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

Secretário-Chefe da Casa Civil

Secretário: Diogo Sie Carreiro Lima

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN

AVISO DE LICITAÇÃO

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE
BARBACENA

Presidente: Flávio Barbosa da Silva

RESUMO DE ATA

MUNICÍPIO DE BARBACENA – PP 004/2015 – PRC 
106/2014. OBJETO: Contratação de empresa es-
pecializada em prestação de serviços de assessoria 
contábil, para atender a Farmácia Popular do Brasil 
no Município de Barbacena. ABERTURA: 07/07/2015 – 
14:00 hs. Informações 32–3339–2026. Barbacena 19/
jun/15. Simone R. Costa – Gerente de Licitação. Pablo 
Herthel Candian. Coord. Aquisições e Contratos

SESAP – Prc 090/2014 – Pregão Presencial 006/2015. 
Objeto: Aquisição de pó de café e açucar para atender 
o CAPS. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 
06/07/2015, às 14:00h. Retirado do edital: licitacao@
barbacena.mg.gov.br. Informações: (32) 3339-2026. 
Barbacena, 19/06/2015. Simone R. da Costa – Geren-
te de Licitação. Pablo Herthel Candian. Coord. Aquisi-
ções e Contratos.

AVISO DE SUSPENSÃO
MUNICÍPIO DE BARBACENA – PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 003/2015 - PROCESSO Nº 102/2014 -. OBJETO: 
aquisição de equipamentos médicos cirurgicos desti-
nados a neurocirurgia, conforme Convênio 1679/2013 
SESAP/FMS e EMG/SES/SUS-MG/FES, a pedido da SE-
SAP.  SUSPENSA a abertura da sessão marcada para o 
dia 23/06/2015, às 09:00,  em razão de impugnação 
ao edital. Barbacena, 19/06/2015. Simone Rodrigues 
da Costa. Gerente de Licitação.

RESUMO DA ATA 022/2015 - 018ª Sessão Ordinária – 
28.04.15 – 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: 19h29 
“Cantai ao SENHOR um cântico novo, cantai ao SE-
NHOR toda a terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu 
nome; anunciai a sua salvação de dia em dia.” (Salmos 
96:1-2) O Sr. Presidente suspendeu a reunião para 
continuar a apresentação do representante da GAS-
MIG às 19h30. Sessão reaberta às 19h46. I - Leitura e 
Discussão das Atas: - Ata 008/2015 e 096/2014 – 
Aprovadas por unanimidade. II – Leitura da Corres-
pondência e Comunicações: - Convocação do Conse-
lho Municipal de Saúde – Convoca os Senhores 
Conselheiros a participarem da reunião ordinária a ser 
realizada no dia 04/05/2015, no auditório da AGIR, na 
praça Conde de Prados, s/nº. - DISCUSSÃO E VOTA-
ÇÃO Memorial – Dr. Pedro Carlos Bitencourt Marcon-
des – Os vereadores que o presente assinam vêm co-
municar ao Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas Gerais, Doutor Pedro Carlos Biten-
court Marcondes, comunicar a aprovação unânime do 
presente memorial de apoio e solidariedade ao Exmo. 
Dr. Joaquim Martins Gamonal e sua equipe de traba-
lho, pela lisura transparência e excepcional trabalho 
que vem realizando ao longo dos anos perante o Jui-
zado da Infância e da Juventude da Comarca de Bar-
bacena.– APROVADO POR UNANIMIDADE. III- Apre-
sentação de Proposição - Do vereador Tadeu José: 

- Requerimento nº 018/2015 – O vereador que o pre-
sente subscreve vem a presença dos senhores mem-
bros do Conselho Permanente da Ordem do Mérito 
Legislativo, submeter o nome do Dr. Júlio Cesar Mar-
tins, para ser agraciado com a medalha do Mérito Le-
gislativo – Grande Mérito; - Indicação nº 164/2015 – 
Solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor 
competente que se faça, em caráter emergencial, 
obras na Rua Mozart Bueno no bairro Guarani; - Indi-
cação nº 165/2015 – Solicita que se faça o restabele-
cimento da coleta de lixo, anteriormente prevista para 
todas as segundas, quartas e sextas-feiras, nos bair-
ros Santa Cecília, Monte Mário, Valentin Prenassi, São 
Cristóvão e adjacências e que hoje, apenas é feito nas 
quartas e sextas-feiras. - Da vereadora Vânia de Cas-
tro: - Indicação nº 216/2015 – Solicita a recuperação 
e o asfaltamento da Rua Mozart Bueno no bairro Gua-
rani. Com a palavra pela ordem a vereadora Vânia 
solicitou do Presidente da Comissão de Executorieda-
de das Leis que convocasse a Comissão. Explicou que 
quando os vereadores criam os projetos de lei e tra-
zem para a Casa eles, geralmente, atendem ao clamor 
da população. Assim, ela gostaria que a Comissão 
pudesse verificar a regulamentação da lei que regula-
riza os estacionamentos particulares da cidade porque 
apenas dois estacionamentos estão cumprindo a lei 
até o presente momento. E pediu que se faça cumprir 
a lei. Com a palavra pela ordem o vereador Flávio Ma-
luf disse ter adentrado na Casa com um requerimento 
para que o Presidente nomeasse outra Comissão Es-
pecial, composta por servidores da Casa para que fos-
se feito um apanhado geral das leis em vigor no muni-
cípio. Pois acredita que existam leis que já tenham 
caído em desuso e precisam ser revogadas. Assim, 
como devem existir leis em vigor que precisam ser 
colocadas em práticas. E disse que tão logo puder reu-
nirá a Comissão. Com a palavra pela ordem o vereador 
Carlos Roberto sugeriu à vereadora Vânia, em razão 
da sua indicação, que foi a mesma feita pelo vereador 
Tadeu e que também será objeto de indicação dele e 
dos vereadores Gonzaga e Amarílio, que todos os ve-
readores assinem a indicação dela para que ganhe 
forças e economize o envio de várias indicações com o 
mesmo objeto. Prosseguindo, ressaltou que o que foi 
dito pelo vereador Flávio Maluf é de fato muito impor-
tante, mas que só os servidores da Casa e os vereado-
res não conseguirão fazer o trabalho, pois trata-se da 
consolidação das leis e precisaria do IBAM para ajudar 
nesse sentido. Mas alertou o Presidente para o fato de 
que não adianta fazer isso antes de aprovar o novo 
Regimento Interno e a nova Lei Orgânica do Municí-
pio, pois poderá haver muitas disparidades. O Sr. Pre-
sidente informou que o primeiro ato seu como presi-
dente foi retomar o convênio com o IBAM e que a 
questão do Regimento e da Lei Orgânica já está para 
ser resolvida. Com a palavra o vereador Gonzaga disse 
que a Câmara tem o Regimento e ele determina que a 
primeira proposição protocolada é a que deve prevale-
cer as que vierem depois devem ser anexadas a ela. E 
dessa forma seguirem todas para o Secretário para 
que ele entenda a dimensão do problema e a necessi-
dade de resolvê-lo. - Do vereador Luiz Gonzaga: - In-
dicação nº 213/2015 – Solicita obras de recuperação 
na Rua Mozart Bueno, bairro Guarani; - Indicação nº 
214/2015 – Solicita obras de recuperação na Rua Júlio 
de Moura no bairro São Pedro. Com a palavra pela 
ordem o vereador Ronaldo disse que é preciso colocar 
um ponto final no que está acontecendo em relação à 
duplicidade de propostas de igual teor e que o Regi-
mento da Casa é muito claro a esse respeito. E sabe 
que o Presidente não tem condições de avaliar uma 
por uma das indicações, mas é de sua competência 
avalia-las e retirar aquelas que se encontram um du-
plicidade. E sugeriu que, à medida que as proposições 
são protocoladas no CEDOC, por meio do sistema in-
formatizado, que ele envie imediatamente para apre-
ciação do Presidente sabendo que ela está em duplici-
dade determinar o seu arquivamento, por não poder 
tramitar duas propostas de indicação com o mesmo 
teor. E sugeriu que o CEDOC faça essa triagem ou o 
sistema de informática. - Da vereadora Gracia Maria: 
- Indicação nº 191/2015 – Solicita pintura da faixa de 
pedestre localizada na Avenida Bias Fortes, em frente 
ao nº 123, Centro; - Indicação nº 215/2015 – Solicita 
ao Sr. Prefeito que encaminhe a esta Casa mensagem 
acompanhada de projeto de lei denominando a Rua 

18, bairro Vista Alegre, como Alcides Otoni de Castro; 
- Requerimento nº 014/2015 – Requer seja enviada 
moção de congratulação ao Dr. Guilherme Felipe Perei-
ra Vale; - Requerimento nº 016/2015 – Requer voto de 
congratulação ao Sr. Sérgio Pereira de Souza Júnior, 
conhecido simplesmente como Júnior. O Sr. Presidente 
informou que acatará a sugestão do vereador Gonza-
ga, ou seja, quando indicações similares forem proto-
coladas na Casa irá anexá-las para seguirem conjunta-
mente para a Prefeitura. - Do vereador Carlos Alberto 
Sá Grise: - Indicação nº 218/2015 – Solicita alteração 
no itinerário do ônibus que serve ao bairro João Paulo 
II, voltando a linha para o itinerário anterior, passando 
pelas ruas Afonso Discaciati, Enfermeiro José de Melo 
e Magno Santa Rosa com ponto final na Praça Fortale-
za; - Indicação nº 219/2015 – Solicita a recuperação 
da encosta e a execução de obras para conter a ero-
são que assola parte da Rua José Luis de Medeiros, 
João Paulo II; - Indicação nº 220/2015 – Solicita cap-
tação das águas pluviais na Rua Odon Cirilo dos Pas-
sos, João Paulo II; - Indicação nº 221/2015 – Solicita 
asfaltamento nas Ruas João Paulo II, Beco nº 01 e 
irmã Helena Fulgêncio, Nossa Senhora Aparecida; - 
Indicação nº 222/2015 – Solicita obras de melhorias 
no posto de saúde da localidade de Ponte do Cosme; 
- Indicação nº 223/2015 – Solicita melhorias e amplia-
ção da rede de iluminação pública da localidade de 
Ponte do Cosme; - Indicação nº 224/2015 – Solicita 
reforma na ponte e acesso que liga Barbacena a Antô-
nio Carlos; - Indicação nº 225/2015 – Solicita conclu-
são na rede de esgoto feita pelo SAS em Ponte do 
Cosme; - Indicação nº 226/2015 – Solicita conclusão 
na rede de água feita pelo SAS em Ponte do Cosme 
que necessita de uma bomba d’água no poço artesia-
no já construído; - Indicação nº 227/2015 – Solicita 
reinstalação dos registros de manutenção da rede de 
água feita pelo SAS em Ponte do  Cosme; - Indicação 
nº 228/2015 – Solicita obras de recuperação no prédio 
da antiga Escola Municipal Simão Bias Fortes, Ponte do 
Cosme; - Indicação nº 229/2015 – Solicita asfaltamen-
to na Rua Hilário Mota, bairro Nossa Senhoras das 
Dores; - Indicação nº 230/2015 – Solicita pavimenta-
ção asfáltica na Rua Faustino Ferreira, Senhora das 
Dores; - Indicação nº 231/2015 – Solicita instalação 
de placas sinalizadoras de trânsito indicativas “Proibi-
do Parar/Estacionar” na Rua Prefeito João Lopes, no 
trecho que delimita e entrada do bairro Chácara das 
Andorinhas durante as festividades do Jubileu de São 
José Operário; - Indicação nº 233/2015 – Solicita ins-
talação de 4 mata-burros na estrada que liga as loca-
lidades de Caxambu a reis, ambas pertencentes a 
malha viária da Zona Rural do município; - Indicação 
nº 234/2015 – Solicita a liberação de uma máquina 
patrol para executar obras de melhorias no leito das 
estradas que ligam Bananal a São João Batista e Bana-
nal a Caxambu, localizadas na Zona rural no municí-
pio; - Indicação nº 235/2015 – Solicita reforma e a 
instalação de quatro manilhas nas dimensões apro-
priadas no córrego que corta a estrada da localidade 
de Caxambu, Zona Rural do Município; - Indicação nº 
236/2015 – Solicita a viabilização de cessão de um 
médico na área Clínica Geral para fazer atendimento 
aos moradores da localidade Caxambu, Zona Rural do 
município. O Sr. Presidente, nesse momento, nomeou 
a Comissão que avaliará a Lei Orgânica e o regimento 
Interno para serem colocados em pauta, será compos-
ta pelos vereadores: - Ronaldo Braga – Presidente; - 
Luiz Gonzaga – Relator; - Amarílio – Secretário; - Car-
los Roberto – Suplente; - Tadeu José – Suplente; Com 
a palavra pela ordem o vereador Flávio Maluf disse 
que a Comissão ficou um pouco confusa. Prosseguin-
do, levantou novamente a questão das indicações 
apresentadas em duplicidade. Afirmou que não acha 
justo que a indicação que vier depois seja arquivada e 
não vê nada no Regimento Interno que determine 
isso. E ressaltou que as indicações são os pleitos feitos 
pelos cidadãos aos vereadores em seus gabinetes. E 
gostaria que o Sr. Presidente revisse essa situação 
porque poderá trazer um grande transtorno para a 
Casa e os vereadores acabarão batendo de frente. E 
os vereadores devem ter a liberdade de entrar com as 
indicações, mesmo que fiquem iguais. Com a palavra 
pela ordem a vereadora Marilene também acha não 
ser justo que a indicação que adentre na Casa seja 
arquivada, pois os vereadores tem que ter a liberdade 
de receber as reivindicações dos cidadãos e apresen-
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TERCEIROS

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

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Verten-
tes – CISALV. Interposição de Recurso: Proc14/2015 
Inexigibilidade/Credenciamento. 04/2015. Obj: Cre-
denciamento de pessoa jurídica para a prestação de 
serviços de consultas especializadas e exames de 
Tomografia, RX e Biópsias. A Comissão Permanente 
de Licitações do CISALV, torna público a interposição 
de recurso feita pelo Instituto Maternidade Assistência 
à Infância e Policlínica de Barbacena, quanto ao Pro-
cesso Licitatório nº 14/2015, na modalidade Creden-
ciamento 04/2015, desta forma comunica aos demais 
licitantes do Processo, para que caso entendam impro-
cedente possam impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis. Informações das 12 as 17 horas pelo tel:(32) 
3341-1235 ou email licita.cisalv@gmail.com.

CONSELHOS MUNICIPAIS

Presidente: Rosana Paiva Soares de Quadros

CONSELHO MUNICIPAL DOS 
DITEITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE - CMDCA

PROCESSO DE SELEÇÃO
COMISSÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEM-
BROS DO CONSELHO TUTELAR DE BARBACENA, Pu-
blicação de Nominata das inscrições INDEFERIDAS 
dos candidatos para o Processo de Escolha dos Mem-
bros do Conselho Tutelar de Barbacena:

NÚMERO DE 
INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

Nº 017/2015 Rosemara Aparecida Sparapan (Ar-
tigo 4º , inciso VIII do Edital nº. 
01/2015/CMDCA)

Nº. 018/2015 Luciano Avlis Marioley (Artigo 4º 
inciso VIII do Edital nº. 01/2015)

Nº 038/2015 Renata Maria Mendonça (Artigo 4º 
, inciso VIII do Edital nº. 01/2015/
CMDCA)

Observação: Prazo para impugnação das candidatu-
ras: 23 a 24/06, Prazo para recurso: 25 a 29/06. Local: 
Secretaria Municipal de Coordenação de Programas 
Sociais. Rua João Moreira Vidigal, 50, 1º andar, Ca-
minho Novo, Barbacena – Minas Gerais. Telefone:(32) 
3332-5152. Barbacena, 19 de junho de 2015. Rosana 
Paiva Soares de Quadros - Presidente do Conselho dos  
Direitos da Criança e do Adolescente.

COMISSÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEM-
BROS DO CONSELHO TUTELAR DE BARBACENA. Pu-
blicação de Nominata das inscrições DEFERIDAS dos 
candidatos para o Processo de Escolha dos Membros 
do Conselho Tutelar de Barbacena:

NÚMERO DE 
INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

Nº 001/2015 Wesley Rafael Andrade da Silva

Nº. 002/2015 Marcio Jose de Paula 

Nº 003/2015 Rafaela da Silva Santos 

Nº 004/2015 Luciane Campos Braga 

Nº 005/2015 Erikson Cardoso de Oliveira

Nº 006/2015 Renata Chaves Batista 

Nº 007/2015 Raiza Gurgel de Oliveira 

Nº 008/2015 Rodrigo Augusto de Paula 

Nº 009/2015 Sandra Helena Barbosa Lobo 

Nº 010/2015 Imaculada De Oliveira Faria 

Nº 011/2015 Dolores Moreira Lopes 

Nº 012/2015 Ludyane Gonçalves Moraes

Nº 013/2015 Juliana Mirele de Andrade 

Nº 014/2015 Carlos Eduardo de Freitas Nasci-
mento 

Nº 015/2015 Marcelo Reis Otoni

Nº 016/2015 Claudia Marcia Pedrosa de Carvalho 

Nº 019/2015 Eduardo de Amaral Lopes 

Nº 020/2015 Flávia Roberta Rodrigues 

Nº 021/2015 Ivana de Souza Assis 

Nº 022/2015 Augusta Cesar Pereira Gava

Nº 023/2015 Mesne Victomar Lucindo 

Nº 024/2015 Marilda das Graças Ribeira Rodri-
gues Prestes

Nº 025/2015 Warlei Clezio Pereira Ramos 

tar as indicações que entendam ser melhor para o 
povo. E pediu que o Presidente repense a decisão. 
Com a palavra pela ordem o vereador Ilson Guilherme 
cumprimentou a todos e antecipou que já esteve con-
versando com alguns conhecidos seus da guarda mu-
nicipal a respeito de um projeto polêmico que está 
para adentrar a Casa e que eles podem ficar tranqui-
los, pois estará ao lado da guarda. Prosseguindo, fez 
uma reclamação a respeito da falta de iluminação pú-
blica no distrito de Correia de Almeida. Disse que é 
preciso apresentar a empresa responsável pela manu-
tenção da iluminação pública já que agora é reponsa-
bilidade do município fazer essa manutenção. O órgão 
municipal responsável pelo setor também não toma 
providências. Mencionou ainda o problema das indica-
ções que os vereadores apresentam e sequer são 
atendidos, ficando até o momento sem nenhuma pro-
vidência do município. Mencionou ainda outros servi-
ços que os vereadores aprovaram para o município e 
que até agora não foram iniciados e que as melhorias 
não estão sendo realizadas. Com a palavra pela ordem 
o vereador Carlos Roberto disse que no que diz respei-
to à questão das indicações é preciso olhar o que diz 
Regimento Interno que menciona que as proposições 
são de quem adentrou com elas primeiro, as assinatu-
ras que a seguem referendam o pedido. Mencionou os 
problemas que envolvem a guarda e as questões de 
falta de estrutura. E disse que é preciso avançar na 
questão da guarda municipal, mas com responsabili-
dade, ouvindo-os e chamando-os para o diálogo. E 
afirmou que o governo está pecando mais uma vez 
por sua arrogância que quer impor a sua vontade. E 
finalizou reafirmando que em nada adianta a discus-
são das indicações, pois não adianta, não estão sendo 
atendidos em nada. E dirigindo-se ao vereador Ilson 
Guilherme disse que na próxima terça-feira deveriam 
entrar com uma indicação pedindo que sejam arruma-
das todas as ruas da cidade, assim acabam com o 
problema. E lembrou que uma ferramenta boa a ser 
usada é o ofício que pode ser enviado para as Secre-
tarias e depois comprovado para a comunidade. SE-
GUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h32 
Discussão e Votação de Projetos Com a palavra pela 
ordem o vereador Ronaldo Braga explicou o diz o Re-
gimento Interno quanto às indicações e que não é 
contra a que nenhum vereador proponha aquilo que 
entenda ser devido. Disse que as ações regimentais 
dos vereadores devem ser respeitadas. E fez a leitura 
do Regimento. Mas acredita que com a avaliação da 
Lei Orgânica Municipal e do novo Regimento Interno 
devidamente atualizados, poderão corrigir esses erros 
existes dada a antiguidade do texto. E agradeceu ao 
Presidente pela nomeação da Comissão e disse que 
ela está aberta para as sugestões dos demais vereado-
res. E finalizou dizendo que a melhor saída é sempre 
se guiarem pelo Regimento Interno. E parabenizou a 
Casa por colocar a Lei Orgânica e o Regimento Interno 
em avaliação para ser colocado em votação, dando 
atualidade para a Câmara e para a cidade. O Sr. Presi-
dente explicou que a única coisa que ele disse foi que 
os vereadores querem que as indicações sigam o trâ-
mite para que eles deem satisfação aos seus eleitores. 
Por isso se alguém tiver dúvida ele mandará retirar 
cópia da gravação. VETO - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
ÚNICA - VETO TOTAL PROJ. LEI Nº. 180/14 – Dispõe 
sobre a proteção, controle e conservação do meio am-
biente e da melhoria de qualidade de vida no Municí-
pio de Barbacena e dá outras providências – Aut. Exe-
cutivo - PRAZO VENCIDO EM 21.03.15. VISTAS 
CONCEDIDAS AO VEREADOR MÁRCIO ZEFERINO. Es-
tando o projeto com prazo vencido e nada mais a tra-
tar o Sr. Presidente determinou fosse feita a chamada 
dos vereadores presentes: vereador Carlos Alberto, 
Carlos Roberto, Flávio Barbosa, Flávio Maluf, Grácia 
Araújo, Ilson Guilherme, Johnson Marçal, José Jorge, 
Luiz Gonzaga, Márcio Zeferino, Marilene Franco, Ro-
naldo Braga e Vânia de Castro. Nada mais havendo a 
tratar e declarou encerrada a presente sessão às 
21h00 e eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Reda-
tora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprova-
da, será assinada pelo Senhor Presidente e pela Se-
nhora Secretária. Presidente: Vereador Flávio Barbosa 
da Silva. Secretária: Vereadora Grácia Maria Araújo 
Gomes.

Nº 026/2015 Lais Imaculada Conceição Santos 
e Silva 

Nº 027/2015 Vilma Fatima Ferreira 

Nº 028/2015 Maria Beatriz de Campos Fernan-
des 

Nº 029/2015 Olivia Costa Mendes 

Nº 030/2015 Jacqueline Campos de Freitas

Nº 031/2015 Thiago Augusto Dias Knofel 

Nº 032/2015 Felipe Paulino Assis de Carvalho 

Nº 033/2015 Eriko de Paula Voigt

Nº 034/2015 Fabiola da Silva Rodrigues 

Nº 035/2015 Tatiana Roberta Vieira Soares

Nº 036/2015 Vanderly de Fatima Belo Assis

Nº 037/2015 José Marcelo Rodrigues Costa 

Nº 039/2015 Elisângela Raquel do Nascimento 
Marteleto 

Nº 040/2015 Michael Lemos de Castro Militão 

Nº 041/2015 Tatiane Lopes de Oliveira 

Nº 042/2015 Sandra Damáso Amorim de Oliveira 

Nº 043/2015 Enio de Deus Lima

Nº 044/2015 Ayslan Renan Ferreira 

Nº 045/2015 Graziela Gonçalves Nascimento 

Nº 046/2015 José Fernando do Nascimento 

Nº 047/2015 Leticia Cristina Martins 

Nº 048/2015 Elton Bruno dos Santos Alves

Nº 049/2015 Suria Maria Fonceca Bernini

Nº 050/2015 Ernesto Mourão Filho 

Nº 051/2015 Antonio Marcos da Silva 

Nº 052/2015 Robert Jose do Nascimento 

Nº 053/2015 José Rodrigo Neto Gomes

Nº 055/2015 Girlaine Simone de Souza Silva 
Observação: Prazo para impugnação das candidatu-
ras: 23 a 24/06. Prazo para recurso: 25 a 29/06. Local: 
Secretaria Municipal de Coordenação de Programas 
Sociais. Rua João Moreira Vidigal, 50, 1º andar, Ca-
minho Novo, Barbacena – Minas Gerais. Telefone:(32) 
3332-5152. Barbacena, 19 de junho de 2015. Rosana 
Paiva Soares de Quadros - Presidente do Conselho dos  
Direitos da Criança e do Adolescente.
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