Campos 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO - SEPLAN

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

Secretário: João Paulo Toni

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com as leis em vigor, e na forma do art. 26, inciso II, da Consti-
tuição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 23.226 - TORNAR nula e sem efeito a Portaria nº. 13.898, de 
22.06.2011. Barbacena, 17 de março de 2022.

PORTARIA Nº 23.228 - CONCEDER Abono Permanência, nos termos do art. 2º, § 5º, 
da Emenda Constitucional nº 41/2003 c/c art. 7º da Lei Municipal nº 3.914/2005, 
à servidora Maria Dociléia Nogueira Fonseca, Matrícula nº 27991/01, ocupante do 
Cargo de Médica, nível C-47, conforme Parecer nº 250/2021, exarado pela Consul-
toria Geral do Município às fls. 148/150 do Processo Funcional nº 3401/1995, com 
efeito retroativo a 19.11.2021. Barbacena, 18 de março de 2022.

PORTARIA Nº 23.229 - EXONERAR, a pedido, o servidor Leandro Cirilo da Silva, 
Matrícula nº 28337/01 do cargo público de Agente Administrativo, do Quadro dos 
Servidores Públicos Municipais de Barbacena, conforme requerimento eletrônico s/
nº, datado de 21.03.2022, a partir desta data. Barbacena, 21 de março de 2022.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
NOTIFICAÇÃO PARA LIMPEZA DE LOTES NÃO EDIFICADOS EDITAL 

N°001/2022
A Secretaria Municipal de Fazenda através do Setor de Concessões e Posturas da 
Prefeitura Municipal de Barbacena, com fulcro no artigo 42 da Lei n° 3.241/1995, 
com redação dada pela Lei n° 4.947/2019. E m conformidade com artigo 42, § 4°, § 
5°, § 6° ambos da lei 4.947/2019, considerando a frustração das notificações pela 
via postal ou efetuadas pessoalmente, porque não localizou o(a)s proprietário(a)
s/possuidores (a) dos lotes, ou não comprovou a entrega das notificações, e ou 
houve recusa em recebê-las, notifica os responsáveis abaixo relacionados, fixando 
o prazo legal de 10 (dez) dias, contados desta publicação, para providenciar os 
serviços limpeza capina/remoção de entulhos na forma da Lei, ficando cientes os 
notificados que após ao prazo fixado o descumprimento sujeitará o inadimplente às 
penalidades previstas na legislação vigente.

O r -
dem

Notificado Endereço de Cor-
respondência

I n s c r i ç ã o 
Imobiliária

Endereço do 
Imóvel

N u m e r o 
da notifi-
cação

1 ARLETE SAN-
TOS GALINDO

R: TREZE DE MAIO, 
n°15 – LOJA 02

2-2-94-138-0 RUA :ABAETE 
S/N – CAIÇA-
RAS

Notif ica-
ção Nº 
005/2022

2 TANISIO BE-
NEDITO DE 
ARAUJO

RIO GRANDE DO 
SUL,  N° 269 – 
COMPLEMENTO A – 
BAIRRO NOSSA SE-
NHORA DE FATIMA

2-1-41-149-0 AV. CONTOR-
NO, 154 - 
BOM PASTOR

Notif ica-
ção Nº 
003/2022

3 VICENTE DE 
PAULA ALMEI-
DA

R:FREI ORLAN-
DO ALVARES,755 
-MONTE MÀRIO

1-4-143-61 RUA :PADRE 
ALVIM BAR-
ROSO S/N – 
DINIZ

Notif ica-
ção Nº 
006/2022

4 TANISIO BE-
NEDITO DE 
ARAUJO

R:TREZE DE 
MAIO,42 -       CEN-
TRO

1-4-67-427 AV. PREFEITO 
SIMÃO TAMM 
BIAS FORTES-
GROGOTO

Notif ica-
ção Nº 
008/2022

Barbacena, 16 de março de 2022.
Luiz Cláudio Sampaio

Fiscal de Posturas 
Fabrício Curi

Chefe de Concessões e Posturas

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA DE BARBACENA – CHAMAMENTO PUBLICO – DL 003/2022 - PRC 
025/2022- OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis da Agricultura Fa-
miliar e do empreendedor familiar rural, destinados ao atendimento do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), para alunos da rede Municipal de Ensino 
da Zona Urbana e Rural, Filantrópicas e Creches conforme matrícula FNDE/PNAE, 
em cumprimento à  Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 6 de 8 de maio de 
2020 e alterações posteriores, através da Secretaria Municipal de Educação, Des-
porto e Cultura – SEDEC. Recebimento de envelopes  de 24/03/2022 a 12/04/2022, 
no horário de 12:00 às 17:30 horas. Abertura  18/04/2022, às 14:00 horas. Infor-
mações: licitaçao@barbacena.mg.gov.br; 32.3339.2026.  Em 21/03/2022. Marcos 
Vinicius do Carmo. Diretor de Licitações.

EXTRATO DE ALTERAÇÃO DE GESTOR
Extrato de alteração de Gestor/Fiscal doContrato de Locação de Bem Imóvel nº 
009/2022. Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, 
através da Secretaria Municipal de Saúde - SESAP, e do Fundo Municipal de Saúde/
FMS, inscrito no CNPJ sob o nº 14.675.553/0001-59. Contratado: AGOSTINHO DA 
COSTA FILHO, inscrito no CPF sob o nº 040.515.236-16. Processo Licitatório nº 
006/2022–Dispensa Licitatória nº 001/2022. 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 servidoraLuana Cristina do Vale, conforme consta no Ofício 
nº. 095/2022 - GAB/SESAP, datado de 21/03/2022.

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

Diretor: Daniel Salgarello

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SAS

EXTRATO DE PORTARIA
O DIRETOR GERAL do Serviço de Água e Saneamento (SAS), no uso das atribuições 
do seu cargo, nos termos do art. 3º,da Lei Municipal nº 4.975, de 20/11/2019, 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 030/2022 - Art. 1º. Encerrar Portaria nº 16/2022, que declara situ-
ação de emergência, para fins de abastecimento de água, no âmbito do SAS, em 
virtude docomprometimento do abastecimento no Município. Art. 2º Esta Portaria 
entra na data de sua publicação. Barbacena, 21 de março de 2022. Daniel Salgarello 
- DIRETOR GERAL DO SAS.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Administrativo de Direito Público nº 017/2022. Contratante: SAS – Serviço 
de Água e Saneamento. Contratado: MATHEUS BUZATTI QUEIROZ. Fundamento 
Legal: Lei Municipal nº 4822/17 e nos termos do artigo 37, IX da Constituição 
Federal. Objeto: a prestação de serviços pelo(a) contratado(a), por prazo determi-
nado, em conformidade  com o Edital n.º 002/2018. Função: Auxiliar de escritório, 
Nível A-15. Vigência:02 (dois) anos, prorrogável por igual período. Início da vigên-
cia:16/03/2022.

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
Presidente: Nilton Cézar de Almeida

EXTRATO DE PORTARIA
PORTARIA  Nº. 103/2022 

O Presidente da Câmara Municipal de Barbacena, Vereador Odair José Ferreira 
(Rede), no exercício de suas atribuições e com base no que dispõe o  § 2º. do art. 
63, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, RESOLVE:
PRORROGAR,até o dia 25.03 do corrente,  o prazo para que a Comissão Especial 
nomeada pela Portaria nº. 094/22, composta  pelos seguintes servidores efetivos 
cedidos pelo Executivo Municipal e pelo Serviço de Água e Saneamento - SAS, 
Senhores Giovana Zappa Barbosa, Leandro Rettore Ferreira Garcia, Dr. Antônio 
Américo Campos Júnior, Pablo Herthell Candian e Luciano Resende Mello,para, sob 
a Presidência da primeira, verificar a conformidade dos trabalhos realizados com o 
objeto contratado através do Processo Licitatório nº. 015/2021, Carta Convite nº. 
003/2021, devendo avaliar a regularidade do processo licitatório e da execução do 
contrato de forma qualitativa e quantitativa e a necessidade de novas intervenções 
das atividades tendo como referência os questionamentos da Mesa Diretora, para 
apresentação e conclusão do relatório final. Gabinete do Presidente, 18 de março 
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ATA
ATA-009/2022 - 007ª. Sessão Ordinária – 10.03.2022 – 1º. Período – 2º. Ano da 
Legislatura - Presidente: Vereador Professor Nilton Cézar de Almeida - Secretário: 
Vereador Professor Filipe Luís dos Santos - Vereadores Presentes: Conforme regis-
tro em livro próprio.PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h33 - “Mas eu 
conheço-o, porque dele sou e ele me enviou.” (João 7:29) I – Leitura e Discussão 
de Atas: - Ata nº. 006/2022 – Aprovada por unanimidade - II – Leitura das Corres-
pondências e Comunicações: - Ofício snº. Carmem Lúcia Werneck, Presidente do 
Conselho Municipal de Saúde convidando para audiência pública do relatório deta-
lhado quadrimestral RDQ 3º quadrimestre/21 dia 21.03 ás 18h em 1ª chamada e às 
19h em 2ª chamada, no auditório do prédio sede do referido conselho, 2º piso, si-
tuado na Praça Conde de Prados, devido ao impedimento de ser realizada na Casa 
Legislativa – Câmara Municipal de Barbacena em razão da obra no telhado - Ofício 
nº. 008/22 - Gabinete do Ver. José Newton de Faria, assinados vários vereadores 
indicando o referido Vereador para a Liderança da Maioria - Portaria nº. 095/22 – 
Nomeação das Comissões Permanentes - Tribuna Livre de acordo com a Resolução 
nº. 320/2009 – Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais – 
Subsede Barbacena e Região – Sind-UTE – “Tema Dia das Mulhereres” - Ofício nº. 
001/22 - Nos do Sind- UTE subscrevemos e nos dirigimos respeitosamente a esta 
entidade para solicitar participação na Tribuna Livre durante a sessão ordinária da 
segunda quinta-feira do mês de março ressaltamos que o pedido deve-se a come-
moração do dia internacional da mulher portanto decorremos sobre o tema do dia 
da mulher, nossas lutas e desafios, informamos que seremos representados pela 
professora Aline Maia Silva, coordenadora geral da subsede Barbacena Aline Gisele 
de Araújo Salvador - Com a Palavra na Tribuna Livre, a Sra. Professora Aline Maia 
Silva, na integra: “Boa noite a todos e todas. Eu me Chamo Aline, sou professora da 
rede Municipal de Ensino. Represento aqui a  base do Sindicato Único dos Trabalha-
dores em Educação de Minas e também a Frente Popular pelos Direitos. Venho a 
essa Tribuna dialogar  com senhores e o público que nos acompanha, sobre a situ-
ação das mulheres na nossa sociedade. Considerando que nessa semana comemo-
ramos o Dia da Mulher, a minha fala foi construída junto ao coletivo de mulheres da 
Frente Popular pelos Direitos, baseada nas reivindicações também de movimentos 
feministas de destaque nesse 8 de Março. Gostaria de começar agradecendo e 
saudando, esse espaço de escuta das demandas sociais aqui da câmara A Tribuna 
livre é importante para ampliar a participação popular neste Parlamento e ela deve-
ria ser mais divulgada e aprimorada para que organizações e cidadãos se sintam a 
vontade para estar aqui. Ainda mais considerando a atual configuração da Câmara, 
em que a representação feminina, de negros e negros. Parece um detalhe chamado 
atenção para essa sub-representação, mas eu não faço apenas de forma protocolar, 
o intuito é também trazer a reflexão, de como os mandatos e partidos que os se-
nhores representam viabilizam a participação das mulheres nos espaços políticos. 
Há espaço para as lideranças femininas se posicionaram no Partido dos Senhores? 
É pensada uma forma viável das mãos que atua nos partidos participaram das ins-
tancias do partido? O partido dos senhores constrói de fato a candidatura de mu-
lheres ou burla a cota dos 30% de mulheres com candidaturas laranja? Essas são 
questões importantes de serem refletidas se de fato queremos combater a sub-re-
presentação. Mas para além de falar das mulheres na política, gostaria de dedicar 
mais do meu tempo para pensarmos como a política institucional no âmbito Federal 
,Estadual e também Municipal tem afetado a vida das mulheres. Entendendo que 
vivemos em um país historicamente desigual, em que o machismo e o racismo são 
estruturantes da forma como a sociedade se organiza, já sabemos de antemão, que 
não é de hoje a situação das mulheres não é fácil, desde a violência que mulheres 
indígenas e negras foram submetidas no processo de colonização e que tem refle-
xos perversos até os dias de hoje, passando também pela luta de trabalhadoras por 
mais direitos. As mulheres sofrem a opressão desse sistema, que utiliza da explora-
ção do nosso trabalho, incluindo ainda o trabalho doméstico e de cuidados que são 
trabalhos não pagos para se sustentar. Pensando por ai é notória a desigualdade 
nas condições de vida e trabalho entre homens e mulheres na construção da socie-
dade brasileira. Mesmo que alguns tentem maquiar essa realidade, os números 
demonstram. Ainda recebemos os piores salários, somos a maioria entre os desem-
pregados e entre os trabalhadores informais. Nos mulheres somos 70% entre os 
mais pobres, os índices de violência contra mulher seja física, psicológica ou sexual 
são alarmantes e o feminicídio não para de crescer. Ao pensarmos na conjuntura 
atual a questão que levanta aqui é, o quanto as politicas neoliberais, autoritárias e 
negacionistas, implementadas pelo governo Federal, e reproduzidas também âmbi-
to Estadual, tem piorado e afetado esse quadro. A taxa de desemprego entre as 
mulheres bateu recorde no ano passado, chegando a quase 17%, sendo que para 
as mulheres negras, essa taxa foi de aproximadamente 20%. O número de mulhe-
res desempregadas em nosso país chegou a 8,6 milhões, 1 a cada 4 brasileiros, 
viveram abaixo da linha da pobreza nos últimos 2 anos. A Pandemia com certeza 
contribuiu para esse quadro, mas atuação do governo Bolsonaro, agravou a crise 
econômica do país. A destruição de politicas de enfrentamento a pobreza, aprofun-
dou o quadro de fome entre as famílias, principalmente as chefiadas por mulheres 
negras. O negacionismo do Presidente e sua equipe, difundindo mentiras e boico-
tando politicas de controle a Pandemia também aprofundou as consequências cau-
sadas pela Covid-19. Mais de 630 mil brasileiros e brasileiras perderam suas vidas, 
o Brasil é o país com maior número de mortes maternas, causadas pela Covid-19. 
Para piorar o Presidente fez várias declarações públicas machistas, racistas e homo-

de 2022. Vereador Nilton Cézar de Almeida - Presidente. Tornou-se pública por 
afixação no saguão da Câmara em 18.03.22. Luciano Resende Mello - Diretor Geral.

fobias. Essa postura, incentiva o discurso de ódio e na planta também é motivadora 
da violência que nos afeta todos os dias, como mostram os dados. Uma mulher é 
assassinada a cada duas horas no nosso país, sendo 66% dessas mulheres negras. 
Também somos o país que mais mata mulheres Trans e Travestis no mundo, e seis 
mulheres lésbicas são estupradas por dia. A violência contra as mulheres com defi-
ciência cresceu quase 68% durante a Pandemia e a violência obstétrica atinge uma 
em cada quatro mulheres, dessas mais da metade também são mulheres negras. 
Nesse cenário de precarização de nossas vidas, a Ministra Damares Alves é um 
agente da política misógina de Bolsonaro. E trabalha junto à equipe do seu ministé-
rio, para desmontar as políticas públicas para as mulheres. Na sua gestão, o orça-
mento destinado ao combate à violência, não foi aplicado em sua integridade. Além 
disso se propaga discursos machistas e transfóbicos, o que reforça a violência con-
tra meninas e mulheres. No governo do Estado, infelizmente a situação não é mui-
to diferente. Durante a Pandemia, o Governador demonstrou alinhamento com 
posturas negacionistas do Governo Federal, chegando a fazer lamentáveis falas 
publicas, como a de deixar o vírus, viajar. Mesmo durante esse período, não gastou 
o mínimo previsto na lei, na pasta da saúde. Eu pergunto: Qual é a logica, de eco-
nomizar com saúde, no meio de uma Pandemia? Isso afeta não só os trabalhadores 
da saúde, a maioria mulheres, mas também precariza o atendimento de saúde que 
é tão importante para nós. O governador cumpre a pauta do não estado, cortando 
investimentos públicos essenciais e tocando a privatização de empresas públicas, 
como a Cemig, uma pauta que também nos afeta de forma crucial, já que a priva-
tização pode gerar ainda mais aumento nas contas de luz. Não poderia deixar de 
falar, dos ataques que temos vivenciado na educação do estado. Nos mulheres so-
mos a maioria da categoria, e realizamos um trabalho fundamental para outras 
mulheres, que é a prestação dos serviços educacionais. Desde 2019 os trabalhado-
res vem dialogando com o Governo do Estado para o correto comprimento do pa-
gamento do piso salarial profissional nacional. Este piso, como o próprio nome diz, 
é o mínimo definido para que se garanta uma valorização justa ,pelos serviços 
prestados. Agora em dezembro de 2021, o Ministério da Educação definiu o reajus-
te desse piso em 33%, portanto para cumprir a lei, o governador tem o dever de 
apresentar a categoria um plano para esse reajuste. Lamentavelmente o Governo 
não apresentou nenhuma proposta de cumprimento do piso., o que levou a catego-
ria a deflagar uma greve. Importante destacar que nossa categoria, sempre enfren-
tou a precarização de suas condições de trabalho., reforçada pela economia que 
Zema tem feito no setor, já que o Governo não investiu o mínimo previsto na 
Constituição de 25% dos recursos da educação. Estamos cansadas de ouvir discur-
sos demagógicos que a educação é prioridade para os governos. Chamamos os 
senhores vereadores, e o público que nos acompanha a reflexão, se a educação é 
tão importante, porque é tão custoso realizar a valorização dos profissionais que 
estão na linha de frente desse serviço. Se é tão cara a sociedade, porque as profes-
sora sempre tem que recorrer as greves para receber o piso. E olha que eu não falo 
aqui, de tetos milionários, estamos falando de piso. previsto em lei. São questões 
importantes para sairmos do discurso demagógico. Por isso, reafirmamos, quem 
luta, educa, Zema pague o piso da educação. Apesar das propagandas do Governo 
Estadual de eficiência na gestão, o que temos vivenciado dessa gestão é uma com-
pleta desvalorização de serviços essenciais para a população mineira. O regime de 
recuperação fiscal que ele tenta enfiar goela baixo dos mineiros é a cartada final de 
desmonte desses serviços públicos. As trabalhadoras da saúde ,educação e segu-
rança estão mobilizadas denunciando essa situação e contamos com o apoio do 
senhores e da sociedade para mais essa luta. Para falar brevemente do quadro 
Municipal porque meu tempo já está acabando, em relação a politica para as mu-
lheres, relembro aqui vereadores, as reivindicações que outra companheira trouxe 
a esta Casa, a cerca de um ano. Uma construção coletiva, mulheres da cidade, 
tentaram em um manifesto entregue aos senhores, e ao Executivo, algumas de-
mandas mínimas, mas que seriam prioritárias para enfrentamos as desigualdades 
de pressões sofridas por mulheres aqui no Município. Destaco, o recenseamento de 
crianças de 0 a 3 anos para promover a universalização das vagas em creches, 
previstas no plano nacional de educação e ampliação do atendimento à Mulher víti-
ma de violência. Em relação ao levantamento da necessidade de vagas em creches 
e o efetivo cumprimento dessa ampliação, a prefeitura infelizmente deixa a desejar. 
Apesar do anuncio nas mídias locais de ampliação de vagas em parcerias público e 
privadas, que por si só já se fazem preocupantes, na medida em que não consolida 
a politica educacional pública para o primeira infância no Município, pois fica depen-
dente da iniciativa privada e não investe na construção de instituições mais robustas 
para o atendimento ao público, como seriam creches Municipais. Essa parceria ain-
da é insuficiente, pois de acordo com as publicações na rede desta instituição hou-
ve aumento na prestação do serviço, mas ela não chega a atender minimamente a 
demanda anunciada de 1300 famílias que buscavam o serviço solidário. E urgente 
a ampliação dessas vagas, como já dito as mulheres foram as mais afetadas com o 
desemprego durante a Pandemia. O serviço de creche, é o primeiro passo, para 
permitir que mulheres mães, tenham condições de buscar emprego e melhorar sua 
condição econômica. Além disso é fundamental a politica educacional ampla e seria. 
No ultimo ano, a prefeitura seguindo a linha Estadual, também não investiu o míni-
mo constitucional na educação, citado na ata que o professor leu agora. Sou pro-
fessora da rede pública, tendo atuado em vários escolas aqui do Município, conheço 
essa realidade. Assim como os senhores vereadores dessa Casa, que também visi-
tam as escolas. Sabemos que lugar para investir, seja em infraestrutura, transporte, 
merenda e ampliação de vagas não faltam. Em relação ao atendimento as mulheres 
em situação de violência, tivemos avanços muito importantes, com a criação da 
Casa da Mulher, um espaço que a muito faltava na cidade. Mas é necessário ampliar 
e divulgar mais esse serviços .Em Barbacena de acordo com os dados divulgados no 
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TERCEIROS

Presidente: José Antônio Alves Donato

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA 
MICRORREGIÃO DA MANTIQUEIRA  - AMMA

EXTRATO DE CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2022 - Processo nº: 001/2022 - Dispensa nº: 
001/2022 - A Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira - AMMA 
torna público extrato do contrato nº 001/2022. Contratada: Labe Indústria, Comér-
cio e Serviços Ltda. Obj. Aquisição de Material de Expediente. Valor: R$ 13.875,50. 
Pedro Paulo Moreira Teles – Presidente da Comissão de Licitações.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 002/2022 - Processo nº: 002/2022 - Dispensa nº: 
002/2022 - A Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira - AMMA 
torna público extrato do contrato nº 002/2022. Contratada: Gorgulho Medicina 

site da Policia Civil, a violência domestica aumentou de 2020 para 2021, e somente 
em janeiro desse ano já foram registrados 91 casos de violência domestica. E ina-
ceitável que esses números continuem aumentando no decorrer do ano, eles de-
monstram a insuficiência das politicas públicas no que se refere a segurança das 
mulheres. E refletem em um caso recente que a gente viu nas redes sociais, de uma 
jovem barbacenense que foi violentada ao utilizar um serviço de Uber na cidade, e 
também relatou que não teve um atendimento adequado quando foi fazer a denun-
cia, justiça por Yasmim. Nesse sentido reforça a iniciativa de ativistas feministas da 
cidade que elaboraram um projeto popular, para ampliar o serviço especializado 
para o atendimento mulher vitima de violência e uma casa abrigo. Em convenio 
entre o Estado e Prefeitura, utilizamos recursos humanos e matérias da Fhemig, 
que ficaram ociosos com o fechamento em curso de alguns setores. Esse projeto 
precisa ser debatido pelos senhores, pois se concretizado conseguiremos avançar 
na direção de garantir o amparo necessário para essas mulheres vitimas de violên-
cia em Barbacena e região, podendo até nos tornar referencia. Além disso, é impor-
tante a cobrança para a aprovação de projetos como o de pobreza menstrual, já 
votado ne Casa. Os projetos que contemplam as mulheres e a eficiente fiscalização 
das verbas para as politicas publicas Municipais, não são pautas que se destinam 
apenas as mulheres, são pautas que afetam e melhoram a vida de todos os barba-
cenenses. Sabemos que a diversas linhas politicas em disputa nessa Casa, mas 
estamos falando de politicas públicas, estamos falando de vida de pessoas que 
geram e ou sustentam a vida, nesse sentido a mobilização deve ser de todos. E para 
todas as mulheres que nos acompanham, reforço o que varias companheiras que 
ocuparam as ruas no 8 de março reafirmaram, somos mais que todas essas opres-
sões, e principalmente neste ano é crucial fortalecermos nossa voz, dizendo não ao 
projeto neoliberal, autoritário e negacionista que hoje norteia o país. Nos mulheres, 
sempre estivemos a frente nas lutas contra todo tipo de violência, contra o racismo, 
contra a guerra e as politicas neoliberais. Somos nos que estamos a frente na res-
ponsabilidade de cuidar de alguém, na produção agroecológica, nas ações de soli-
dariedade, nas cozinhas coletivas e na economia solidaria. O momento é alarmante, 
e nosso grito se faz necessário e urgente, o aprofundamento da crise intensificado 
pelo descaso e interesses particulares desses governos , está aumentando ainda 
mais as desigualdades. O ano de 2022 requer que nos façamos a pergunta: O que 
queremos? Qual o projeto de país queremos construir? Nossa luta é para um proje-
to que garanta a retomada politicas públicas direcionadas as mulheres do campo, 
da floresta e da cidade. Será também pela reconstrução dos direitos sociais, e reto-
mada da economia, geração de empregos e combate a miséria. Queremos um país, 
que reconheça suas reais necessidades, comida no prato, água, terra, serviços pú-
blicos, respeito, educação e paz. Juntas somos capazes de mudar esse país e a 
nossa cidade também. Este é o nosso maior desafio, e seguiremos enfrentando pela 
vida das mulheres, por todos nos. Obrigada, pela atenção dos vereadores e dos 
presentes.”O Sr. Presidente, parabenizou as falas da convidada Aline Maia, e tam-
bém sua representatividade e ocupação dos espaços públicos, para mobilizar a so-
ciedade, em prol dessa luta. Reforçou que a Tribuna Livre está aberta para os cida-
dãos. Com a Palavra Pela Ordem, o Ver. Zé Malão, parabenizou a convidada Aline, 
reforçou seu apoio às mulheres, comunicou que a casa de acolhimento à mulher em 
Barbacena não está em pleno funcionamento, pois caso necessite entrar em conta-
to, via telefone, ninguém atende. O Executivo deve resolver esse problema. Discor-
reu sobre as festas populares, enfatizou que não é infectologista ou especialista, 
mas como aconteceu a festa Um Sonho de Natal, logo deve ser pensado a possibi-
lidade de que se aconteça a tradicional Festa do Jubileu de São José Operário, que 
atrai vários turistas e barraqueiros gerando renda para cidade. Deve-se ter um 
planejamento, visto que a maioria das pessoas já estão vacinadas e já está ocorren-
do o retorno às aulas. Mencionou que o Parque de Exposições está se deteriorando, 
tendo que algo ser feito a respeito. Elogiou a Guarda Municipal pelo papel desem-
penhado. Denunciou a situação da estrada Ceolin - Ponte do Cosme que devido a 
secretaria de obra e a companhia contratada para realizar a operação “tampa bura-
co”, ocorrido há um ano, cortaram a via e a deixou aberta ocasionando um aciden-
te nessa semana. Solicita ao Líder do Governo que repasse as informações ao Pre-
feito para a resolução do problema. Com a Palavra Pela ordem, Ver. Odair Ferreira, 
reiterou a questão da distribuição dos absorventes para mulheres em situação de 
vulnerabilidade. Informou que com a participação do Ver. Professor Filipe apresen-
taram um projeto nº 86/2021 para distribuição de absorvente higiênicos nas unida-
des de saúde para as mulheres de baixa renda e em situação de vulnerabilidade e/
ou risco social, mas ocorreu o veto total. Cumprimentou a convidada Aline e todos 
os Profissionais do Sind-UTE Barbacena e enfatizou a importância das mulheres 
continuarem lutando por seus direitos. As convidou para participar e se envolver 
com a política se candidatando a cargos elegíveis. Ressaltou que precisam de polí-
ticas públicas para o empoderamento, engajamento e principalmente o fortaleci-
mento das mulheres. Com a Palavra Pela Ordem, Ver. Pastor Ewerton, felicitou to-
das as mulheres, ressaltou que é membro da Igreja do Evangelho Quadrangular, 
fundada por uma mulher Aimee Mc Pherson, nos Estados Unidos. Acrescentou que 
em seu meio religioso possui muitas mulheres com posições de destaque. Destacou 
a Min. Damares Alves como exemplo de empoderamento feminino. A Ministra criou 
o programa Brasil Para Elas, que auxilia no empreendedorismo feminino. Serão 
abertas mais de 23 casas das mulheres. Com decreto do Governo chamado de Mães 
do Brasil, sendo inseridas em trabalhos. Serão empregados 600.000.000,00 nessa 
pasta. Informou que a PMB, comunicou o credenciamento de mais seis creches da 
primeira infância, gerando mais de 200 vagas e o prefeito terá como prioridade a 
ampliação e as reformas das Escolas Municipais. Destacou a Casa da Mulher, local 
de amparo, que tem parcerias com entidade e também com a Polícia Militar e Civil. 
Esclareceu sobre a Casa de Passagem e a Casa Abrigo, ambas possuem particulari-

dades que foram levadas pela Del. Flávia Murta. Evidenciou que as mulheres vítimas 
de violência não ficam desamparadas, pois tem a Casa da Mulher, entidades, as 
policias e agora possui um convênio com hotéis para que dificulte ao agressor a 
localização da vitima. Concluiu que referente aos gastos com a educação, serão 
empregados nas escolas na prevenção do Covid-19. Informou que mais 4 escolas 
passarão por reformas a cada trimestre. Anunciou que apresentará todos os dados 
referente aos recursos empregados. Com a Palavra Pela Ordem, Vereador Prof. Fili-
pe, saudou a convidada Aline Maia, pelo papel que desempenha na educação, e na 
Sociedade, lutando pelos direitos das mulheres. Reforçou que o Sind-UTE, luta com 
o Governo Estadual pelo descumprimento da Lei Federal referente ao Piso Nacional 
da Educação. Reclamou da falta de diálogo por parte do Governo Estadual, pois ao 
invés de negociar com a categoria, judicializou a greve, sem nenhuma comunica-
ção. Afirmou que deve-se deixar de dizer que educação é gasto, e sim investimento. 
Reforçou que no Município não foi investido o que manda a Constituição, deixando 
de serem investidos 13.600.000,00. Mencionou ser péssima a gestão da PMB, não 
podendo culpar as aulas remotas, pois as escolas precisam de infraestrutura, inclu-
são digital. Contrapõe sobre o fato da Min. Damares ter sido reverenciada pelo Di-
reito das Mulheres sendo que todo recurso destinado as causas das mulheres em 
sua pasta, não foram investidos sequer 30% ao combate à violência. Citou sobre o 
projeto criado pelo Ver. Odair Ferreira, que foi derrubado com veto total. Finalizou 
dizendo que os vereadores não estão fazendo nenhum favor, mas sim políticas pú-
blicas.O Sr. Presidente agradeceu a presença de Almir, Presidente do Sindicato dos 
Servidores Municipais. De Gil, Vice- Diretor do SAS, dos membros do Sind- UTE e 
presença da Guarda Municipal. Solicitou que a secretária da Casa, envie um oficio 
ao Comandante da Guarda Municipal, para que ele possa disponibilizar uma equipe, 
sempre que possível para atender a Casa, devido ao horário de seu termino.SEGUN-
DA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h33 - Com a Palavra Pela Ordem, Ver. 
Donizete mencionou que a prefeitura ainda não foi notificada quanto a nota feita 
pelo Ministério Público quando as autuações da Guarda Municipal. Lembrou que a 
Guarda atua com convênios feitos através de decretos, dando autonomia de forma 
legal a ela. Reiterou que os agentes da Guarda Municipal estão sofrendo ameaças, 
após a divulgação de suas matriculas. Discorreu a respeito de uma matéria divulga-
da na presente data, dizendo que quem a produziu à fez de forma tendenciosa, 
colocando a população contra os agentes públicos. Com a Palavra Pela Ordem, Ver. 
Glauber Milagres agradeceu a família pelo apoio de sempre nos momentos difíceis. 
Parabenizou a mãe Joana pelo seu aniversario na data de hoje. Mencionou que se 
afastou por motivo de saúde por 90 dias, sem remuneração, estando ainda em 
tratamento. Mencionou está melhor psicologicamente podendo assim, reassumir 
seu mandato. Discorreu a respeito das noticias de que o Ministério Público estava 
investigando possíveis irregularidades nas eleições Municipais, e que ele junto ao 
Ver. Sandro Heleno, ganharam em primeira instancia a ação movidas contra eles. 
Mencionou se orgulhar do Ver. Diego, pelo trabalho prestado. Parabenizou ao Sr. 
Prefeito Carlo Du, pela troca do efetivo na Secretaria de Obras no Município, sendo 
agora melhor atendido.Com a Palavra Pela Ordem, Ver. Sandro Heleno, mencionou 
a vitória em primeira instancia, do mesmo e do Ver. Glauber na ação movida pelo 
Ministério Público. Discorreu que fez uma campanha simples, porém efetiva. Men-
cionou que é abençoado por Deus, estava desempregado, passando dificuldades e 
agora está aonde o povo o colocou. Discussão e Votação de Projetos - SEGUNDA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA - Proj. Lei nº. 
163/21 - Dispõe sobre a Política Municipal de Turismo, reorganiza o Conselho Muni-
cipal de Turismo – COMTUR e o Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR, e dá outras 
providências – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 22.02.2022 - Encerrada a dis-
cussão, foi CONCEDIDA VISTA AO VEREADOR ZEZINHO ANDRADA. -  Votar emen-
da de fls. 39 de autoria do Ver. Paulo José da Silva - Votar emenda de fls. 
42,43,47,48,52,56,57 de autoria do Ver. José Bonifácio de Andrada - Votar emenda 
de fls. 060, 063, 066, 069 de autoria do Ver. Filipe Luís dos Santos - Neste momen-
to, o Sr. Presidente, Vereador Nilton Cézar, encerrou a presente sessão às 21h05. 
Eu, Gabriela Aparecida Silva Paradela dos Reis, Redatora de Atas, lavrei a presente 
ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Se-
cretário. Presidente: Vereador Professor Nilton Cézar de Almeida - Secretário: Vere-
ador Professor Filipe Luís dos Santos.



Ltda. Obj . Prestação de serviços nas áreas de medicina do trabalho e saúde ocu-
pacional. Valor: R$ 5.802,00. Pedro Paulo Moreira Teles – Presidente da Comissão 
de Licitações.

Presidente: Carlos Augusto Soares do Nascimento

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA ÁREA
DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DA 

MANTIQUEIRA  - CODAMMA

EXTRATO DE CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 004/2022 - Processo nº: 006/2022 - Dispensa nº: 

002/2022 - O Consórcio de Desenvolvimento da Área dos Municípios da Microrre-
gião da Mantiqueira - CODAMMA torna público extrato do contrato nº 004/2022. 
Contratada: Gorgulho Medicina Ltda. Obj. Prestação de serviços nas áreas de me-
dicina do trabalho e saúde ocupacional. Valor: R$ 2.715,00. Pedro Paulo Moreira 
Teles – Presidente da Comissão de Licitações.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 002/2022 - Processo nº: 003/2022v - Dispensa nº: 
001/2022 - O Consórcio de Desenvolvimento da Área dos Municípios da Microrre-
gião da Mantiqueira - CODAMMA torna público extrato do contrato nº 002/2022. 
Contratada: Elisa Reis Maciel 10378141694. Obj. Prestação de Serviços de Apoio 
Administrativo ao Setor de Licitações. Valor: R$ 15.000,00. Pedro Paulo Moreira 
Teles – Presidente da Comissão de Licitações.
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