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RESUMO DE ATA

Extrato de Contrato 060/2015. Contratante: Município 
de Barbacena – CNPJ 17.095.043/0001-09, e Secre-
taria Municipal de   de Fazenda. Contratado: BANCO 
DO BRASIL S/A  CNPJ: 00.000.000/001-91. Processo: 
120/2014, Inexibilidade de Licitação: 003/2015. Ob-
jeto: O objeto do presente instrumento é o creden-
ciamento de instituição financeira com o objetivo 
de arrecadação e recebimento de impostos, taxas, 
contribuições e quaisquer outras receitas devidas ao 
Município de Barbacena, por quaisquer contribuintes, 
inclusive os créditos decorrentes de dívida ativa, con-
forme procedimento de inexigibilidade, visando aten-
der a Secretaria Municipal de Fazenda, conforme dis-
posições contidas na Inexigibilidade de Licitação nº. 
003/2015 – Processo nº. 120/2014, partes integrantes 
do presente instrumento. Preço: Recebimento direto 
no caixa – R$1,72; Agentes lotéricos – R$1,30; Ter-
minais de auto atendimento – R$1,25; Banco postal 
e equivalentes – R$1,53; débito automático em conta 
corrente – R$1,25; pagamento via internet – R$1,00. 
Data de assinatura: 03/06/2015. Vigência: 12 (doze) 
meses. Nome das partes que assinam: Antônio Carlos 
de Andrada, José Francisco Milagres Primo e  Banco 
do Brasil S/A.

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
MUNICÍPIO DE BARBACENA – AVISO DE RATIFICA-
ÇÃO - PRC Nº 006/2015 – IL Nº 001/2015. Objeto: 
cujo objeto é credenciamento de prestadores de ser-
viço de transporte escolar autônomo, nos termos do 
Decreto nº 7.555, de 02 de janeiro de 2014, publicado 
no Diário Oficial Eletrônico do Município de Barbacena, 
no dia 08 de janeiro de 2014. Foram credenciados os 
seguintes autorizatários (condutor e monitor):

01 Rafael Henrique Borgo – CPF 044.638.076-89
Ângela Maria Borgo – CPF 521.045.916-00

02 Adão Domingos Rosa – CPF 453.574.806-30
Michele Patrícia de Barros – CPF 044.147.426-84

03 Osório Matos de Assis – CPF009.832.776-30
Tayane Caroline O. de Matos – CPF 135.265.036-30

04 Cláudio Ferreira Rosa – CPF 779.084.146-72
Elizangela Barbosa de Castro – CPF 983.564.966-91

05 Ronan Leandro Coelho dos Santos – CPF 
043.320.716-70
Conceição Aparecida Coelho dos Santos - CPF 
375.808.177-72

06 João Silva Marques –  CPF 995.242.956-87
Dayse Oliveira de Souza – CPF 073.463.916-32

07 Maria das Dores Silva – CPF 038.527.576-57
Jamile Daiane da Silva – CPF 091.128.466-43

08 Leandro Willian da Silva – CPF 081.949.706-10
Daniele Cristina da Silva Neto  - CPF 013.144.176-06

09 Jacqueline Ferreira Lima de Medeiros – CPF 
898.551.406-72
Kerolaine Aparecida da Silva de Oliveira – CPF 
127.720.016-52

10 Wellington José Capilupi Barbosa –  CPF 
044.432.896-31
Fernanda Rocha Fernandes – CPF 130.524.027-81

11 Claudiney Cristiano do Nascimento – CPF 
031.955.196-23
Ana Paula de Jesus – CPF 060.817.316-93

12 Ailton Pereira Marques – CPF 601.478.226-53
Vanessa Marques – CPF 073.404.796-78

13 Edson Roberto de Campos – CPF 927.354.366-91
Ana Maria Silveira Campos – CPF 675.395.136-91

Barbacena, 15/06/2015. Antonio Carlos de Andrada – 
Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE BARBACENA – RATIFICAÇÃO DE 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 
021/2015 - IL Nº 002/2015 – Base legal art. 25, da Lei 
Federal 8.666/93 e alicerçado no Parecer nº 286/2015 
- Objeto: aquisição de máquina de capina a fogo, vi-
sando atender à SEMOP. CONTRATADA:  Empresa AV 
METALÚRGICA LTDA  - ME – CNPJ: 08.228.715/0001-
08, no valor de R$112.930,00 (cento e doze mil no-
vecentos e trinta reais). Homologado em 03 de junho 
de 2015. Barbacena, 15/06/2015.  Antônio Carlos de 
Andrada – Prefeito Municipal.

RESUMO DA ATA 018/2015 - 014ª Sessão Ordinária – 
09.04.15 – 1º Período – 3º Ano da Legislatura. Presi-
dente: Vereador Flávio Barbosa da Silva. Secretária: 
Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h28 “ E, 
logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e 
de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou dois 
dos seus discípulos, E disse-lhes: Ide à aldeia que está 
defronte de vós; e, logo que ali entrardes, encontra-
reis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não 
montou homem algum; soltai-o, e trazei-mo.”(Marcos 
11:1-2). I - Leitura e Discussão das Atas: - Não houve. 
II – Leitura da Correspondência e Comunicações: - 
Atestado médico do vereador Márcio Zeferino justifi-
cando sua ausência na reunião do dia 07.04. III- TRI-
BUNA LIVRE – Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Barbacena/MG – APAE de Barbacena 
– dificuldade financeira que a instituição está atraves-
sando, devido cortes nos repasses financeiros oriun-
dos da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais. 
Com a palavra o Presidente da APAE, João Bosco que 
assumiu a Tribuna e fez discursso que segua na ínte-
gra da ata original. Com a palavra como líder o verea-
dor Tadeu José disse se lembrar da antiga ABAE e das 
campanhas para arrecadar recursos para a entidade. E 
o trabalho cresceu tanto que chegou ao tamanho que 
está hoje. E reconhece a entidade não só por tê-la vi-
sitado, mas por ter tido a necessidade de seus servi-
ços, quando seu filho mais velho estudou lá por apro-
ximadamente quatro anos. E se colocou à disposição 
da APAE para o que for necessário. Caso a APAE tenha 
recebido algum recurso advindo da Prefeitura segura-
mente é recursos federal que tão somente passou pe-
los cofres da Prefeitura para formalização do convênio. 
Contudo, isso não ocorre com a APAE apenas, mas 
com todas as entidades assistenciais do município. E 
perguntou ao diretor da APAE se tem vindo algum re-
curso do Fundo Estadual de Assistência Social. Com a 
palavra o Diretor da APAE disse que os convênios que 
a APAE possui hoje são do governo estadual e do go-
verno federal e que o governo municipal não tem par-
ticipado com nenhum recurso. Com a palavra nova-
mente o vereador Tadeu José perguntou se do Fundo 
Municipal houve algum repasse, bem como do Fundo 
Federal de Assistência Social. E se perceberem o tra-
balho dessas entidades sabe-se que esse é um traba-
lho que compete ao Poder Público, mas as pessoas 
que lá estão o realizam de bom grado, esperando tão 
somente que o Poder Público contribua de alguma for-
ma. Com a palavra novamente o Diretor da APAE ex-
plicou que são muitos os convênios firmados pela en-
tidade e que a origem dos recursos varia em razão 
desses convênios. E citou alguns recursos recebidos 
pela APAE. Em especial disse que o governo estadual 
criou, em 2013, um programa chamado PIPA para o 
acompanhamento do neonato de risco, ou seja, aque-
le recém-nascido cuja gestação ou nascimento apre-
sentou algum risco, e que por esse programa que a 
APAE vem realizando atendimentos e os recursos vêm 
sendo repassados pelo governo do Estado. Mas recur-
so direto da Prefeitura eles não têm recebido. Com a 
palavra a Sra. Helena disse que para responder ao 
questionamento do vereador Tadeu quanto ao Fundo 
Estadual da Criança e do Adolescente esse somente 
faz repasses por meio de projetos, mas até o momen-
to não foram feitos repasses porque somente agora 
está aberto o período par envio de projetos e que isso 
já está sendo providenciado. E certamente esse di-
nheiro não chegará por agora. Destacou, contudo, que 
o recurso advindo para o projeto é específico para o 
projeto, mas que o problema maior da APAE é com o 
pagamento dos profissionais que lá trabalham e esses 
recursos não podem ser utilizados para o pagamento 
de pessoal. Respondeu ainda que do Fundo Municipal 
a APAE não recebe nenhum recursos e que apenas 

EXTRATO DE PORTARIAS
O Diretor-Geral do Serviço de Água e Saneamen-
to (SAS), no uso das atribuições de seu cargo, nos 
termos do art. 17, III, da Lei Municipal nº 2.828, de 
22.12.1992, RESOLVE:

PORTARIA Nº 081/2015 - Art. 1º. SUBSTITUIR a Ges-
tão do Contrato Administrativo nº 08/DEMAE/2011, 
referente Processo de Dispensa de Licitação nº 
2011002670 - Dispensa de Licitação nº 002/2011, 
cujo objeto é a locação do imóvel operacional do SAS, 
situado na Avenida Governador Benedito Valadares, 
259, para constar como Gestor o Superintendente Ad-
ministrativo do SAS, o servidor Fábio José de Souza, 
nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93. Art. 2º.  Esta 
portaria entra em vigor nesta data. Barbacena, 10 de 
junho de 2015. Luís Álvaro Abrantes Campos - Diretor-
Geral do SAS.

PORTARIA Nº 082/2015 - Art. 1º. SUBSTITUIR a Ges-
tão do Contrato Administrativo nº 01/DEMAE/2013, 
cujo objeto é a locação do imóvel da sede administra-
tiva do SAS, situado na Avenida Governador Benedito 
Valadares, 181, para constar como Gestor o Superin-
tendente Administrativo do SAS, o servidor Fábio José 
de Souza, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93. Art. 
2º.  Esta portaria entra em vigor nesta data. Barbace-
na, 10 de junho de 2015. Luís Álvaro Abrantes Campos 
- Diretor-Geral do SAS.

O Diretor-Geral do Serviço de Água e Saneamen-
to (SAS), no uso das atribuições de seu cargo, nos 
termos do art. 104 e seguintes da Lei nº 3.245/95; 
Considerando o requerimento apresentado pelo servi-
dor CLAUDINEI MÁRCIO FURTADO, Matrícula 892, em 
03.06.2015, constante de seus assentamentos funcio-
nais; Considerando que o sobredito servidor não se 
enquadra em qualquer das hipóteses de indeferimento 
do pedido elencadas pelos arts. 105 e 110 da Lei nº 
3.245/95 e reúne todos os requisitos para o gozo de li-
cença para tratar de interesses particulares, RESOLVE:

PORTARIA Nº 083/2015 - Art. 1º. CONCEDER ao ser-
vidor CLAUDINEI MÁRCIO FURTADO, matrícula 892, 
licença, sem remuneração, para tratar de interesses 
particulares pelo prazo máximo de 2 (dois) anos. Art. 
2º. Esta Portaria entra em vigor a partir desta data. 
Barbacena, 15 de junho de 2015. Luís Álvaro Abrantes 
Campos - Diretor-Geral do SAS.

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário-Chefe da Casa Civil
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recebe um recurso do Fundo Federal que pertencia a 
antiga LBA e quando foi repassado para a APAE ele 
vinha para o Fundo Municipal que fazia o repasse para 
a APAE, mas o recurso é do governo federal. O valor já 
está sem reajuste desde 1995, estando totalmente 
defasado. E para piorar a Prefeitura, por questões bu-
rocráticas, só faz o repasse do recurso no segundo 
semestre do ano. E esse recurso é usado para o paga-
mento de pessoal de agosto a dezembro. Nesse ano 
de 2014 estão recebendo um recurso do Projeto de 
Fortalecimento de Vínculo entre as famílias e a APAE, 
também oriundo do governo federal, mas já foram in-
formados que a partir de julho o convênio não será 
renovado. E afirmou que não sabe como conseguiram 
chegar até os dias de hoje, pois a falta de recursos já 
vem de muito tempo e agora não sabem mais de onde 
irão tirar os recursos para fazer os pagamentos, prin-
cipalmente com o aumento dos salários que devem 
ser dados agora. Com a palavra novamente o vereador 
Tadeu José destacou que conforme dito pela Sra. He-
lena, os recursos do Fundo Federal vêm para o muni-
cípio mês a mês, mas só são repassados no segundo 
semestre. Assim sendo, pediu ao Sr. Presidente que, 
pós ouvido o Plenário e havendo anuência de todos, 
que oficie ao governo do Município questionando por-
que os repasses somente são feitos no segundo se-
mestre. Com a palavra o vereador Amarílio disse ter 
participado de reunião na APAE como membro da Co-
missão de Direitos Sociais da Câmara e por isso não 
fará questionamentos. Mas gostaria de fazer algumas 
sugestões, primeiramente, que a Comissão realize 
uma reunião com os membros da APAE para fazer um 
organograma de ações. E se colocou à disposição para 
procurarem o Secretário de Finanças, Dr. José Francis-
co, para fazer a ele os questionamentos que o verea-
dor Tadeu José levantou aqui. E finalizou dizendo que 
a causa da APAE é justíssima e que fará o possível 
para levar o pleito da entidade aos locais por onde ele 
passar. Com a palavra a vereadora Vânia afirmou que 
irá acatar as sugestões do vereador Amarílio, mas irá 
conversar com a Helena para saber dela quais são os 
horários mais apropriados pra ela e depois marcará as 
reuniões. Falou ainda que, em um último curso que ela 
fez em Belo Horizonte, esteve conversando com o Pre-
sidente da Câmara de Pompéu e ele explicou que a 
Câmara de lá, sempre que possui uma verba a ser 
devolvida para o Executivo, faz a devolução da verba, 
mas com a condição de que a verba seja destinada a 
uma causa unânime, decidida pelos senhores verea-
dores. E como ela está percebendo que a causa da 
APAE é uma causa unânime aqui, e como a Casa sem-
pre devolve recursos para o Executivo, sugeriu que 
poderiam fazer uma reunião para que decidam a res-
peito de também fazer um repasse dessa natureza. E 
para que seja feita uma proposta mais coesa pela Co-
missão para a APAE. Com a palavra o vereador Ronal-
do solicitou à Helena que explicasse a razão da queda 
de arrecadação da APAE. Com a palavra a Sra. Helena 
explicou que até a deliberação realizada pela CIB, pe-
los gestores, a APAE fazia o plano operativo com o 
valor igual para todos os serviços prestados para todos 
os usuários, independente da idade ou do problema 
dele. Ou seja, o plano era fechado dentro da equipe 
que tinha com os atendimentos que eram realizados. 
Após a deliberação da CIB, foram priorizadas as fachas 
menores, por exemplo, o PIPA, atendimento aos neo-
natos, recebem um valor maior, sendo cerca de 
R$130,00 por mês, já o atendimento das pessoas com 
dezoito anos paga-se R$30,00 apenas, ou seja, o valor 
vai caindo à medida que vai aumentando a idade do 
usuário. E foi por isso que a arrecadação caiu. E com 
isso eles ficaram muito prejudicados, pois muitos dos 
usuários são pessoas acima dos dezoito anos e que 
fazem uso dos mesmos serviços que os usuários mais 
jovens e precisam dos mesmos profissionais. As APA-
ES maiores foram as que mais perderam como a nos-
sa, a de Ubá, Pará de Minas, Uberlândia e outras tan-
tas, porém, nesses municípios a Prefeitura comprou 
da APAE esses serviços e, portanto, não houve a difi-
culdade que Barbacena está enfrentando. E foi então, 
que eles tentaram a negociação com o município para 
ele também comprasse o serviço aqui, afinal não por-
que reduziu o valor pago que eles iriam reduzir o aten-
dimento, pois o usuário merece, primeiramente o res-
peito e a missão da entidade é dar o respaldo à família 
e ao usuário. Com a palavra novamente o vereador 

Ronaldo Braga perguntou se alguns dos governos mu-
nicipais anteriores já ajudaram a APAE através do Fun-
do Municipal. A Sra. Helena respondeu que sim e que 
já passaram por situações em que chegaram a recor-
rer ao Fundo Municipal de Saúde e que foram atendi-
dos, mas era uma situação mais tranquila, porque 
eram gestores da cidade que conheciam o trabalho da 
cidade e sabiam a importância do trabalho para a cida-
de. Afirmou que o diálogo era melhor. Novamente o 
vereador Ronaldo perguntou se a Sra. Helena se re-
cordava do valor e se ele significativo. A Sra. Helena 
respondeu que não se recorda exatamente do valor, 
mas que o auxílio já existiu. E mencionou que nas ci-
dades onde houve a compra do serviço isso se deu por 
meio de substituição de rubrica, ou seja, se existe um 
Programa que não está sendo desenvolvido no muni-
cípio eles repassam o recurso comprando o serviço da 
APAE. Com a palavra novamente o vereador Ronaldo 
disse que poucas vezes se viu a entidade dentro da 
Câmara pedindo auxílio. Contudo, as políticas públicas 
em relação a essas instituições de fato mudaram e os 
cofres precisam de mais recursos para continuar a 
missão. Porém, lhe causa estranheza o Poder Público 
virar as costas para a entidade e mencionou que no 
ano passado a Câmara aprovou recursos do Fundo 
Municipal de Saúde para serviços que, comparados 
com o que a APAE presta, dá vergonha. E afirmou que 
os vereadores devem seguir as sugestões dos verea-
dores que o antecederam, respeitando as questões de 
legalidade, pois a Câmara não podem vincular os re-
cursos à propostas de políticas públicas, mas é possí-
vel fazer acordos de cavalheiros. E diante da dificulda-
de da APAE há que se buscar uma solução, pois 
recurso há. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HO-
RÁRIO: 20h33. Discussão e Votação de Projetos Com 
a palavra pela ordem o vereador Ronaldo Braga suge-
riu que a reunião fosse suspensa para dar continuação 
aos debates sobre a APAE. Com a palavra pela ordem 
o vereador Flávio Maluf parabenizou os funcionários 
da APAE pelo trabalho desenvolvido. Ressaltou, po-
rém, que não podem ficar presos apenas a Barbacena, 
devem buscar ajuda nos quinze municípios atendidos 
pela APAE. E sugeriu a vereadora Vânia que envolva 
os Presidentes das Câmaras e os Prefeitos desses mu-
nicípios. Falou também que a sugestão da vereadora 
Vânia quanto ao recurso devolvido pela Câmara é mui-
to boa e sabe que o Presidente irá pedir à Assessoria 
da Casa que se manifeste a respeito, por isso pediu 
ainda que ele consulte a Assessoria sobre a possibili-
dade dos quinze gabinetes dos vereadores trabalhas-
sem também no sentido de buscar doações para a 
APAE. Com a palavra pela ordem o vereador Gonzaga 
disse que a Rádio Sucesso está à disposição da entida-
de para fazer uma campanha mais ampla no sentido 
de atendê-los e disse que uma pessoa da Diretoria da 
APAE já fez uma ligação solicitando orçamento na rá-
dio. Novamente com a palavra o Sr. João Bosco agra-
deceu a todos e ressaltou que o apoio ora dado pelos 
vereadores é a confirmação de que eles estão no ca-
minho certo. Agradeceu aos vereadores Amarílio e 
Vânia. Esclareceu que já estão fazendo um trabalho 
também junto às prefeituras das outras cidades que a 
APAE atende, mas a situação dessas Prefeituras não é 
muito diferente da situação da Prefeitura de Barbace-
na e está sendo muito difícil. E por isso, vieram até a 
Câmara, pois o caminho para os entes públicos é o 
que eles estão buscando e contam com a ajuda da 
Câmara. E conta com o apoio da Câmara para não fi-
carem vulneráveis em relação às pessoas que estejam 
no governo, pois fazem propostas, independente da 
pessoa que esteja no governo. Esperam ter a garantia 
do recurso. E mencionou que também estão traba-
lhando junto às entidades privadas. E destacou todo o 
apoio dado pela APAE para o usuário e suas famílias, 
não só no tratamento para as deficiências, mas para 
tudo aquilo que ela necessita em sua vida cotidiana. O 
Sr. Presidente agradeceu a presença de todos os 
membros da APAE e os deixou à vontade para perma-
necerem junto aos vereadores. - VETO TOTAL PROJ. 
LEI Nº. 128/14 – Dispõe sobre a transmissão on-line, 
via internet, de todas as licitações realizadas nos Po-
deres Executivo e Legislativo do Município de Barbace-
na – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 21.03.15. 
VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR MÁRCIO ZEFE-
RINO. Estando o projeto com prazo vencido e nada 
mais a tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a 

presente sessão às 20h47 e eu, Danielle de Paula Al-
meida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi-
dente e pela Senhora Secretária. Presidente: Vereador 
Flávio Barbosa da Silva. Secretária: Vereadora Grácia 
Maria Araújo Gomes.

RESUMO DA ATA 020/2015 - 016ª Sessão Ordinária – 
16.04.15 – 1º Período – 3º Ano da Legislatura. Presi-
dente: Vereador Flávio Barbosa da Silva. Secretária: 
Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h26. 
“Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas: não 
vim ab-rogar, mas cumprir.  Porque em verdade vos 
digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota 
ou um til se omitirá da lei, sem que tudo seja cumpri-
do.” (Mateus 5:17-18). I - Leitura e Discussão das 
Atas: - Não houve. II – Leitura da Correspondência e 
Comunicações: - Não houve. - DISCUSSÃO E VOTA-
ÇÃO - Relatório da Comissão Especial Criada pela Por-
taria nº. 042/15 de 09.02.15 – Nucleação de escolas 
Municipais. VISTAS  CONCEDIDAS AO VEREADOR IL-
SON GUILHERME. PROJETOS PROTOCOLADOS NA 
CASA - Proj. Lei nº. 025/15 – Dispõe sobre a priorida-
de de concessão de vagas, para adolescentes institu-
cionalizados, que se encontrem sob a responsabilida-
de do município, em cursos profissionalizantes, 
projetos de inserção profissional e contratos de está-
gio efetuados pelo município de Barbacena. - Aut. Ver. 
Flávio Maluf Caldas. - Proj. Decreto Legislativo nº. 
006/15- Aprova Ata da 100ª reunião da Comissão do 
Plano Diretor e dá outras providências. – Aut. Mesa da 
Câmara. - Proj. Lei nº. 024/15 – Dispõe sobre o Pro-
grama Troco Solidário no Município de Barbacena e dá 
outras providências. - Aut. Ver. Tadeu José Gomes. - 
Proj. Resolução nº. 004/15 – Dá nova redação ao art. 
71 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bar-
bacena. – Ver. Johnson Oliveira Marçal. - Proj. Lei nº. 
027/15 – Revoga na sua íntegra a Lei nº. 4602 de 18 
de setembro de 2014, que institui a taxa de coleta de 
resíduos – TCR, altera a Lei Delegada nº. 052, de 23 
de abril de 2013 e dá outras providências. - Aut. Vários 
Vereadores. - Proj. Lei nº. 028/15 – Revoga na sua 
íntegra a Lei nº. 4641 de 30 de dezembro de 2014, 
que altera a Lei nº. 4.602, de l8 de setembro de 2015, 
que institui a taxa de coleta de resíduos – TCR e altera 
a Lei Delegada nº. 052, de 23 de abril de 2013 e dá 
outras providências. - Aut. Vários Vereadores. - Proj. 
Lei 029/15 – Institui o Dia Municipal da Língua Brasi-
leira de Sinais e dá outras providências. – Aut. Verea-
dora Vânia Maria de Castro. - Proj. Decreto Legislativo 
nº 007/15 – Comemora os 100 (cem) anos do Olympic 
Club de Barbacena e dá outras providências. Aut. Ve-
readora Vânia Maria de Castro. Com a palavra pela 
ordem o vereador Luiz Gonzaga disse que esteve na 
GASMIG, na última terça-feira, fazendo uma reunião, 
e o Diretor da entidade se disse surpreso porque o 
gasoduto daqui estava sendo subutilizado. Assim sen-
do, ele o convidou para vir até a Câmara trazer para os 
vereadores, uma apresentação a respeito das inúme-
ras utilizações do gasoduto e quais os seus benefícios 
para o município e seus cidadãos. Afirmou que o Dire-
tor da GASMIG também está firmando um convênio 
com a Prefeitura Municipal para que ela possa dotar 
toda a sua frota de carros com equipamentos para ser 
abastecida com o gás natural. O que traria uma eco-
nomia grande de combustível para o município. Assim 
sendo, o Presidente da Câmara já autorizou que a 
apresentação seja feita no próximo dia 28, terça-feira, 
às 18 horas. E acredita que com essa apresentação 
poderão ter idéias para que a cidade seja ajudada a 
utilizar mais esse benefício. SEGUNDA PARTE – OR-
DEM DO DIA – HORÁRIO: 19h35. Discussão e Votação 
de Projetos Com a palavra como líder o vereador Ama-
rílio fez o seguinte discurso que segue na íntegra da 
ata original. Com a palavra pela ordem o vereador Il-
son Guilherme pediu atenção dos vereadores, em es-
pecial aos vereadores da base, pois há rumores de que 
amanhã a Prefeitura irá chamar as pessoas para reini-
ciar o Programa da Saúde Bucal. Assim, ele solicitou 
que seja dada prioridade aos agentes que já faziam 
parte do programa anteriormente, afinal já haviam fei-
to o processo seletivo e já têm a prática do serviço. 
Dando seguimento, o vereador falou a respeito da co-
brança do IPTU e também do projeto do vereador 
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Johnson que pede a revogação a nova lei que cria a 
cobrança da taxa de coleta de resíduos sólidos e pediu 
que os demais vereadores a apoiem. Explicou que o 
que foi falado pelos membros da Prefeitura a respeito 
do Projeto não foi o que de fato aconteceu agora que 
veio a cobrança dos impostos e das taxas, por isso ele 
entende que deve extinguir e rever o imposto. E pediu 
que os vereadores pensem mais antes de votar os pro-
jetos, pois o povo acaba cobrando sempre aos verea-
dores. Afirmou que a Prefeitura precisa enxugar mais 
seus gastos e reduzir funcionários. E espera que o 
Prefeito, retornado de seu descanso, apresente as 
obras e trabalhos que prometeu na campanha. Com a 
palavra pela ordem o vereador Ronaldo Braga disse 
que gostaria de contribuir com o que foi dito pelo ve-
reador Ilson Guilherme, pois, em toda a sua vida polí-
tica, nunca viu um tratamento político como esse que 
vem sendo dado à Barbacena, de abandono, de des-
caso para com a cidade, de covardia e de todo tipo, 
por parte desse governo que aí está. Ressaltou que 
ganhar uma eleição e tentar fazer alguma coisa ainda 
é um fato, mas abandonar a cidade é imperdoável. 
Mencionou que na cidade governada por Bias e Andra-
das, ao longo de dois séculos, não conseguiram dar 
para a cidade o mínimo de dignidade para que os jo-
vens não fossem obrigados a sair daqui. E destacou 
que não está criticando só esse governo, mas também 
os governos por ele apoiados, pois mantiveram a mes-
ma metodologia e nada mudaram, apenas repetiram o 
que se repete em muitas cidades ao longo desse Bra-
sil. Mas está torcendo para que o Prefeito retorne e 
encerre o seu mandato, pois nada mais digno do que 
comandar uma cidade como Barbacena. E tomara que 
ele reescreva a história trazendo um pouco de espe-
rança para a cidade, pois ele foi eleito pra isso e não 
para trazer a tristeza e caos e todos os setores e polí-
ticas públicas como tem feito até o momento. Afirmou 
ainda que retornar com o Programa da Saúde Bucal é 
fundamental, e o pessoal que estava no Programa de 
fato seria o mais indicado, mas a preocupação do ve-
reador Ilson Guilherme procede, pois possivelmente 
não serão as mesmas pessoas e sim os indicados pelo 
Prefeito. E finalizou sua fala novamente afirmando que 
jamais se viu tamanho abandono político na cidade, e 
nunca viu ninguém ter um comportamento desse tipo 
para com a cidade, pois ela até pode não conseguir 
realizar seus projetos ou encontrar dificuldades, mas 
jamais abandonar a sua responsabilidade, achando 
que todos são tolos, isso não. Com a palavra pela or-
dem o vereador Carlos Roberto fez pronunciamento 
que segue na íntegra da ata original. Com a palavra 
para explicação pessoal o vereador Johnson disse que 
na revogação da taxa de resíduo sólido quase todos os 
vereadores assinaram o projeto, somente aqueles que 
farão parte da Comissão não assinaram, pois estão 
impedidos. E disse ter dado uma entrevista na Rádio 
Sucesso explicando essa questão e a posição do Presi-
dente e demais vereadores diante dessa polêmica. E 
gostaria de deixar registrado que da forma como o 
projeto foi feito pelo Prefeito ninguém ficou satisfeito, 
apenas deram o crédito ao Prefeito, pelo anseio de ter 
a cidade melhorada. Mas coisas não saíram conforme 
foi explicado aos vereadores. E toda a polêmica do 
projeto da coleta de resíduos sólidos serviu para que 
os vereadores fiquem atentos antes de votarem proje-
tos que venham da Prefeitura. Com a palavra pela or-
dem o vereador Flávio Maluf afirmou que é preciso 
ampliar a discussão, pois todo município brasileiro é o 
verdadeiro realizador do serviço. No entanto, não está 
lembrado de ter visto nenhum vereador ter subido na 
Tribuna para dizer que o governador Pimentel irá fe-
char o PA do Hospital Regional. E ressaltou que os 
vereadores da base do governo devem fazer o memo-
rial para levar até o governador para tentar impedir 
esse fechamento, porque seria um caos na saúde de 
Barbacena. Afinal ele disse isso em rede de televisão, 
citando como exemplo de cidade que ele não manteria 
a nossa Barbacena. E pediu ainda, aos vereadores da 
base do governo do estado que providenciem, com a 
máxima urgência, uma operação tapa buracos na es-
trada que liga Barbacena a Ibertioga. E destacou que 
é preciso acelerar a captação de recursos para acele-
rar o pregresso o minimizar os problemas da cidade. 
Prosseguindo, quanto ao projeto que revoga a taxa de 
coleta de resíduos sólidos ele disse que é preciso dis-
cuti-lo com muito cuidado, pois é preciso proteger o 
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cidadão não só hoje, mas também no futuro. Com a palavra como líder o vereador Carlos Roberto fez pronun-
ciamento que segue na íntegra da ata original. Com a palavra como líder o vereador Gonzaga pediu a presença 
do líder de governo, que também é líder da maioria, pois queria fazer uma proposta para os vereadores. Sabem 
que o governo está passando por inúmeras dificuldades e por isso acredita que os vereadores deveriam se reunir 
mais vezes, fora dos horários de reuniões ordinárias, para discutir questões relevantes do município e que servi-
riam para auxiliar na elaboração de projetos e nas melhorias para a cidade. E viriam para a Casa já preparados 
e melhorariam também o ambiente de trabalho deles. Mencionou que dois anos e meio de governo já se foram 
e nada melhorou, sendo que o próximo ano já será ano eleitoral e nada mais será feito. E ressaltou que muitos 
poderão voltar, mas muitos poderão não voltar, mas não podem perder a oportunidade de se reunir e debater as 
questões de relevância para o município. Nesse momento o Sr. Presidente interrompeu o vereador para informar 
que estava encerrado o período de discussão e votação de projetos e passou par a terceira parte da reunião. 
TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS - HORÁRIO: 20H37 Prosseguindo o vereador 
Gonzaga concedeu um aparte ao vereador Ronaldo que disse ser uma sugestão maravilhosa a do vereador. 
Contudo, aproveitou para fazer outra sugestão, qual seja, que os projetos em tramitação na Casa, após passarem 
pela Comissão de Constituição pudessem ir para uma Comissão que avaliasse o mérito da matéria ora envolvida 
no projeto, para que houvesse mais uma discussão sobre o projeto e os vereadores pudessem, dessa forma, 
fazer mais um debate sobre o assunto. E que as Comissões podem até mesmo apresentar emendas nos projetos 
e apresentá-los em Plenário já devidamente debatidos, sem que isso precise ser feito na reunião ordinária. E 
aproveitará para fazer um requerimento para que Regimento Interno e a Lei Orgânica sejam colocados em pau-
ta. Mas concorda com a sugestão dada pelo vereador Gonzaga. Dando seguimento a sua fala o vereador Gonza-
ga disse que gostaria também que os vereadores possam fazer reuniões não só sobre os projetos que adentrem 
a Casa, mas também sobre assuntos do cotidiano da cidade e que afligem a população, para juntos encontrarem 
as soluções. E finalizou dizendo que graças a intervenção de uma Comissão dessa Casa conseguiram dirimir uma 
situação que estava causando um grande mal estar na cidade, qual seja a realização da FECOMÉRCIO, que seria 
realizada no centro da cidade. E após a visita da Comissão foi feito um acordo entre o Presidente do FECOMÉR-
CIO e o Prefeito em exercício chegando a melhor solução para todos. Não havendo oradores inscritos e nada 
mais havendo a tratar e declarou encerrada a presente sessão às 20h44 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 Senho-
ra 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 ATA
Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes 
– CISALV. 15/06/2015. ATA DE ABERTURA DE LICI-
TAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2015 – CRE-
DENCIAMENTO Nº 04/2015. Aos quinze dias do mês 
de junho de 2015, às 10h, reuniu-se a Comissão de 
Licitações do CISALV, com a finalidade especial de pro-
ceder a abertura dos envelopes de Habilitação quanto 
ao Processo de Licitação supra mencionado, cujo ob-
jeto é a contratação de pessoas jurídicas prestadoras 
de serviços de consultas especializadas e exames de 
Tomografia, RX, e Biópsias para atender aos municí-
pios integrantes do CISALV. Registra-se que acompa-
nhou o trabalho da Comissão o Assessor Jurídico do 
Consórcio em Licitações e Contratos Administrativos, 
Geraldo Magela Amaral, inscrito na OAB-MG 67.148. 
Aberta a sessão, verificamos que, tempestivamente, 
nove empresas manifestaram interesse em participar 
do processo, apresentando os envelopes com os do-
cumentos, sendo elas: 1 - CENTRO BARBACENENSE 
DE ULTRASSONOGRAFIA. 2 - CENTRO DIAGNOSTICO 
ULTRASSONOGRAFIA MEDICINA INTERNA GINECO-
LOGICA E OBSTRETRICIA LTDA. 3 - RAIO X QUELUZ. 
4 - LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CI-
TOLOGIA LTDA. 5 - INSTITUTO HERMES PARDINI. 6 
- HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE BARBACENA LTDA
-EPP. 7 - EKOSOM DIAGNOSE LTDA. EPP. 8 - INSTITU-
TO MATERNIDADE ASSISTENCIAL A INFANCIA E PO-

EXTRATO DE RESCISÃO
Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Verten-
tes – CISALV. Ext. Termo de Rescisão ao Contrato Nº 
111/2014 assinado em 15/06/2015 com vigor a partir 
de 15/06/2015. Obj: Credenciamento de prestadores 
de serviços de consultas especializadas e exames 
diversos. Contratada: CLINEURO CLÍNICA DE NEU-
ROLOGIA LTDA - ME, CNPJ n.º 21.175.948/0001-58. 
Informações das 12 as 17 horas pelo tel: (32) 3341-
1235 ou email licita.cisalv@gmail.com.

CONSELHOS MUNICIPAIS

Presidente: Carmen Lúcia Werneck

CONSELHO MUNICIPAL DE
SAÚDE - CMS

EXTRATO DE RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO Nº. 391 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 re-
gimentais 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. Consi-
derando os debates ocorridos no Conselho Municipal 
de Saúde em reunião realizada no dia 18/05/15 con-
forme lavrado em ata nº. 477. RESOLVE: APROVAR 
POR UNANIMIDADE A IMPLEMENTAÇÃO DE ESTÁGIO 
NO SETOR PÚBLICO MUNICIPAL DO SUS, INCLUSIVE 
NO CEREST – CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 
DO TRABALHADOR. Barbacena, 02 de junho de 2015. 
Carmen Lúcia Werneck - Presidente do CMS. Homolo-
go a Resolução nº. 391/15 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. 392 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 re-
gimentais 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. Consi-
derando os debates ocorridos no Conselho Municipal 
de Saúde em reunião realizada no dia 18/05/15 con-
forme lavrado em ata nº. 477. RESOLVE: APROVAR 
POR UNANIMIDADE O PROJETO DE TRANSPORTE 
SANITÁRIO ATUALIZADO, COM OS ACRÉSCIMOS 
QUE SERÃO FEITOS E AS SEGUNTES RESSALVAS: 
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, A 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRÊS EM TRÊS MESES 

LICLINICA DE BARBACENA. 9 – TCR DE IMAGIOLOGIA 
LTDA. Registra-se que estavam presentes à sessão, as 
seguintes pessoas, representando as empresas abaixo 
identificadas: Otávio Augusto Ramos Vieira represen-
tando o INSTITUTO MATERNIDADE ASSISTENCIAL 
A INFANCIA E POLICLINICA DE BARBACENA. Arthur 
Ignácio de Araújo representando a empresa TCR DE 
IMAGIOLOGIA LTDA. Viviane Gonçalves Ferreira re-
presentando a empresa RAIO X QUELUZ. Simone 
Concebida de Resende, representando a empresa 
EKOSOM DIAGNOSE S-S LTDA. Em prosseguimento, 
após detida análise dos documentos, a Comissão de 
Licitações do CISALV considerou e declarou inabilitada 
a empresa INSTITUTO MATERNIDADE ASSISTENCIAL 
A INFANCIA E POLICLINICA DE BARBACENA por não 
ter apresentado em seu envelope a Certidão de Débi-
tos Estadual. Em seguida o representante da empresa 
INSTITUTO MATERNIDADE ASSISTENCIAL A INFAN-
CIA E POLICLINICA DE BARBACENA, se manifestou 
quanto a uma Declaração da Secretaria Estadual de 
Fazenda presente em seu envelope que o isenta de tri-
butos Estaduais, mas a comissão manteve sua decisão 
de inabilitação. As demais empresas foram declaradas 
habilitadas. Em ato contínuo, e paralelamente aos tra-
balhos de análise dos documentos, os representantes 
das empresas conferiram os documentos e os assina-
ram. Nos termos do art. 109 da Lei Federal 8.666/93, 
a Comissão anunciou a abertura de prazo de recurso 
por cinco dias úteis. Nada mais havendo, lavrou-se a 
presente Ata, que vai assinada pela Comissão de Lici-
tações, pelo assessor jurídico, e pelos representantes 
das empresas que participaram da sessão. Informa-
ções das 12 as 17 horas pelo tel:(32) 3341-1235 ou 
email licita.cisalv@gmail.com.

E A REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA A 
CONTRATAÇÃO DOS MOTORISTAS. Barbacena, 02 de 
junho de 2015. Carmen Lúcia Werneck - Presidente do 
CMS. Homologo a Resolução nº. 392/15 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).

BARBACENA, SEGUNDA-FEIRA, 15 DE JUNHO DE 2015
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