BARBACENA, TERÇA-FEIRA, 09 DE JUNHO DE 2015 - EDIÇÃO EXTRA
PODER EXECUTIVO

Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

DECRETO MUNICIPAL
DECRETO MUNICIPAL Nº 7.769
“Designa membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Conselho do
FUNDEB”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso
das atribuições de seu cargo, em conformidade com
as leis vigentes, em especial com o disposto no art.
2º, § 4º, da Lei Municipal nº 4.091, de 07 de abril de
2008; e na forma do art. 26, inciso I, da Constituição
do Município de Barbacena;
DECRETA:
Art. 1º Ficam designados os membros do Conselho
Municipal de Acompanhamento e Controle Social do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação - Conselho do FUNDEB, conforme abaixo
relacionado:
I - Representantes do Poder Executivo
Titular: Eliane Gomes Mary
Suplente: Hugolina Maria de Oliveira
Titular: Maria Solange Lucindo Magno
Suplente: Vanuza Margareth Candian Dezolt
II - Representantes dos Professores da Educação Básica Pública:
Titular: Alessandra Cristina Rosa
Suplente: Aline Maia da Silva
Titular: Edval Machado de Oliveira Júnior
Suplente: Edilene Aparecida Pereira
III - Representantes dos Diretores das Escolas Básicas
Públicas
Titular: Dayse Maria Campos Ferreira
Suplente: Ana Lúcia Lélis Duarte Zanetti
IV – Representantes dos Servidores Técnicos Administrativos das Escolas Básicas Públicas:
Titular: Rosana Maria Almeida Lima
Suplente: Emiliane Toste Flisch Pereira
V - Representantes dos Pais de Alunos da Educação
Básica Pública
Titular: Fabiana Gonzaga Buss
Suplente: Janete Aparecida da Silva Andrade
Titular: Kátia Cristina Santos
Suplente: Rafael Furtado Ferreira
VI – Representantes do Conselho Municipal de Educação
Titular: Dênis Alves Santos
Suplente: Rosana Camargos Araújo
VII – Representantes do Conselho Tutelar
Titular: Raiza Gurgel de Oliveira
Suplente: Renata Chaves Batista
VIII – Representantes dos Alunos da Educação Básica
Pública
Titular: Ramon Ventura Souza
Suplente: Diego Vitor Dias Viol
Titular: Thiago Campos Martins
Suplente: Guilherme Campos Piva
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Ficam revogados o Decreto nº 7.313, de 23 de
outubro de 2012, e o art. 8º do Decreto nº 7.510, de
08 de novembro de 2013.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 14 de maio de 2015;
173º ano da Revolução Liberal, 85º da Revolução de 30.
Mário Raimundo de Melo
Prefeito Municipal em exercício
(Republicado por incorreção)

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário-Chefe da Casa Civil

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO SEPLAN
Secretário: Diogo Sie Carreiro Lima

AVISO DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE BARBACENA – PP 003/2015 – PRC

102/2014. OBJETO: aquisição de equipamentos médicos cirurgicos destinados a neurocirurgia, conforme
Convênio 1679/2013 SESAP/FMS e EMG/SES/SUS
-MG/FES. RECEBIMENTO E ABERTURA PROPOSTA:
23/06/2015 09:00 hs. Informações (0xx32) 3339–
2026, licitacao@barbacena.mg.gov.br Barbacena,
09/06/2015. Simone Rodrigues da Costa. Gerente de
Licitação.

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
MUNICÍPIO DE BARBACENA - PRC 016/2015 – IL
003/2015. Objeto: Locação de imóvel visando atendimento ao Programa ACESSUAS/TRABALHO. Locadora:
PALOMA NASCIMENTO STARLING – CPF 037.675.42650. Valor total da despesa R$76.800,00. Barbacena,
09/06/2015. Antonio Carlos de Andrada – Prefeito
Municipal.
SAS - PRC 027/2015 – DL 007/2015. Objeto: Aquisição
de mangueiras, abraçadeiras e engates para atender os
caminhões do SAS. Contratada: Empresa LPA TUBOS
LTDA - ME, portadora do CNPJ n.º 22.109.787/000167 Valor da despesa R$ R$ 27.267,00. Barbacena,
09/06/2015. Luiz Álvaro A. Campos - Diretor Geral.
Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário-Chefe da Casa Civil

AGÊNCIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO
INTEGRADO DE BARBACENA E
REGIÃO – AGIR
Presidente: André Cruz Machado Borgo

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato 009/2015 - Contratante: AGÊNCIA MUNICIPAL
DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE BARBACENA
E REGIÃO – AGIR, CNPJ 19.290.001/0001-46,Contratado: MF EVENTOS ME,CNPJ nº 07.783.659/000100 Processo:017/2015, CONVITE: 003/2015. Objeto:
Contratação contratação de empresa especializada na
locação de equipamentos diversos durante a realização da 48º Exposição Agropecuária 2015. VALOR DO
CONTRATO: R$ 52.400,00 VIGÊNCIA DA SUA ASSINATURA ATÉ 30 DIAS. GESTORA: ARACI CRISTINA
ARAUJO CARVALHO.
CONTRATO 010/2015 - Contratante: AGÊNCIA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE BARBACENA E REGIÃO – AGIR, CNPJ
19.290.001/0001-46,Contratado:
TJ
RODEIOS
PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME, CNPJ nº
02.473.201/0001-31,
PROCESSO:016/2015,CONVITE: 002/2015. OBJETO:contratação de empresa especializada visando apresentação de rodeio durante
a realização da 48º Exposição Agropecuária 2015 de
Barbacena. VALOR: R$ 70.000,00. VIGÊNCIA: DE SUA
ASSINATURA ATÉ 30 DIAS. GESTORA: ARACI CRISTINA ARAUJO CARVALHO.
CONTRATO 011/2015 - Contratante: AGÊNCIA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE BARBACENA E REGIÃO – AGIR, CNPJ
19.290.001/0001-46,Contratado: LUCS PROMOÇÕES
LTDA - EPP, CNPJ nº 15.258.509/0001-06, PROCESSO:018/2015, INEXIGIBILIDADE: 008/2015. OBJETO:contratação de um show musical da artista Isabella Resende a realizar-se no dia 17/05/2015 durante
a realização da 48º Exposição Agropecuária 2015 de
Barbacena. VALOR: R$ 34.500,00. VIGÊNCIA: DE SUA
ASSINATURA ATÉ 15 DIAS. GESTORA: ARACI CRISTINA ARAUJO CARVALHO.
CONTRATO 012/2015 - Contratante: AGÊNCIA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE BARBACENA E REGIÃO – AGIR, CNPJ
19.290.001/0001-46,Contratado: U.M.MUSIC BRASIL
RECORDS EDITORA E PRODUÇÕES MUSICAIS E ARTÍSTICAS LTDA - ME, CNPJ nº 10.591.854/0001-43,
PROCESSO:019/2015, INEXIGIBILIDADE: 007/2015.
OBJETO:contratação de um show musical do Grupo
Molejo a realizar-se no dia 17/05/2015 durante a reali1

zação da 48º Exposição Agropecuária 2015 de Barbacena. VALOR: R$ 75.000,00. VIGÊNCIA: DE SUA ASSINATURA ATÉ 15 DIAS. GESTORA: ARACI CRISTINA
ARAUJO CARVALHO.

EXTRATO DE PROCESSO
LICITATÓRIO E ADITIVOS E
CONVÊNIOS
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2015
- Contratante: AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE BARBACENA E REGIÃO
– AGIR, CNPJ 19.290.001/0001-46,Contratado: MF
EVENTOS ME, CNPJ nº 07.783.659/0001-00 FICA AO
PRESENTE CONTRATO 14,5% (QUATORZE VIRGULA
CINCO POR CENTO) DO SEU QUANTITATIVO. VALOR:
R$ 7.598,00.
Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário-Chefe da Casa Civil

SERVIÇO DE ÁGUA E
SANEAMENTO - SAS
Diretor: Luis Álvaro Abrantes Campos

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Administrativo nº 25/SAS/2015. Contratante: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Contratado:
BANCO DO BRASIL S.A - CNPJ nº 00.000.000/006203. Fundamento legal: Lei nº 8.666/93. Origem: Processo Licitatório 063/2014 – Inexigibilidade de licitação nº 001/2015. Gestor: Suzana Maria Malta Vigiano.
Objeto: a prestação de serviços de arrecadação destinados ao recebimento de contas mensais de água e
esgoto emitidas pelo SAS e quaisquer outras receitas
devidas, devendo ser autenticadas mecanicamente ou
através de débito automático. Valor: Conforme planilha do subitem 3.1 do contrato. Vigência: 12 (doze)
meses a contar da assinatura. Data de assinatura: 18
de maio de 2015.
Contrato Administrativo nº 26/SAS/2015. Contratante: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Contratado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CNPJ nº
00.360.305/0001-04. Fundamento legal: Lei nº
8.666/93. Origem: Processo Licitatório 063/2014
– Inexigibilidade de licitação nº 001/2015. Gestor:
Suzana Maria Malta Vigiano. Objeto: a prestação de
serviços de arrecadação destinados ao recebimento
de contas mensais de água e esgoto emitidas pelo
SAS e quaisquer outras receitas devidas, devendo ser
autenticadas mecanicamente ou através de débito
automático. Valor: Conforme planilha do subitem 3.1
do contrato. Vigência: 12 (doze) meses a contar da
assinatura. Data de assinatura: 18 de maio de 2015.
Contrato Administrativo nº 27/SAS/2015. Contratante: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Contratado: SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA. - CNPJ
nº 28.672.087/0001-62. Fundamento legal: Lei nº
8.666/93. Origem: Processo Licitatório 05/2015 – Pregão Presencial nº 001/2015. Gestor: Edson Garcia
Sanches. Objeto: aquisição de materiais a serem utilizados na obra de duplicação da adutora de captação
de água bruta no Rio das Mortes, para aumento da
vazão fornecida ao Município de Barbacena/MG. Valor:
R$32.649,75 (trinta e dois mil seiscentos e quarenta
e nove reais e setenta e cinco centavos). Vigência: 12
(doze) meses a contar da assinatura. Data de assinatura: 27 de maio de 2015.

EXTRATO DE RESCISÃO
EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 010/2015.
Primeiro Rescindente – SAS– Serviço de Água e Saneamento. Segundo Rescindente – Roberto César Campos De Resende. Função: Encarregado Nível A-20.
Fundamento Legal: De acordo com a cláusula 7ª do
referido Contrato. Objeto: rescisão amigável do contrato nº 010/2015, a contar da assinatura. Data da
assinatura: 25.05.2015.
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AQUISIÇÕES DIRETAS (ART. 24,
II C.C ART. 62, AMBOS DA LEI
Nº 8.666/93)
Mod
Visita técnica para
prestação de serviços
de manutenção do equipamento
gerador de cloro - hipoclorito de
sódio da ETA III
Cadeados p/as sub-estações

Data

Fornecedor

Valor Total

05/05/15

Hidrogeron Prestadora de
Serviços e Cons.
Especializadas Ltda ME

1.600,00

11/05/15
05/05/15

Café e açúcar
Disco diamantado
para a máquina de
cortar asfalto.
Aquisição de produto
(reativo) para análise
de cloro livre combinado.
Bobinas Térmicas p/
impressao de senha
eletrônica
Aquisição de peças (rolamento,
retentor, cilindro e tubo de silicone),
para o caminha pipa. Vw 12140 h
Disco de tacógrafos para os
caminhoes.
Serviço de lanternagem e pintura e
aquisição de peças(farol e suporte)
para o veiculo VW UP de placas
PVJ 8547
Bateriais (3) para os caminhões pipa
e caçamba
Materiais (roda com pneu e camara
de ar para o carrinho de mão), que
atende o setor de Efluentes
Domésticos.

264,00
1.135,00

13/05/15

Atacadão do Ferro
Supermercado Souvenir
Compac Máquinas e
Equipamentos
Ltda

14/05/15

S.O.S. Laboratório Ltda

475,00

15/05/15

Tulio O. A. Lima e Cia Ltda

215,00

20/05/15

Auto Peças Rocha Ltda

563,00

20/05/15

Auto Peças Rocha Ltda

120,00

22/05/15

Apec Veículos Ltda

Serviço =850,68
Peças = 943,51

25/05/15

Andréa N.S. Nascimento ME

1.260,00

26/05/15

Predapi

95,28

1.974,00

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário-Chefe da Casa Civil

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE
BARBACENA
SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SAS

Avenida Governador Benedito
Valadares,Barbosa
181 - Padre Cunha –da
CEP: 36.202-328
Presidente:
Flávio
Silva – Barbacena – MG.
Tel.: (32) 3339-6800 – Fax: (32) 3339-6805

EXTRATO DE RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO Nº. 352/2015 - A Presidência da Câmara
Municipal de Barbacena, nos termos do art. 45, inciso
IV da Constituição do Município de Barbacena, promulga a seguinte: RESOLUÇÃO “Substitua a alínea “Z”
pela alínea “X” contida na Resolução nº 350, de 02 de
outubro de 2014, a ser acrescida ao Regimento Interno”. Art. 1º. Fica substituída a alínea “Z” pela aliena
“X”, ao inciso VIII, § 1º, do art. 31 do Regimento Interno, passando a viger com a seguinte redação: Art.
31 (...) § 1º. (...) VIII-(...) X) excepcionalmente, nos
eventos especiais e de grande repercussão nacional e
dos munícipes, fica autorizado ao Presidente da Câmara Municipal, ouvido o Líder da Maioria e Minoria, a
mudança do dia e/ou horário das sessões ordinárias,
desde que não haja redução do número de sessões
ordinárias por semana. Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do
Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/
MG, aos 27 de maio de 2015, 173º ano da Revolução
Liberal, 85º da Revolução de 30. Vereador Flávio Barbosa da Silva – Presidente. (Projeto de Resolução nº.
001/15 – Autoria Mesa Diretora da Câmara).

RESUMO DE ATA
RESUMO DA ATA 081/2014 - 059ª Sessão Ordinária –
30.10.14 – 2º Período – 2º Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário: Vereadora Gracia Maria Araújo Gomes.
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro
próprio.PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO:
19h26 “A fraqueza do homem e a fidelidade de Deus
Louvai ao SENHOR! Ó minha alma, louva ao SENHOR!
Louvarei ao SENHOR durante a minha vida; cantarei
louvores ao meu Deus enquanto viver.” (Salmos 146:
1-2) I - Leitura e Discussão da Atas - Ata de Audiência
Pública do Segundo Quadrimestre – Aprovada com a
abstenção do vereador Carlos Roberto. - Ata 061 e
062/2014 – Aprovadas por unanimidade. II – Leitura
da Correspondência e Comunicações - Não houve.
PROJETOS PROTOCOLADOS - Proj. Lei nº. 152/14 –
Dispõe sobre a aplicação de multa ao cidadão que for
flagrado jogando lixo nos logradouros públicos fora
dos equipamentos destinados para este fim e dá ou-

tras providências - Aut. Ver. Márcio Zeferino Ferreira.
- Proj. Lei nº. 156/14 – Dispõe sobre a regulamentação de imóveis edificados sem observância do recuo
exigido no art. 54 da Lei Municipal nº. 801, de 1962
– Aut. Executivo. - Proj. lei nº. 158/14 – Reconhece
como de utilidade Associação Aliança de Misericórdia
– Fraternidade Barbacena – Aut. Ver. Carlos Roberto
Batista. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h42. Discussão e Votação de Projetos Com a
palavra pela ordem a vereadora Vânia de Castro pediu
ao líder do governo que vá até o Executivo saber o que
está de fato acontecendo, houve uma reunião com o
Prefeito onde este informou aos vereadores que teria
de fazer demissões, porque está no limite de gastos
com pessoal. Em sua opinião, isso nada mais é do que
falta de planejamento. Contudo, o Prefeito informou
em tal reunião que as demissões atingiriam apenas os
cargos comissionados. E gostaria muito que o Dr. Sá
Grise estivesse aqui hoje para ajudar na busca de informações, porque devemos informações ao povo de
Barbacena. Informou que hoje foram até o Secretário
de Finanças para estudarem o orçamento e o mesmo
se queixou que estaria faltando dinheiro. E registrou o
seu repúdio ao que está acontecendo com Barbacena.
E também levará o assunto ao conhecimento do vereador Sá Grise para que ele traga alguma informação.
Com a palavra pela ordem o vereador Tadeu José disse que na tarde de hoje esteve com o Secretário de
Finanças, posto ser ele o relator dos projetos de lei
149 e 150/2014, sendo estes o PPA e a Lei Orgânica
do Município. Na oportunidade apresentou seus questionamentos ao Secretário que o entendeu, contudo,
ainda não está suficientemente esclarecido a respeito
dos temas para dar seus parecer, por isso, solicitou ao
Sr. Presidente que estendesse o prazo para que ele
pudesse entender melhor o tema e posteriormente
emitir seu parecer. Mas informou que a reunião com o
Secretário foi muito proveitosa, mas ainda restam alguns pontos a serem esclarecidos. O Sr. Presidente
deferiu o pedido do vereador Tadeu José e prorrogou
o prazo para que o mesmo faça seu relatório. Prazo
esse igual ao anteriormente concedido, conforme o
que determina o Regimento Interno da Casa. Com a
palavra pela ordem o vereador Luiz Gonzaga disse que
há tempos ele vem mencionando que nem tudo o que
o Prefeito faz merece a subserviência da Casa. Agora,
estão vendo o resultado. Falou que o Prefeito não estaria preocupado com a situação enfrentada por essas
pessoas e nem o líder de governo estava presente
para dar uma posição sobre o assunto. Mencionou ainda os projetos que estariam realizando consultoria
para melhorar o trânsito da cidade e que apesar de
estarem encerrados em 2013, até o momento não se
vê nenhum mudança no trânsito da cidade que permanece igual a antes. E questionou quando ele administrará a cidade ouvindo o povo, nem está dizendo
que ele deve ouvir os vereadores, apenas deveria ouvir o povo. Lembrou que no início do mandato, também se tentou privatizar o SAS, antigo DEMAE, mas os
vereadores se manifestaram e hoje o SAS presta um
ótimo serviço, dando muito mais lucro, investindo em
infraestrutura. Não adianta os vereadores ficarem
apenas falando na Tribuna, é preciso que o Prefeito se
reúna com a base e ouça o clamor das pessoas. E
pediu que eles mudem essa situação, pois será uma
vergonha se não ajudarem o povo. Prosseguindo com
a palavra como líder o vereador Luiz Gonzaga citou
que a Câmara dos Deputados está se movimentando
para ter espaço perante o governo federal, posto que
estaria havendo uma invasão em suas competências.
E questionou até quando os vereadores permaneceriam aceitando que o Executivo imponha a eles essa
situação vergonhosa. E pediu que os vereadores tenham engajamento e deem solução para os problemas que agora se apresentam. Com a palavra pela
ordem o vereador Ronaldo Braga disse que é um momento difícil para os vereadores e lembrou que está
falando sobre o tema desde o início do mandato. No
entanto, a população afetada pelas ações do Prefeito
agora veem até nós clamar por ajuda. E destacou que
o Prefeito não consegue manter os empregos e demite
tantas pessoas, inchando a máquina no início do mandato. E ainda corta o Programa da Saúde Bucal, deixando muitas pessoas e, em especial as crianças, sem
esse programa que tanto faz pela melhoria da saúde.
Citou também o caso do SAS que teria sido privatiza-
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do, não fosse a pressão exercida pela Câmara à época.
E questionou porque o mesmo não pode ser feito com
a Rodoviária. E os vereadores estão assistindo a tudo
isso. Prosseguindo com a palavra como líder o vereador Ronaldo disse que, se o prefeito precisa fazer adequações na Prefeitura e precisa demitir, ele já sabia da
situação, pois nunca é como ele anda dizendo e nem
nunca será. Qualquer prefeito que chega e se depara
com os demonstrativos de despesas empenhadas e
não efetivamente pagas saberá que deve fazer uma
administração de forma a honrar tais compromissos.
Nesse momento, concedeu um aparte à vereadora Vânia Castro que disse ter aplaudido o Prefeito quando
ele mencionou as demissões que faria, contundo, ainda percebe que existe muita gente na Prefeitura ganhando muito dinheiro, sem trabalhar. Dando seguimento à sua fala o vereador Ronaldo disse ter
participado de um governo do qual se orgulha, mas se
preocupa com o fato do Secretário duvidar dos vereadores que o informam a falta de medicamentos, isso
prova que ele não sabe o que vem acontecendo com a
cidade. E deixou também registrado que espera que o
líder de governo consiga convencer o governo municipal. É preciso que os vereadores da base tomem uma
posição e que tomem coragem para chamar a atenção
do prefeito para os problemas existentes. Com a palavra pela ordem o vereador Carlos Roberto disse ser a
favor de que a Câmara tome uma medida drástica,
pois o Prefeito sai do Gabinete e vai para a Associação
Mineira de Municípios e não fica para saber o que
acontece na cidade. E que tal medida seria não votarem o orçamento, até que essas pessoas retornem
para seus cargos, pois é mentira dizer que não tem
dinheiro o que houve foi uma falta de planejamento.
Citou outras medidas realizadas pelo Executivo quando iniciou o mandato e que foi preciso a manifestação
do povo para rever tais decisões. Citou a terceirização
feita sobre a coleta do lixo na cidade e o investimento
que será feito nos próximos anos e que será na monta
de quase meio bilhão, dentre outras tantas coisas
como aumento da passagem de ônibus. Lembrou que
o Terminal Rodoviário não será terceirizado, ele já foi
e leu a lei que já foi aprovada aqui nessa Casa pelo
projeto de lei 092/2014 e a única solução seria revogar a lei. Prosseguindo com a palavra como líder o
vereador Carlos Roberto disse que o argumento da
terceirização seria que o Terminal precisa ser bem administrado, o que não entende, pois se assim fosse o
próprio governo poderia encontrar um bom administrador para fazer isso. Nesse governo não há prioridade de fazer um governo que beneficie a saúde e a
educação, porque se houvesse, não estariam assistindo aos acontecimentos e tão pouco veriam uma lista
tão grande de devedores dos cofres públicos. Nesse
momento o Sr. Presidente interrompeu o vereador
para comunicar que o prazo de discussão e votação
estava encerrado e passou para a terceira parte da
reunião. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 20H48. Prosseguindo
o vereador Carlos Roberto lembrou as promessas de
governo que não estão sendo cumpridas. E que pediu
uma lista dos contratados e comissionados da Prefeitura e não entregaram porque é uma coisa que não
querem que saibam, por isso acredita que também
não haverá a retomada dos serviços que foram cortados. O Sr. Presidente solicitou que fosse realizada a
chamada e estavam presentes os vereadores Amarílio
Andrade, Carlos Alberto Sá Grise, Carlos Roberto Batista, Flávio Maluf, Flávio Barbosa, Gracia Araújo,
Johnson Marçal, José Jorge, Luiz Gonzaga, Márcio Zeferino, Marilene Franco, Ronaldo Braga, Tadeu José,
Vânia de Castro. Com a palavra pela ordem o vereador
Johnson Marçal disse que está sempre buscando o
equilíbrio da Casa, mas do jeito que as coisas estão
não dá para permanecer. Disse que muitos vereadores
da Casa são muito atuantes e lamentou que a participação popular aqui seja esporádica. E os problemas
hora apresentados são gravíssimos, por isso ele entrará com um novo projeto na Casa ampliando a necessidade de referendo popular para as autarquias e instituições do município. E lembrou que os governos
muito têm deixado a desejar em gestão, Lembrou
também que, em breve, haverá nova eleição para o
governo municipal e muitos dos vereadores precisarão
realizar esses acordos para conseguirem apoio, pois
senão não conseguem se eleger. E afirmou que por
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nunca ter negociado cargos com Prefeitos pode falar o
que pensa, pois sua política é sempre de tentar ajudar
a cidade. E se posicionou contrariamente às demissões e os critérios utilizados, do mesmo jeito que é
contra a extinção do Terminal Rodoviário, da forma
que está sendo feita. Não havendo oradores inscritos
o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão
às 21h02 e eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pela
Senhora Secretária. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretária: Vereadora Gracia Maria
Araújo Gomes.
RESUMO DA ATA 082/2014. 060ª Sessão Ordinária –
04.11.14 – 2º Período – 2º Ano da Legislatura. Presidente em exercício: Vereador Tadeu José Gomes. Secretário: Vereadora Gracia Maria Araújo Gomes.
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro
próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO:
19h29. “Como é bom e agradável quando os irmãos
convivem em união! É como óleo precioso derramado
sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de
Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do
Hermom quando desce sobre os montes de Sião. Ali o
Senhor concede a bênção da vida para sempre.” (Salmos 133: 1-3) I - Leitura e Discussão da Atas: - Ata
063, 064 e 065/2014 – Aprovadas por unanimidade. II
– Leitura da Correspondência e Comunicações: - Convite da Prefeitura para solenidade de inauguração das
novas instalações da Casa de Acolhimento Institucional, dia 06/11/2014 às 11 horas; - Atestado Médico do
vereador Amarílio Andrade justificando sua ausência
na reunião de 04.11.14 – APROVADO POR UNANIMIDADE. III- Apresentação de Proposições: - Do vereador Carlos Roberto: - Indicação nº 437/2014 – Solicita
pavimentação da via denominada Beco do Bernardo,
Monte Mário; - Indicação nº 436/2014 – Solicita a instalação de um poste com luminária na Rua Carlos
Araújo da Rocha, no bairro Santa Luzia, em frente ao
nº 47; - Requerimento nº 076/2014 – Requer a convocação de uma audiência pública para discutir a situação das equipes de saúde bucal do município de Barbacena. Com a palavra o vereador Carlos Roberto
disse que alguns vereadores contestarão seu requerimento sob a alegação de que já existe um requerimento solicitando a vinda do Secretário a esta Casa,
no entanto, ele entende que a sua vinda servirá apenas para que ele apresente a visão dele quanto a esses serviços, mas o seu interesse é que seja apresentado o ponto de vista de quem presta esse serviço,
bem como de quem se utiliza desse serviço. - Do vereador Tadeu José: - Indicação nº 351/2014 – Solicita
colocação de uma luminária com braços mais longos
na esquina da Rua Angelin Dani com Lindouro Antão,
no bairro Diniz II; - Da Mesa da Câmara: - Requerimento s/nº - Amarílio Augusto de Andrade, presidente
da Câmara Municipal e Presidente do Conselho Permanente da Medalha Mérito Legislativo, vem submeter o
nome de César Roberto Silveira, para ser agraciado
com a insígnia do Mérito Legislativo – Mérito Especial
– Grau Prata; - Requerimento s/nº - Amarílio Augusto
de Andrade, presidente da Câmara Municipal e Presidente do Conselho Permanente da Medalha Mérito
Legislativo, vem submeter o nome de Claudyr José,
para ser agraciado com a insígnia do Mérito Legislativo
– Mérito – Grau Bronze; - Indicação nº 432/2014 –
Solicita melhorias na iluminação da Rua Doutor Afonso
Canedo, no bairro Caminho Novo, trocando as atuais
pelas de vapor de sódio. - Da vereadora Marilene Franco: - Indicação nº 433/2014 – Solicita providências
quanto ao refeitório dos garis na empresa Biostec. Da vereadora Gracia Araújo: - Indicação nº 434/2014
– Solicita a regularização da coleta de lixo no bairro
Vista Alegre; - Indicação nº 435/2014 – Solicita asfaltamento, construção de meio fio e captação de águas
pluviais nas Ruas José Marteleto; - Indicação nº
438/2014 – Solicita a revitalização da Praça George
Bernanos, Vista Alegre; - Indicação nº 439/2014 - Solicita a revitalização da Praça Iolanda Maia, Caminho
Novo. Nesse momento o Sr. Presidente em exercício
pediu à vereadora Marilene que faça seu pedido por
meio de requerimento devidamente protocolado na
Casa para que sejam tomadas as providências de praxe. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. – Requerimento nº
074/2014 – Requer seja convidado o Sr. Orleans da

Costa, Secretário de Saúde, para comparecer a esta
Casa Legislativa para prestar esclarecimento sobre as
demissões de funcionários na área da saúde, no dia 23
do corrente às 19h30. APROVADO POR UNANIMIDADE. - Requerimento nº 075/14 – Requer que seja convidado o senhor José Francisco Milagres Primo, Secretário de Fazenda, para comparecer a esta Casa
Legislativa, para prestar esclarecimento sobre a queda
de arrecadação do fundo de participação do município,
consequentemente a redução de despesas com funcionários e demais despesas com funcionários, no dia
23 do corrente ás 19h30. APROVADO POR UNANIMIDADE. PROJETO PROTOCOLADO NA CASA. - Proj. Resolução nº. 015/14 – Cede espaço de bem de uso especial do Palácio da Revolução Liberal ao Conselho
Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico de Barbacena – COMPHA e dá outras providências – Aut. Mesa
da Câmara. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h56 Discussão e Votação de Projetos Com a
palavra pela ordem o vereador Ilson Guilherme chamou a atenção dos demais vereadores para a questão
dos dentistas. E pediu que os vereadores da base falem com o Prefeito e peçam para que reveja sua posição. E lembrou que prometeu não voltar à Prefeitura
por ter sido muitas vezes mal tratado, mas se for preciso ele irá porque é preciso interceder por essas pessoas. Lembrou ainda que já estão prestes a votar o
orçamento e as emendas feitas no orçamento anterior
até agora não foram atendidas. Mas o povo se lembrará dos atos dos vereadores. PRIMEIRA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA.
Proj. Lei nº. 148/14 – Dispõe sobre a aprovação de
condomínios urbanísticos e dá outras providências –
Aut. Executivo – PRAZO VENCIDO EM 19.10.14 – ULTIMAR A VOTAÇÃO – APROVADO POR UNANIMIDADE.
Com a palavra pela ordem o vereador Luiz Gonzaga
disse que o problema dos servidores do Programa da
Saúde bucal já está sendo discutido na Casa a cerca
de três semanas, sem nenhuma atitude efetiva. E por
isso, acredita que todos os vereadores estão pecando,
porque precisam tomar uma atitude, ainda que precisem seguir os trâmites formais da Casa. E chamou a
atenção do vereador Sá Grise, que como líder do governo tem a responsabilidade de repassar aos demais
vereadores quais as diretrizes que o Prefeito espera
deles tanto nas votações, como nas tomadas de decisões. E reiterou o que foi dito pelo vereador Ilson Guilherme, pedindo que os vereadores da base resolvam
os problemas que se apresentam para darem uma
resposta concreta para os servidores e para o povo.
Com a palavra pela ordem o vereador Flavio Maluf disse que todos sabem que a saúde é um conjunto de
ações e sabem da importância não só do Programa da
Saúde Bucal, como também dos demais programas,
para o povo que deles se utilizam. No entanto, a responsabilidade não é só da bancada do governo, mas
de todos os vereadores, porque apesar da Câmara ser
um poder independente, ele deve ser harmônico com
o Executivo, para fazer com que as coisas caminhem
corretamente. Pois, somente depois de se unirem, é
que darão uma resposta satisfatória ao povo que representam. E disse que o vereador Sá Grise, como líder de governo não deve resolver o problema sozinho,
deve contar com a ajuda dos demais vereadores. Com
a palavra para explicação pessoal o vereador Luiz Gonzaga explicou que se fosse convidado para reunião ele
iria, mas sabe que não irá fazê-lo, pois já se passaram
praticamente dois anos e até agora não foi convidado.
E quanto à Casa ficar unida ela já está a partir do
momento que assinou os requerimentos para convocar os Secretário, mas a obrigação de dar uma resposta é de quem compõe a base de governo e tem acesso
ao Prefeito e vota seus projetos. E questionou quando
será que o Prefeito atenderá aos requerimentos. E
quem pode cobrá-lo são os vereadores da base. E citou que o Prefeito, de forma inconstitucional criou
uma empresa, dado o fato de estar de posse de uma
lei delegada. Com a palavra para explicação pessoal o
vereador Flávio Maluf disse não concordar com o vereador Luiz Gonzaga, pois entende que a responsabilidade é dos quinze vereadores no momento de votação
de projetos. E disse que não adiante ficarem fazendo
comparação, devem se unir para tentar encontrar soluções, não só para os dois casos apresentados, mas
também para os demais problemas que a cidade vier
enfrentar daqui para frente. Com a palavra para expli-
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cação pessoal o vereador Luiz Gonzaga disse que o
vereador Flávio Maluf não estava na Casa na última
gestão e por isso é difícil afirmar que tenham sido coniventes com os atos realizados pela Prefeita. Lembrou ainda que o PT, PMDB e PDT fizeram um documento pedindo a Prefeita que fizesse um Conselho
Político para ajuda-la na tomada de decisões e publicaram tal documento. E lembrou que a gestão passada já acabou e foi penalizada não tendo sido reeleita e
devem seguir daqui pra frente. E se é pra dividir a
responsabilidade com os quinze vereadores que assim
se faça e todos possam ser ouvidos pelo Prefeito. Com
a palavra para explicação pessoal o vereador Flavio
Maluf disse respeitar a posição de cada vereador, mas
insiste no comprometimento, porque existem falas e
ações e cada um se compromete até o momento em
que acredita. Com a palavra pela ordem o vereador
Carlos Roberto pediu que os vereadores reflitam sobre
o fato de que a Casa é composta por situação e oposição. Entende que a responsabilidade na busca por
soluções seja sim de todos os vereadores, mas lembrou que ele chegou a mencionar a lei delegada que
está mexendo com a situação da CENATUR e os problemas dela quando da votação, mas ainda sim a Casa
aprovou, ele foi contra. E disse que é injustiça querer
dividir essa responsabilidade com os vereadores, já
que não votaram e agora ainda tem que corrigir o erro
de um governo que só vem errando. E afirmou que o
papel dele é ser oposição e cobrar que a gestão seja
mais compromissada com o povo, porque se fosse não
estaria errando tanto. E o governo não tem tido a humildade de reconhecer seus erros e joga a culpa na
oposição ou no governo passado, mas não se responsabiliza por seus próprios erros. Mas a população, em
breve, dará a sua resposta. Com a palavra pela ordem
o vereador Ronaldo Braga disse que os funcionários da
CENATUR perderão não só a cabeça, como também o
dinheiro, que talvez não chegue. Contudo, disse que a
questão é técnica e leu a mensagem do projeto enviado pelo Prefeito. E afirmou que aos vereadores cabe
descobrir se podem de fato fazer tal revogação e desfazer o problema criado pelo Prefeito. E sugeriu à Câmara que faça uma avaliação técnica para que se descubra qual a possibilidade de se revogar a lei delegada
que originou esse problema. Prosseguindo com a palavra como líder disse que o Programa da Saúde Bucal
é um programa do governo federal juntamente com a
Prefeitura de Barbacena e destacou que o Prefeito se
não quer realizar o Programa ele deve justificar o porquê de não querer. E se não quer fazer sob a justificativa de que não estaria em condições de arcar com a
contra partida do município, como é possível manter
uma folha de pagamento tão inchada como está a da
Prefeitura, em detrimento da população. Afirmou que
é uma questão política, o Prefeito decide se continua
ou não com o Programa, deixando claro que não gosta
de tratar de saúde pública. E dirigindo-se ao vereador
Flavio disse que de fato é uma responsabilidade dos
vereadores de situação fazer a cobrança da aplicação
dos recursos em políticas públicas e na realização dos
programas de saúde. Nesse momento concedeu um
aparte ao vereador Carlos Roberto que disse não estar
vendo solução para o problema como dito pelo vereador Ronaldo, porque apesar da recomendação feita
pelo Ministério Público de se revogar a lei ou adequá
-la, o projeto de lei enviado a Casa pelo Executivo apenas diz da extinção da ENGETER. E que só o decreto
que regulamentará o projeto dirá como serão feitos os
acertos com os servidores, não podendo os vereadores dizer o que realmente acontecerá. E se os vereadores votarem como está irão extinguir apenas. Dando seguimento à sua fala o vereador Ronaldo Braga
disse que outra possível solução seria a Câmara fazer
uma alteração e por isso irá analisar o projeto, pois
quer ter uma esperança nesse sentido. Porque o projeto está sendo submetido à Casa e por isso, poderá
ser alterado, dado ser competência concorrente dos
dois poderes. Com a palavra pela ordem o vereador Sá
Grise disse que os seus requerimentos, para a vinda
dos Secretários, foram discutidos com os demais vereadores da base, assim como com o Executivo, posto
que a Lei de Responsabilidade Fiscal exige que se tenham metas e percentuais que não podem ser ultrapassados. E explicou que, na área da saúde, quem
escolheu os funcionários para serem demitidos foi o
Secretário, Dr. Orleans, a quem cabe dar explicações.
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Contudo, é preciso ressaltar que se for preciso haverá
sim demissões, mas cabe ao Prefeito determinar quem
será demitido, por isso não concorda com a demissão
de servidores da área da saúde, mas é preciso ouvir os
argumentos que levaram a tais demissões. E tem que
dá a oportunidade dos Secretários de vir à Casa e dar
as explicações que os vereadores quiserem ouvir.
Prosseguindo com a palavra como líder o vereador Sá
Grise disse que o Prefeito e também os vereadores
terão que responder sob essa irregularidade nos regimes de contratação de servidores. Nesse momento,
concedeu um aparte à vereadora Vânia de Castro que
disse que quando trabalhou na CENATUR ela tentou,
por não achar justo o regime misto na administração
pública, trabalhar somente com contratos, mas não
conseguiram por razão de custos financeiros. Porém,
se colocarão diante da situação de que ou ficarão contra os funcionários da ENGETER ou ficarão contra um
erro de uma assessoria que deixou a desejar. Mas
acredita que a melhor situação é retornar para a CENATUR. Prosseguindo o vereador Sá Grise lembrou
que em reunião com o Sr. Prefeito ele informou que
para fazer acerto com esses funcionários seria gasto
em torno de seiscentos mil reais. E que no dia de hoje
foi realizada uma reunião com os vereadores da banca
e a proposta seria apresentar uma solicitação ao Prefeito para pedir que não haja uma terceirização do
Terminal Rodoviário. Já em relação aos funcionários, o
que ele acredita é que o Prefeito irá demiti-los, fazendo as devidas indenizações. Por isso a sua proposta,
dentro do projeto, é que ele faça o pagamento das
indenizações e depois reaproveite os funcionários que
serão necessários ao novo Terminal. Nesse momento,
ele concedeu um aparte ao vereador Carlos Roberto
que apresentou o que diz o Ministério Público sobre o
assunto, determinando que se retorne para a CENATUR. E lembrou que ao votar a lei delegada 076 a
Prefeitura criou uma empresa de mentira que foi para
a administração direta, o que não pode acontecer,
acabando com a CENATUR. E entende que a solução é
retornar para a CENATUR com as mesmas características, observando ativos e passivos. Retornando os funcionários para a CENATUR. Nesse momento o Sr. Presidente interrompeu o vereador para comunicar que o
prazo de discussão e votação estava encerrado e passou para a terceira parte da reunião. TERCEIRA PARTE
– ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 20H56 Prosseguindo o vereador Sá Grise concedeu um aparte ao vereador Ronaldo Braga que disse
que a única forma de retornar o processo para a CENATUR, revogando a lei delegada. Porque assim sendo, a responsabilidade retorna para a CENATUR a responsabilidade de fazer os acertos com esses servidores
que são demitidos. Concedeu ainda um aparte à vereadora Vânia Castro que sugeriu aos vereadores que se
reúnam para discutir o problema e buscar uma assessoria mais correta sobre o tema. Encerrando a sua fala
o vereador Sá Grise esclareceu que é por isso que
entende ser uma responsabilidade dos vereadores
como um todo. Afinal, mesmo sendo da bancada ainda não sabem ao certo quantos servidores foram demitidos. E também querem que seus direitos sejam
devidamente pagos. O Sr. Presidente solicitou que
fosse realizada a chamada e estavam presentes os vereadores Carlos Alberto Sá Grise, Carlos Roberto Batista, Flávio Maluf, Flávio Barbosa, Gracia Araújo,Ilson
Guilherme, José Jorge, Luiz Gonzaga, Márcio Zeferino,
Marilene Franco, Ronaldo Braga, Tadeu José, Vânia de
Castro. Não havendo oradores inscritos o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão às 21h01 e
eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de
Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária. Presidente em exercício: Vereador Tadeu José
Gomes. Secretária: Vereadora Gracia Maria Araújo Gomes.
RESUMO DA ATA 083/2014 - 061ª Sessão Ordinária – 06.11.14 - 2º. Período - 4º. Ano da Legislatura.
Presidente em exercício: Vereador Flávio Barbosa da
Silva. Secretário “ad hoc”: Vereadora Vânia Maria de
Castro. Vereadores Presentes: Conforme registro em
livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h30 O Sr. Presidente, às 19h30, solicitou
ao Sr. Secretário efetuasse a verificação Quorum para
a possível abertura da Sessão Ordinária. E, em não
preenchendo o número requerido pelo Quorum Regi-

mental, o Senhor Presidente deixou de abrir a reunião
por falta de Quorum. Eu, Danielle de Paula Almeida
Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente
e pela Senhora Secretária. Presidente em exercício:
Vereador Flávio Barbosa da Silva. Secretário “ad hoc”:
Vereadora Vânia Maria de Castro.
RESUMO DA ATA 105/2014 - 028ª Sessão Extraordinária – 26.12.2014 - 1º. Período - 2º. Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de
Andrade. Secretária: Vereadora Grácia Maria Araújo
Gomes. Vereadores Presentes: Conforme registro em
livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h30 O Sr. Presidente, às 19h30, solicitou
ao Sr. Secretário efetuasse a verificação Quorum para
a possível abertura da Sessão Ordinária. E, em não
preenchendo o número requerido pelo Quorum Regimental, o Senhor Presidente deixou de abrir a reunião
por falta de Quorum. Eu, Danielle de Paula Almeida
Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente
e pelo Senhor Secretário. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretária: Vereadora Grácia
Maria Araújo Gomes.

CONSELHOS MUNICIPAIS
CONSELHO MUNICIPAL DE
SAÚDE - CMS
Presidente: Carmen Lúcia Werneck

EXTRATO DE RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO Nº. 388 de 04 de Maio de 2015 – ATA
Nº. 476. O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua 476ª Reunião Extraordinária, realizada
em quatro de maio de 2015, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela
Lei 8.142 de 28/12/1990, pela Lei Municipal nº 4518
de 27/11/2013 e pela Resolução n° 453 do CNS de
10/05/12. Considerando os debates ocorridos no Conselho Municipal de Saúde em reunião realizada no dia
04/05/15 conforme lavrado em ata nº. 476. RESOLVE: APROVAR POR UNANIMIDADE A REALIZAÇÃO
DE CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO
PARA DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DA POPULAÇÃO
NEGRA E INDIGENA CUJO OBJETIVO É ESTABELECER
POLÍTICA PÚBLICA ESPECIFICA DE PREVENÇÃO E
ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESSA POPULAÇÃO DE ACORDO A RECOMENDAÇÃO DA COMISSÃO DE SAÚDE DA
POPULAÇÃO NEGRA. Barbacena, 05 de maio de 2015.
Carmen Lúcia Werneck - Presidente do CMS. Homologo a Resolução nº. 388/15 do Conselho Municipal de
Saúde, nos termos do art.1º §2º da Lei Federal nº.
8142 /90 e do art. 12 da Lei Municipal nº. 3695/02 e
Lei Municipal nº 4518 de 27/11/2013. José Orleans da
Costa - Secretário de Saúde (SESAP).
RESOLUÇÃO Nº. 389 de 04 de Maio de 2015 – ATA Nº.
476. O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em
sua 476ª Reunião Extraordinária, realizada em quatro
de maio de 2015, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei 8.142 de
28/12/1990, pela Lei Municipal nº 4518 de 27/11/2013
e pela Resolução n° 453 do CNS de 10/05/12. Considerando os debates ocorridos no Conselho Municipal
de Saúde em reunião realizada no dia 04/05/15 conforme lavrado em ata nº. 476. RESOLVE: APROVAR
POR UNANIMIDADE O PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL
EM SAÚDE DO TRABALHADOR. Barbacena, 05 de
maio de 2015. Carmen Lúcia Werneck - Presidente do
CMS. Homologo a Resolução nº. 389/15 do Conselho
Municipal de Saúde, nos termos do art.1º §2º da Lei
Federal nº. 8142 /90 e do art. 12 da Lei Municipal nº.
3695/02 e Lei Municipal nº 4518 de 27/11/2013. José
Orleans da Costa - Secretário de Saúde (SESAP).
RESOLUÇÃO Nº. 390 de 18 de maio de 2015 – ATA
Nº. 477. O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua 477ª Reunião Ordinária, realizada em
dezoito de maio de 2015, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei
8.142 de 28/12/1990, pela Lei Municipal nº 4518
de 27/11/2013 e pela Resolução n° 453 do CNS de
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10/05/12. Considerando os debates ocorridos no Conselho Municipal de Saúde em reunião realizada no dia
18/05/15 conforme lavrado em ata nº. 477. RESOLVE:
APROVAR POR UNANIMIDADE O RELATÓRIO ANUAL
DE GESTÃO DE 2014 – RAG MAIS A INCLUSÃO DA
RECOMENDAÇÃO DE MELHORIA DAS NOTIFICAÇÕES
RELATIVAS À SAÚDE DO TRABALHADOR, ÀS DOENÇAS E À DOENÇA OCUPACIONAL ACRESCIDO DAS
SEGUINTES RECOMENDAÇÕES PARA A PRÓXIMA
PROGRAMAÇÃO ANUAL E/OU REDIRECIONAMENTOS
PARA O PLANO DE SAÚDE DO ANO DE 2015: RECOMENDAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
DEVIDO AO NÚMERO REDUZIDO DE FUNCIONÁRIOS
EFETIVOS (ATUALMENTE EM NÚMERO DE 150 NUM
TOTAL DE 800 FUNCIONÁRIOS) NA ADMINSTRAÇÃO
PÚBLICA; IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
DE PREVENÇÃO DE MORTALIDADE PRECOCE MASCULINA ENTRE A FAIXA ETÁRIA DE 19-29 ANOS;
ADEQUAÇÃO DO TÍTULO OU CONFERÊNCIA DOS
DADOS DA TABELA 2.3 COM OS DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE MORTALIDADE-SIM;
RECOMENDAÇÃO DE REIMPLANTAÇÃO DAS EQUIPES
DE SAÚDE BUCAL SUSPENSAS EM 2014; SOMAR A
QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS E MELHORAR A
QUALIDADE DAS INFORMAÇÕES DO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE - CNES
QUANTO AO NÚMERO DE SERVIDORES; MELHORAR A
COBERTURA POPULACIONAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
À SAÚDE; MELHORAR A META DE PROPORÇÃO DE INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO
BÁSICA; COBERTURA DE SAÚDE BUCAL; IMPLANTAR
O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
– CED; AUMENTAR A RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS E MAMOGRAFIAS; CUMPRIR COM A LINHA
GUIA DA GESTANTE COM 7 (SETE) OU MAIS CONSULTAS; MELHORAR A INVESTIGAÇÃO DOS ÓBITOS
DAS MULHERES EM IDADE FÉRTIL; INVESTIGAR E
IDENTIFICAR AS CAUSAS DA MORTALIDADE MASCULINA DA FAIXA DE 18 (DEZOITO) A 59 (CINQÜENTA
E NOVE) ANOS; RECOMENDAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
DO INDICADOR 36 - PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE CUJA META ERA 60 E
O RESULTADO APENAS 11,11%; ESTABELECER PLANO DE AÇÃO PARA 2015 PARA CUMPRIMENTO DO INDICADOR 52 – PROPORÇÃO DE IMÓVEIS VISITADOS
PARA O CONTROLE DA DENGUE; FORMAS DE AVALIAÇÃO DA DIRETRIZ 11 - FORMAÇÃO, ALOCAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, VALORIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS
RELAÇÕES DE TRABALHO E ENCAMINHAMENTO DE
OFÍCIO AO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE – CES
INDAGANDO COMO SE DARÁ ESTA DIRETRIZ PARA
OS MUNICÍPIOS MINEIROS; NECESSÁRIO APRIMORAR METOLOLOGIA, POIS EM ALGUMAS AUDIÊNCIAS
FORAM BAIXAS AS PARTICIPAÇÕES DOS VEREADORES E HOUVE AUSÊNCIA DE CONSELHEIROS; ACRESCENTAR NO ITEM 11 DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS,
O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS
QUE TEVE A PARTICIPAÇÃO ATIVA DOS CONSELHEIROS; RECOMENDAÇÃO DE ANÁLISE POR PARTE DO
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE – CES QUANTO À
INFORMAÇÃO DO SIOPS – SISTEMA DE INFORMAÇÃO
SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE – SOBRE
A PARTICIPAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS
PARA OS MUNICÍPIOS; REDUZIR AS FILAS DE ESPERA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES;
MELHORAR A COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA
DA SESAP; USAR AS TV’S PARA EDUCAÇÃO EM SAÚDE; GARANTIR A ASSISTÊNCIA MÉDICA EM TODAS
AS UNIDADES BÁSICAS; PROPOR AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE QUE CADA ITEM RECOMENDADO
FAÇA PARTE DA AGENDA DE REUNIÕES; REALIZAR A
ETAPA MUNICIPAL DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE
SAÚDE; CONCLUIR TODAS AS OBRAS CADASTRADAS
NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE OBRAS O MAIS
RÁPIDO POSSÍVEL; IMPLANTAR O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES (CCZ); IMPLANTAR COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO, CONFORME APROVADO DA
8ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE; IMPLANTAR
PROGRAMA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES (PIC). Barbacena, 02 de junho de 2015.
Carmen Lúcia Werneck - Presidente do CMS. Homologo a Resolução nº. 390/15 do Conselho Municipal de
Saúde, nos termos do art.1º §2º da Lei Federal nº.
8142 /90 e do art. 12 da Lei Municipal nº. 3695/02 e
Lei Municipal nº 4518 de 27/11/2013. José Orleans da
Costa - Secretário de Saúde (SESAP).

