BARBACENA, QUINTA-FEIRA, 24 DE MARÇO DE 2022
Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

PODER EXECUTIVO

Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento

EXTRATO DE PORTARIA ASSINADA PELO
EXMO SR PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E
MOBILIDADE URBANA - SETRAM

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo,
em conformidade com a legislação em vigor, em especial com a Deliberação CIBSUS nº 3.277, de 10.10.2020; e na forma do artigo 26, inciso II, da Constituição do
Município de Barbacena; RESOLVE:

Secretário: Paulo Pereira do Carmo

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADES DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 005/2022
A Autoridade de Trânsito da Prefeitura Municipal de Barbacena, com fulcro no artigo 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 Empresa 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 multa por oitenta por cento do seu valor, na forma estabelecida pelo Artigo 284 do CTB.

PORTARIA Nº 23.232 - 1 – REVOGAR a designação dos membros da Comissão Especial de Oncologia Instituída e Fluxos de Regulação Pactuados, contida na Portaria
nº 22.607, de 18.03.2021. 2 – DESIGNAR, para compor a Comissão Especial de Oncologia Instituída e Fluxos de Regulação Pactuados, os seguintes membros: • Médico: João Ícaro Ferreira dos Reis, • Profissionais de nível superior da área da saúde:
Karen Naomi Nakada e Rosimara Zanetti, • Administrativos: Daniel Ramalho Dutra,
Junior Mateus Dias e Bruna Capristrano Braga. 3 – DISPOR que a presente Portaria
entra em vigor na data de sua publicação. Barbacena, 24 de março de 2022.
Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO - SEPLAN
Secretária: Tatiana Filardi de Campos

Ordem

Nro. AIT

Placa

Marca/Modelo

Data

1

I000002635

HOA0E18

M.BENZ/AXOR 2035 S

22/03/2022

Multa, por não identificação
do condutor infrator, imposta
à pessoa jurídica

2

I000002648

LOZ6H75

FIAT/SIENA HLX FLEX

22/03/2022

Multa, por não identificação
do condutor infrator, imposta
à pessoa jurídica

3

I000002663

NOV9040

VW/KOMBI FURGAO

22/03/2022

Multa, por não identificação
do condutor infrator, imposta
à pessoa jurídica

4

I000002650

LSD4364

FIAT/PALIO
ATTRACTIV 1.4

22/03/2022

Multa, por não identificação
do condutor infrator, imposta
à pessoa jurídica

5

I000002631

HNN2361

FIAT/UNO MILLE
ECONOMY

22/03/2022

Multa, por não identificação
do condutor infrator, imposta
à pessoa jurídica

6

I000002637

HOF2891

VW/MPOLO TORINO
U

22/03/2022

Multa, por não identificação
do condutor infrator, imposta
à pessoa jurídica

7

I000002670

NZY7826

HONDA/CG 150 FAN
ESI

22/03/2022

Multa, por não identificação
do condutor infrator, imposta
à pessoa jurídica

8

I000002644

KVO9413

RENAULT/SANDERO
PRI 16

22/03/2022

Multa, por não identificação
do condutor infrator, imposta
à pessoa jurídica

9

I000002661

MTX2B69

M.BENZ/ATEGO 2425

22/03/2022

Multa, por não identificação
do condutor infrator, imposta
à pessoa jurídica

10

I000002675

OLQ9697

FIAT/FIORINO FLEX

22/03/2022

Multa, por não identificação
do condutor infrator, imposta
à pessoa jurídica

11

I000002655

LSE3J92

VW/5.150 DRC 4X2

22/03/2022

Multa, por não identificação
do condutor infrator, imposta
à pessoa jurídica

12

I000002662

MVH2152

VW/FOX 1.6 PLUS

22/03/2022

Multa, por não identificação
do condutor infrator, imposta
à pessoa jurídica

13

I000002633

HNT0103

VW/SAVEIRO 1.6 CS

22/03/2022

Multa, por não identificação
do condutor infrator, imposta
à pessoa jurídica

14

I000002645

KWC9C3
6

HYUNDAI/HB20X 1.6A
1.6 A

22/03/2022

Multa, por não identificação
do condutor infrator, imposta
à pessoa jurídica

15

I000002639

ITN5992

TOYOTA/COROLLA
ALTIS20FX

22/03/2022

Multa, por não identificação
do condutor infrator, imposta
à pessoa jurídica

16

I000002628

HNB3277

VW/17.280 CRM 4X2

22/03/2022

Multa, por não identificação
do condutor infrator, imposta
à pessoa jurídica

17

I000002636

HOB6598

FIAT/UNO MILLE WAY
ECON

22/03/2022

Multa, por não identificação
do condutor infrator, imposta
à pessoa jurídica

18

I000002656

LTK9456

JEEP/COMPASS
LONGITUDE D

22/03/2022

Multa, por não identificação
do condutor infrator, imposta
à pessoa jurídica

19

I000002660

MTA8354

I/MO XCMG QY 70K

22/03/2022

Multa, por não identificação
do condutor infrator, imposta
à pessoa jurídica

20

I000002658

MFX2884

SR/METALESP
SILOCAR BT22

22/03/2022

Multa, por não identificação
do condutor infrator, imposta
à pessoa jurídica

21

I000002657

LUR4850

CHEVROLET/MONTA
NA LS

22/03/2022

Multa, por não identificação
do condutor infrator, imposta
à pessoa jurídica

22

I000002669

NYG5598

FIAT/STRADA

22/03/2022

Multa, por não identificação
do condutor infrator, imposta
à pessoa jurídica

23

I000002672

OLO0637

FIAT/UNO MILLE
ECONOMY

22/03/2022

Multa, por não identificação
do condutor infrator, imposta

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – PE 011/2022 – PRC 028/2022. OBJETO:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 01
(um) gerador de energia elétrica de 50kva trifásico, incluindo transporte, instalação,
materiais e acessórios para o seu funcionamento, para uso emergencial no funcionamento da ETE Retiro das Rosas. Abertura: 07/04/2022 – Horário: 09:00h. Informações: https://bllcompras.com; licitacao@barbacena.mg.gov.br - Marcos Vinícius
do Carmo – Diretor de Licitações.

ERRATA
No Extrato de Alteração de Gestor – Extrato de Contrato de Aquisição nº 023/2022
publicado no e-DOB - Diário Oficial do Município de Barbacena no dia 23.03.2022,
onde se lê “Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana-SETRAM”, leia-se
“Secretaria Municipal de Obras Públicas- SEMOP”.

EXTRATO DE CONVÊNIO
Extrato do Convênio de Cooperação Técnica, Material e Financeira 024/2022 - Partes: Município de Barbacena – CNPJ 17.095.043/0001-09 e Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – EPAMIG, vinculada à Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, CNPJ: 17.138.140/0001-23.
Objeto: O presente convênio tem por objetivo estabelecer as condições básicas
e indispensáveis à viabilização de uma cooperação técnica, material e financeira
entre as Convenentes, visando à implementação e desenvolvimento da pesquisa
agropecuária no Município, dentro dos Programas Estaduais de Pesquisa da EPAMIG
e outras demandas da região, especialmente Floricultura, Bovinocultura. Fruticultura, Hortaliças não convencionais e Laticínios, para um melhor aproveitamento das
propriedades rurais, das características do solo, do clima, dos recursos hídricos e da
localização geográfica, buscando novas alternativas para a geração de emprego e
melhoria da renda familiar com atuação harmônica e sem intuito lucrativo, conforme detalhado no Plano de Trabalho. Vigência: 31/12/2024.Data de assinatura: 23
de março de 2022.Valor: R$ 61.200,00 (Sessenta e um mil e duzentos reais) - Assinam: Pelo Município de Barbacena, Carlos Augusto Soares do Nascimento, Prefeito
Municipal, e Nilda de Fátima Ferreira Soares, Presidente da Empresa de Pesquisa
Agropecuária de Minas Gerais – EPAMIG.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÕES
PREFEITURA DE BARBACENA – Aviso de Homologação - PE 006/2022 - PRC
008/2022- OBJETO: aquisição de coletes balísticos para atendimento das atividades da Guarda Municipal de Barbacena. Licitante Vencedor KALESI COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS EIRELI – ME , inscrito no CNPJ sob nº 21.690.964/0001-89.
Lote único. Valor total R$ 71.400,00 (setenta e um mil e quatrocentos reais ). ;Homologação: 23/03/2022. Carlos Augusto Soares do Nascimento. Prefeito Municipal.
SAS – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 – PROCESSO Nº 009/2022 – Objeto:
Contratação de serviço de locação de 2 (dois) servidores de dados e 2 (dois) no
-breaks para uso do SAS. Vencedor do lote único pelo valor total descrito: ZS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 31.116.076/0001-00 – Lote 01: R$ 128.400,00.
Homologado em 21/03/2022. Daniel Salgarello – Diretor Geral do SAS.
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Hora

Local da Infração

Infração

18

I000002656

LTK9456

JEEP/COMPASS
LONGITUDE D

22/03/2022

Multa, por não identificação
do condutor infrator, imposta
à pessoa jurídica

19

I000002660

MTA8354

I/MO XCMG QY 70K

22/03/2022

Multa, por não identificação
do condutor infrator, imposta
à pessoa jurídica

20

I000002658

MFX2884

SR/METALESP
SILOCAR BT22

22/03/2022

Multa, por não identificação
do condutor infrator, imposta
à pessoa jurídica

21

I000002657

LUR4850

CHEVROLET/MONTA
NA LS

22/03/2022

Multa, por não identificação

22

I000002669

NYG5598

FIAT/STRADA

22/03/2022

Multa, por não identificação
do condutor infrator, imposta
à pessoa jurídica

PODER LEGISLATIVO

23

I000002672

OLO0637

FIAT/UNO MILLE
ECONOMY

22/03/2022

Multa, por não identificação
do condutor infrator, imposta
à pessoa jurídica

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA

24

I000002673

OLO0637

FIAT/UNO MILLE
ECONOMY

22/03/2022

Multa, por não identificação
do condutor infrator, imposta
à pessoa jurídica

25

I000002674

OLO0637

FIAT/UNO MILLE
ECONOMY

22/03/2022

Multa, por não identificação
do condutor infrator, imposta
à pessoa jurídica

26

I000002666

NYB6777

I/FORD EDGE V6

22/03/2022

Multa, por não identificação
do condutor infrator, imposta
à pessoa jurídica

27

I000002667

NYC3175

HONDA/CG150 FAN
ESDI

22/03/2022

Multa, por não identificação
do condutor infrator, imposta
à pessoa jurídica

28

I000002627

HMW864
1

VW/GOL 1.0

22/03/2022

Multa, por não identificação
do condutor infrator, imposta
à pessoa jurídica

29

I000002659

MPR5780

M.BENZ/CAMINHAO

22/03/2022

Multa, por não identificação
do condutor infrator, imposta
à pessoa jurídica

30

AG04595983

PVE5517

VW/UP TAKE MA

16/02/2021 14:44:34

31

I000002638

HTA5A53

TOYOTA/COROLLA
XLI16VVT

22/03/2022

Multa, por não identificação
do condutor infrator, imposta
à pessoa jurídica

32

I000002664

NXY7553

FIAT/UNO VIVACE 1.0

22/03/2022

Multa, por não identificação
do condutor infrator, imposta
à pessoa jurídica

33

I000002626

HMR9292

TROLLER/T4 TDI 3.0

22/03/2022

Multa, por não identificação
do condutor infrator, imposta
à pessoa jurídica

34

I000002630

HNH6659

YAMAHA/FACTOR
YBR125 K

22/03/2022

Multa, por não identificação
do condutor infrator, imposta
à pessoa jurídica

35

I000002646

KXE9A25

FIAT/MOBI LIKE

22/03/2022

Multa, por não identificação
do condutor infrator, imposta
à pessoa jurídica

36

I000002647

LAV1184

GM/KADETT GL

22/03/2022

Multa, por não identificação
do condutor infrator, imposta
à pessoa jurídica

37

I000002671

OKD2646

SR/LIBRELATO
BTLOENCR 3E

22/03/2022

Multa, por não identificação
do condutor infrator, imposta
à pessoa jurídica

38

I000002642

KPI7680

VW/24.280 CRM 6X2

22/03/2022

Multa, por não identificação
do condutor infrator, imposta
à pessoa jurídica

39

I000002665

NYA7218

FIAT/FIORINO FLEX

22/03/2022

Multa, por não identificação
do condutor infrator, imposta
à pessoa jurídica

40

I000002641

JLL2914

M.B./M.BENZ L 1516

22/03/2022

Multa, por não identificação
do condutor infrator, imposta
à pessoa jurídica

41

I000002629

HNG2757

CHEVROLET/MONTA
NA LS

22/03/2022

Multa, por não identificação
do condutor infrator, imposta
à pessoa jurídica

do condutor infrator, imposta
BARBACENA, QUINTA-FEIRA,
24 DE MARÇO DE 2022
à pessoa jurídica

RUA 13 DE MAIO,
375

Presidente: Nilton Cézar de Almeida

ATAS
ATA 090/2021 - 075ª Sessão Ordinária – 23.12.2021 – 1º Período – 1º Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior. Secretário: Vereador Odair José Ferreira. Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 15h. Tu nos guardarás, SENHOR;
desta geração nos livrarás para sempre. Salmos 12:7. I - Leitura e Discussão das
Atas. - Ata n°. 088/2021 – Aprovada por unanimidade. - Ata n°. 089/2021 – Aprovada por unanimidade. II – Leitura da Correspondência e Comunicações: - Não houve.
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 15h05 Discussão e Votação de
Projetos a) REDAÇÃO FINAL – PROJETO DE LEI 1) Proj. Lei nº. 130/21 – Estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do
Município de Barbacena para o exercício de 2022 e dá outras providências – Aut.
Executivo. Assim, após discussão e votação o presente projeto foi APROVADO PELA
UNANIMIDADE DOS PRESENTES. a) REDAÇÃO FINAL – PROJETO DE LEI 1) Proj.
Lei nº. 046/21 - Regulamenta no Município de Barbacena o uso compartilhado
do espaço dos empreendimentos autorizados a sediar múltiplas empresas, quais
sejam, escritório virtual, coworking, business center, centro de negócios, escritório
inteligente, centro de apoio, escritório terceirizado ou congênere, cozinhas compartilhadas e dá outras providências – Aut. Mesa Diretora da Câmara. Assim, após
discussão e votação o presente projeto foi APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS
PRESENTES. 2) Proj. Lei nº. 164/21 – Autoriza edificação de monumento no município de Barbacena-Minas Gerais e dá outras providências – Ver. Flávio Maluf
Caldas. Assim, após discussão e votação o presente projeto foi APROVADO PELA
UNANIMIDADE DOS PRESENTES. b) REDAÇÃO FINAL – PROJETO DE RESOLUÇÃO.
1) Proj. Resolução nº. 011/21 – Autoriza celebração de convênio entre a Câmara
Municipal de Barbacena e o Banco Cooperativo Sicredi S.A– Aut. Mesa Diretora da
Câmara. Assim, após discussão e votação o presente projeto foi APROVADO PELA
UNANIMIDADE DOS PRESENTES. c) PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO
DE LEI 1) Proj. Lei nº. 141/21 – Institui a Campanha Agosto Lilás no município de
Barbacena – Aut. Ver. Sandro Heleno da Silva Carvalho. Assim, após discussão e
votação o presente projeto foi APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES.
2) Proj. Lei nº. 155/21 – Torna Obrigatória a afixação de cartaz com mensagem
educativa nos locais que menciona– Ver. Odair José Ferreira. Durante as discussões
pelo vereador Professor Felipe foi requerida vista do presente projeto de lei, sendo
a mesma concedida nesta oportunidade. VISTA CONCEDIDA AO VEREADOR PROFESSOR FELIPE. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES – HORÁRIO:
15h20 Com a palavra como orador inscrito o vereador Orlando José Garcia informou
que a rodoviária está “caindo”, ocorrendo risco de uma tragédia, além de ausência de segurança à noite, cobrando uma ação do Executivo. Com a palavra como
orador inscrito o vereador Sandro Heleno agradeceu aos vereadores pelo apoio
aos projetos de sua autoria, deixando um feliz natal e próspero ano novo a todos.
Com a palavra como orador inscrito o vereador Professor Felipe destacou alguns
problemas que estão ocorrendo em relação ao FUNDEB, tanto no Estado, quanto
no Município, solicitando transparência na aplicação desses recursos. Com a palavra como orador inscrito o vereador Ewerton Horta agradeceu a todos pelo apoio
nos trabalhos no último ano, destacando que foi uma honra ter sido o primeiro Pastor Evangélico Presidente da Câmara Municipal de Barbacena, agradecendo desde
já toda a equipe e aos colegas vereadores. Destacou ainda os projetos desenvolvidos no ano de 2021 a frente da Presidência que foram de suma importância para
o Município, dentre eles, o concurso público, a implementação do CAC (Centro de
Atenção ao Cidadão), a implementação da Escola do Legislativo, a digitalização de
todos os documentos da Casa, dentre outros. Deixou ao final seus agradecimentos
a todos os servidores da Casa que auxiliaram nos projetos, deixando um abraço
especial a Igreja do Evangelho Quadrangular, que também auxiliou nos projetos
desenvolvidos no ano de 2021. Não havendo mais oradores inscritos e nada mais
havendo a tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão às 15h33 e
eu Raphael Almeida Pereira de Souza lavrei a presente ata que após lida e aprovada
será assinada pelo Presidente e pelo Secretário. Presidente: Vereador Ewerton José
Duarte Horta Júnior. Secretário: Vereador Odair José Ferreira.

Dirigir veículo manuseando
telefone celular

Barbacena, 24 de Março de 2022.
Paulo Pereira do Carmo
Autoridade Municipal de Trânsito

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SAS
Diretor: Daniel Salgarello

EXTRATO DE PORTARIA
O Diretor-Geral do Serviço de Água e Saneamento (SAS), no uso das atribuições do
seu cargo, nos termos da Lei 8.666/1993 e do artigo 2º, inciso V da Lei Municipal nº
4.332/2010, e considerando as informações que lhes foram remetidas, RESOLVE:

ATA 007/2022 - 002ª Sessão Solene – 07.03.2022 – 1º Período – 2º Ano da Legislatura - SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
Aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às 20h05, sob a
presidência do vereador Nilton Cézar de Almeida, reuniu-se solenemente a Câmara
Municipal para a Sessão comemorativa ao Dia Internacional da Mulher, de acordo
com os dispositivos da lei municipal 4029/2007, modificada pela lei municipal
4554/2014. Na abertura dos trabalhos, o Mestre de Cerimônias, registrou as autoridades presentes, Dr. Alexsander Soares Diniz, chefe do 13º Departamento de Polícia
Civil de Barbacena, Dr. Saulo do Prado Rodrigues, delegado regional de Barbacena,
Luciano Resende Mello, diretor geral da Câmara Municipal de Barbacena e da Professora Alessandra Rosa, representando o Deputado Federal Reginaldo Lopes e o
Deputado Estadual Cristiano Silveira . Convidou o Sr. Presidente da Casa, vereador
Nilton César, a adentrar ao plenário e ocupar a Mesa de Honra, para a abertura
oficial da solenidade. O Sr. Presidente convidou em seguida o vereador Odair Ferreira, para que lesse um versículo bíblico, conforme o regimento da câmara. “Pois eu

PORTARIA Nº 032/2022 - Art. 1º. Instaurar Processo Sancionador 03/2022, em
face à empresa I. S. EIRELI, para apurar possíveis descumprimentos na ARP 055/
SAS/2020, conforme solicitação do gestor. Art. 2º. A apuração será conduzida pela
Comissão Sancionadora, instituída pela Portaria nº 145/2021, de 06 de maio de
2021.Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga as
disposições contrárias. Barbacena, 24 de março de 2022.Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.
Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito
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BARBACENA, QUINTA-FEIRA, 24 DE MARÇO DE 2022
sei os planos que tenho para vocês”, declara o senhor, ”planos para o bem-estar e
não para o mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança”. (Jeremias 29:11). Solicitou que todos ficassem de pé, para que acompanhassem o Hino Nacional. O
Mestre de Cerimônias, convidou ao palco, o projeto Batucada Barbacena. Logo após
a apresentação, convidou o vereador Nilton, Presidente da Câmara a se posicionar
no dispositivo de destaque, trazendo consigo a sua homenageada a Senhora Fausta
Maria de Carvalho, , nascida em 18 de novembro de 1981, em Barbacena. Filha de
Arthur de Carvalho e Efigênia Cupertina de Carvalho. Seu pai é funcionário público
aposentado da Guarda Municipal de Barbacena e sua mãe trabalhou no comércio da
cidade por muitos anos e hoje está aposentada. Mãe da jovem estudante de Biomedicina, Marianne de Carvalho Martins Carneiro, de 20 anos. Fausta é professora
efetiva de Língua Portuguesa na Rede Estadual de ensino e leciona desde 2009.
Começou seu trabalho como protetora de animais em 2014 quando resgatou a
primeira cachorrinha doente em frente ao seu local de trabalho. Hoje, conta com 65
animais resgatados de maus tratos e abandono, animais que são tratados, castrados, vacinados e encaminhados para adoção responsável. É muito realizada profissionalmente e o trabalho voluntário como protetora de animais a faz se sentir uma
pessoa melhor, pois valoriza todo o tipo de vida. Convidou para adentrar e ocupar o
dispositivo de destaque, o vereador Odair Ferreira, com sua homenageada a senhora Jovita Ismene da Silva, mais conhecida como Dona Joana. Nasceu na cidade de
Alto Rio Doce, no dia 20 de Janeiro de 1913. Conviveu com seus pais e 6 irmãos
durante 20 anos. Ambos não foram alfabetizados, devido às dificuldades, e assim
trabalharam em lavoura. Aos 21 anos decidiu vir à cidade de Barbacena em busca
de novas oportunidades de emprego. Trabalhou em algumas. casas de família e
assim conheceu seu companheiro José Gustavo, com quem viveu 40 anos juntos no
bairro Caiçaras. Tiveram 5 filhos e ficou viúva há 35 anos atrás. Sempre foi muito
guerreira. Ajudou a criar alguns de seus netos e todo seu esforço e carisma fez com
que se tornasse muito queria por todos. Hoje, com seus 109 anos de vida, dona
Joana possui 17 netos, 33 bisnetos e 1 tataraneto. Vive agora no bairro Vilela, com
sua filha Rosinha e seus 3 netos. Continua sempre carismática, lúcida e com o
sorriso que carregou durante toda sua jornada, principalmente quando escuta as
músicas do Eduardo Costa, em que os olhos até brilham. Convidou para adentrar e
ocupar o dispositivo de destaque o vereador Filipe Luís, com sua homenageada a
senhora Bianca Franciane da Cruz, mulher, negra, trabalhadora da educação, sindicalista. Defensora das causas sociais, atua no Sind-UTE, na Frente Popular pelos
Direitos e na Consulta Popular - Um passo à Frente. Diante da crise política e econômica que vivenciamos, Bianca afirma que ficam evidentes os vários ataques aos
direitos da classe trabalhadora e da população em geral, principalmente aos direitos
das mulheres, dos negros, e das populações em situação de vulnerabilidade social.
Neste sentido a luta se faz diária e cada vez mais urgente. Convidou para adentrar
e ocupar o dispositivo de destaque o vereador José Donizete de Medeiros, com sua
homenageada a senhora Tatiana Filardi de Campos, filha de José Jovelino Amâncio
de Campos e Enilce Maria Filardi e tem duas irmãs. Estudou, a maior parte da vida,
em escola pública, em especial o Colégio Estadual Professor Soares Ferreira
1990/1997. Cursou Administração de Empresas entre 1999/2000, porém decidiu
fazer Direito, a partir de 2001. Ingressou na carreira pública em 2012 e em Janeiro
de 2017 entrou em exercício no cargo efetivo de Analista Administrativo, concursada da Prefeitura Municipal de Barbacena. Hoje, Tatiana Filardi de Campos ocupa o
cargo em comissão de Secretária de Planejamento e Gestão. Convidou para adentrar e ocupar o dispositivo de destaque o vereador Paulinho do Gás, com sua homenageada a senhora Maria das Dores Pamplona Amaral, nasceu em Alto Rio Doce,
em 05 de agosto de 1966. É mãe de 2 filhos e avó de 2 netos. Há 35 anos iniciou
sua trajetória em Barbacena, no bairro Santo Antônio. Nessa caminhada, trabalhou
na escola Estadual José Moreira dos Santos que foi municipalizada para a Escola
Municipal Maria do Rosário. Por lá trabalhou 5 anos, para ajudar o marido Márcio no
sustento da família. Por 25 anos, foi comerciante no bairro Santo Antônio. Em 2005,
voltou a trabalhar na Escola Estadual Professor João Anastácio em que permaneceu
por 9 anos como Auxiliar de Secretaria. Devido a um problema de saúde, foi afastada e se aposentou em seguida. Ao se aposentar, começou a se envolver na comunidade. Foi convidada para ser secretária da Associação do bairro e percebeu as
dificuldades da entidade. Ainda, em 2005, com o falecimento do meu esposo, assumiu toda a responsabilidade na educação e sustento dos filhos. É uma mulher
guerreira, prestativa e no dia a dia gosta de ajudar a todos. Apesar das lutas e dificuldades da vida, é uma mulher feliz e que adora dançar um forró. Convidou para
adentrar e ocupar o dispositivo de destaque o vereador Flávio Maluf, com sua homenageada a senhora Maria Lúcia de Faria Pupo Nogueira é filha de José Henriques
de Faria e Zulmira Gama Faria. Casada há 47 anos com o ex-professor da Unipac e
advogado militante em Barbacena, Francisco José Pupo Nogueira. Maria Lúcia de
Faria Pupo Nogueira é professora aposentada, tendo trabalhado por trinta anos na
Escola Estadual Bias Fortes, terminando como diretora da escola, através de concurso e eleição. Atualmente é voluntária na “Associação Promoção e Vida”, situada
no bairro Monte Mário, cujo objetivo é atender a comunidade daquele local, onde já
presidiu tal instituição por dois anos e atualmente faz parte da diretoria, como tesoureira. Maria Lúcia de Faria Pupo Nogueira tem a alegria de dizer que é mãe de
dois filhos - Francisco Filho e do saudoso Thiago Faria Pupo Nogueira, bem como
ser avó da pequena e saudosa Helena Gava de Faria. Hoje, Dona Lucinha, como é
conhecida pelos amigos, vive com muita fé em Deus, no colo de Maria, vivendo na
graça de Deus um dia de cada vez. Convidou para adentrar e ocupar o dispositivo
de destaque o vereador Diego, com sua homenageada a senhora Cássia Fernanda
de Carvalho, Cabo da policia militar há 13 anos, bacharel em direito formada pela
Universidade Presidente Antônio Carlos, pós graduada em direito militar. Cássia é
filha da fonoaudióloga Inácia Aparecida Ribeiro de Carvalho e do Sargento PM Marco Antônio de Carvalho, e mãe da jovem Maria Fernanda de Carvalho Delben. A
Cabo Cassia representa a luta da mulher por sua dignidade e independência, e representa também a luta contra as injustiças. Cumpre com maestria o seu papel de
mãe, dividindo-se entre suas obrigações de casa, e as escalas de 13 anos de traba-

lho fora do seu domicílio, sempre no serviço operacional, atividade fim da polícia
militar de Minas Gerais. Já desempenhou funções em grupos Táticos, patrulhas de
operações, base comunitária móvel, e patrulhas de atendimento comunitário, tendo
trabalhado por bons anos na mesma viatura de polícia que o vereador que a homenageia, e muito o orgulha da oportunidade de prestá-la essa homenagem. Convidou
para adentrar e ocupar o dispositivo de destaque o vereador Zezinho Andrada, com
sua homenageada a senhora Lazara E. Mont’Alvão do Prado, a conhecida Lazara
Prado e também a “Lazara do BQ”. Filha de um distinto casal, Antônio e Wanilda
Prado, ele conhecido como diácono Prado, dedicado às obras sociais e os trabalhos
da Matriz da Piedade. Ela nasceu em Ponte Nova (MG), mas é uma barbacenense
de coração. Graduada em direito pela Unipac, atuou como bancária, mas optou pelo
comércio e desde o final dos anos 80, administra com desenvoltura sua loja intitulada “Jully Presentes”, instalada no BQ Shopping. Com seu estilo reservado, mas
dócil, é sempre referência no BQ e na CDL/Barbacena, com seu olhar de visão e
agindo em sintonia com os demais condôminos e associados. Ela é casada com
Marcos Pissolati e mãe de três filhos; Tiago, Saulo e Lucas, integrantes de valores
morais e éticos na sociedade. Convidou para adentrar e ocupar o dispositivo de
destaque o vereador José Newton, com sua homenageada a senhora FLÁVIA MARA
CAMARGO MURTA é Bacharel em Direito pela Universidade Presidente Antônio Carlos, Pós-Graduada em Direito Público pela UNIGRANRIO, Pós-Graduada em Direito
Privado pela UNIGRANRIO. Não só em Barbacena, mas em toda Minas Gerais,
FLÁVIA MARA CAMARGO MURTA é conhecida como a Dra. Flávia, Delegada de Polícia Civil que tem forte trabalho na defesa das mulheres. Tem em seu currículo
inúmeros cursos, formações e homenagens, pelo seu trabalho na Polícia Civil de
Minas Gerais. Convidou para adentrar e ocupar o dispositivo de destaque o vereador
Carlinhos Playboy, com sua homenageada a senhora Carina Leandra da Silva nasceu em 23 de abril de 1979, trabalha há 20 anos no posto de saúde de pinheiro
grosso como agente de saúde, contribuindo com o bem-estar de toda a comunidade, além disso, é membro da Associação Comunitária dos moradores de Pinheiro
Grosso. Promove todos os anos, projetos como o “Natal das crianças solidário” que
arrecada brinquedos e roupas que são doadas para as crianças da Comunidade.
Também promove eventos em prol da educação, desenvolvimento social, orientação e promoção a saúde. Convidou para adentrar e ocupar o dispositivo de destaque o vereador Pastor Ewerton, com sua homenageada a senhora Jacqueline Fonseca de Paula é servidora efetiva da Câmara Municipal de Barbacena. Graduada em
Administração e Ciências Contábeis pela Unipac. É pós-graduada em MBA Executivo
em Administração e Gestão Pública, pela Universidade Nacional de Brasília. Atualmente cursa Direito pelo Centro Educacional Aprendiz. Convidou para adentrar e
ocupar o dispositivo de destaque o vereador Zé Malão, com sua homenageada a
senhora Maria Inês Ferreira Furtado nasceu na comunidade do Faria, em 1953, no
sítio Bela Vista, onde morou até o seus 19 anos, quando se casou com Otávio Furtado. Desde então, mora em Barbacena, no bairro Vilela. Tem 4 filhos e 6 netos.
Cuidou, com muito carinho, de sua mãe, que faleceu em 2003. Maria Inês Ferreira
Furtado trabalhou como empregada doméstica, até se aposentar. É uma mulher
guerreira e querida por seus familiares amigos, vizinhos e pela comunidade do
bairro Vilela e região. Convidou para adentrar e ocupar o dispositivo de destaque o
vereador Roberto da Farmácia, com sua homenageada a senhora Maria Conceição
das Chagas, residente do bairro Nossa Senhora Aparecida, trabalha em Barbacena
com material reciclado, há 05 anos. Ela recolhe os materiais e os leva para casa.
Chegando lá, os separa e o caminhão do deposito de reciclagem do Ipanema busca
em sua casa, os materiais devidamente separados. Maria Conceição começou esse
trabalho pelo incentivo de seu neto e, com isso, gostaria de agradecê-lo e agradecer
também a todos os lojistas de Barbacena pelo apoio de sempre, pois sem eles ela
não conseguiria fazer esse trabalho. Convidou para adentrar e ocupar o dispositivo
de destaque o vereador Sandro Heleno, com sua homenageada a senhora Marly
Maria de Santana nasceu em 1945 e é natural de Ressaquinha. É casada com José
Machado de Santana, popularmente conhecido como Baiano do Radiador. É mãe de
Rosemary e Edmar. Marly dedicou grande parte de sua vida à Igreja Católica Apostólica Romana e aos movimentos sociais. Foi ministra da Eucaristia e coordenadora
do grupo de oração Rosa de Saron, na Paróquia São Pedro e São Paulo, fazendo um
belo trabalho. O mestre de cerimônia solicitou a todas as homenageadas e aos vereadores que se dirigissem ao dispositivo de destaque para que fosse feito uma foto
oficial. Convidou o orador oficial da noite, vereador Professor Filipe Luís dos Santos
para falar às homenageadas e aos presentes. Com a palavra o vereador Filipe fez o
discurso que segue na íntegra: ” Boa noite a todas e todos. Coube a mim, a honra
ser o orador dessa sessão solene, que visa homenagear as mulheres que se destacam em suas diversas atividades no Município de Barbacena. Lamento o fato que a
sub-representação feminina nas Casas Legislativas seja evidente já que não temos
sequer uma mulher representante eleita nessa Casa. Por isso venho aqui fazer uma
breve reflexão á cerca do 08 de março, o Dia Internacional da Mulher. O dia internacional da Mulher existe, enquanto data comemorativa como resultado da luta das
mulheres por meio de manifestações, greves, comitês etc. Essa movimentação politica ao longo do século XX deu importância para o 08 de março como uma momento de reflexão e de luta. A construção desta data está relacionada a uma sucessão
de acontecimentos. Uma primeira historia que ficou muito conhecida como fundadora desse dia, narra que em 08 de março de 1857, 129 operárias morreram carbonizadas em um incêndio, ocorrido nas instalações de uma fábrica têxtil na cidade de
Nova Iorque. Essa historia contudo é falsa, e por isso o 08 de março não está ligado
a ela. Existe no entanto outra historia que remonta o incêndio que de fato aconteceu em Nova Iorque, no dia 25 de março de 1911. Essa historia é considerada um
dos marcos para o estabelecimento do dia das mulheres, as causas desse incêndio
foram as péssimas instalações elétricas, associadas a composição do solo, das repartições da fábrica e a grande quantidade de tecido presente no recinto o que
serviu de combustível para o fogo. O acontecimento em Nova Iorque é significativo,
pois evidenciou a precariedade no trabalho no contexto da Revolução Industrial,
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isso no entanto não pode apagar a influencia da luta operaria dos movimentos políticos organizados pelas mulheres. Sendo assim é importante afirmar que o dia
Internacional da Mulher não foi criado por influencia de uma tragedia mas sim por
décadas de engajamento político das mulheres e pelo reconhecimento de sua causa. A mobilização política de mulheres trabalhadoras contra a desigualdade de gênero no âmbito profissional foi uma das grandes influencias para o 08 de março. Em
1910 na cidade de Copenhagen Noruega, ocorreu o 2 Congresso Internacional de
Mulheres Socialistas, que foi apoiado pela Internacional Comunista, nesse evento
Clara Zetkin, membro do Partido Comunista Alemão, propôs a criação de um Dia
Internacional da Mulher, sem entretanto estipular uma data especifica. Essa proposta era fruto tanto do feminismos que ascendia naquela época, quanto outros movimentos que na época se desenvolviam. E aqui cabe a ressalva de que feminismo
não é apenas sobre empoderamento individual e nem pra vender camiseta. Feminismo é uma luta coletiva, Clara Zetkin era engajada com campanhas que defendiam os direitos das mulheres no âmbito trabalhista. Sua proposta visava possibilitar que o movimento operário pudesse dar maior atenção a causa das mulheres
trabalhadoras. O incêndio de 1911 viria a ser sugerido nos Estados Unidos como dia
simbólico das mulheres tal como sugerido por Clara Zetkin. A maioria dos movimentos reivindicavam melhorias nas condições de trabalho nas fábricas e por conseguinte a concessão de direitos trabalhistas e eleitorais entre outros para as mulheres. Vários protestos e greves já ocorriam na Europa e nos Estados Unidos desde a
segunda metade do século XIX. Movimento feminista e as demais associações de
mulheres capitalizaram essas manifestações de modo a enquadra-las por vezes a
sua agenda. Foi o que aconteceu em 08 de março de 1917 na Rússia, as mulheres
trabalhadoras do setor de tecelagem entraram em greve no dia 08 de março e reivindicaram a ajuda dos operários do setor de metalurgia. Essa data entrou para a
historia como um grande feito de mulheres operárias, portanto o dia Internacional
da Mulher, não é um dia voltado simplesmente a homenagens triviais as mulheres,
mas diz respeito a um convite a reflexão referente como a nossa sociedade as trata.
Essa reflexão vale tanto para o campo do convívio afetivo, familiar e social quanto
para as questões relacionadas ao mercado de trabalho. No Brasil algumas datas
chamam a atenção, o acesso ao ensino superior só é permitido as mulheres em
1879, o voto feminino instituído em 1932, somente em 1962 as mulheres deixaram
de precisar da autorização dos maridos para trabalhar, em 1977 a lei do divorcio é
aprovada e somente em 1988 a Constituição Federal passa a reconhecer mulheres
como iguais aos homens. Em 2006 a lei Maria da Penha é sancionada e em 2015 é
aprovada a lei do feminicídio. Atualmente a sub-representação política é evidente,
apenas 15% da Câmara Federal e 12% do Senado são ocupados por mulheres. Nas
eleições de 2020 mais de 900 municípios não tiveram sequer uma vereadora eleita,
incluindo o nosso. E quando são eleitas, sofrem com o machismo, assedio moral e
até sexual por parte dos parlamentares, como o caso da Deputada Estadual de São
Paulo Isa Penna ou a Deputada Federal Maria do Rosário que ouviu de um deputado da época que não a estupraria, porque a mesma não merece. A única Presidente eleita do pais, foi retirado do cargo sem cometer crimes. Não poderia deixar de
citar aqui a vereadora Marielle Franco, assassinada em 14 de março de 2018, simplesmente por ser quem era, mulher, preta, pobre, favelada e que não aceitava ser
interrompida. Inúmeros estudos comprovam que ainda hoje as mulheres sofrem
com a desigualdade no mercado de trabalho em relação aos homens. A presença
das mulheres no mercado de trabalho ainda é menor que as dos homens, uma vez
que dados de 2018 apontam que no mundo, apenas 48% da mulheres maiores de
15 anos estão empregadas, para os homens esse numero é de 75% segundo a
Organização Internacional do Trabalho. As mulheres ainda sofrem prejuízos no mercado de trabalho por engravidarem, uma vez que o número de mulheres que abandonam o seu trabalho por conta de seus filhos chegam a 30% enquanto que somente 7% dos homens abandonam seus empregos pelo mesmo motivo, segundo
pesquisa apresentada pelo site de empregos CATHO. Para agravar essa situação,
metade das mulheres que engravidam perdem seus empregos quando retornam da
licença maternidade segundo estudos da organização Getúlio Vargas. E ainda em
pleno século XXI existem aqueles que defendem que mulheres devem ganhar menos, simplesmente por poderem engravidar. Isso inclusive é uma realidade no Brasil, pois as mulheres recebem em média 20% menos que os homens segundo o
IBGE. Todas essas estatísticas demonstram quanto o preconceito de gênero prejudica as mulheres no mercado de trabalho, as mulheres no entanto não tem sua vida
somente prejudicadas somente no mercado de trabalho, uma vez que a violência de
gênero, o abandono que muitas sofrem de seu parceiro durante a gravidez e os
assédios são realidades que muitas mulheres sofrem. 08 de março é um dia para a
reflexão a respeito de toda desigualdade e a violência que as mulheres sofrem no
Brasil e no mundo. É um momento para combater o silenciamento que existe e
normaliza a desigualdade e a violência sofridas pelas mulheres além de ser um
momento para repensar atitudes e tentar construir uma sociedade sem desigualdade e preconceito de gênero. Aproveito a ocasião para convidar a todas e todos para
a marcha das Elzas amanhã ás 17h na Praça do Rosário que é um grito de resistência de todas as mulheres contra essa situação que nos encontramos. Boa noite a
todas e todos, muito obrigado”. Para falar em nome das homenageadas, convidou
Bianca Franciane da Cruz. Com a palavra Bianca, fez o discurso que segue na íntegra: ” Boa noite, Primeiramente eu gostaria de agradecer o convite da Câmara para
participar dessa sessão solene, agradecer especialmente o mandato do vereador
Filipe pela confiança e parceria nas mobilizações em torno das pautas das mulheres.
Agradeço também aos movimentos organizados de mulheres de Barbacena e a
Frente Popular pelos Direitos, que me ajudaram na elaboração desse texto e me
motivam a ocupar esses espaços de representatividade. Me chamo Bianca Franciane, sou trabalhadora da educação na rede pública estadual. Peço a atenção de vocês para refletirmos um pouco sobre essa data tão importante para as mulheres no
mundo, que é o 8 de março. O dia internacional das mulheres costuma ser uma

data de homenagens (como esse momento que estamos vivenciando agora), mas
é importante lembrarmos que essa é uma data que marca também a história de
luta das mulheres contra o machismo e por direitos básicos. É uma data de mobilização, de reação a uma séria de condições nas quais as mulheres estiveram submetidas, que as colocavam em um lugar inferior na sociedade. O primeiro registro
sobre a data nos remete a 1910. Durante a II Conferência Internacional das Mulheres que ocorreu na Dinamarca, (vou fazer uma observação que alguns pontos aqui
vão estar parecidos com o texto do Filipe, mas a gente não se consultou, são pontos
importantes e então eu vou dar prosseguimento) em que uma grande feminista
alemã, Clara Zetkin, propôs que as trabalhadoras de todos os países organizassem
um dia especial das mulheres, cujo primeiro objetivo seria promover o direito ao
voto feminino. No ano seguinte, em 25 de março, ocorreu um incêndio numa fábrica de tecidos em Nova York, que matou 146 trabalhadores, sendo 125 mulheres. A
tragédia fez com que a luta das mulheres operárias dos Estados Unidos, coordenada pelo sindicato de Mulheres da Indústria Têxtil, crescesse ainda mais. Elas lutavam por condições dignas de trabalho. As mulheres russas soviéticas também tiveram um papel central no estabelecimento do 8 de março como data comemorativa
e de lutas. Por “Pão e paz”, no dia 8 de março de 1917, no calendário ocidental, as
mulheres tomaram as ruas de São Petersburgo. De fábrica em fábrica, elas convocaram o operariado russo contra a monarquia e pelo fim da participação da Rússia
na I Guerra Mundial. Vejam quão atuais são as pautas das mulheres que deram
conteúdo a essa data: PARTICIPAÇÃO POLÍTICA, CONDIÇÕES DIGNAS DE TRABALHO, PÃO E PAZ! Esses fatos devem ser rememorados, assim como todas as lutas
de mulheres que se sucederam a partir de então, mobilizadas por essa data. Por
isso destaco aqui: estamos reunidas hoje em um espaço político, porque as mulheres lutaram! Podemos usar calças, votar, se divorciar, ter uma casa em nosso nome,
porque as mulheres lutaram. A data de amanhã existe porque as mulheres lutaram.
Lutaram como lutou Mariele Franco, que mãe, lésbica, negra da periferia do Rio de
Janeiro, se elegeu vereadora para a construção de um mundo mais justo e teve sua
vida interrompida por milicianos, o qual o mandante do crime ainda permanece
misterioso. A sua voz ainda ecoa nesse país: QUEM MANDOU MATAR MARIELE??
Lutaram como lutou Elza Soares. Mulher negra que veio direto do planeta fome e
assombrou o Brasil com sua arte. Sua voz refletiu o Brasil que clama por mais direitos e espaços de igualdade. Com seus 40 discos, nos deixou um enorme ensinamento: para ter voz nesse país é preciso cantar a pleno pulmões e até o fim do
mundo. Lutaram como lutou Lélia Gonzáles. Importante intelectual negra brasileira,
que em sua obra nos lembra a cada dia que para entendermos esse país é preciso
entender como funciona o complexo e sofisticado machismo / racismo que está
presente em nossos dias. Lutaram como lutou Carolina Maria de Jesus, escritora
negra periférica, que catando papéis que encontrava no lixo escreveu sua história
de forma brilhante e sensível, denunciando a desigualdade e aquilo que hoje, infelizmente, ainda constatamos: o nosso povo passa fome, mesmo sendo o nosso país,
um grande produtor de alimentos. E não esqueçamos também de todas as mulheres anônimas que enfrentaram e enfrentam o machismo e racismo todos os dias
nesse país. As mulheres sempre estiveram em movimento enfrentando a sociedade
machista, a lógica destruidora do sistema capitalista e arrancando com a unha (às
vezes pintada de vermelho, às vezes suja de terra, às vezes manchada de sangue
de seus filhos assassinados...) os direitos que lembramos no dia. Então chamo as
mulheres que nos assistem as grandes mulheres que foram aqui homenageadas e
todas as mulheres a continuarmos nessa caminhada, porque ainda temos muitas
coisas para mudar e agarrar com nossas unhas. E chamo também todos os nossos
representantes do legislativo, os vereadores aqui presentes: as homenagens são
importantes, mas nós mulheres, que somos a maioria do eleitorado, precisamos ser
contempladas com políticas públicas que minimizem essas diferenças cruéis que
apontei. Isso passa por pressionar o e Executivo para a aprovação de projetos
destinados especificamente às mulheres, como o já citado pelo professor Filipe de
combate à pobreza menstrual. Mas passa também pela fiscalização das verbas
destinadas aos serviços públicos, como saúde e educação. Precisamos de mais
creches na cidade! Precisamos de um serviço de proteção à mulher que chegue a
todas as mulheres, que tenha ampla divulgação e que dê conta de atender a mulher
em situação de violência com dignidade e segurança, sem revitimizá-la. Ativistas
das causas das mulheres em Barbacena têm uma proposta para ampliar esses
serviços na cidade utilizando recursos materiais e humanos da FHEMIG, que ficarão
ociosos com o fechamento de alguns setores. Essa proposta de iniciativa popular
precisa ser debatida e avaliada pelos senhores, pois será um grande passo para a
luta das mulheres na cidade. Por fim, reafirmo o que minhas companheiras de luta
falarão nas ruas amanhã por todo o Brasil: a nossa luta é pela vida! Defender nossos direitos é defender a vida. As políticas para mulheres não são políticas apenas
para um setor da sociedade, são políticas para a maioria. As mulheres geram e
cuidam da vida, portanto lutar por uma sociedade sem machismo é também lutar
por uma justiça social, qualidade de vida para todas e todos. É lutar pelo país que
sonhamos. Convido a todos os presentes a se juntar a nós amanhã nas ruas! Em
Barbacena começaremos com o Cortejo das Elzas, às 17h, na Igreja do Rosário.
Obrigada!” Ao fim dos pronunciamentos o Sr. Presidente agradeceu a todos os vereadores pelas indicações e homenagens a todas as mulher através de suas indicações e homenagens. Parabenizou a todas as mulheres de Barbacena e do Brasil.
Agradeceu ao vereador Flávio Maluf e ao diretor da Faculdade de Medicina pelo
espaço cedido. Agradeceu ao Grupo Batucada Barbacena pelo brilhante espetáculo.
Agradeceu também as homenageadas e as parabenizou. Nada mais havendo a
tratar, o Sr. Presidente decretou o encerramento da presente sessão às 21h02. Eu,
Gabriela Aparecida Silva Paradela dos Reis, redatora de Atas, lavrei a presente ata
que após lida e aprovada será devidamente assinada pelos Sr. Presidente.Presidente: Vereador Nilton Cézar de Almeida.
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