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BARBACENA, QUARTA-FEIRA, 01 DE JUNHO DE 2022

EXTRATO DE PORTARIAS ASSINADAS PELO
EXMO SR PREFEITO MUNICIPAL

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

Secretário: Frederico Fernandes Vieira

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exercício de suas atribuições le-
gais e da competência que lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município de 
Barbacena, em conformidade com o disposto no art. 30, da Lei nº 3.245/1995, e 
considerando o Parecer nº 007/2014, exarado pela Assessoria Jurídica da Secreta-
ria Municipal de Saúde Pública - SESAP, às fls. 106/108, do Processo Funcional nº 
2443/89; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 23.361 - RATIFICAR a Portaria nº 16.066, de 25.02.2014, que con-
cedeu ascensão funcional ao servidor Idelfonso Milagres de Resende, ocupante do 
Cargo Público de Dentista, para o nível C-47, do Quadro dos Servidores Públicos 
Municipais, em conformidade com o Requerimento n° 8433/2013 e o Ofício nº 
0154/2022-SEPLAN, com efeito retroativo a 27.03.2008.Barbacena, 30 de maio de 
2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exercício de suas atribuições le-
gais e da competência que lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município de 
Barbacena, em conformidade com o disposto no art. 30, da Lei nº 3.245/1995, e 
considerando o Parecer nº 283/2022, exarado pela Consultoria Geral do Município, 
às fls. 69/70, do Processo Funcional nº 7489/2019; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 23.362 - CONCEDER ascensão funcional ao servidor Anderson Nésio, 
ocupante do Cargo Público de Agente Administrativo, para o nível B-25, do Quadro 
dos Servidores Públicos Municipais, em conformidade com o Requerimento s/n°, 
datado de 02.02.2022, com efeito retroativo a 25.01.2022.Barbacena, 31 de maio 
de 2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exercício de suas atribuições le-
gais e da competência que lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município de 
Barbacena, em conformidade com o disposto no art. 30, da Lei nº 3.245/1995, e 
considerando o Parecer nº 285/2022, exarado pela Consultoria Geral do Município, 
às fls. 98/99, do Processo Funcional nº 7488/2019; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 23.363 - CONCEDER ascensão funcional ao servidor Mário Lúcio Ne-
ves, ocupante do Cargo Público de Agente de Saúde, para o nível B-15, do Quadro 
dos Servidores Públicos Municipais, em conformidade com o Requerimento s/n°, 
datado de 07.02.2022, com efeito retroativo a 06.09.2021.Barbacena, 31 de maio 
de 2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exercício de suas atribuições le-
gais e da competência que lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município de 
Barbacena, em conformidade com o disposto no art. 30, da Lei nº 3.245/1995, e 
considerando o Parecer nº 284/2022, exarado pela Consultoria Geral do Município, 
às fls. 90/91, do Processo Funcional nº 6708/2012; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 23.364 - CONCEDER ascensão funcional ao servidor Márcio de Cam-
pos, ocupante do Cargo Público de Psicólogo, para o nível B-43, do Quadro dos 
Servidores Públicos Municipais, em conformidade com o Requerimento s/n°, datado 
de 27.04.2022, com efeito retroativo a 02.04.2022.Barbacena, 31 de maio de 2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exercício de suas atribuições le-
gais e da competência que lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município de 
Barbacena, em conformidade com o disposto no art. 30, da Lei nº 3.245/1995, e 
considerando o Parecer nº 282/2022, exarado pela Consultoria Geral do Município, 
às fls. 157/158, do Processo Funcional nº 6733/2012; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 23.365 -  CONCEDER ascensão funcional ao servidor Fernando Hen-
rique Furtado de Castro, ocupante do Cargo Público de Guarda Civil Municipal, para 
o nível B-25, do Quadro dos Servidores Públicos Municipais, em conformidade com 
o Requerimento s/n°, com efeito retroativo a 10.05.2022.Barbacena, 31 de maio 
de 2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exercício de suas atribuições le-
gais e da competência que lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município de 
Barbacena, em conformidade com o disposto no art. 30, da Lei nº 3.245/1995, e 
considerando o Parecer nº 276/2022, exarado pela Consultoria Geral do Município, 
às fls. 161/162, do Processo Funcional nº 6716/2012; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 23.366 -  CONCEDER ascensão funcional à servidora Nívea Angélica 
Damasceno de Oliveira Simões, ocupante do Cargo Público de Guarda Civil Muni-
cipal, para o nível B-25, do Quadro dos Servidores Públicos Municipais, em confor-
midade com o Requerimento s/n°, datado de 19.05.2022, com efeito retroativo a 
10.05.2022.Barbacena, 31 de maio de 2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exercício de suas atribuições le-
gais e da competência que lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município de 
Barbacena, em conformidade com o disposto no art. 30, da Lei nº 3.245/1995, e 

considerando o Parecer nº 279/2022, exarado pela Consultoria Geral do Município, 
às fls. 56/57, do Processo Funcional nº 6726/2012; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 23.367 - CONCEDER ascensão funcional à servidora Daniela Marise 
Mendes, ocupante do Cargo Público de Guarda Civil Municipal, para o nível B-25, do 
Quadro dos Servidores Públicos Municipais, em conformidade com o Requerimento 
s/n°, datado de 18.05.2022, com efeito retroativo a 10.05.2022.Barbacena, 31 de 
maio de 2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exercício de suas atribuições le-
gais e da competência que lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município de 
Barbacena, em conformidade com o disposto no art. 30, da Lei nº 3.245/1995, e 
considerando o Parecer nº 277/2022, exarado pela Consultoria Geral do Município, 
às fls. 123/124, do Processo Funcional nº 6723/2012; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 23.368 - CONCEDER ascensão funcional à servidora Gisele Maria 
Turqueti, ocupante do Cargo Público de Guarda Civil Municipal, para o nível B-25, do 
Quadro dos Servidores Públicos Municipais, em conformidade com o Requerimento 
s/n°, datado de 05.05.2022, com efeito retroativo a 10.05.2022.Barbacena, 31 de 
maio de 2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exercício de suas atribuições le-
gais e da competência que lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município de 
Barbacena, em conformidade com o disposto no art. 30, da Lei nº 3.245/1995, e 
considerando o Parecer nº 288/2022, exarado pela Consultoria Geral do Município, 
às fls. 78/79, do Processo Funcional nº 7577/2022; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 23.369 - CONCEDER ascensão funcional à servidora Gisele Nadalim 
Manso, ocupante do Cargo Público de Agente Administrativo, para o nível B-25, do 
Quadro dos Servidores Públicos Municipais, em conformidade com o Requerimento 
s/n°, datado de 13.04.2022, com efeito retroativo a 06.09.2021.Barbacena, 31 de 
maio de 2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exercício de suas atribuições le-
gais e da competência que lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município de 
Barbacena, em conformidade com o disposto no art. 30, da Lei nº 3.245/1995, e 
considerando o Parecer nº 278/2022, exarado pela Consultoria Geral do Município, 
às fls. 61/62, do Processo Funcional nº 6717/2012; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 23.370 - CONCEDER ascensão funcional à servidora Christiane Betto-
ni Gomes, ocupante do Cargo Público de Guarda Civil Municipal, para o nível B-25, 
do Quadro dos Servidores Públicos Municipais, em conformidade com o Requeri-
mento s/n°, datado de 04.05.2022, com efeito retroativo a 10.05.2022.Barbacena, 
31 de maio de 2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exercício de suas atribuições le-
gais e da competência que lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município de 
Barbacena, em conformidade com o disposto no art. 30, da Lei nº 3.245/1995, e 
considerando o Parecer nº 280/2022, exarado pela Consultoria Geral do Município, 
às fls. 163/164, do Processo Funcional nº 6730/2012; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 23.371 -  CONCEDER ascensão funcional à servidora Tatiane Cristina 
Pereira, ocupante do Cargo Público de Guarda Civil Municipal, para o nível B-25, do 
Quadro dos Servidores Públicos Municipais, em conformidade com o Requerimento 
s/n°, datado de 05.04.2022, com efeito retroativo a 10.05.2022.Barbacena, 31 de 
maio de 2022.

EDITAL
Edital nº 002/2022

O presente edital tem como objetivo estabelecer a abertura do processo de chama-
mento de até 18 (dezoito) produtores de gado de leite do Município de Barbacena 
para participarem do Programa “Mais Genética”.
A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA, no uso 
das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 4.973, de 04 de novembro de 
2019. RESOLVE:
Art. 1° Tornar público o chamamento de pecuaristas leiteiros do Município de Bar-
bacena para participarem do Programa “Mais Genética”.
Art. 2º O Programa “Mais Genética” tem como objetivo beneficiar geneticamente 
o rebanho de até 18 (dezoito) pequenos e médios produtores de gado de leite do 
Município de Barbacena por meio da doação de sêmen e inseminação de animais 
bovinos. 
Art. 3º A inscrição ocorrerá no período de 02 a 16 de junho de 2022, das 08 às 17h, 
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Secretária: Tatiana Filardi de Campos 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO - SEPLAN

no gabinete da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SE-
APA – à Avenida Bias Fortes, n° 56, bairro Centro, Barbacena – MG. 
I – Os interessados deverão preencher o formulário próprio de inscrição – Anexo 
I deste edital; 
II – Deverão ser anexadas ao formulário de inscrição cópia dos seguintes docu-
mentos:
a – DAP: Declaração de Aptidão ao PRONAF, caso possua; 
b – RG e CPF ou CNH; 
c – Comprovante de residência.
Art. 4º A Prefeitura Municipal de Barbacena, por meio da SEAPA, não se obriga a 
preencher o quantitativo máximo de vagas caso o número de inscritos não atenda 
todos os requisitos mínimos estabelecidos para a boa execução do Programa “Mais 
Genética”.
Art. 5º O pecuarista selecionado se compromete a não vender ou trocar o animal 
(vaca) de seu rebanhoque tenha sido inseminado com material genético do Progra-
ma “Mais Genética”, bem como as crias oriundas das ações do referido Programa. 
I – As crias oriundas das inseminações do Programa “Mais Genética” poderão ser 
trocadas e vendidas após concluída a sua primeira lactação.
II – Uma vez infringido o que é estabelecido no caput deste artigo, o pecuarista 
deverá pagar à Prefeitura Municipal de Barbacena o valor equivalente a 01 (uma) 
UFMB – Unidade Padrão Fiscal do Município -, por meio de guia de recolhimento 
emitida pelo órgão competente. 
Art. 6º Os critérios de seleção, os quais possuem caráter classificatório, encontram-
se no Anexo II deste edital.
Art. 7º Será disponibilizado por pecuarista até 25 (vinte e cinco) doses de sêmens 
durante a execução do Programa “Mais Genética”.
I – Há a possibilidade de remanejamento de dose de sêmen entre os pecuaristas 
contemplados pelo Programa “Mais Genética” caso algum não faça uso do quanti-
tativo total estabelecido para cada. 
II – Ficará a critério do médico veterinário responsável pelo Programa “Mais Gené-
tica”, juntamente com os inseminadores, estabelecer os casos passíveis de rema-
nejamento de dose.
Art. 8º O pecuarista selecionado se compromete a participar das reuniões de orien-
tação acerca do Programa “Mais Genética”. 
I –Caso haja ausência injustificada a 02 (duas) reuniões consecutivas, o pecuarista 
será desligado do Programa “Mais Genética”; 
II – É fundamental a readequação das práticas de manejo às orientações passa-
das durante as reuniões, para que haja bom êxito nas ações do Programa “Mais 
Genética”; 
Art. 9º Enquanto critério de seleção, haverá visita in loco (na Propriedade) a fim 
de aferir as práticas de manejo do rebanho. Esta etapa possui caráter eliminatório.
Art. 10 Os casos omissos a esse edital serão resolvidos pela gestão da Secretaria 
Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA.

Barbacena, 1º de junho de 2022.
Frederico Fernandes Vieira

Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

Anexo I – Formulário de Inscrição 
1. DADOS PESSOAIS  

Nome:  
 

Data de Nascimento:     /     / Estado Civil: 
Sexo: (   ) Masculino (   ) Feminino Naturalidade: 
RG:  Órgão Emissor:  Data:     /     / 
CPF: CNPJ: 
e-mail: Telefone: 

2. ENDEREÇO 
Logradouro (rua, avenida, travessa...): 

 
nº Bairro: CEP: 
Cidade: Estado: 
Referência: 

3. DESCRIÇÃO DO QUANTITATIVO DE ANIMAIS FÊMEAS DO REBANHO: 
Animais (fêmeas) 

de 13 até 24 meses 
0 a 05 animais  
06 a 10 animais  

Acima de 10 animais  
Animais (fêmeas) 

de 25 até 36 meses 
0 a 05 animais  
06 a 10 animais  

Acima de 10 animais  
Animais (fêmeas) 
acima de 36 meses 

0 a 05 animais  
06 a 10 animais  

Acima de 10 animais  
4. Possui DAP:  SIM (  ) NÃO (  )  
5. Cadastrado no SIM: SIM (  ) NÃO (  )  

Declaro estar ciente e de acordo com o que consta no Edital 002/2022/SEAPA, o qual tem como objetivo estabelecer a abertura 
do processo de chamamento de até 18 (dezoito) produtores de gado de leite do Município de Barbacena para participarem do 
Programa “Mais Genética”. 

 
 
 

Nome e RG ou CPF 
 

Barbacena, ___ de ___________________ de 2022. 
 

 

ANEXO II – TABELA DE PONTUAÇÃO 
Requisito Pontuação 

I Animais (fêmeas) 
de 13 até 24 meses 

0 a 05 animais 3 
06 a 10 animais 7 
Acima de 10 animais 10 

II Animais (fêmeas) 
de 25 até 36 meses 

0 a 05 animais 5 
06 a 10 animais 10 
Acima de 10 animais 15 

III Animais (fêmeas) 
acima de 36 meses 

0 a 05 animais 5 
06 a 10 animais 10 
Acima de 10 animais 15 

IV Possuir DAP – Declaração de Aptidão ao PRONAF 10 
V Cadastrado(a) no SIM – Serviço de Inspeção Municipal 10 
 Total 100 

VI Visita in loco Caráter eliminatório 
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Sexo: (   ) Masculino (   ) Feminino Naturalidade: 
RG:  Órgão Emissor:  Data:     /     / 
CPF: CNPJ: 
e-mail: Telefone: 

2. ENDEREÇO 
Logradouro (rua, avenida, travessa...): 
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4. Possui DAP:  SIM (  ) NÃO (  )  
5. Cadastrado no SIM: SIM (  ) NÃO (  )  
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do processo de chamamento de até 18 (dezoito) produtores de gado de leite do Município de Barbacena para participarem do 
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Nome e RG ou CPF 
 

Barbacena, ___ de ___________________ de 2022. 
 

 

ANEXO II – TABELA DE PONTUAÇÃO 
Requisito Pontuação 

I Animais (fêmeas) 
de 13 até 24 meses 

0 a 05 animais 3 
06 a 10 animais 7 
Acima de 10 animais 10 

II Animais (fêmeas) 
de 25 até 36 meses 

0 a 05 animais 5 
06 a 10 animais 10 
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 Total 100 

VI Visita in loco Caráter eliminatório 
 

Secretária: Vânia Maria de Castro

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV

EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO AO
SERVIÇO VOLUNTÁRIO

TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO - (Decretos nºs. 7.724/2015 e 
8.126/2017)  - Nome: Fernando Miranda Souza - Órgão ou entidade: Secretaria 
Municipal de Obras Públicas - Tipo de serviço a ser desenvolvido: prestação de as-
sessoria técnica, científica, cooperativa, assistencial, ambiental e administrativa nas 
demandas de interesse do Poder Executivo. Dias e horários: horário livre, limitado 
à 04 (quatro) horas diárias.Prazo: de 01/06/2022 a 31/12/2022.Barbacena, 01 de 
junho de 2022 - Fernando Miranda Souza.

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELE-
TRÔNICO – PE 023/2022 – PRC 041/2022. OBJETO: Contratação de seguro total, 
para veículos leves, médios, pesados e duas rodas. Abertura: 15/06/2022 – Horário: 
09:00. Informações: licitacao@barbacena.mg.gov.br. Marcos Vinícius do Carmo – 
Diretor de Licitações.

EXTRATO DE CONTRATOS
Extrato de Contrato de Prestação de Serviços nº 057/2022. Contratante: Município 
de Barbacena – CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de 
Educação, Desporto e Cultura - SEDEC. Contratada:GÊNESIS FAGUNDES LEITE, 
inscrito no CPF sob o nº 088.276.106-42. Processo Licitatório nº 055/2022–Dis-
pensa de Licitação nº 009/2022. Objeto: Constitui objeto do presente contrato a 
contratação, por quilômetro rodado, de pessoas físicas ou jurídicas para prestação 
de serviços de transporte escolar, com a disponibilização de veículo, condutor/mo-
torista e monitor (obrigatório para ensino fundamental e infantil), para transporte 
de alunos e professores da rede de ensino, na área urbana e rural, nos períodos 
da manhã, tarde e noite, conforme condições e especificações contidas no Edital.
Valor total: R$63.118,44 (sessenta e três mil cento e dezoito reais e quarenta e 
quatro centavos). Data de assinatura: 31/05/2022. Vigência: 6 (seis) meses. Nome 
das partes que assinam: Carlos Augusto Soares do Nascimento (Prefeito Munici-
pal), Mara Cristina Piccinin de Souza (Secretária Municipal de Educação, Desporto 
e Cultura - SEDEC),Gênesis Fagundes Leite(Contratado).Gerência e Fiscalização 
Contratual:Bruno dos Santos Silva- Diretor de Transportes e Marcos Vinicius Sandy- 
Responsável de Transportes.

Extrato de Contrato de Prestação de Serviços nº 058/2022. Contratante: Município 
de Barbacena – CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de 
Educação, Desporto e Cultura - SEDEC. Contratada:JIMMY LEANDRO DA MOTA 
SILVA, inscrito no CPF sob o nº 038.553.906-14. Processo Licitatório nº 055/2022–
Dispensa de Licitação nº 009/2022. Objeto: Constitui objeto do presente contrato a 
contratação, por quilômetro rodado, de pessoas físicas ou jurídicas para prestação 
de serviços de transporte escolar, com a disponibilização de veículo, condutor/mo-
torista e monitor (obrigatório para ensino fundamental e infantil), para transporte 
de alunos e professores da rede de ensino, na área urbana e rural, nos períodos da 
manhã, tarde e noite, conforme condições e especificações contidas no Edital.Valor 
total: R$76.658,40 (Setenta e seis mil seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta 
centavos). Data de assinatura: 31/05/2022. Vigência: 6 (seis) meses. Nome das 
partes que assinam: Carlos Augusto Soares do Nascimento (Prefeito Municipal), 
Mara Cristina Piccinin de Souza (Secretária Municipal de Educação, Desporto e Cul-
tura - SEDEC),Jimmy Leandro da Mota Silva(Contratado).Gerência e Fiscalização 
Contratual:Bruno dos Santos Silva- Diretor de Transportes e Marcos Vinicius Sandy- 
Responsável de Transportes.

Extrato de Contrato de Prestação de Serviços nº 059/2022. Contratante: Municí-
pio de Barbacena – CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal 
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de Educação, Desporto e Cultura - SEDEC. Contratada:RONALDO FRANCISCO DA 
SILVA, inscrito no CPF sob o nº 830.991.826-72. Processo Licitatório nº 055/2022–
Dispensa de Licitação nº 009/2022. Objeto: Constitui objeto do presente contrato a 
contratação, por quilômetro rodado, de pessoas físicas ou jurídicas para prestação 
de serviços de transporte escolar, com a disponibilização de veículo, condutor/mo-
torista e monitor (obrigatório para ensino fundamental e infantil), para transporte 
de alunos e professores da rede de ensino, na área urbana e rural, nos períodos da 
manhã, tarde e noite,conforme condições e especificações contidas no Edital.Valor 
total: R$63.882,00 (sessenta e três mil oitocentos e oitenta e dois reais). Data de 
assinatura: 31/05/2022. Vigência: 6 (seis) meses. Nome das partes que assinam: 
Carlos Augusto Soares do Nascimento (Prefeito Municipal), Mara Cristina Piccinin 
de Souza (Secretária Municipal de Educação, Desporto e Cultura - SEDEC),Ronaldo 
Francisco da Silva(Contratado).Gerência e Fiscalização Contratual:Bruno dos Santos 
Silva- Diretor de Transportes e Marcos Vinicius Sandy- Responsável de Transportes.

Extrato de Contrato de Prestação de Serviços nº 060/2022. Contratante: Município 
de Barbacena – CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de 
Educação, Desporto e Cultura - SEDEC. Contratada:CARLOS EDUARDO DE OLI-
VEIRA TOSTES, inscrito no CPF sob o nº 039.954.816-55. Processo Licitatório nº 
055/2022–Dispensa Licitação nº 009/2022. Objeto: Constitui objeto do presente 
contrato a contratação, por quilômetro rodado, de pessoas físicas ou jurídicas para 
prestação de serviços de transporte escolar, com a disponibilização de veículo, con-
dutor/motorista e monitor (obrigatório para ensino fundamental e infantil), para 
transporte de alunos e professores da rede de ensino, na área urbana e rural, nos 
períodos da manhã, tarde e noite, conforme condições e especificações contidas 
no Edital.Valor total: R$48.195,00 (quarenta e oito mil cento e noventa e cinco 
reais). Data de assinatura: 31/05/2022. Vigência: 6 (seis) meses. Nome das par-
tes que assinam: Carlos Augusto Soares do Nascimento (Prefeito Municipal), Mara 
Cristina Piccinin de Souza (Secretária Municipal de Educação, Desporto e Cultu-
ra - SEDEC),Carlos Eduardo de Oliveira Tostes(Contratado).Gerência e Fiscalização 
Contratual:Bruno dos Santos Silva- Diretor de Transportes e Marcos Vinicius Sandy- 
Responsável de Transportes.

Extrato de Contrato de Aquisição nº 061/2022. Contratante: Município de Barba-
cena – CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de Saúde 
Pública – SESAP, Fundo Municipal de Saúde Pública – FMS, inscrito no CNPJ nº 
14.675.553.0001/59. Contratada:KI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, empresa 
inscrita no CNPJ sob o nº 44.403.694/0001-83. Processo Licitatório nº 020/2022–
Pregão Eletrôniconº 010/2022. Objeto: Constitui objeto do presente contrato a 
aquisição de 01 (um) veículo zero quilômetro, para atender a Política de Estru-
turação da Atenção Primária à Saúde, através da Secretaria Municipal de Saúde 
Pública - SESAP, conforme condições e especificações contidas no Edital.Valor to-
tal: R$ 280.200,00 (duzentos e oitenta mil e duzentos reais). Data de assinatura: 
01/06/2022. Vigência: 12 (doze) meses. Nome das partes que assinam: Carlos 
Augusto Soares do Nascimento (Prefeito Municipal), Arinos Brasil Duarte Filho(Se-
cretário Municipal de Saúde Pública) e Ivan Teixeira Nogueira(Contratada).Gerência 
e Fiscalização Contratual:Bruno Norberto Batista Siqueira –Motorista-SESAP.

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

Diretor: Daniel Salgarello

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SAS

PROCESSO SELETIVO
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 002/2018 -  SERVIÇO DE AGUA E SANE-

AMENTO – SAS
O DIRETOR GERAL DO SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO, no uso de suas atri-
buições legais, torna público que, cumprindo as etapas previstas no Processo Se-
letivo destinado ao provimento de vagas temporárias para prestação de serviços 
no Serviço de Água e Saneamento, de acordo com a Lei Municipal nº 4.822 de 25 
de julho de 2017, regidos pelas normas estabelecidas no Edital 001/2022 e demais 
legislações vigentes, torna público que os candidatos abaixo relacionados, convo-
cados a apresentar a documentação necessária para contratação conforme Edital 
publicado em 27 de abril de 2022, não compareceram no prazo estipulado, sendo, 
portanto, desclassificados. 

CANDIDATOS DESCLASSIFICADOS
CARGO DE BOMBEIRO

CLASSIFIC. NOME DT NASC. CPF PONTOS

02 JOSE DO CARMO DA SILVA 15/05/1968 ***1687 10

04 NESTOR JOAO MRAD LOSCHI 28/06/1975 ***0649 10

05 ANDERSON HENRIQUE DE MESQUITA 06/10/1983 ***9658 10

CARGO DE PEDREIRO

CLASSIFIC. NOME DT NASC. CPF PONTOS

01 DIOMAR SERAFIM DA SILVA 11/06/1988 ***0617 10

04 JOSE CARLOS SOARES 29/06/1972 ***7691 10

CARGO DE SERVENTE DE PEDREIRO

CLASSIFIC. NOME DT NASC. CPF PONTOS

10 BRUNO AURÉLIO FERREIRA DE FREI-
TAS

05/06/1995 ***5679 10,00

Daniel Salgarello
Diretor Geral do SAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO -PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 
002/2018-SERVIÇO DE AGUA E SANEAMENTO - SAS

O DIRETOR GERAL DO SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO, no uso de suas atri-
buições legais, tornam público que, cumprindo as etapas previstas no Processo 
Seletivo destinado ao provimento de vagas temporárias para prestação de serviços 
no Serviço de Água e Saneamento, de acordo com a Lei Municipal nº 4.822 de 25 
de julho de 2017, regidos pelas normas estabelecidas no Edital 002/2018 e demais 
legislações vigentes, determina: 
1. Fica convocado o candidato aprovado na 1ª etapa e listados no ANEXO II para 
que, no prazo de 03 de junho a 18 de julho de 2022 apresentem na Divisão de 
Recursos Humanos do SAS, situada na Av. Governador Benedito Valadares, bairro 
Padre Cunha, os seguintes itens: 
a) Comprovação de experiência por meio de registro de contrato de trabalho na 
CTPS ou declaração de Pessoa Jurídica de Direito Público, ou de Pessoa Jurídica de 
Direito Privado relativa à empresa do ramo pertinente à atividade, na qual deve-
rão constar CNPJ e firma reconhecida, conforme exigido no edital para os cargos 
pertinentes; 
b) Documentação listada no ANEXO I. 
2. A não apresentação ou o não cumprimento do estabelecido na letra a do Item 1, 
bem como a ausência de qualquer dos documentos exigidos no ANEXO I do presen-
te Edital implicará na desclassificação do candidato no respectivo processo seletivo. 
3. Os documentos deverão ser apresentados somente pelo candidato ou por procu-
rador devidamente nomeado para este fim.
4. O horário de recebimento dos documentos será de 09:00 às 17:00. 
5. Após análise dos documentos, os candidatos serão convocados para assinar o 
contrato e iniciarem suas atividades, devendo, portanto, os mesmos acompanha-
rem as publicações referentes ao Processo Seletivo no site oficial da Prefeitura 
Municipal de Barbacena (www.barbacena.mg.gov.br). 

Daniel Salgarello
Diretor Geral do SAS

ANEXO I
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO

Os documentos marcados com * estão disponibilizados para preenchimento e 
impressão no endereço http://barbacena.mg.gov.br/2/concurso/docs/Formul%- 
C3%A1rio%20-%20Processo%20Seletivo%20-%20Preench%C3%ADvel.pdf 
1) 2 (duas) fotos 3X4 recente, colorida com fundo claro. 
2) Original e cópia da Carteira de Identidade; 
3) Original e cópia do Registro Civil (se casado); 
4) Original e cópia do Título Eleitoral e certidão eleitoral Endereço: http://www.tse.
jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao -eleitoral 
5) Original e cópia do CPF; 
6) Original e cópia do Certificado de Reservista (se do sexo masculino); 
7) Cópia e original do Nº de inscrição no PIS/PASEP (se já inscrito); 
8) Cópia da 1ª e 2ª folha da Carteira de Trabalho (se tiver); 
9) Comprovante de residência (Xerox). 
10) Cópia e original do diploma registrado no MEC do curso exigido, para compro-
vação da escolaridade exigida pelo respectivo cargo ou função; 
11) Declaração de encargo de família para fins de Imposto de Renda*; 
12) Declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo público (poderá ser 
apresentado na assinatura do contrato);
13) Ficha cadastral do Servidor*; 
14) Declaração de bens e valores (cópia da última declaração de Imposto de Ren-
da), ou, caso não possua bens ou valores, declaração de inexistência de bens e 
valores*; 
15) Declaração de atendimento ao disposto na Súmula Vinculante nº 13 do Supre-
mo Tribunal Federal*; 
16) Declaração de idoneidade para o exercício das atribuições do cargo de provi-
mento em comissão* 
17) Exame Médico Pré-admissional (agendar no IMAS – Instituto Municipal de As-
sistência ao Servidor, que fica na Rua 13 de Maio, 34 Centro , telefone 3339-2019). 
18) Abertura de conta bancária no Banco Itaú (Xerox do cartão ou comprovante do 
contrato bancário. Obs.: Pegar carta para abertura de conta no setor de entrega 
de documentos – RH); 
19) Certidões de bons antecedentes comprovados por meio dos setores de distribui-
ção dos foros criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos cinco anos, 
das Justiças Federal e Estadual, e folhas de antecedentes emitidas, no máximo, há 
seis meses, pela Polícia dos Estados onde tenha residido nos últimos cinco anos; As 
Certidões supracitadas poderão ser adquiridas nos seguintes locais: 19.1 - Certidão 
da Justiça Federal Via Internet no Endereço: http://www.jfmg.jus.br (Se for de 
Barbacena, gentileza selecionar a opção: Subseção Judiciária - São João Del Rei) 
19.2 – Certidão da Justiça Estadual Via internet no Endereço: http://www.tjmg.
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ANEXO II
CANDIDATA CONVOCADA
CARGO DE ENCARREGADO

NOME CPF DATA  NASC. NOTA

08 CAROLINA BONATO GONÇALVES COSTA *******46-62 27/05/1994 08

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
Presidente: Nilton Cézar de Almeida

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

EXTRATO DE PORTARIA
PORTARIA Nº. 137/2022

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribui-
ções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Municipal 
e de acordo com o art. 76, Lei 3245, de 13.12.95 (Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais), RESOLVE:
CONCEDER, ao servidor efetivo, ALTAMIRO CARVALHO JÚNIOR, mais 5% (cinco 
por cento) de gratificação quinquenal, em razão de haver completado dez anos de 
efetivo exercício, com efeito retroativo a partir de 09.03.22. Gabinete do Presidente, 
Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, ao décimo primeiro dia do mês de 
maio de 2022. Vereador Nilton Cézar de Almeida - Presidente. Tornou-se pública por 
afixação no saguão da Câmara em 11.05.22. Luciano Resende Mello - Diretor Geral.

ATA

 
 

 
 
 
 

ATA 023/2022 
 

019ª. Sessão Ordinária – 28.04.2022 – 1º. Período – 2º. Ano da Legislatura 
 

Presidente: Vereador Professor Nilton Cézar de Almeida 
Secretário: Vereador Professor Filipe Luís dos Santos 
 
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio. 

 
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h33 

 
“Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus; e todo aquele que ama ao que o gerou 

também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos 
a Deus e guardamos os seus mandamentos.” 

(1 João 5:2) 
I – Leitura e Discussão de Atas: 
- Ata nº. 032/2021 – Aprovada por unanimidade 
 
II – Leitura das Correspondências e Comunicações: 
- Ofício s/nº - Emater/MG encaminhando Relatório Anual de Ações – 2021 

- Ofício nº. 985/22 – COPASA resposta ao ofício nº. 022/22 

- Ofício nº. 018/22 – Secretaria de Governo – Ouvidoria Geral de Barbacena resposta ao ofício da 
associação de moradores do Bairro Diniz II 

- Ofício nº. 016/22 - Secretaria de Governo – Ouvidoria Geral de Barbacena – encaminhando Relatório 
Trimestral referente ao período de janeiro a março de 2022 encaminhado a todos vereadores por e-mail 

O Sr. Presidente informou aos edis que foi enviado uma copia  do relatório da ouvidoria para todos os 
gabinetes. 

PROJETO PROTOCOLADO NA CASA 
 
- Proj. Lei nº. 032/22 – Institui a semana Municipal da Constituição Federal, bem como do ensino 
voluntário em escolas públicas municipais sobre Direitos e Garantias Individuais e Sociais previstos na 
Carta Magna - Aut. Ver. Glauber Milagres Gava 
 

SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h45 

O Sr. Presidente interrompeu a sessão às 19h45 para receber o  Exmo. Sr. Deputado Estadual Coronel 
Henrique e da Delegada Ione Barbosa representante da Delegacia de Policia Civil de Juiz de Fora, os 
convidando a fazerem parte dos trabalhos. Nomeou uma comissão com os edis Pastor Ewerton e Roberto 
da Farmácia para que pudessem receber as autoridades. 

O Sr. Presidente informou que o Exmo. Sr. Deputado Estadual Coronel Henrique fará o uso da palavra por 
5min. Logo após sua fala agradeceu pela visita e pelas palavras ditas. 

 

 
 

 

 

 

O Sr. Presidente concedeu o uso da Tribuna a Delegada  Ione Barbosa por 5min. Logo após sua fala 
agradeceu pela visita e pelas palavras ditas.  

O Sr. Presidente reiterou que todas as vezes que estiveram em Juiz de Fora na Câmara Municipal, foram 
bem recebidos e toda a estrutura como a Casa do Cidadão, o CAC e tudo que está sendo construído hoje 
na Câmara Municipal de Barbacena tem trabalho e colaboração do trabalho que é feito na Câmara 
Municipal de Juiz de Fora. Agradeceu ao Exmo. Sr. Deputado Estadual Coronel Henrique pelo trabalho que 
vem desenvolvendo ao longo do seu mandato, representando os Barbacenenses e os Mineiros.  

O Sr. Presidente reabriu a sessão ás 20h21. 

O Sr. Presidente informou a todos os presentes que durante o período Oficial da Sessão, não se pode 
realizar filmagens no recinto da Câmara, de acordo com o Regimento Interno.  

Com a Palavra pela Ordem,  Ver. Roberto da Farmácia,  agradeceu a presença do  Exmo. Sr. Deputado 
Estadual Coronel Henrique e da Delegada Ione Barbosa. Mencionou que conheceu o Exmo. Sr. Deputado 
enquanto concorria a eleição juntamente com Marli Gava. Agradeceu ao Deputado que sempre 
empenhou a favor de  Barbacena, agradeceu também a Delegada Ione Barbosa. 

Com a Palavra pela Ordem, Ver. Pastor Ewerton, agradeceu a presença do Exmo. Sr. Deputado Estadual 
Coronel Henrique e da Delegada Ione Barbosa e fez votos de que Deus  os abençoe. Mencionou que fica 
feliz em ver pessoas que militam e lutam pelas causas da família. Discorreu a respeito do projeto das 
Escolas Civis-militares e seus benefícios. Disse que a bandeira levantada por ele em âmbito Municipal 
defende a família, os valores cristãos e do principio da probidade administrativa. Aproveitou a 
oportunidade para divulgar junto ao Exmo. Sr. Deputado Federal Stefano Aguiar R$ 419.000,00 para a 
reforma de UBS, na área da Saúde, assim como foi divulgado R$ 350.000,00 para a reforma da UBS do 
bairro Santa Luzia. Discorreu sobre todos os valores que conseguiram para a área da Educação no 
Município. Mencionou que a Prefeitura e a Assistência Social do Município criaram a Casa da Mulher, que 
já está em funcionamento. Concluiu dizendo que não é Pré-candidato a Deputado Estadual. 

Com a Palavra pela Ordem, Ver. Sandro Heleno, agradeceu a presença do Exmo. Sr. Deputado Estadual 
Coronel Henrique e da Delegada  Ione Barbosa. Mencionou que esteve na cidade de Juiz de Fora no dia de 
hoje e foi à empresa MRS, solicitar a limpeza de toda a extensão ferroviária  de Barbacena, que se pinte 
todos os tuneis e a colocação de placas de sejam bem vindos em alguns bairros. Solicitou aos nobres edis 
e ao  Exmo. Sr. Deputado para que ajudem com o Projeto do  trem de viagem que virá do Rio de Janeiro  á 
Minas Gerais, para que possa parar em Barbacena fomentando o turismo no Município. Discorreu a 
respeito do pedido que fez a EPCAR quanto a colocação de uma caixa D’Água para sanar a falta de água em 
alguns bairros. Mencionou que ouviu coisas boas  a respeito da Delegada Ione Barbosa, e a parabenizou.   

 

 

 
 

 

 

 

O Sr. Presidente concedeu o uso da Tribuna a Delegada  Ione Barbosa por 5min. Logo após sua fala 
agradeceu pela visita e pelas palavras ditas.  

O Sr. Presidente reiterou que todas as vezes que estiveram em Juiz de Fora na Câmara Municipal, foram 
bem recebidos e toda a estrutura como a Casa do Cidadão, o CAC e tudo que está sendo construído hoje 
na Câmara Municipal de Barbacena tem trabalho e colaboração do trabalho que é feito na Câmara 
Municipal de Juiz de Fora. Agradeceu ao Exmo. Sr. Deputado Estadual Coronel Henrique pelo trabalho que 
vem desenvolvendo ao longo do seu mandato, representando os Barbacenenses e os Mineiros.  

O Sr. Presidente reabriu a sessão ás 20h21. 

O Sr. Presidente informou a todos os presentes que durante o período Oficial da Sessão, não se pode 
realizar filmagens no recinto da Câmara, de acordo com o Regimento Interno.  

Com a Palavra pela Ordem,  Ver. Roberto da Farmácia,  agradeceu a presença do  Exmo. Sr. Deputado 
Estadual Coronel Henrique e da Delegada Ione Barbosa. Mencionou que conheceu o Exmo. Sr. Deputado 
enquanto concorria a eleição juntamente com Marli Gava. Agradeceu ao Deputado que sempre 
empenhou a favor de  Barbacena, agradeceu também a Delegada Ione Barbosa. 

Com a Palavra pela Ordem, Ver. Pastor Ewerton, agradeceu a presença do Exmo. Sr. Deputado Estadual 
Coronel Henrique e da Delegada Ione Barbosa e fez votos de que Deus  os abençoe. Mencionou que fica 
feliz em ver pessoas que militam e lutam pelas causas da família. Discorreu a respeito do projeto das 
Escolas Civis-militares e seus benefícios. Disse que a bandeira levantada por ele em âmbito Municipal 
defende a família, os valores cristãos e do principio da probidade administrativa. Aproveitou a 
oportunidade para divulgar junto ao Exmo. Sr. Deputado Federal Stefano Aguiar R$ 419.000,00 para a 
reforma de UBS, na área da Saúde, assim como foi divulgado R$ 350.000,00 para a reforma da UBS do 
bairro Santa Luzia. Discorreu sobre todos os valores que conseguiram para a área da Educação no 
Município. Mencionou que a Prefeitura e a Assistência Social do Município criaram a Casa da Mulher, que 
já está em funcionamento. Concluiu dizendo que não é Pré-candidato a Deputado Estadual. 

Com a Palavra pela Ordem, Ver. Sandro Heleno, agradeceu a presença do Exmo. Sr. Deputado Estadual 
Coronel Henrique e da Delegada  Ione Barbosa. Mencionou que esteve na cidade de Juiz de Fora no dia de 
hoje e foi à empresa MRS, solicitar a limpeza de toda a extensão ferroviária  de Barbacena, que se pinte 
todos os tuneis e a colocação de placas de sejam bem vindos em alguns bairros. Solicitou aos nobres edis 
e ao  Exmo. Sr. Deputado para que ajudem com o Projeto do  trem de viagem que virá do Rio de Janeiro  á 
Minas Gerais, para que possa parar em Barbacena fomentando o turismo no Município. Discorreu a 
respeito do pedido que fez a EPCAR quanto a colocação de uma caixa D’Água para sanar a falta de água em 
alguns bairros. Mencionou que ouviu coisas boas  a respeito da Delegada Ione Barbosa, e a parabenizou.   

 

 

 
 

 

 

 

Com a palavra pela Ordem, Ver. Zé Malão, agradeceu  a presença do Exmo. Sr. Deputado Estadual Coronel 
Henrique e da Delegada Ione Barbosa. Discorreu a respeito do Colégio Civil-militar do Caic, mencionou 
que necessita de ajustes que saiam do papel e sejam executados, explicou que  há diferença entre os 
turnos da manhã e da tarde. Mencionou que chegam emendas e não são executadas quando são 
entregues ao Executivo, ficando a situação muito difícil.   

Como a Palavra como Líder, Ver. Odair Ferreira, saudou a presença do Exmo. Sr. Deputado Estadual 
Coronel Henrique e o parabenizou  pelo seu trabalho na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Discorreu 
a respeito da situação do bairro Nova Cidade e muitos outros bairros periféricos do Município. Mencionou 
que não adianta  que os Deputado Federais e Estaduais façam esforços para  mandarem emendas e 
quando o recurso chega ao Município, acabam se perdendo no meio do caminho. Sugeriu ao Líder do 
Governo que a Gestão Publica necessita ter um profissional especializado  no SAS, pois existem muitos 
recursos em nível  Federal para o esgotamento sanitário e para a própria água. Lembrou que na Gestão 
passada foi aprovado um empréstimo de R$ 15.000.000 porém perdeu-se o prazo pois os projetos foram 
equivocados. Mencionou que existem  profissionais capacitados na Prefeitura, mas a legislação mudam e 
se adaptam.  Reiterou que os moradores tiveram se sair do bairro Nova Cidade e vir pedir o que é direito 
deles, disse ainda que não é falta de dinheiro, pois foram devolvido pelo Vicol  do Brasil R$ 1.040.000,  a 
Câmara Municipal devolveu R$ 1.400.000 e o Sr. Prefeito 1.400.000 sendo realocado, ficando a quantia de 
3.800.000 que estão desde o ano passado tentando resolver. Discorreu que o Exmo. Sr. Deputado Estadual 
Coronel Henrique, foi ao bairro Nova Cidade junto a Sra. Marli e deve ter percebido as dificuldades que   
se encontra o bairro. Saudou a  Delegada  Ione Barbosa, e a  desejou sucesso em sua trajetória. Saudou 
também a Sra. Flávia Borges, sua grande amiga profissional da comunicação, especializada em Publicidade 
e Propaganda, tendo em seus preceitos um trabalho excepcional e ético. 

Com a Palavra como Líder, Ver. Flávio Maluf,  cumprimentou  o Exmo. Sr. Deputado Estadual Coronel 
Henrique pelo 1.º mandato tendo reconhecimento da população, se esforçando para trazer recursos para 
o Município de Barbacena. Lembrou que muitas vezes o recurso não chega na velocidade na qual a 
comunidade e a Câmara Municipal espera como bem disse o Ver. Odair Ferreira. Mencionou que há 
muitos Servidores da Prefeitura compromissados, faltando apenas reorganização. Discorreu e desejou 
exito ao Exmo. Sr. Deputado nesta nova eleição, para que possa  ajudar ainda mais o Município de 
Barbacena. Mencionou ser uma bela iniciativa a Escola Civil-militar, que só tende a melhorar. Mencionou 
que a Delegada  Ione Barbosa já experimentou uma eleição em Juiz de Fora, e quando se disputa uma 
eleição é interessante pois  se percebe o clamor da população, desejou exito e possa trazer prosperidade 
para Juiz de Fora, Barbacena e para toda a região. Discorreu que o Projeto nº. 020 havia caído, disse que 
ao chegar a Casa se deparou com o Projeto novamente na pauta do dia. Disse ao Sr. Presidente que seria 
prudente que se extinguisse a Assessoria Jurídica da Casa, pois quando a Assessoria muito bem trabalhado 
emite um parecer que todos tiveram a oportunidade de ter acesso, onde o Município propõe um pseudo 
reajuste. Mencionou que o Estatuto do Servidor só prevê gratificação no exercício da funções de: Diretor, 
Chefia e Assessoramento. Alegou que Barbacena é a única Câmara Municipal que tem VAR. Reiterou que o  

 

 
 

 

 

parecer está muito claro, estando referindo o Estatuto, disse não esta desmerecendo uma categoria, 
acredita  apenas que a técnica administrativa  tem que ser adequada e correta. Solicitou de forma Verbal 
ao Sr. Presidente que o projeto fosse retirado, readequado e mandado novamente á Assessoria Jurídica 
para que possa ser revisto o que realmente aconteceu ao verificar as imagens da sessão passada. 

O Sr. Presidente indeferiu e informou ao Ver. Flávio Maluf que quando o projeto esta de regime de 
urgência, urgentíssima e na fase de ultimar a votação a Presidência não tem  autonomia de retirar o 
projeto de pauta, sendo seguido o rito regimental.  Discorreu que na ultima Sessão ocorreu uma situação 
em caráter diferenciado, aonde foi recebido a Comunidade que veio reivindicar suas manifestações 
coincidindo com o projeto sendo colocado em votação e o Ver. não teve a oportunidade de pedir Vistas, 
foi feito um acordo que o projeto retroagiria ate a situação de Vistas e foi concedida ao edil e o projeto 
continuou na tramitação normal. Disse ainda que a Presidência esta agindo de acordo com o Regimento e 
dentro da legalidade. 

Com a Palavra como Líder, Ver. Pastor Ewerton, mencionou que parece que existe uma manobra para 
consumir o tempo de votação e é desejo da maioria que se vote e como Líder do Governo não tem a 
orientação para que se retire de pauta o deferido projeto. Reiterou que foi Auxiliar Jurídico e Procurador 
da Câmara Municipal e solicitou ao Sr. Presidente que fizesse a leitura do projeto e ultimasse a votação. 

Com a Palavra pela Ordem pela segunda vez, Ver. Zé Malão, discorreu a respeito da situação do Hospital 
Regional, e lembrou que a Santa Casa de Misericórdia foi referencia ao atendimento para a Covid- 19 junto 
a Hospital e Policlínica Maternidade. 

Com a Palavra pela Ordem, Ver. Professor Filipe, na integra: Oi boa noite Sr. Presidente nobres colegas 
Vereadores, público que nos assiste aqui do plenário e também pela Estação Minas. Primeiramente 
exaltar o dia de hoje que hoje é o dia mundial da educação então uma data marcante como essa não 
pode passar em branco. Especialmente quando a gente fala de ações que realmente valoriza a educação 
e valorizar a educação é por exemplo cumprir o Piso Nacional da Educação que o Governador Romeu 
Zema não cumpri e ainda judicializa a questão contra o Servidores da Educação algo que já está previsto 
tanto na Constituição Federal quanto no artigo 201A da Constituição Estadual, portanto valorizar a 
educação não é só mandar emenda para escola, valorizar a educação e valorizar os profissionais da 
educação mandar emenda sim é importante mas também valorizar de fato os profissionais garantir a 
dignidade do prestador de serviço e também dar condições para que os trabalhadores de fato executem 
seu papel e não é com a escola cívico-militar que esse problema se resolve não, porque Escola Cívico 
Militar é uma escola que hoje recebe mais recurso enquanto que as Escolas Normais Civis não recebem 
recursos. Então vir aqui defender Escola Cívico Militar é no mínimo não entender de Educação Básica no 
nosso país. Então primeiramente isso tem que ficar registrado Porque como professor eu vejo como uma 
ofensa defender que Escola Cívico Militar e a resolução dos problemas da nossa sociedade. Quando o 
Estado está ausente foi oferecendo infraestrutura, educação de qualidade nas Escolas Civis, lazer, 
cultura e aí acha que é só colocar uma farda no menino que isso vai resolver o problema. Acha que é na 
base da do medo que vão resolver o problema da indisciplina, quando os a ordem social quando os 
problemas é a falta são falta de investimento na assistência social, falta de investimento em esporte e  
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lazer. Então o estado que fica ausente o tempo todo muitas vezes só aparece com a força da segurança 
achando que isso vai resolver o problema da insegurança que a população vive,então isso não pode ser 
tratado como solução dos problemas da educação. E eu lamento muito aqueles e aquelas que no 
momento de votar o Piso Nacional da Educação para os servidores, que está repito garantido pela 
Constituição Estadual, alguns poucos votaram contra mas muito se ausentaram fugindo do debate não 
queremos se comprometer nem com a base nem para não se comprometer com esse desgoverno 
Estadual que o Governo do Governador Romeu Zema. E nesse tempo que me falta esses dois minutos e 
ainda me faltam eu não poderia também de deixar de exaltar aqui a decisão da ONU com relação à 
condenação ao Ex - Juiz Sérgio Moro, juiz ladrão como diz o Deputado Federal Glauber Rocha que foi 
condenado hoje pela ONU pela parcialidade no julgamento do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
que se tudo der certo será o futuro Presidente do nosso país. Então isso tem que ser registrado também 
porque quando a irresponsabilidade, quando aquela ilegalidade foi cometida contra o Ex-Presidente  a 
grande mídia fez no estardalhaço de um tamanho inestimável de um tamanho que a gente não 
consegue nem mensurar e agora que a ONU condena o e juízo Sérgio Moro,  juiz ladrão Sérgio Moro de 
parcialidade a gente não vê a mesma repercussão Então esse também tem que ficar registrado, por 
favor Sr. Presidente que esta fala conste na integra na nossa Ata. 
 
O Sr. Presidente reiterou que de acordo com o Artigo n 66 da Lei Orgânica do Município, irão dar 
sequencia á reunião, solicitou ao Sr. Secretário que lesse o Artigo para esclarecer ás pessoas que 
acompanham em casa. 
 

Discussão e Votação de Projetos 
 

PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA 
 
- Proj. Lei nº. 020/22 – Dispõe sobre o acréscimo de gratificação aos valores pagos à Titulo de plantões 
hospitalares de que trata a Lei Municipal nº 4.971, de 2019, e revoga a Lei Municipal nº. 5.111, de 2021 – 
Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 09.04.2022 – ULTIMAR A VOTAÇÃO -  Encerrada a discussão, o 
projeto foi colocado em votação e foi APROVADO POR 8 VOTOS FAVORÁVEIS, 4 CONTRÁRIOS E 1 
ABSTENÇÃO.  
Votos Favoráveis:  
Ver. Ewerton José Duarte Horta Júnior 
Ver. Glauber Milagres Gava 
Ver. José Donizete de Medeiros 
Ver. Luiz Carlos do Nascimento 
Ver. Paulo José da Silva 
Ver. Roberto José de Andrade 
Ver. Sandro Heleno da Silva Carvalho 
Ver. Thiago Campos Martins 
Votos Contrários:  
Ver. Flávio Maluf Caldas 
Ver. José Rosangele de Oliveira 
Ver. Odair José Ferreira 
Ver. Orlando José Garcia 
Abstenções:   
Ver. Filipe Luís dos Santos 
 

 
 

 
 
 
 
 
- Anexo Ofício nº. 089/22 – HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA  
- Anexo Ofício nº. 064/22 – HOSPITAL REGIONAL DE BARBACENA /FHEMIG 
- Anexo Ofício nº. 052/22 – HOSPITAL IBIAPABA/CEBAMS 
-  Anexo Ofício nº. 020/22 – HOSPITAL POLICLÍNICA E MATERNIDADE DE BARBACENA 
 
Com a Palavra para Discutir, Ver. Flávio Maluf, solicitou ao Sr. Presidente que fosse dado conhecimento 
ao plenário do parecer e conste na integra na Ata, também que fosse colocado tal parecer em votação e 
constasse em Ata o voto individual de cada edil. 
 
O Sr. Presidente deferiu a leitura do parecer, e indeferiu que conste na Ata dos trabalhos o parecer, e 
também  que o parecer  fosse colocado em votação. Logo  
 
Com a Palavra para Discutir, Ver. Flávio Maluf, solicitou ao Sr. Presidente que constasse na integra a 
leitura feita pelo Sr. Secretário na Ata dos trabalhos. 
 
O Sr. Presidente deferiu ao pedido e solicitou que tal leitura constasse na integra na Ata. 
 
Com a Palavra para Discutir, Ver. Thiago Martins, mencionou que seria breve quanto ao parecer, a 
questão que deveria ter sido abordada seria quem estava ou não, sendo que o parecer entra em questões 
de constitucionalidade, matéria que teria que ser discutida na Comissão de Constituição e de Justiça. Fez 
a leitura da resposta do CEBAMS, e mencionou que o Hospital Regional esta pedindo socorro. Reiterou 
que ficou chocado com o que foi dito na tribuna por um edil. Discorreu ser um escárnio com a população, 
sendo que o aumento se dá a 4 plantonistas. Solicitou bom senso aos colegas. 
 
O Sr. Secretário fez a leitura do parecer que conta na integra:  
PARECER Nº 038/2022 
Ementa: Projeto de lei 020/22. Regime de votação com urgência. Manutenção de gratificação aos 
profissionais médicos que atuaram no combate à pandemia do COVID 19. Supressão de repasse federal 
para tal finalidade frente ao fim do estado de calamidade. Pretensão de manutenção da gratificação 
com redução de seu valor apenas para profissionais que atuem no atendimento das urgências e 
emergências, impossibilidade. Ofensa ao principio da isonomia. 

Adentra a essa Procuradoria Requerimento Verbal para emissão de Parecer, em caráter de urgência, 
acerca do Projeto de Lei n. 020/2022 que pretende manter a gratificação paga aos médicos plantonistas 
durante o estado de calamidade pública da pandemia do COVID 19. 

Alega o Executivo que em 2021 iniciou-se o pagamento de uma gratificação adicional, por força da Lei 
Municipal no 5.111, de 24 de setembro de 2021, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) aos 
profissionais médicos com dedicação integral e exclusiva na sala critica e de R$ 100,00 (cem reais) para 
os profissionais médicos com dedicação integral e exclusiva na sala de observação. 

Referida norma, prevê expressamente em seu art. 2º, seu "caráter temporário com vigência vinculado a 
situação de calamidade pública municipal nos termos do Decreto Municipal nº 8.804, de 04 de janeiro 
de 2021" 

Pelo projeto de lei submetido à aprovação da Câmara Municipal, será revogada a Lei Municipal  nº 
5.111, de 24 de setembro de 2021, e através da nova lei instituída uma gratificação no valor de  

 

 
 

 

 

 

R$ 200,00 (duzentos reais) apenas para os profissionais médicos com dedicação integral e exclusiva na 
sala critica (vermelha e laranja). A justificativa para a criação dessa "gratificação" é evitar-se a 
desassistência com o desinteresse de médicos especialistas em atuarem em regime de plantão na 
urgência e emergência. 

É o relatório, examina-se. 

Por primeiro, esclarece a Signatária que a exiguidade de tempo que lhe foi concedido para a análise do 
presente não lhe permite um estudo mais aprofundado da questão, motivo pelo qual pede venia para 
posicionar-se de forma sucinta, numa análise perfunctória do problema, o qual poderá ser objeto de 
nova propositura com as adequações legais exigidas. 

Dito isso, não se pode ignorar de nenhuma forma o relevante e indispensável papel desempenhado 
pelos profissionais médicos (da saúde de forma geral) no intensivo combate à pandemia do coronavírus, 
pessoas que inadvertidamente foram para as frentes de combate, dedicando seu tempo e até mesmo 
sua vida e saúde em prol da sociedade. 

Não duvidamos e nem questionamos a premente necessidade de valorização desses profissionais com o 
correspondente e justificado aumento de suas remunerações. No entanto, ao que nos parece nessa 
análise preliminar, a forma eleita pelo Executivo, não se mostra adequada, haja vista que na verdade 
está propondo um pseudo reajuste, travestido de gratificação. 

O Estatuto do Servidor, prevê a criação de gratificações somente para o exercício de funções de direção, 
chefia ou assessoramento. 

No caso em tela, enquanto perdurou a pandemia do Covid19, por espelhamento às esferas federal e 
estadual, foi concedida a bonificação como contraprestação ao trabalho que passou a ser realizado 
numa escala muito grande. 

Exaurido o estado de calamidade pública, não se justifica mais o pagamento da gratificação, pois, como 
dito, a própria lei que a instituiu a fez em "caráter temporário com vigência vinculada a situação de 
calamidade pública municipal nos termos do Decreto Municipal nº 8.804, de 04 de janeiro de 2021". 

Isso não quer dizer que não se possa e nem que não seja necessário o aumento da remuneração desses 
profissionais a fim de assegurar a paridade com os valores pagos pelos hospitais particulares e até 
mesmo para manter a atratividade e evitar a desassistência, no entanto, entendemos, s.m.j., que esse 
reajuste ou equilíbrio financeiro deverá ocorrer em relação a própria remuneração das plantões 
médicos, enviando-se novo projeto legislativo para alterar o art. 3º da Lei Municipal 4.971, de 31 de 
outubro de 2019. 

Esse é o nosso parecer, sub censura. 

Barbacena, aos 28 de abril de 2022. 

Geisa Rosignoli Neiva 

Advogada da Câmara Municipal de Barbacena 

 
 
Com a Palavra para Discutir, Ver. Flávio Maluf, solicitou ao Sr. Presidente que a votação fosse nominal. 
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Com a Palavra para Discutir, Ver. Flávio Maluf, solicitou ao Sr. Presidente que a votação fosse nominal. 
 

 
 

 
 
 
 
 
O Sr. Presidente deferiu a solicitação. 
 
Com a Palavra para Discutir, Ver. Professor Filipe, mencionou que achou condizente o parecer. Discorreu 
quanto ao valor do plantão de 12h no valor de R$ 1.100,00, sendo que muitos trabalhadores recebem um 
salario mínimo de R$ 1.300,00 por 30 dias no mês. Mencionou que fez uma conta rápida e são pelo 
menos 60 plantões mensais, que daria uma remuneração atual de 66.000,00 não sendo uma conta exata. 
Lembrou que passando o plantão a R$ 1.300,00 o valor ficaria R$ 78.000,00 mensais o que condiz com um 
reajuste de 18,18%. Disse que sendo 4 médicos plantonistas que  fariam cada um 15 plantões, hoje cada 
medico receberia R$ 16.500,00 com o aumento de 200 reais  o valor seria de R$ 19.500,00 mensais. 
Discorreu novamente que não esta entrando em mérito, na necessidade de valorização dos Servidores, 
mas os demais Servidores receberam o reajuste de 10.06%, não sendo justo pois muitos Servidores são 
assalariados. Reiterou que se estivessem falando de um reajuste linear de todos os Servidores, não estaria 
fazendo nenhuma contestação. Mencionou não ser contra a valorização do profissionais, mas o 
percentual que foi aplicado parece descabido. 
 
O Sr. Presidente solicitou ao Secretário que lesse o rito da votação nominal para orientar os edis no 
procedimento.  
 
Com a Palavra para Encaminhar a Votação, Ver. Pastor Ewerton, mencionou que a liderança do Governo 
encaminha a votação, a votar favorável. 
 

TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES – HORÁRIO: 21h24 
 

Como Orador Inscrito, Ver. Glauber Milagres, deixou seu abraço ao Exmo. Sr. Deputado Estadual Coronel 
Henrique e a Delegada  Ione Barbosa. Agradeceu ao  Exmo. Sr. Deputado Estadual Doorgal Andrada pelo 
apoio com emendas. Discorreu a respeito de como funcionam as emendas enviadas. Parabenizou a Sr, 
Tatiana Secretária de Planejamento pelo trabalho fantástico que ela exerce.  Parabenizou  o edil Donizete 
pela operação tapa buraco no bairro Grogotó. Mencionou que já cobrou diversas vezes quanto a situação 
do bairro Nova Cidade, e o Prefeito garantiu que sera realizado um trabalho especifico na operação tapa 
buracos no bairro. Parabenizou o novo Secretário de Obras Giovanni e se colocou a disposição para ajudar 
no que for possível. Solicitou respeito para com os Vereadores, que estão ali representando e trabalhando 
para o povo. 
Em aparte Ver, Thiago Martins, mencionou que entende que quando alguém é candidato a Deputado, 
Vereador, Prefeito se complementa através do trabalho feito e não através de difamação, manipulação de 
de verdades utilizando meios de comunicação pseudo jornalísticos para atacar as pessoas e assim 
deturpar a honra, para depois tentar eleger um Deputado. Mencionou que quanto ao bairro do Nova 
Cidade, é necessário que se faça algo. Reiterou que pensa aonde estavam essas pessoas a 4 anos atrás 
quando se teve a questão da Vicol, por exemplo, que só aparecem em período eleitoral.   
 
O Sr. Presidente solicitou a todos os presentes na Casa, que façam silêncio para que possam seguir  a 
ordem dos trabalhos. 
 
Como Orador Ver. Zé Malão, desejou boas vindas ao novo Secretário de Obras, discorreu a respeito da 
situação de algumas ruas do Município, que estão esburacadas e solicitou que algo seja feito.   
   
Não havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente, Vereador Nilton 
Cézar de Almeida, encerrou a presente sessão às 21h40. Eu, Gabriela Aparecida Silva Paradela dos Reis,  

 
 

 
 
 
 
 
Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pelo 
Senhor Secretário. 
 

 
 
Presidente: Vereador Professor Nilton Cézar de Almeida 
 
 
 
Secretário: Vereador Professor Filipe Luís dos Santos 
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Ata nº 76 da CISTT  Dia: 07 de dezembro 2021 
Local: Auditório Condomínio Conde de Prados, s/nº - 
Centro 

Ata número setenta e seis da reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e 1 
da Trabalhadora. Aos sete de dezembro de dois mil e vinte e hum, no auditório do Condomínio 2 
Conde de Prados, s/nº Centro, reuniram-se os membros da CISTT conforme lista de presença. Deu-se 3 
iniciou a reunião abordando sobre a mudança de local do CEREST, onde foi apontada sobre a 4 
mudança provisória para o Prédio do Nucleo do Câncer até que a documentação do novo local fique 5 
pronta, mudança esta solicitada para que a Farmacia Central fique no Local onde o CEREST se 6 
encontra atualmente na Av. Pereira Teixeira 524, Centro. A CISTT não aprova a mudança 7 
provisória, solicitando que o CEREST continue no endereço atual até que a documentação do novo 8 
local fique pronta e que haja apenas uma mudança para um local que possa melhor atender a todos os 9 
trabalhadores da cidade. 10 

Foi informado sobre a ultima reunião onde foi discutido a respeito da situação dos Garis de 11 
Barbacena como consta na ata da reunião nº75 do mês de novembro de 2021. 12 
Também foi colocado a questão sobre o atendimentos para os trabalhadores bancários, onde foi 13 
informado que cada paciente tem um prontuário individual que é acessado pelos profissionais da 14 
psicologia, e que há um prontuário multiciplinar onde este é acessado pelos outros profissionais onde 15 
constam apenas informações que dizem respeito ao que pode ser passado, a questão do sigilo entre 16 
paciente e pcisologa(o) ficam apenas no prontuário individual que é acessado apenas por 17 
profissionais da psiclogoia. Foi informado a saída da Médica do Trabalho, mas que já há um médico 18 
subistituto e este se encontra  de férias. 19 

Foi discutido sobre as notificações que são realizadas para que se possa fazer um levantamento para 20 
saber sobre o adoecimento dos trabalhadores no local de trabalho para que seja feito um trabalho 21 
para melhorar a situação de saúde dos trabalhadores. 22 
Foi mencionado sobre a locação dos caminhões para coleta de lixo na cidade, pois a coleta de lixo 23 
esta prejudicada devido aos caminhões da coleta que estão estragados, sendo a coleta restabelecida a 24 
partir de quinta feira dia 09 de dezembro de 2021, ainda sobre este assunto, a coleta seletiva poderia 25 
melhorar a situação atual, diminuindo a quantidade de volume de lixo que é levada para o aterro 26 
aumentando assim a vida útil do mesmo. 27 

Foi colocado para que seja repassado o plano municipal de saúde para os membros da CISTT, para 28 
que os mesmos conheçam mais sobre o Plano e sobre as metas do CEREST para que todos tenham 29 
conhecimento sobre as decisões a serem tomadas decorrentes das demandas que encontrarem. Foi 30 
reforçado que as reuniões agora serão realizadas no Auditório Condomínio Conde de Prados, s/n – 31 
Centro e que a próxima reunião será na ultima quarta – feira dia 26 de Janeiro de 2022. 32 
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da Trabalhadora. Aos sete de dezembro de dois mil e vinte e hum, no auditório do Condomínio 2 
Conde de Prados, s/nº Centro, reuniram-se os membros da CISTT conforme lista de presença. Deu-se 3 
iniciou a reunião abordando sobre a mudança de local do CEREST, onde foi apontada sobre a 4 
mudança provisória para o Prédio do Nucleo do Câncer até que a documentação do novo local fique 5 
pronta, mudança esta solicitada para que a Farmacia Central fique no Local onde o CEREST se 6 
encontra atualmente na Av. Pereira Teixeira 524, Centro. A CISTT não aprova a mudança 7 
provisória, solicitando que o CEREST continue no endereço atual até que a documentação do novo 8 
local fique pronta e que haja apenas uma mudança para um local que possa melhor atender a todos os 9 
trabalhadores da cidade. 10 

Foi informado sobre a ultima reunião onde foi discutido a respeito da situação dos Garis de 11 
Barbacena como consta na ata da reunião nº75 do mês de novembro de 2021. 12 
Também foi colocado a questão sobre o atendimentos para os trabalhadores bancários, onde foi 13 
informado que cada paciente tem um prontuário individual que é acessado pelos profissionais da 14 
psicologia, e que há um prontuário multiciplinar onde este é acessado pelos outros profissionais onde 15 
constam apenas informações que dizem respeito ao que pode ser passado, a questão do sigilo entre 16 
paciente e pcisologa(o) ficam apenas no prontuário individual que é acessado apenas por 17 
profissionais da psiclogoia. Foi informado a saída da Médica do Trabalho, mas que já há um médico 18 
subistituto e este se encontra  de férias. 19 

Foi discutido sobre as notificações que são realizadas para que se possa fazer um levantamento para 20 
saber sobre o adoecimento dos trabalhadores no local de trabalho para que seja feito um trabalho 21 
para melhorar a situação de saúde dos trabalhadores. 22 
Foi mencionado sobre a locação dos caminhões para coleta de lixo na cidade, pois a coleta de lixo 23 
esta prejudicada devido aos caminhões da coleta que estão estragados, sendo a coleta restabelecida a 24 
partir de quinta feira dia 09 de dezembro de 2021, ainda sobre este assunto, a coleta seletiva poderia 25 
melhorar a situação atual, diminuindo a quantidade de volume de lixo que é levada para o aterro 26 
aumentando assim a vida útil do mesmo. 27 

Foi colocado para que seja repassado o plano municipal de saúde para os membros da CISTT, para 28 
que os mesmos conheçam mais sobre o Plano e sobre as metas do CEREST para que todos tenham 29 
conhecimento sobre as decisões a serem tomadas decorrentes das demandas que encontrarem. Foi 30 
reforçado que as reuniões agora serão realizadas no Auditório Condomínio Conde de Prados, s/n – 31 
Centro e que a próxima reunião será na ultima quarta – feira dia 26 de Janeiro de 2022. 32 
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Ata nº 77 da CISTT  Dia: 10 de março 2022 
Local: Auditório Condomínio Conde de Prados,n/s 
Centro 

Ata número setenta e sete da reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e 1 
da Trabalhadora. Aos dez de março de dois mil e vinte e dois, reuniram-se na Sede do Conselho 2 
Municipal de Saúde situado no Condomínio Conde de Prados, n/s 1º piso – Centro Barbacena/MG, 3 
os membros da CISTT conforme lista de presença. 4 

As quatorze horas e dez minutos deu-se inicio a reunião da CISTT, onde foi abordado possíveis 5 
locais para as próximas reuniões, como o auditório do sindicato dos bancários e/ou auditório do  6 
sindicato rural. Foi levantado informações sobre a nova sede do CEREST, a qual está em reforma 7 
para poder suprir as necessidades para que se possa atender os trabalhadores com qualidade. A nova 8 
coordenadora do CEREST Luana Cristina do Vale foi apresentada aos membros presentes na reunião 9 
da CISTT. Foi levantado a possibilidade para que se faça uma campanha para que as pessoas possam 10 
procurar a vacinação para que se atinja a cobertura de dose 3 aplicada para que se possa realizar a 11 
retirada das máscaras em ambientes fechados, fazendo esta campanha, os gerentes e donos de 12 
comércios podem incentivar os trabalhadores a tomarem a vacina para que os mesmos possam ficar 13 
imunizados. O CEREST informou sobre duas ações de vacinação nas empresas RIVELLI 14 
ALIMENTOS SA e FRIGO URIAS onde a equipe da vacinação em conjunto com o CEREST 15 
compareceu nas empresas para ser realizado a vacinação nos trabalhadores atingindo números 16 
satisfatórios. Ainda nesta reunião foi levantando a questão de um projeto para que se possa ser  17 
realizado a coleta de embalagens de agrotóxicos na zona rural, o CEREST informou que está criando 18 
o projeto para que se possa ser realizado a busca dos materiais e condições necessárias para que se 19 
possa voltar a realizar esta coleta de embalagens de agrotóxicos nas zonas rurais, podendo assim 20 
preservar a saúde dos trabalhadores rurais. O CEREST informou que o novo Médico do Trabalho, o 21 
Sr. Luiz Carlos e está atendendo no CEREST, onde já se foi finalizado a fila de espera. 22 

O CEREST pediu apoio para ser realizado ações no Abril Verde para que se possa promover a saúde 23 
e segurança dos trabalhadores do Municipio de Barbacena e Municipios abrangentes ao CEREST 24 
Barbacena. A Reunião encerrou-se as quinze horas e doze minutos. 25 
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Ata número setenta e oito da reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e 1 
da Trabalhadora. Aos treze de abril de dois mil e vinte e dois, reuniram-se na Sede do CEREST – 2 
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador Barbacena situado na rua Teofilo Otoni, Nº 102, 3 
Centro Barbacena/MG, os membros da CISTT conforme lista de presença. 4 

As quatorze horas e dez minutos, deram-se início a reunião da CISTT, foi comunicado que a Sr.(a) 5 
Tamara Stefany Gomes da Rocha será substituta da suplente Poliana Izabel Dias da Fonseca assumindo 6 
assim o cargo de membro da CISTT, e que a Sr.(a) Luana Cristina do Vale substituirá a vaga da Sr.(a) 7 
Eliane Augusta Militão Cavaliere, assumindo assim o cargo de membro da CISTT. 8 

Ainda nesta reunião foi comunicado sobre o corujão da vacinação que foi realizado nos meses de 9 
março e abril para atender os trabalhadores que não conseguiam ir durante o dia por causa do trabalho. 10 
Foi informado também que o CEREST irá realizar uma ação no dia 01 de maio de 2022 em Senhora 11 
das Dores para os trabalhadores rurais, repassando informações sobre os procedimentos de segurança 12 
no uso de agrotóxicos.  13 

Foi informado em reunião que no dia 09 de abril de 2022 foi realizado uma ação sobre o Dia mundial 14 
da saúde, onde o CEREST compareceu com uma tenda na Praça dos Andradas abordando assuntos 15 
relacionados a saúde do trabalhador e que no dia 28 de abril será realizado uma ação educativa para a 16 
população informando sobre o dia das vítimas de acidente de trabalho, sobre a importância de dirigir 17 
com responsabilidade e segurança e sobre saúde do trabalhador. 18 

Foi apresentado um Fluxograma do CEREST informando sobre como é realizado o encaminhamento 19 
para atendimento. Ainda foi citado uma futura realização de um evento para os municípios conhecerem 20 
o CEREST. 21 

 E foi sugerido a troca da data da reunião do mês de outubro que no calendário está vigorando no 22 
feriado do dia 12, trocar esta data com antecedência. 23 

REUNIÃO DA CISTT/BARBACENA 
Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora 

 CISTT/Barbacena 
Comissão Intersetorial de Saúde do trabalhador e da Trabalhadora 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - Praça Conde de Prados, s/nº 1º piso Centro – Barbacena/MG 
(32) 3339-2184    cmsaudebarbacena@gmail.com 

  

1 

Ata nº 79 da CISTT  Dia: 11 de maio 2022 
Local: CEREST - Rua Teófilo Ottoni, 102 (ao lado do 
Hotel Del Rey). 

Ata número setenta e nove da reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e 1 
da Trabalhadora - CISTT. Aos onze de maio de dois mil e vinte e dois, reuniram-se na nova Sede do 2 
CEREST - Rua Teófilo Ottoni, 102 (ao lado do Hotel Del Rey) Barbacena/MG, os membros da CISTT 3 
conforme lista de presença. 4 
Foi levantado questões sobre o trabalho infantil no município e meios rurais (será repassado uma 5 
cartilha com orientações contra o trabalho infantil), onde foi discutido sobre os programas que 6 
existem como o PET por exemplo. 7 
O CEREST repassou informações sobre o evento que participou no dia 01 de maio de 2022 Dia do 8 
Trabalhador em Senhora das Dores onde foi abordado sobre o que é o CEREST, localização e 9 
telefone de contato; forma de atendimento; profissionais que compõe a equipe e qual a função que 10 
cada profissional exerce no CEREST e também sobre os riscos e prevenções no uso de agrotóxicos 11 
para os produtores rurais e acidentes com animais peçonhentos. 12 
Foi levantado com o sindicato dos Bancários tendo seus representantes sendo o Sr. Martim e a Sr.(a) 13 
Dircéia para que seja realizado uma ação com os trabalhadores bancários, o CEREST se 14 
disponibilizou a marcar uma data para que seja realizado esta ação. Foi novamente levantado para 15 
que seja remarcado a reunião do dia 12 de outubro de 2022 pois será feriado. 16 
O CEREST ainda levantou a dificuldade de cumprimento de metas da parte dos municípios 17 
abrangentes ao CEREST Barbacena solicitando uma reunião junto a Silvania Roman da SRS 18 
Barbacena e com as referências destes municípios para que seja repassado informações para estas 19 
referências técnicas dos municípios para que as metas possam ser cumpridas. 20 
O CEREST comunicou que criou um fluxograma do atendimento do CEREST que será repassado 21 
através de matriciamento paras as UBS, Hospitais, sindicatos entre outros.  22 

CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONAS

Presidente: Daniel Martins de Mello Neto

EXTRATO DE DELIBERAÇÃO
Deliberação do CONAS nº. 201 de 01 de junho de 2022.

“Dispõe sobre a inscrição do Instituto Aprendiz Solidário no CMAS.” 
O Conselho Municipal de Assistência Social – CONAS, no uso de suas atribuições 
conferidas pela Lei Municipal nº 3.595 de 23 de março de 2000, com as alterações 
decorrentes da Lei Municipal nº 3.775 de 21 de outubro de 2003 e considerando 
o que dispõe a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, nº. 8.742 de 07 de 
dezembro de 1993, através de deliberação lavrada na ata 266 de 01 de junho de 
2022; Resolve:
Art.1º Aprovar a inscrição do Instituto Aprendiz Solidário neste Conselho sob nú-
mero 055/2022; Art.2° Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.  
Barbacena, 01 de junho de 2022. Daniel Martins de Mello Neto - Presidente do 
Conselho Municipal de Assistência Social.
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Ata número setenta e oito da reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e 1 
da Trabalhadora. Aos treze de abril de dois mil e vinte e dois, reuniram-se na Sede do CEREST – 2 
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador Barbacena situado na rua Teofilo Otoni, Nº 102, 3 
Centro Barbacena/MG, os membros da CISTT conforme lista de presença. 4 

As quatorze horas e dez minutos, deram-se início a reunião da CISTT, foi comunicado que a Sr.(a) 5 
Tamara Stefany Gomes da Rocha será substituta da suplente Poliana Izabel Dias da Fonseca assumindo 6 
assim o cargo de membro da CISTT, e que a Sr.(a) Luana Cristina do Vale substituirá a vaga da Sr.(a) 7 
Eliane Augusta Militão Cavaliere, assumindo assim o cargo de membro da CISTT. 8 

Ainda nesta reunião foi comunicado sobre o corujão da vacinação que foi realizado nos meses de 9 
março e abril para atender os trabalhadores que não conseguiam ir durante o dia por causa do trabalho. 10 
Foi informado também que o CEREST irá realizar uma ação no dia 01 de maio de 2022 em Senhora 11 
das Dores para os trabalhadores rurais, repassando informações sobre os procedimentos de segurança 12 
no uso de agrotóxicos.  13 

Foi informado em reunião que no dia 09 de abril de 2022 foi realizado uma ação sobre o Dia mundial 14 
da saúde, onde o CEREST compareceu com uma tenda na Praça dos Andradas abordando assuntos 15 
relacionados a saúde do trabalhador e que no dia 28 de abril será realizado uma ação educativa para a 16 
população informando sobre o dia das vítimas de acidente de trabalho, sobre a importância de dirigir 17 
com responsabilidade e segurança e sobre saúde do trabalhador. 18 

Foi apresentado um Fluxograma do CEREST informando sobre como é realizado o encaminhamento 19 
para atendimento. Ainda foi citado uma futura realização de um evento para os municípios conhecerem 20 
o CEREST. 21 

 E foi sugerido a troca da data da reunião do mês de outubro que no calendário está vigorando no 22 
feriado do dia 12, trocar esta data com antecedência. 23 

BARBACENA, QUARTA-FEIRA, 01 DE JUNHO DE 2022
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