BARBACENA, QUARTA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2015 - EDIÇÃO EXTRA
PODER EXECUTIVO

Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO MUNICIPAL Nº 7.777
“Dispõe sobre o encerramento das atividades das Escolas Municipais que menciona”.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARBACENA, no uso
das atribuições de seu cargo, em conformidade com
as leis em vigor, e na forma do art. 26, inciso I da
Constituição do Município de Barbacena;
DECRETA:
Art. 1º Ficam encerradas as atividades das Escolas
Municipais abaixo relacionadas:
I – Escola Municipal “Walter Alfano”, na localidade das
Margaridas;
II – Escola Municipal “Queridinha Bias Fortes”, na localidade do Campestre I;
III – Escola Municipal “Joaquim Augusto da Silva”, na
localidade de Vargem Grande;
IV – Escola Municipal “Embaixatriz Corina Andrada”,
na localidade de José Luiz;
V – Escola Municipal “Benjamim Ferreira Guimarães”,
no Distrito de Padre Brito; e
VI – Escola Municipal “Randolfo Teixeira de Andrade”,
na localidade do Serrão.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, em 01 de junho de 2015;
173º ano da Revolução Liberal, 85º da Revolução de 30.
Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal
(Republicado por incorreção)

DECRETO MUNICIPAL Nº 7.781
“Convoca a Plenária Municipal de Saúde do Município
de Barbacena e dá outras providências”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso
das atribuições de seu cargo, em conformidade com
as Leis em vigor e na forma do art. 26, inciso I, da
Constituição do Município de Barbacena;
DECRETA:
Art. 1º Fica convocada a Plenária Municipal de Saúde
2015 de Barbacena, que realizar-se-á no dia 27 de
junho de 2015, no auditório I, na sede do Instituto
Federal de Educação Sudeste de Minas – IF Sudeste
MG, à Rua Monsenhor José Augusto, nº 203, Bairro
São José, Barbacena/MG, objetivando eleger os Delegados para participarem da 8ª Conferência Estadual
de Saúde de Minas Gerais e deliberar sobre temas referentes à Plenária.
§ 1º O tema da Plenária Municipal de Saúde 2015 de
Barbacena será “Saúde Pública de Qualidade para Cuidar Bem das Pessoas: Direito do Povo Brasileiro” e os
eixos temáticos serão:
I - Direito à Saúde, Garantia de Acesso e Atenção de
Qualidade;
II - Participação social;
III - Valorização do trabalho e da educação em saúde;
IV - Financiamento do SUS e Relação Público-Privado;
V - Gestão do SUS e Modelos de Atenção à Saúde;
VI - Informação, Educação e Política de Comunicação
do SUS;
VII - Ciência, Tecnologia e Inovação no SUS;
VIII - Reformas democráticas e populares do Estado.
§ 2º A Plenária Municipal de Saúde 2015 de Barbacena
será realizada em 27 de junho de 2015.
Art. 2º A Plenária Municipal de Saúde 2015 de Barbacena será presidida pelo Secretário Municipal de
Saúde Pública ou por representante designado pelo
mesmo.
Art. 3º A organização e desenvolvimento das atividades de preparação e de realização da Plenária Municipal de Saúde 2015 de Barbacena serão executados
pela Comissão Organizadora conforme Resolução nº
383 de 16/03/2015, expedida pelo Conselho Municipal
de Saúde.
Art. 4º As despesas com a organização geral da Ple-

nária Municipal de Saúde 2015 de Barbacena ficarão
a cargo da Secretaria Municipal de Saúde Pública, que
providenciará a estrutura necessária à realização do
evento.
Parágrafo único. Para o cumprimento do previsto neste artigo, a Secretaria Municipal de Saúde Pública celebrará convênio e/ou contratos com vistas à execução
das ações necessárias à realização do evento.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, em 01 de junho de 2015;
173º ano da Revolução Liberal, 85º da Revolução de 30.
Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

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

EXTRATO DE PORTARIAS
ASSINADAS PELO EXMO. SR.
PREFEITO MUNICIPAL
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso
das atribuições de seu cargo, em conformidade com
as leis vigentes e na forma do artigo 26, inciso II, da
Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:
PORTARIA Nº 16.992 - 1 – REVOGAR a Portaria nº
16.703, de 02 de dezembro de 2014; 2 - DESIGNAR
Comissão Especial composta por Rita de Cássia Gonçalves Candian, Milton Roman, Cynthia Paolucci de
Paiva Rezende Cruz e Domingos Sávio Abritta Lourenço, para, sob a presidência da primeira, proceder ao
acompanhamento e fiscalização das obras de construção das quadras poliesportivas nas escolas municipais, conforme Contratos nºs. 59, 60, 64 e 65/2014.
3 – DISPOR que a presente Portaria entre em vigor a
partir desta data. Barbacena, 02 de junho de 2015.
Antônio Carlos Andrada. Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 16.993 - 1 - DESIGNAR João Paulo Toni
para compor a Comissão Especial para proceder ao
monitoramento das obras das escolas da rede municipal, em substituição a Leonardo Luiz Santos Soares,
contida na Portaria nº 16.702 de 16.12.2014. 2 – DISPOR que a presente Portaria entre em vigor a partir
desta data. Barbacena, 02 de junho de 2015. Antônio
Carlos Andrada. Prefeito Municipal.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso
das atribuições de seu cargo, em conformidade com
as leis em vigor, e na forma do artigo 26, inciso II, e
do artigo 203, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:
PORTARIA Nº 16.994 - 1 – REVOGAR a designação
de Alaôr Leite de Almeida, como representante da
Prefeitura Municipal de Barbacena para compor o
CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTOS, constante
da Portaria nº 15.826, de 03.10.2013. 2 – DESIGNAR
Milton Roman para compor o CONSELHO MUNICIPAL
DE DESPORTOS, como representante da Prefeitura
Municipal de Barbacena. 3 – DISPOR que a presente Portaria entre em vigor na data de sua publicação.
Barbacena, 02 de junho de 2015. Antônio Carlos Andrada. Prefeito Municipal.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso
das atribuições de seu cargo, em conformidade com as
leis em vigor e disposto no art. 26, inciso II, e artigo
93, ambos da Constituição do Município de Barbacena;
RESOLVE:
PORTARIA Nº 16.995 - TORNAR sem efeito a Portaria
nº 16.901 de 30 de abril de 2015, com efeito retroativo a data de sua assinatura. Barbacena, 02 de junho
de 2015. Antônio Carlos Andrada. Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 16.997 - 1 - REVOGAR as designações
de Coordenadores e Diretora de Escolas Municipais
abaixo discriminadas:. Alex Magalhães de Andrade,
1

como Coordenador da Escola Municipal “Randolfo Teixeira de Andrade”, contida na Portaria nº 15.486, de
17.04.2013; Daniela Campos Almeida, como Coordenadora da Escola Municipal “Benjamim Ferreira Guimarães”, contida na Portaria nº 15.356 de 14.03.2013;
Luciana Stefania Rodrigues Furtado, como Coordenadora da Escola Municipal “Walter Alfano”, contida
na Portaria nº 15.486, de 17.04.2013; Maria Edith
Alves Quintão, como Diretora da Escola Municipal
“São Sebastião”, contida na Portaria nº 15.356, de
14.03.2013. 2 – DISPOR que a presente portaria entre
em vigor a partir desta data. Barbacena, 02 de junho
de 2015. Antônio Carlos Andrada. Prefeito Municipal.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso
das atribuições de seu cargo, em conformidade com
as leis vigentes, e na forma do artigo 26, inciso II,
da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:
PORTARIA Nº 16.999 - RATIFICAR as Portarias nºs.
054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064,
065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 074, 075, 076, 077,
078, 079 e 080/2015, da lavra do Diretor-Geral do Serviço de Água e Saneamento – SAS, que designaram
servidores para ocupar funções gratificadas criadas
para a nova estrutura da Autarquia, conforme as Leis
Delegadas nº 33 de 21 de fevereiro de 2013, e 49, de
11 de abril de 2013. Barbacena, 08 de junho de 2015.
Antônio Carlos Andrada. Prefeito Municipal.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso
das atribuições de seu cargo, em conformidade com
a Constituição do Município de Barbacena e a Lei Delegada Municipal nº 32, de 21 de fevereiro de 2013;
RESOLVE:
PORTARIA Nº 17.000 - 1 - REVOGAR a designação
de Vanuza Margareth Candian Dezolt, para responder
pela Coordenadoria Administrativa, na Secretaria Municipal de Coordenação de Programas Sociais – SECOPS, contida na Portaria nº 16.952 de 15.05.2015.
2 - REVOGAR a designação de Sônia Raquel de Assis
Coelho, para responder pela Coordenadoria Administrativa, na Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SEDUC, contida na Portaria de nº 16.954, de
15.05.2015. 3 - DISPOR que a presente Portaria entre
em vigor a partir desta data. Barbacena, 08 de junho
de 2015. Antônio Carlos Andrada. Prefeito Municipal.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso
das atribuições de seu cargo, em conformidade com
as leis em vigor e disposto no art. 26, inciso II, da
Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:
PORTARIA Nº 17.001 - REVOGAR a designação de
Sandra Cristina Rodrigues Costa como Vice-Diretora
da Escola Municipal “Lions”, contida na Portaria nº
16.070, de 27.02.2014, a partir desta data. Barbacena, 08 de junho de 2015. Antônio Carlos Andrada.
Prefeito Municipal.
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 – PRC 025/2015 – DL
001/2015. OBJETO: Chamada Pública p/ aquisição
gêneros alimentícios perecíveis através da Agricultura
Familiar p/ atendimento da merenda escolar, conforme
Lei 11.947/2009, Resolução 26/2013 FNDE. ENTREGA
DOS ENVELOPES: de 12/06/2015 a 26/06/2015, de
12:00 ás 17:00hs. ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia
29/06/2015 às 14:00 horas. Informações 0xx32 3339–
2026, licitacao@barbacena.mg.gov.br. Barbacena,
09/06/2015. Pablo Herthel Candian - Presidente CPL.
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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
SAS - PP 008/2015 – PRC 011/2015 SAS – Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para fornecimento de pães para incrementar o
café oferecido aos servidores do SAS nos dois turnos (manhã e tarde), e também para fornecimento
de sanduíches para servidores que eventualmente
necessitem realizar horas extras. Empresa vencedora
dos itens pelos valores unitários conforme descritos:
PANIFICADORA LAGUARDIA LTDA – ME., CNPJ Nº
17.367.467/0001-77, item 01 no valor unitário de R$
0,50 e item 02 no valor unitário de R$ 1,47. HOMOLOGAÇÃO 03/06/2015. Luís Álvaro Abrantes Campos
– Diretor Geral.

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
MUNICÍPIO DE BARBACENA - PRC 031/2015 – DL
002/2015. Objeto: contratação de empresa para fornecimento de combustível. Contratada: POSTO BELVEDERE DE BARBACENA LTDA – CNPJ 19.482.441/000103. Valor total despesa R$305.427,60, Barbacena,
10/06/2015. Antonio Carlos de Andrada – Prefeito
Municipal.

EXTRATO DE PROCESSO
LICITATÓRIO E ADITIVOS E
CONVÊNIOS
Extrato Quinto Termo Aditivo ao Contrato 018/2013.
Contratante: Município de Barbacena – CNPJ
17.095.043/0001-09 e Secretaria Municipal de Saúde
Pública SESAP, através do Fundo Municipal de Saúde
CNPJ 14.675.553/0001-59 e Secretaria de Planejamento e Gestão. Contratado: Net-Rosas Comercio e Serviços em Informática Ltda – CNPJ.: 02.287.806/000138. Objeto: Prorrogar o prazo constante na Cláusula
Onze – Do Prazo de Vigência, do instrumento original
por 12 (Doze) meses. Data de assinatura: 25/05/2015.
Nome das partes que assinam: Antonio Carlos Doorgal
de Andrada, José Orleans da Costa, Diogo Sie Carreiro
Lima e Carlos Maurício Barros Filho.
Extrato Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 053/2014.
Contratante: Município de Barbacena – CNPJ
17.095.043/0001-09 e Secretaria Municipal de Saúde
Pública SESAP, através do Fundo Municipal de Saúde
CNPJ 14.675.553/0001-59. Contratado: Restaurante
e Confeitaria Casa do Morango de Barbacena Ltda
- CNPJ.: 15.031.558/0001-01. Objeto: Prorrogar a
vigência constante da Cláusula Sétima – Do Prazo de
Vigência do instrumento originário por mais 12 (Doze)
meses. Data de assinatura: 22/05/2015. Nome das
partes que assinam: Antonio Carlos Doorgal de Andrada, José Orleans da Costa e Tatiana da Rocha Beppu.
Extrato Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº
059/2014. Contratante: Município de Barbacena –
CNPJ 17.095.043/0001-09. Contratado: WM Metalúrgica e Construções Ltda – CNPJ.: 02.303.541/000114. Processo: 024/2014, Concorrência: 003/2014.
Objeto: Prorrogar a vigência constante da Cláusula
Dezesseis– Da Vigência do instrumento originário por
mais 180 (Cento e oitenta) Dias. Data de assinatura:
08/04/2015. Nome das partes que assinam: Antonio
Carlos Doorgal de Andrada, Fernando Antonio de
Mont’alvão do Prado e Walace Jose Mangia.
Extrato Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº
060/2014. Contratante: Município de Barbacena –
CNPJ 17.095.043/0001-09. Contratado: WM Metalúrgica e Construções Ltda – CNPJ.: 02.303.541/000114. Processo: 023/2014, Concorrência: 002/2014.
Objeto: Prorrogar a vigência constante da Cláusula
Dezesseis– Da Vigência do instrumento originário por
mais 180 (Cento e oitenta) Dias. Data de assinatura:
08/04/2015. Nome das partes que assinam: Antonio
Carlos Doorgal de Andrada, Fernando Antonio de
Mont’alvão do Prado e Walace Jose Mangia.
Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário-Chefe da Casa Civil

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE
BARBACENA
Presidente: Flávio Barbosa da Silva

RESUMO DE ATA
RESUMO DA ATA 006/2015 - 003ª Sessão Ordinária
– 26.02.2015 - 1º. Período - 3º. Ano da Legislatura.
Presidente: Vereador Flávio Barbosa da Silva. Secretária: Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes. Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h30.
O Sr. Presidente, às 19h30, solicitou à Sra. Secretária
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 Flávio Barbosa da Silva. Secretária: Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes.
RESUMO DA ATA 011/2015 - 008ª Sessão Ordinária –
17.03.15 – 1º Período – 3º Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Flávio Barbosa da Silva. Secretária:
Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes. Vereadores
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h18.
“Fogem os ímpios, sem que ninguém os persiga; mas
qualquer justo está confiado como o filho do leão. Por
causa da transgressão da terra, muitos são os seus
príncipes, mas, por virtude de homens prudentes e
sábios, ela continuará.”(Provérbios 28:1-3). I - Leitura
e Discussão das Atas: - Atas 93 e 105/2014 – Aprovadas por unanimidade. II – Leitura da Correspondência
e Comunicações: - Ofício nº 047/2015 – Os vereadores que o presente subscrevem, vêm indicar como líder da maioria, o vereador Amarílio Augusto de Andrade. - Requerimento s/nº – Vereador Grácia Maria
Araújo Gomes – Indicando seu nome para a liderança
do PR na Câmara. - Ofício nº 019/2015 – Secretaria
Municipal de Saúde Pública – Solicitação de Agendamento de Audiência Pública para apresentação de
prestação de contas quadrimestrais da SESAP. - Ofício
nº 015/2015 - Vereador Johnson Oliveira Marçal – Solicita deferimento de sua indicação como líder do Partido Social Democrático – PSD – Junto a essa Câmara.
III- Apresentação de Proposições: - Do vereador José
Jorge: - Indicação n º 122/2015 – Solicita a cobertura
da quadra da antiga escola Benjamin Ferreira Guimarães, ao lado da Igreja de São Pedro, onde funciona o
CRAS. - Do vereador Amarílio Andrade: - Indicação nº
092/2015 – Solicita que providencie faixa de pedestre
em frente à escola Espaço de Educação Infantil Pituchinha, na Rua Tomáz Gonzaga, Boa Morte; - Indicação nº 100/2015 – Solicita a troca de uma luminária
na rua Silva Jardim, em frente a residência nº 43;- Indicação nº 167/2015 – Reitera as indicações nº 156 e
157/2014, que solicitam o asfalto ou calçamento e luminárias para a rua Projetada que liga a Rua Brasilino
Alexandre de Andrade à Rua Albino Pereira, no bairro
Santo Antônio; - Indicação nº 168/2015 – Solicita providências no sentido de dar uma solução para um buraco localizado na Rua Maestro Francisco Manoel da
Silva em frente ao nº 02 e 18 no bairro do Campo; Indicação nº 175/2015 – Solicita asfaltamento da Rua
José Francisco Costa Bairro Monsenhor Mário Quintão;
- Requerimento s/nº – O vereador Amarílio Augusto de
Andrade, vêm à presença dos senhores membros do
Conselho Permanente da Ordem do Mérito Legislativo,
submeter o nome do Doutor Tiago Siqueira Mota, para
ser agraciado com a insígnia do Mérito Legislativo –
Mérito Especial. - Do vereador Carlos Roberto Batista:
- Indicação nº 144/2015 – Solicita a instalação de placas de trânsito e redutores de velocidade no cruzamento das Avenida Prefeito Simão Tamm Bias Fortes,
Rua Coronel Martiniano Rodrigues de Oliveira e Rua
Doutor Leopoldo Costa. - Da vereadora Vânia de Cas2

tro: - Indicação nº 101/2015 – Solicita manutenção
dos tampões de esgoto da Rua Cesário Alvim e demais
Ruas asfaltadas pela Prefeitura nos últimos períodos;
- Indicação nº 102/2015 – Solicita operação tapa buraco nas ruas Sorocaba, Campinas e Jundiaí no bairro
Novo Horizonte; - Indicação nº 115/2014 – Solicita
pintura de faixa de pedestre na Avenida Pereira Teixeira em frente a portaria da Escola Estadual Embaixador
José Bonifácio, Escola Normal; - Indicação nº
141/2015 – Solicita operação tapa-buraços, desentupimento de bueiro e recuperação da Ponte na Rua
José Francisco de Oliveira no Grogotó; - Indicação nº
142/2015 – Solicita recapeamento das Ruas comunidade das Margaridas; - Indicação nº 143/2015 – Solicita operação tapa buracos na rua São Joaquim Carlos
da Costa no Monte Mário; - Indicação nº 169/2015 –
Solicita recuperação da rua que liga o bairro Santo ao
bairro São Francisco, localizada entre o final da Rua
José Vieira da Rocha e o começo da Rua Córrego das
Pombas; - Indicação nº 170/2015 – Solicita capina das
ruas Amarílio Augusto de Paula e Baronesa Maria
Rosa; - Indicação nº 171/2015 – Solicita fiscalização
junto a empresa terceirizada Bioftec, responsável pela
coleta de lixos na cidade de Barbacena; - Indicação nº
173/2015 – Solicita troca de lâmpadas do poste localizado próximo ao nº 62 na rua Virgílio de Melo Franco,
Centro; - Do vereador Carlos Alberto Sá Grise: - - Indicação nº 140/2015 – Solicita regularização do serviço de coleta de lixo no bairro 9 de Março; - Indicação
nº 139/2015 – Solicita limpeza e capina da praça José
Mauro de Oliveira, no bairro 9 de Março; - Indicação
nº 138/2015 – Solicita as seguintes medidas para a
Escola Municipal Tony Marcos de Andrade: reforma do
telhado, obras para contenção das infiltrações e pintura no interior da escola; - Do vereador Tadeu José: Indicação nº 123/2015 – Solicita operação tapa buraco no asfalto da rua Margarida Calmeto Amaral, Santa
Luzia; Com a palavra o vereador ressaltou que nesse
bairro o problema é geral e precisa ser todo melhorado; - Indicação nº 124/2015 – Solicita operação tapa
buraco nas Ruas Carandaí, Conselheiro Lafaiete, Lima
Duarte, Mercês, Juiz de Fora, Astolfo Dutra, Viçosa,
Barroso, Santos Dumont, todas no bairro Nova Cidade; - Indicação nº 125/2015 – Solicita operação tapa
buraco no asfalto da rua Luiz Cláudio dos Santos, Nova
Suíça; - Indicação nº 126/2015 – Solicita operação
tapa buraco no asfalto da rua São Paulo da Cruz, bairro Ipanema; - Indicação nº 127/2015 – Solicita operação tapa buraco no asfalto das ruas Caetés, Jundiaí,
Sorocaba e Avenida Brasil, todas no bairro Novo Horizonte; - Indicação nº 152/2015 – Solicita que se faça
a troca imediata da lâmpada na Rua João Marinho da
Silva, no encontro da Capela de Santo Expedito, bairro
Floresta; - Indicação nº 153/2015 – Solicita que se
faça a vistoria no antigo Posto de Saúde do bairro Santa Luzia, à Rua São Sebastião, pois o mesmo está correndo risco de desabamento; - Indicação nº 154/2015
– Solicita vistoria nos imóveis condenados pela Defesa
Civil, situados na Rua Maria Silvana, bairro Diniz; - Indicação nº 155/2015 – Solicita casacalhamento ou
lançamento de escória na Rua José de Araújo Filho,
bairro Nossa Senhora Aparecida, até a pavimentação
da mesma, conforme a lei 4.587 de 1º de julho de
2014; - Indicação nº 156/2015 – Solicita troca de lâmpadas em frente aos números 203 e 207 na Rua Alcides Pereira de Souza no bairro Diniz II; - Indicação nº
157/2015 – Solicita recuperar a estrada que liga o
CEASA Barbacena até o Distrito de Pinheiro Grosso; Indicação nº 158/2015 – Solicita que se verifique as
condições das luminárias, postes, transformadores e
ainda a troca das lâmpadas queimadas da comunidade rural do galego; - Indicação nº 159/2015 – Solicita
verificação técnica que aponte as razões pela qual por
diversas vezes teve que solicitar apoio do Direitos do
SAS para solucionar o problema da falta d’água na comunidade do galego; - Indicação nº 160/2015 – Solicita ao Sr. Prefeito que determine o início imediato das
obras de pavimentação da Rua Neca Tavares; - Indicação nº 161/2015 – Solicita limpeza e conseqüente retirada dos entulhos produzidos na Praça Cônego Leandro de Carvalho Mateus, no bairro Diniz; - Indicação
nº 162/2015 – Solicita limpeza e consequente retirada
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dos entulhos produzidos na parte de baixo da Rua Maria Silvana Loures, no bairro Diniz; - Indicação nº
163/2015 – Solicita limpeza e consequente retirada
dos entulhos produzidos na Praça da Capela de São
Domingos de Gusmão, no bairro Diniz. - Do vereador
Johnson Marçal: - Indicação nº 133/2015 – Solicita
seja encaminha a esta Casa Legislativa, planilha detalhada das despesas realizadas e receitas auferidas
com a realização do Carnaval 2015 de Barbacena e
Distritos; - Indicação nº 134/2015 – Solicita providências no sentido de cobrir buracos e recapear a Rua
Baronesa Maria Rosa, próximo à Escola Estadual Professor Soares Ferreira; - Indicação nº 135/2015 – Solicita capina e limpeza da Praça Thompson Skafuto, no
bairro dos Funcionários; - Indicação nº 136/2015 –
Solicitação capina e limpeza da Rua Bueno Brandão,
esquina com a Rua Fernando César de Oliveira, no
bairro Padre Cunha; - Indicação nº 137/2015 – Solicita
colocação de quebra-molas na Rua Arlindo Camilo Neves, que tem seu início no bairro Eucisa; - Indicação
nº 149/2015 – Solicita manutenção das Ruas do Bairro
Nova Cidade. - Da vereadora Marilene Franco: - Indicação nº 150/2015 – Solicita que se passe uma “patrol” na Aldeia Santa Fé, localidade Colônia Rodrigo
Silva, rua que vai para o sítio do Silvio’s; - Indicação nº
151/2015 – Solicita melhorias na iluminação pública
do Distrito de Torres de São Sebastião; - Indicação nº
081/2015 – Solicita recuperação das Ruas São Joaquim, São Francisco de Assis e Álvaro de Azevedo Coutinho, todas do bairro Santo Antônio. - Do vereador
Luiz Gonzaga: - Indicação 081/2015 – Solicita a recuperação das ruas São Joaquim, São Francisco de Assis
e Álvaro de Azeredo Coutinho todos no bairro Santo
Antônio. - De Todos os vereadores: - Requerimento nº
011/2015 – Os vereadores que o presente subscrevem
requerem que seja convocado o senhor José Orleans
da Costa, Secretário Municipal de Saúde, para prestar
esclarecimento com relação a instalação do posto
avançado de coleta de sangue, a provável extinção da
Farmácia Popular, situação dos remédios nos postos,
demora no retorno das consultas, situação da UPA 24
horas, situação dos dentistas e dos atendimentos
odontológicos, exames de baixa, média e alta complexidade, abertura dos postos que estão prontos e fechados, com data e hora marcados pelo Presidente da
Câmara juntamente com o Secretário; - Da vereadora
Gracia Maria: - Indicação nº 146/2015 – Solicita que a
linha de ônibus que atende ao bairro São José, volte a
circular pela Praça Álvares Cabral; - Indicação nº
116/2015 – Solicita manutenção da Rua Irene Piazzi,
bairro Nossa Senhora Aparecida; - Indicação nº
114/2015 – Solicita manutenção da Rua Vitório Meneghin, Pontilhão; - Indicação nº 113/2015 – Solicita
concerto do buraco localizado BA Rua Sena Madureira
em frente ao nº 275, Pontilhão; - Indicação nº
093/2015 – Solicita iluminação pública da localidade
do Mendonça, até a Igreja da Santa Terezinha do Menino Jesus e de São Francisco; - Indicação nº
099/2015 – Solicita manutenção na Praça Álvares Cabral, no bairro São José; - Indicação nº 098/2015 –
Solicita capina e manutenção do calçamento na Rua
Mont’Alverne, no bairro São José. - Da Mesa da Câmara: - Ofício s/nº - Aos membros do Conselho permanente da Ordem do Mérito Legislativo, submeterem o
nome do Major PM Ângelo Augusto de Pádua e Silva,
Comandante da 13ª Companhia de Missões Especiais;
- Ofício s/nº - Aos membros do Conselho permanente
da Ordem do Mérito Legislativo, submeterem a Banda
de Música do 9º Batalhão da PMMG para ser agraciada
com a insígnia do Mérito especial pelos 80 anos. PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA. - Proj. Lei nº.
021/15 – Incorpora ao Patrimônio Público Municipal
bem imóvel particular - Aut. Ver. Amarílio Augusto de
Andrade. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h59. Discussão e Votação de Projetos. Com a
palavra pela ordem o vereador Ilson Guilherme disse
que conforme o que foi dito pela vereadora Marilene
sobre a localidade de Torres ele está consciente do
problema lá existe. Disse que esteve na localidade ajudando na colocação de escoras da estrada, porque a
prefeitura passou a máquina, mas não colocou as escoras. E disse que passará um Memorial na cidade e

colocará em exposição na Praça. Mencionou que comprou uma ferragem para fazer uma ponte na localidade do Evas e está aguardando a Defesa Civil dar um
laudo, contudo, até o momento não deram e está sem
poder realizar a obra em função da falta desse laudo.
Prosseguindo, disse que gostaria de convidar tanto o
Secretário de Finanças quanto o responsável pelo setor do lixo na Prefeitura para saber se existem dívidas,
porque se deixar passar, depois apresentarem dívidas
será tarde. É preciso ficar sabendo logo, antes que a
dívida fique alta e a cidade fique com o prejuízo para
os futuros prefeitos solucionarem. Dirigindo-se ao Presidente da Casa disse que o Congresso liberou para as
Prefeituras a instalação das TV’s Câmaras para que as
Câmaras transmitam suas reuniões, assim sendo solicitou que ele se informe e procure instalar a de Barbacena o quanto antes. Dando seguimento ao seu discurso como líder informou que esteve com os líderes
das comunidades rurais na manifestação contra a Nucleação das Escolas da Zona Rural e que foram até o
Fórum falar com o juiz responsável para tentar agilizar
o processo, contudo foram informados de que é preciso aguardar o tramite. Mas solicitaram que o membro
do Ministério Público possa ir até as escolas constatar
o que foi feito para entender o pedido dos pais. E dirigindo-se ao líder de governo, disse que a situação de
certas escolas é tão precária que não há condição sequer das crianças utilizarem os banheiros. Nesse momento concedeu um aparte à vereadora Vânia que
disse já ter reunido vários documentos na Comissão
que avalia a situação da Nucleação, faltando apenas
finalizar poucas coisas e provavelmente na quinta-feira
entregarão o relatório final da Comissão aos vereadores e aos órgãos envolvidos na questão. Finalizando o
vereador Ilson disse que também devem procurar saber o que foi feito da verba aprovada para o asfalto.
Por isso entende que deveriam chamar o Secretário de
Finanças aqui. Concedeu ainda um aparte ao vereador
Carlos Roberto que chamou a atenção dos vereadores
para o fato de que ele entrará com um requerimento,
na próxima semana, solicitando esclarecimentos do
Poder Executivo a respeito dos cinco milhões de empréstimos que foram aprovados nessa Casa, para o
concerto do córrego da Rua Bahia, sendo que a obra
está parada. E quanto aos três milhões de reais que
foram pedidos em empréstimos para o asfalto, agora
já tem indicação dos vereadores para operação tapa
buracos em ruas que foram recapeadas há poucos
meses. Prosseguindo, o vereador Ilson disse que muitas localidades estão em situação precária e ele está
tentando ajudar, mas não está dando conta, pois os
problemas são muitos e nada está sendo feito. Com a
palavra pela ordem a vereadora Marilene disse que na
semana passada ela recebeu uma mensagem dizendo
que tinham colocado fogo em uma rua no bairro Monsenhor Mário Quintão em razão de buracos, mas ela
levou a reivindicação ao Secretário de Obras e no dia
seguinte ele providenciou operação tapa buracos. Mas
ela gostaria de alertar para essa nova tendência da
população, a colocação de fogo. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA. Proj. Lei nº. 011/15 – Dispõe sobre a política
municipal de saneamento ambiental, cria o Conselho
Municipal de Saneamento Básico e dá outras providências - Aut. Executivo – PRAZO VENCE EM 23.03.15.
Com a palavra para discutir o vereador Carlos Roberto
disse que votará a matéria, mas acredita que deveria
ter sido debatida em audiência pública com todos os
setores da sociedade. Para que fosse implantada corretamente e com os devidos ajustes e em conformidade com os anseios locais. Com a palavra para discutir
a vereadora Vânia disse que houve uma suposta audiência pública na Faculdade de Medicina, contudo,
como ela ficou sabendo em cima da hora, ela e sua
equipe fizeram um trabalho e enviou para a empresa
que tomou a frente desse trabalho no intuito de ajudar
na implantação dessa política. Porém, foi-lhes dito que
não seria possível receber mais nenhuma sugestão. E
também votará a favor porque precisam da verba,
mas acha um absurdo a Prefeitura fazer as coisas de
maneira corrida e de forma arbitrária. Com a palavra
para discutir o vereador Luiz Gonzaga disse que a
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questão do Plano Diretor de Saneamento Básico já se
tornou fruto de uma ação dele e dos vereadores Carlos
Roberto e Ronaldo Braga, porque a Universidade Federal Viçosa, desde o mandato da Prefeita Danuza, já
vinha preparando o Plano diretor, mas com o início do
mandado do Prefeito Toninho Andrada a Universidade
Federal de Viçosa foi retirada do projeto. E estranhamente, a pessoa que estava fazendo a intervenção,
durante as reuniões do projeto foi quem ganhou para
realizar o Plano Diretor agora. O que, no seu entendimento, houve um tráfico de influência, no sentido de
que ela fosse beneficiada. Com a palavra para discutir
pela segunda vez o vereador Carlos Roberto aproveitou o que foi dito pelo vereador Luiz Gonzaga a respeito do Plano Municipal de Saneamento e leu o ofício
403 de 02 de junho de 2014 do Procurador Geral da
República, Rodrigo Janor Monteiro de Barros, cujo assunto trata da investigação de possíveis ilícitos na implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico
no Município de Barbacena. E citou alguns fatos elencados no ofício. E destacou que já foi aberto inquérito
para investigar a situação e as relações envolvendo as
pessoas que realizaram esse Plano de Saneamento
Básico, com tráfico de influência e o envolvimento da
Polícia Federal e o Ministério Público Federal e o Ministério das Cidades já que a verba para a realização do
Plano é federal. Encerrada a discussão o projeto foi
colocado em votação e foi APROVADO POR UNANIMIDADE. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO
DE LEI. Proj. Lei nº. 012/15 - Institui a política de
aproveitamento das águas pluviais para fins potáveis e
não potáveis nas escolas públicas municipais e dá outras providências – Aut. Ver. Ilson Guilherme de Sá.
APROVADO POR UNANIMIDADE. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE RESOLUÇÃO. Proj.
Res. 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. Com a palavra para discutir o vereador Amarílio
fez pronunciamento que segue na íntegra da ata original. Prosseguindo com a discussão do projeto o vereador Amarílio disse que gostaria de defende-lo, pois é
preciso respeitar os vereadores que tanto fizeram por
este. Ressaltou que é preciso manter a coerência e
citou exemplos de suas ações coerentes. Assim, as
alternativas que ele traz para esse projeto é transformar a sala em Museu do Legislativo já que os documentos para isso já existem na Casa. Mencionou ainda
outros possíveis usos para a sala. Prosseguindo com a
palavra como líder o vereador Amarílio apelou ao Presidente para pensar em suas sugestões para a manutenção da sala e não tem dúvidas de que ele passará
para a história como um homem de sensibilidade que
preservou a história. Concedeu um aparte ao vereador
Gonzaga que disse ter dado o parecer a respeito do
projeto no sentido de coloca-lo em discussão na Casa,
mas não por ser totalmente favorável a cessão do espaço. É preciso conservar o Palácio da Revolução Liberal e sua história, pois muitas pessoas não sabem sua
história, e a Câmara ter um espaço novo e moderno
para atender corretamente à população com as demandas que a modernidade exige. Prosseguindo o
vereador Amarílio solicitou que o projeto fosse retirado
da pauta e juntamente com os membros da Mesa fosse refeito de maneira a rever a cessão do espaço. E
dirigindo-se ao vereador Gonzaga lembrou as péssimas condições da Câmara quando ele assumiu a Presidência em 1971 e agora o prédio está em condições
de mantê-los abrigados e recebendo o público para
reuniões. Com a palavra para discutir o vereador Gonzaga disse que o melhor seria a derrubada do projeto
já que o projeto é de autoria da mesa e não cabe a
retirada com o pedido do vereador. O Sr. Presidente
explicou que a Câmara hoje não comporta mais tantos
órgãos, por isso essa cessão será problemática. Assim,
o melhor seria a construção de um novo prédio para a
Câmara e esse prédio ficar para o patrimônio histórico
e órgãos que tratam da história. Assim, deixou a decisão para o Plenário. Quanto a construção do novo prédio ele já começou as conversas com os responsáveis
na Prefeitura, mas já está sabendo que será preciso
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regularizar a documentação antes de começarem a
construir qualquer coisa. Com a palavra pela ordem o
vereador Flávio Maluf disse entender a preocupação
do vereador Amarílio com o patrimônio histórico, mas
também sabe da preocupação do vereador Gonzaga
com o parecer dado no relatório. E sugeriu que já que
não é possível a retirada de pauta que sejam pedidas
vistas do projeto. Com a palavra pela ordem o vereador Johnson disse entender que esse prédio deve ser
transformado sim em um museu, pois de fato é difícil
receber visitantes e o povo em geral, dado o tempo
que ele já tem de existência. E também acredita que o
melhor seja mesmo a construção de um novo prédio
para a Câmara Municipal para dar dignidade não só
para os vereadores, mas para o povo que precisa ser
bem recebido e para outras autoridades que vêm até
a Casa. Com apalavra pela ordem a vereadora Marilene disse que o projeto é muito bacana, pois visa o lado
cultural da cidade e parabenizou o vereador Amarílio
pela preocupação. Contudo, disse que dará seu apoio
para um projeto futuro, sugerindo que ele protocole
outro projeto. E disse que devem dar seguimento ao
projeto para transformar a Casa em um Museu. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS - HORÁRIO: 20H59. Chamada: Amarílio, Carlor Alberto Sá Grise, Carlos Roberto, Flávio Barbosa,
Flávio Maluf, Grácia Araújo, Ilson Guilherme, Johnson
Marçal, José Jorge, Luiz Gonzaga, Márcio Zeferino,
Marilene Franco, Tadeu Gomes, Vânia Castro. Não havendo oradores inscritos e nada mais havendo a tratar
o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão
às 21h07 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 Flávio Barbosa da Silva. Secretária: Vereadora Grácia Maria
Araújo Gomes.
RESUMO DA ATA 012/2015 - 009ª Sessão Ordinária
– 19.03.15 – 1º Período – 3º Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Flávio Barbosa da Silva. Secretária:
Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes. Vereadores
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h28.
“Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes
estar com eles. Porque o seu coração medita a rapina,
e os seus lábios falam a malícia.”(Provérbios 24:1-2).
I - Leitura e Discussão das Atas: - Atas 106/2014 e
003/2015 – Aprovadas por unanimidade. II – Leitura
da Correspondência e Comunicações: - Convite para o
Seminário Regional Programa de Aquisição de Alimentos PAA – Perspectivas e Desafios, dia 23/03/15, de
08h30 às 13h30, no IFET. SEGUNDA PARTE – ORDEM
DO DIA – HORÁRIO: 19h33. Discussão e Votação de
Projetos. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA. Proj. Lei nº.
011/15 – Dispõe sobre a política municipal de saneamento ambiental, cria o Conselho Municipal de Saneamento Básico e dá outras providências - Aut. Executivo – PRAZO VENCE EM 23.03.15. APROVADO POR
UNANIMIDADE. Com a palavra pela ordem o vereador
Flávio Maluf solicitou que o projeto fosse colocado em
discussão e votação em redação final. Solicitação essa
que foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Em redação
final o Proj. Lei nº. 011/15 – Dispõe sobre a política
municipal de saneamento ambiental, cria o Conselho
Municipal de Saneamento Básico e dá outras providências. - Aut. Executivo – PRAZO VENCE EM 23.03.15
– APROVADO POR UNANIMIDADE. RADAÇÃO FINAL
– PROJETO DE LEI. Proj. Lei nº. 012/15 - Institui a
política de aproveitamento das águas pluviais para fins
potáveis e não potáveis nas escolas públicas municipais e dá outras providências – Aut. Ver. Ilson Guilherme de Sá. APROVADO POR UNANIMIDADE. SEGUNDA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE RESOLUÇÃO.
Proj. Res. nº. 015/14 – Cede espaço de bem de uso
especial do Palácio da Revolução Liberal ao Conselho
Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico de Barba-

cena – COMPHA e dá outras providências – Aut. Mesa
da Câmara. Com a palavra para discutir a vereadora
Vânia apresentou um decreto legislativo n.º 791/2011
de autoria do vereador Amarílio, que determina qual
a destinação do prédio do Palácio da Revolução Liberal caso seja feita a mudança do prédio da Câmara
Municipal. E fez a leitura do mesmo. E ressaltou que
somente quando a Câmara sair daqui é que deverão
transformar em um prédio de resguardo do patrimônio histórico, até lá, o que entende é que devem derrubar esse projeto. Encerrada a discussão o projeto
foi colocado em votação e foi REJEITADO COM NOVE
VOTOS CONTRÁRIOS E DUAS ABSTENÇÕES. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO. Proj. Dec. Leg. nº. 020/14 – Comemora
os 25 (vinte e cinco) anos da Associação dos Diabéticos de Barbacena – ASSODIBAR com sessão solene
promovida pelo Poder Legislativo de Barbacena e dá
outras providências – Aut. Vereadores Luiz Gonzaga
de Oliveira e Grácia Maria Araújo Gomes. APROVADO
POR UNANIMIDADE. VETO - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICA. VETO TOTAL PROJ. LEI Nº. 128/14 – Dispõe
sobre a transmissão on-line, via internet, de todas
as licitações realizadas nos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Barbacena – Aut. Executivo
- PRAZO VENCE EM 21.03.15. RETIRADO DE PAUTA
POR DETERMINAÇÃO DO PRESIDENTE. - VETO TOTAL
PROJ. LEI Nº. 180/14 – Dispõe sobre a proteção, controle e conservação do meio ambiente e da melhoria
de qualidade de vida no Município de Barbacena e dá
outras providências – Aut. Executivo - PRAZO VENCE
EM 21.03.15. RETIRADO DE PAUTA POR DETERMINAÇÃO DO PRESIDENTE. - VETO TOTAL PROJ. LEI
Nº. 046/14 – Dispõe sobre o uso da Biblioterapia nos
hospitais públicos, contratados e cadastrados da rede
de saúde do Município de Barbacena – Aut. Executivo
- PRAZO VENCE EM 21.03.15. RETIRADO DE PAUTA
POR DETERMINAÇÃO DO PRESIDENTE. - VETO TOTAL
PROJ. LEI Nº. 090/14 – Proíbe a utilização de máscaras ou qualquer meio capaz de ocultar o rosto com o
propósito de impedir sua identificação em manifestações públicas no Município de Barbacena e normatiza
o direito constitucional dos cidadãos à participação em
reuniões públicas – Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM
21.03.15. Com a palavra pela ordem o vereador Tadeu
disse que por ter sido o relator do veto, gostaria de
aconselhar que fosse mantido. Falou que muitos estados vêm criando leis que proíbem o uso de máscaras
em manifestações, mas foram feitos questionamentos
jurídicos quanto às restrições do direito de reunião,
destacando que o uso da máscara não impede a identificação do manifestante que poderá apresentar sua
identidade e caso venha a depredar o patrimônio público deve ser contido pelas autoridades e preso. E
destacou que o projeto estaria ferindo a Constituição
Federal, bastando que a autoridade aborde a pessoa
com máscara solicitando sua identidade civil. Não estando presente o autor do projeto o Sr. Presidente retirou o projeto da pauta. RETIRADO DE PAUTA POR DETERMINAÇÃO DO PRESIDENTE. - VETO TOTAL PROJ.
LEI Nº. 183/14 – Dispõe sobre a instalação de interfones e luz de emergência em elevadores de uso coletivo
no Município de Barbacena e dá outras providências
– Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 21.03.15. RETIRADO DE PAUTA POR DETERMINAÇÃO DO PRESIDENTE. PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. EM
BLOCO: 17.03.15. APROVADAS POR UNANIMIDADE.
TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES
INSCRITOS - HORÁRIO: 19H55. Com a palavra pela
ordem o vereador Gonzaga solicitou ao Sr. Presidente
que definisse data para a convocação do Secretário
de Saúde vir à Câmara já que dentre as proposições
aprovadas está o requerimento de sua convocação.
Ouvido Plenário, estando de acordo as lideranças o
Sr. Presidente determinou que será convocado para
o dia 31/03 às 17 horas, o Secretário de Saúde para
comparecer à Câmara. Chamada: Amarílio, Carlos Alberto Sá Grise, Carlos Roberto, Flávio Barbosa, Flávio
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Maluf, Grácia Araújo, Ilson Guilherme, José Jorge, Luiz
Gonzaga, Márcio Zeferino, Marilene Franco, Tadeu Gomes, Vânia Castro. Não havendo oradores inscritos e
nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente declarou
encerrada a presente sessão às 19h57 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 Flávio Barbosa da Silva. Secretária:
Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes.

TERCEIROS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE ALTO DAS
VERTENTES - CISALV
Presidente: Luiz Gonzaga da Silva

EXTRATO DE CONTRATO
Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes – CISALV. 09/06/2015. Ext. Contratos assinados em 09/06/2015 vigentes de sua assinatura até
31/12/2015, cujo objeto fora: credenciamento de pessoas jurídicas para a prestação de serviços de consultas especializadas, e exames laboratoriais e cirúrgicos.
Nº 35/2015 BIODIAGNÓSE – LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, CNPJ nº 04.165.641/0001-57
valor máximo: R$ 390.000,00. Nº 36/2015 LABORATÓRIO DE ANÁLISES E PESQUISAS CLÍNICAS SANTA
TEREZINHA S/C - LTDA, CNPJ nº 26.113.092/0001-00
valor máximo: R$ 390.000,00. Nº 37/2015 VASCULAF
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ nº 10.880.476/000118 valor máximo: R$ 36.000,00. Nº 38/2015 NEUROLIFE - LTDA, CNPJ nº 10.319.658/0001-14 valor
máximo: R$ 4.830,00. Inf. das 12 as 17h - tel: (32)
3341-1235 email licita.cisalv@gmail.com.
Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes – CISALV. 10/06/2015. Ext. Contratos assinados em 10/06/2015 vigentes de sua assinatura até
31/12/2015, cujo objeto fora: credenciamento de
pessoas jurídicas para a prestação de serviços de
consultas especializadas, e exames laboratoriais e
cirúrgicos. Nº 39/2015 LABORATÓRIO DE ANÁLISES
CLÍNICAS BIO-JOR - ME, CNPJ n.º 03.650.331/000165 valor máximo: R$ 390.000,00. Nº 40/2015 LABORATÓRIO DE CITOANÁLISE LTDA – ME, CNPJ Nº
04.712.395/0002-97 valor máximo: R$ 390.000,00.
Nº 41/2015 LABORATÓRIO SANTA CLARA DE BARBACENA LTDA - ME, CNPJ Nº 05.515.534/0001-60 valor
máximo: R$ 390.000,00. Inf. das 12 as 17h - tel: (32)
3341-1235 email licita.cisalv@gmail.com.

EXTRATO DE PROCESSO
LICITATÓRIO E ADITIVOS E
CONVÊNIOS
Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes
– CISALV. 10/06/2015. Primeiro Termo de Retificação
e Ratificação. Proc 14/2015 Inexigibilidade/Credenciamento. 04/2015. Obj: Credenciamento de pessoa
jurídica para a prestação de serviços de consultas especializadas, e exames de Tomografia, RX e Biópsias.
Com a finalidade de corrigir e aprimorar o Edital em
epígrafe ficam retificados os Itens 01 e 02 da Categoria III do Termo de Referência do Edital que será
publicado na Imprensa Oficial do CISALV constante no
link: http://www.barbacena.mg.gov.br/edob.php, com
a seguinte redação: Onde constava: Item 01 – Biópsia
– 12 Frascos, Item 02 – Biópsia – 18 Frascos, O Correto é: Item 01 – Biópsia de Próstata– 12 Frascos, Item
02 – Biópsia de Próstata– 18 Frascos, Ficam Ratificadas as demais Cláusulas não expressamente alteradas
por este Termo. Para que produza seus efeitos faça a
publicação na forma da Lei. Informações das 12 as 17
horas pelo tel:(32) 3341-1235 ou email licita.cisalv@
gmail.com.

