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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos

Publique-se na forma da lei
Fernanda Dias da Silveira

Secretária Municipal de Governo

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE PORTARIA
ASSINADA PELO EXMO SR 

PREFEITO MUNICIPAL

Secretário: Aderbal Neves Calmeto

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN

SAS – PRC  020/2017 – PP 017/2017. Aquisição de 
produtos para serem utilizados na ancoragem de 
talude ETA II. Entrega dos envelopes e abertura da 
sessão: dia 22/08/2017 às 14:00 horas. Informações: 
(32) 3339-2026 licitacao@barbacena.mg.gov.br . Bar-
bacena 07/ago/17. Maria Ap. Eugenia – Gerente de 
Licitação. Pablo H. Candian – Coord.Aq.Contratos

ERRATA
Na Portaria nº 18.890, publicada no e-DOB - Diário 
Oficial do Município no dia 20.06.2017, onde se lê “Ti-
tular: Sônia da Piedade Sad”, leia-se “Suplente: Sônia 
da Piedade Sad” e onde se lê “Suplente: Michael Le-
mos de Castro Militão”, leia-se “Titular: Michael Lemos 
de Castro Militão”.

EXTRATO DE ATAS DE
REGISTROS DE PREÇOS

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 033/2017. 
Órgão Gerenciador: Município de Barbacena – CNPJ 
Nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Muni-
cipal de Saúde e Programas Sociais – SESAPS e do 
Fundo Municipal de Saúde – FMS, inscrito no CNPJ 
sob o nº 14.675.553/0001-59. Fornecedor: Mat Med 
Hospitalar Ltda - ME, inscrito no CNPJ sob o Nº 
02.305.767/0001-54. Processo Licitatório nº 024/2017 
- Pregão Presencial nº 019/2017. Objeto: Registro 
de Preços, para eventual e futura aquisição de insu-
mos para tratamento de diabetes, visando atender a 
Secretaria Municipal de Saúde e Programas Sociais - 
SESAPS, conforme especificações do (Anexo VI) do 
Edital. Valor Total: R$ 221.595,00. Vigência: por 12 
(doze) meses. Data de Assinatura: 21/07/2017. Nome 
das partes que assinam: Luís Álvaro Abrantes Campos 
(Prefeito Municipal), José Orleans da Costa (Secretário 
Municipal de Saúde e Programas Sociais – SESAPS) e 
Enilda Aparecida de Almeida Pires (Empresa).

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 034/2017. 
Órgão Gerenciador: Município de Barbacena – CNPJ 

Nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Muni-
cipal de Saúde e Programas Sociais – SESAPS e do 
Fundo Municipal de Saúde – FMS, inscrito no CNPJ 
sob o nº 14.675.553/0001-59. Fornecedor: Distrilaf 
Distribuidora de Medicamentos Ltda, inscrito no CNPJ 
sob o Nº 04.889.013/0001-14. Processo Licitatório nº 
024/2017 - Pregão Presencial nº 019/2017. Objeto: 
Registro de Preços, para eventual e futura aquisição 
de insumos para tratamento de diabetes, visando 
atender a Secretaria Municipal de Saúde e Programas 
Sociais - SESAPS, conforme especificações do (Anexo 
VI) do Edital. Valor Total: R$ 639.720,00. Vigência: 
por 12 (doze) meses. Data de Assinatura: 21/07/2017. 
Nome das partes que assinam: Luís Álvaro Abrantes 
Campos (Prefeito Municipal), José Orleans da Costa 
(Secretário Municipal de Saúde e Programas Sociais 
– SESAPS) e Aldo Carlos Henriques Baeta (Empresa).

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 035/2017. 
Órgão Gerenciador: Município de Barbacena – CNPJ 
Nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Muni-
cipal de Educação, Desporto e Cultura – SEDEC. For-
necedor: G2i Gás Barbacena Ltda, inscrito no CNPJ 
sob o Nº 11.585.564/0001-50. Processo Licitatório nº 
024/2017 - Pregão Presencial nº 014/2017. Objeto: 
Registro de Preços, para eventual e futura aquisição 
de gás de cozinha P-45, a fim atender às necessidades 
diárias dos estabelecimentos de ensino da rede públi-
ca municipal, conforme especificações do (Anexo VI) 
do Edital. Valor Total: R$ 57.960,00. Vigência: por 12 
(doze) meses. Data de Assinatura: 25/07/2017. Nome 
das partes que assinam: Luís Álvaro Abrantes Campos 
(Prefeito Municipal), Luiz Carlos Rocha de Paula (Se-
cretário Municipal de Educação, Desporto e Cultura – 
SEDEC) e José Luiz de Sá Silveira (Empresa).

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 036/2017. Ór-
gão Gerenciador: Município de Barbacena – CNPJ Nº 
17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal 
de Saúde e Programas Sociais – SESAPS e do Fundo 
Municipal de Saúde – FMS, inscrito no CNPJ sob o nº 
14.675.553/0001-59. Fornecedor: G2i Gás Barbacena 
Ltda, inscrito no CNPJ sob o Nº 11.585.564/0001-50. 
Processo Licitatório nº 005/2017 - Pregão Presencial 
nº 007/2017. Objeto: Registro de Preços, para even-
tual e futura aquisição de cargas de gás de cozinha 
P-13, a fim de atender ao CAPS AD, às Unidades 
Básicas de Saúde – UBS, à Ouvidoria, ao Laborató-
rio Municipal, ao Centro de Especialidades Médicas – 
CEM e Ambulatório Dr. Agostinho Paolucci, conforme 
especificações do (Anexo VI) do Edital. Valor Total: 
R$ 13.580,00. Vigência: por 12 (doze) meses. Data 
de Assinatura: 25/07/2017. Nome das partes que as-
sinam: Luís Álvaro Abrantes Campos (Prefeito Munici-
pal), José Orleans da Costa (Secretário Municipal de 
Saúde e Programas Sociais – SESAPS) e José Luiz de 
Sá Silveira (Empresa).

Extrato de Contrato de Locação de Bens Móveis Nº 
017/2017. Contratante: Município de Barbacena – 
CNPJ Nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria 
Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAN. Con-
tratado: João Bosco de Abreu Eireli - ME , inscrito no 
CNPJ sob o nº 20.280.479/0001-74. Processo Lici-
tatório nº 040/2017 - Convite nº 002/2017. Objeto: 
Contrato de locação de palco, sonorização e banheiros 
químicos para atender aos eventos nas localidades de 
São Sebastião dos Torres, Correia de Almeida e Bar-
bacena, conforme especificações (Anexo VI) do Edital. 
Valor Total: R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhen-
tos reais). Vigência: por 03 (três) meses, a contar da 
data da assinatura. Data de assinatura: 19/07/2017.  
Nome das partes que assinam: Luís Álvaro Abrantes 
Campos (Prefeito Municipal), Aderbal Neves Calmeto 
(Secretário Municipal de Planejamento e Gestão - SE-
PLAN) e João Bosco de Abreu (Contratado).

MUNICÍPIO DE BARBACENA – Gerência de Licitação 
– HOMOLOGAÇÃO - PP  009/2017 – PRC 011/2017. 
Objeto: RP para aquisição de lanches para Secreta-

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis vigentes e na forma do artigo 26, inciso II, 
da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 18.894 - 1- DESIGNAR Comissão Espe-
cial Coordenadora do Processo Seletivo Simplificado, 
composta pelos seguintes membros: Maria Cristina 
Dias Paiva – Presidente, Itamar José de Souza Júnior, 
Aderbal Neves Calmeto, Rafael Francisco de Oliveira, 
Luiz Carlos Rocha de Paula. 2 – DISPOR que a Comis-
são deverá coordenar todo o Processo Seletivo Sim-
plificado e ao final, elaborar parecer circunstanciado 
recomendando sua homologação ou não. 3 – DISPOR 
que a presente Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação. Barbacena, 07 de agosto de 2017.

Publique-se na forma da lei
Fernanda Dias da Silveira

Secretária Municipal de Governo

ria Municipal de Saúde e Programas Sociais. Empresa 
Vencedora: PANIFICADORA LAGUARDIA LTDA ME, 
CNPJ: 17.367.467/0001-77, item 01 – R$5,00, item 
02 – R$3,80, item 03 – R$5,40,  item 04 – R$21,50. 
Homologado em 01/08/2017. Luís Álvaro Abrantes 
Campos – Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE BARBACENA – PP 010/2017 – PRC 
006/2017. Objeto: RP para aquisição de gêne-
ros alimentícios para atender à SESAPS. Empresas 
Vencedoras: NETO DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME - 
CNPJ:05.844.952/0001-05 - item 01 R$1,54 item 04 
R$1,28, item 05 R$4,94, item 06 R$4,94, item 07 
R$4,94, item 08 R$4,94, item 09 R$10,80, item 19 
R$10,43, item 20 R$10,43, item 21 R$10,43, item 22 
R$10,43, item 27 R$7,64, item 29 R$5,75. COELHO 
PINTO COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME - CNPJ: 
20.276.514/0001-81 - item 03 R$2,98, item 10 R$8,24, 
item 12 R$6,44, item 13 R$7,50, item 15 R$4,82, item 
17 R$22,30, item 18 R$9,65, item 23 R$15,75, item 
24 R$2,10, item 25 R$4,59, item 26 R$1,92, item 28 
R$8,80, item 30 R$9,90, item 31 R$22,95. ALIMEN-
TOS ROGEL EIRELI - EPP - CNPJ:27.001.898/0001-79 
- item 02 R$2,50, item 14 R$2,60. Homologado em 
28/07/2017. Luís Álvaro Abrantes Campos – Prefeito 
Municipal.

MUNICÍPIO DE BARBACENA – PP 012/2017 – PRC 
016/2017. Objeto: RP aquisição de gêneros ali-
mentícios para SESAPS/SEPLAN. Empresas Ven-
cedoras: NETO DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME - 
CNPJ:05.844.952/0001-05 - item 05 R$1,92 item 13 
R$12,60, item 16 R$5,15, item 17 R$5,15, item 19 
R$10,85, item 28 R$10,23, item 29 R$10,23, item 30 
R$10,23, item 31 R$10,23. COELHO PINTO COMER-
CIO E SERVIÇO LTDA - ME - CNPJ: 20.276.514/0001-
81 - item 02 R$16,40, item 04 R$5,40, item 06 R$4,30, 
item 08 R$2,60, item 09 R$7,55, item 11 R$6,40, item 
20 R$8,30, item 21 R$2,15, item 22 R$2,15, item 23 
R$3,20, item 24 R$11,20, item 26 R$6,15, item 27 
R$6,15, item 34 R$22,90.  ALIMENTOS ROGEL EIRELI 
- EPP - CNPJ:27.001.898/0001-79 - item 01 R$1,40, 
item 03 R$4,00, item 07 R$2,70, item 10 R$11,50, 
item 12 R$1,70, item 14 R$3,10, item 15 R$1,40, item 
18 R$2,70, item 25 R$8,20, item 32 R$5,20, item 
33 R$5,20. Homologado em 01/08/2017. Luís Álvaro 
Abrantes Campos – Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE BARBACENA – PP 013/2017 – PRC 
028/2017. Objeto: Aquisição de uma peça de mó-
dulo de pipetagem de amostras do equipamento 
LABMAX para atender à SESAPS. Empresa vencedo-
ra: MINASLAB DIAGNÓSTICO LTDA - ME  – CNPJ: 
08.782.873/0001-05 – Valor Total da despesa: 
R$24.360,00. Homologado em 27/07/2017. Luís Álva-
ro Abrantes Campos – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA -  PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 018/2017 – PROCESSO Nº 022/2017 
– OBJETO:  Registro de Preços para futura e eventual 
aquisição de materiais de escritório em  atendimento 
a Secretaria Municipal de Saude Pública e Programas 
Sociais, adjudicados aos licitantes vencedores, os 
itens, pelos valores unitários: ARTE ORIGINAL LTDA 
EPP CNPJ: 23.407.083/0001-33-  item  03 R$6,12, 
item 04 R$6,12, item 05 R$8,55, item 10 R$0,78, item 
11 R$1,89, item 16 R$21,10, item 17 R$21,10, item 
26 R$0,55, item 31 R$3,78, item 33 R$2,88, item 34 
R$2,88, item 37 R$19,60, item 38 R$0,17, item 39 
R$0,33, item 40 R$0,29, item 42 R$0,14, item 44 
R$0,28, item 45 R$1,14, item 51 R$4,19, item 56 
R$26,98, item 60 R$12,25, item 63 R$0,48, item 64 
R$0,48, item 73 R$21,45, item 74 R$18,79, item 75 
R$18,54, item 76 R$21,45, item 77 R$12,29, item 
82 R$3,95, item 86 R$1,64, item 94 R$2,80, item 
95 R$2,80, item 96 R$1,84, item 97 R$2,80, item 
101 R$28,45, item 104 R$13,00, item 108 R$15,10 
- A.J.D.F. PAPELARIA LTDA – CNPJ: 13.478.945/0001-
65, item  46 R$103,95, item 47 R$103,95, item 88 
R$3,50, item 109 R$30,70 - VILSON DA SILVA BRUM  
– CNPJ: 11.038.785/0001-08, item  50 R$1,41, item 
54 R$39,02, item 61 R$6,40, item 81 R$1,02, item 
84 R$42,45 -CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI - ME 
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- CNPJ: 26.904.314/0001-02, item 06 R$2,55, item 
07 R$2,55, item 08 R$6,45, item 09 R$6,45, item 
18 R$0,80, item 19 R$0,85, item 20 R$0,85, item 
21 R$0,85, item 23 R$2,20, item 24 R$1,87, item 
32 R$1,65, item 35 R$1,20, item 36 R$33,31, item 
49 R$2,05, item 57 R$4,95, item 58 R$4,55, item 62 
R$50,71, item  65 R$13,55, item 66 R$22,50, item 
67 R$13,55, item 68 R$22,45, item 69 R$9,20, item 
70 R$9,25, item 71 R$26,29, item 78 R$9,45, item 
79 R$9,45, item 80 R$1,95, item 83 R$1,90, item 
87 R$8,33, item 89 R$3,35, item 90 R$4,65, item 91 
R$5,00, item 92 R$7,95, item 93 R$13,79, item 98 
R$2,83, item 99 R$5,00, item 100 R$5,00, item 102 
R$21,69, item 103 R$21,69, item 105 R$1,40, item 
106 R$5,89, item 107 R$4,15, item 110 R$15,00, 
item 111 R$21,17, item 112 R$3,30, item 113 R$3,30. 
COELHO PINTO COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME - 
CNPJ: 20.276.514/0001-81 - item 01 R$19,32, item 
02 R$4,00, item 12 R$2,25, item 13 R$2,90, item 14 
R$5,05, item 15 R$5,00, item 22 R$15,50, item 25 R$ 
5,05, item 27 R$2,25, item 28 R$2,25, item 29 R$2,25, 
item 30 R$2,25, item 41 R$0,19, item 43 R$0,16, item 
48 R$1,10, item 52 R$1,49, item 53 R$6,90, item 55 
R$16,80, item 59 R$15,30, item 72 R$14,60, item 85 
R$42,40.  HOMOLOGAÇÃO:  24/07/2017 -Barbacena, 
07/08/2017. Luis Alvaro Abrantes Campos – Prefeito 
Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – PRC 
023/2017 – PP 018/2017 - Objeto: Contratação de 
empresa especializada em serviços de dedetização, 
desinsetização e desratização, visando atendimento 
às Unidades Básicas de Saúde e ao Laboratório Mu-
nicipal, através da Secretaria Municipal de Saúde e 
Programas Sociais - SESAPS. Vencedora: DESINSE-
TIZAÇÃO CRUZ MIRANDA LTDA-ME., inscrita no CNPJ 
nº 08.071.593/0001-99, itens pelo valor global de R$ 
3.200,00 (três mil e duzentos reais). Homologação: 
02/08/2017. Luiz Álvaro Abrantes Campos – Prefeito 
Municipal.

EXTRATO DE TERMOS
ADITIVOS

Extrato Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Presta-
ção de Serviços Nº 087/2016. Contratante: Município 
de Barbacena – CNPJ Nº 17.095.043/0001-09, através 
da Secretaria Municipal de Saúde e Programas Sociais 
– SESAPS e do Fundo Municipal de Assistência Social/
FMAS – CNPJ: 14.864.570/0001-34. Contratado: Asso-
ciação Família de Maria – Instituto Padre Cunha,  ins-
crito no CNPJ sob o n.º 76.578.244/0045-39.  Proces-
so Licitatório Nº 038/2016 – I.L. Nº 002/2016. Objeto: 
Alterar a ‘’Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência e 
Execução dos Serviços’’ e ‘’Cláusula Dez – Das Obri-
gações da Contratada’’, ambas do instrumento origi-
nário, ficando prorrogado por mais 90 (noventa dias). 
Data de assinatura: 20/07/2017. Nome das partes que 
assinam: Luís Álvaro Abrantes Campos (Prefeito Muni-
cipal), José Orleans da Costa (Secretário Municipal de 
Saúde e Programas Sociais – SESAPS) e Ana Gilda de 
Souza (Contratada).

Extrato Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Locação 
de Bem Imóvel Nº 025/2014. Contratante: Município 
de Barbacena – CNPJ 17.095.043/0001-09, através da 
Secretaria Municipal de Obras Públicas – SEMOP. Con-
tratado: Sebastião Conrado Vilela, inscrito no CPF sob 
o nº 244.002.546-15. Processo Licitatório nº 037/2013 
– Dispensa Licitatória  nº 015/2013. Objeto: Reajuste 
do valor locatício, previsto no item 3.2 da ‘’Cláusula 
Terceira – Do Valor Locatício e do Pagamento’’ fican-
do reajustado para R$ 3.336,71 (três mil, trezentos e 
trinta e seis reais e setenta e um centavos). ‘’Cláusula 
Terceira - Da Vigência’’: por mais 12(doze) meses, do 
instrumento originário, o qual abriga as instalações da 
Secretaria Municipal de Obras Pública - SEMOP . Data 
de Assinatura: 21/07/2017. Nome das partes que as-
sinam:  Luís Álvaro Abrantes Campos (Prefeito Munici-
pal), Geovana Zappa Barbosa ( Secretária Municipal de 
Obras Públicas – SEMOP) e Sebastião Conrado Vilela 
(Contratado).

Publique-se na forma da lei
Fernanda Dias da Silveira

Secretária Municipal de Governo

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE 
BARBACENA

Presidente: Odair José Ferreira

RESUMO DE ATA
ATA 043/2017 - 039ª Sessão Ordinária - 29.06.2017 - 
1º Período - 1º Ano da Legislatura. Presidente: Verea-
dor Odair José Ferreira. Secretário: Vereador Nilton 
Cézar de Almeida. Vereadores Presentes: Conforme 
registro em livro próprio. PRIMEIRA PARTE - EXPE-
DIENTE - HORÁRIO: 19h26 “E Jesus, vendo a multi-
dão, subiu a um monte, e, assentando-se, aproxima-
ram-se dele os seus discípulos; E, abrindo a sua boca, 
os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de 
espírito, porque deles é o reino dos céus; bem-aventu-
rados os que choram, porque eles serão consolados; 
bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a 
terra”. (MT 5:1) Sr. Presidente: Formou uma comissão 
composta pela vereadora Vânia Castro, o vereador 
Thiago Martins e o vereador Milton Roman para que 
conduzisse até a Mesa dos Trabalhos o Excelentíssimo 
Comandante do Corpo de Bombeiros de Barbacena, o 
Major Nilson Finamor, para uma homenagem que a 
Câmara fará ao Corpo de Bombeiros pelos 31 anos de 
instalação da corporação em Barbacena e também 
pela ocasião da Semana Nacional dos Bombeiros. I - 
Leitura e Discussão das Atas: - ATA 040/2017- APRO-
VADA POR UNANIMIDADE. - ATA 041/2017- APROVA-
DA POR UNANIMIDADE. II – Leitura de 
Correspondência e Comunicações: - Convocação Con-
selho Municipal de Saúde – reunião ordinária no dia 3 
de julho, às 18h30 em primeira chamada e às 19h em 
segunda chamada, no auditório do prédio da sede do 
referido Conselho, situação à praça Conde de Prados, 
centro. -Edital de convocação 002/2017 - O Presidente 
da Câmara Municipal de Barbacena, arrimado no art. 
94, inciso I do Regimento Interno vem CONVOCAR 
todos os vereadores para um período de reuniões ex-
traordinárias, a ser realizado na Câmara Municipal, nos 
dias 03, 05 e 10 de julho, às 19h, para análise, discus-
são e deliberação da Lei de Diretrizes Orçamentária 
para o ano de 2018 e demais matérias constantes em 
pauta. PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA: - Proj. 
Lei no. 043/17 - Institui no calendário do município de 
Barbacena o “Junho Vermelho”, mês dedicado à reali-
zação de ações para conscientização da doação de 
sangue e dá outras providências - Aut. Ver. Nilton 
Cézar de Almeida. - Proj. Lei no. 075/17 - Dispõe a 
organização do Sistema Municipal de Defesa do Con-
sumidor - SMDC, institui o Conselho Municipal de Pro-
teção e Defesa do Consumidor - CONDECON, o Fundo 
Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - 
FMDC e dá outras providências - Aut. Executivo. SE-
GUNDA PARTE - ORDEM DO DIA - HORÁRIO: 19h32 
Neste momento, às 19h34, o Sr. Presidente suspendeu 
a sessão por dez minutos para o discurso do Excelen-
tíssimo Comandante do Corpo de Bombeiros de Bar-
bacena, o Major Nilson Finamor, pelos 31 anos de 
instalação da corporação em Barbacena e também 
pela ocasião da Semana Nacional dos Bombeiros. E 
logo após a Mesa diretora fará uma Moção à institui-
ção pelos relevantes trabalhos realizados em prol da 
população. Logo após vamos ouvir também a subse-
cretária de Regulação e Planejamento Social da Secre-
taria Municipal de Saúde, Tatiana Kelly Alves Puiatti, 
para falar sobre as os servidos de fisioterapia no mu-
nicípio. O Sr. Presidente reabriu a sessão às 20h. Com 
a palavra pela ordem o vereador Ewerton Horta 
(PMDB): “Sugiro que fique uma cópia do que a subse-
cretária apresentou aqui nesta Casa. Quero deixar 
bem claro que em momento algum em minha fala eu 
questionei que estaríamos contrário que ia acabar a 
fisioterapia. Pelo contrário, não fui procurado por ne-
nhum empresário de clínica de fisioterapia. Fui procu-

rado por pacientes que estavam preocupados por pa-
cientes. Como operador do direito, quando vi o 
encerramento do contrato, expliquei para a senhora 
que a administração pública tem a soberania de encer-
rar o contrato ou não em qualquer momento. Ela jus-
tifica que não tem mais condição por causa de recur-
sos. Expliquei que o encerramento do contrato não 
justifica que vai deixar de prestar o serviço. Lembro eu 
na fala do Dr. Orleans que sem repasse do governo 
federal e estadual ele não ia aguentar sozinho alguns 
programas. Estou aqui para justificar porque realmen-
te fica um pouco chato que nós acordamos era de que 
algum secretário que viesse de livre espontânea von-
tade viesse aqui teria que ser comunicado a bancada. 
Renovo novamente este pedido em nome de líder da 
minoria que tem que ser comunicado esta Casa para 
esclarecimentos. Estou falando que seja regulamenta-
do pra que seja organizado, para que nenhum verea-
dor saia prejudicado ou crie um atrito. A Lei Orçamen-
tária está sendo apresentada e sei que é na área da 
saúde e do social. Não tenho nenhuma oposição sem 
informação. Peço que nos comunique para que não 
haja nenhum ruído entre o legislativo e o executivo e 
suas secretarias”. Com a palavra pela ordem vereador 
Milton Roman (PHS): “Depois desta fala do vereador 
Ewerton já ficou muita coisa já ficou clara. Queremos 
deixar claro que não tiramos da manda esta cara. Pe-
gamos um jornal onde tem um ofício do ilustre secre-
tário da SESAPS onde fala que está sendo dito que 
está sendo cancelado os contratos e isso nos assusta. 
E quando o Executivo toma uma atitude, o povo vem 
para esta Casa. Esta aqui o amigo que teve sua foto no 
jornal e que também me procurou o nosso apoio para 
que não fosse fechadas as clínicas. Agora se o verea-
dor não pode mais subir na tribuna, não pode falar e 
se toda hora o executivo manda alguém para dizer que 
o vereador falou isso ou aquilo, acho que esta Casa 
deveria fechar as portas e aí encerra de uma vez o 
papel do legislativo. Não estamos fazendo nada de 
mais a não ser cobrar o Executivo. Parabéns que estão 
vindo aqui dar explicação para nós, algo que foi muito 
mais rápido do que esperávamos. Estamos aqui para 
atender o povo. Mais uma vez, é como o vereador 
Ewerton disse, temos que saber para quem abrimo 
esta tribuna. Se vem aqui fazer uma apresentação téc-
nica, ótimo. Mas vim questionar a fala do vereador, 
não é possível. Queremos saber se os hospitais daqui 
para frente vão dar conta de atender os pacientes de 
fisioterapia e se vão atender. Queremos é ver o povo 
ser bem atendido. Mais uma vez falo que não adianta 
querer calar minha boca. Entrei aqui para um mandato 
de quatro anos que é meu. Vou continuar cobrando o 
que achar que vai ser necessário para o povo. Amanhã 
teremos uma reunião com o promotor, para questionar 
porque o Ministério Público que acabar com o concur-
sado para abri centenas de vagas para concursados e 
querem que aqui em Barbacena tenha processo sele-
tivo e não pode mais contratar. Porque não chama 
aqueles que passaram em concurso, pois assim contri-
buirá para o SIMPAS. Processo seletivo pode ser feito 
de qualquer jeito, não precisa de projeto aprovado na 
Câmara. Quero que o promotor mostre porque tem 
que ser feito processo seletivo e não concurso e por-
que não chame os que passaram no concurso”. Com a 
palavra como líder do PSC vereador Amarílio Andrade: 
Saio daqui tranquilo quanto a esse problema criado, 
sem evidentemente que nós quiséssemos que aconte-
cesse, mas que aconteceu. Procurei, como líder do 
governo, foi esclarecer isso o mais rápido possível. Por 
isso que pedi à Vossa Excelência que abrisse uma ex-
ceção para que a subsecretária pudesse se manifestar. 
E porque a fala dos vereadores repercutiu muito na 
imprensa e nas redes sociais. Era necessário que nós 
estabelesséssemos a verdade. Agradeço à Vossa Exce-
lência por deferido o horário da liderança do governo 
para que ela pudesse levar essas informações. Agora 
vou passar alguma informações relevantes. Ontem, 
com o Dr. Orleans, com a Tatiane e juntamente com o 
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Instituto Mário Penna, Dr. Mário Carvalho, Dr. Paulo 
Araújo, a equipe da Secretaria de Saúde se discutiu 
a maneira de inaugurarmos o Centro de Atendimento 
aos Portadores de Câncer. E uma reunião de quase 
quatro horas. Fiquei encantando de ver como o Dr. 
Orleans domina a área da Saúde que é extremamen-
te complexa. Temos meios de em breve entregarmos 
aquela obra à população. Termos uma parceria com 
a Secretaria de Estado da Saúde, com a Secretaria 
Municipal de Saúde e mais ainda, com o Instituo Má-
rio Penna. Foi muito gratificante, porque saímos com 
um norte e isso o que nós desejamos, uma Barba-
cena com dignidade. Estou muito preocupado com o 
decreto do governador, 47.101 decretando o estado 
de calamidade pública financeira no Estado”. Com a 
palavra pela ordem o vereador Thiago Martins (PT): 
“Gostaríamos que com a mesma rapidez que nos se-
cretários vêm aqui que atendessem com a mesma ra-
pidez as nossas demandas. Seria muito bom se isso 
acontecesse. Eu mesmo tenho várias reclamações 
neste sentido. Ficou muito estranho o que aconteceu 
porque ficou parecendo que os vereadores não têm 
informação correta. Vou dar um exemplo de uma coisa 
prática: a secretaria de obras respondeu-me que iriam 
encaminhar algumas demandas minha para a Colurb, 
só que a Colurb não existe mais. Creio eu que tenham 
encaminhado para algum órgão com a mesma fun-
ção. Até sugiro ao secretário que ao invés de fazer 
uma apresentação de contas, que faça uma prestação 
de contas. Outra questão é que tenho uma grande 
preocupação com a parceria público privado. Teve um 
ano que se cancelou um monte de convênio com la-
boratório e o eu aconteceu, um verdadeira bagunça. 
Nossa preocupação não é colocar dinheiro no bolso do 
dono de laboratório privado e sim com a população. 
Que bom seria se tudo fosse público. Já que não é, a 
população não pode ficar morrendo em fila de hospi-
tal. Parte destes pacientes vão para uma atendimento 
na Unipac. Quero lembrar de uma parceria com esta 
mesma instituição que foi a escola legal, que prefi-
ro chamar de história ilegal, quando se fechou várias 
escolas, e apanhamos muito, e para isso evitar erros 
futuros. Nós estamos encaminhando para a mesma 
situação. Não estou questionando a competência téc-
nica, mas a questão moral. No meu entendimentos te-
mos que rever todas essas parcerias públicas privadas 
e ainda mais quando se trata de uma instituição ligada 
a família do ex-prefeito”. Com a palavra pela ordem 
vereadora Joana Bias Fortes (PDT): “Venho aqui trazer 
um memorial sobre o Minha Casa, Minha Vida, porque 
é um assunto que muito me preocupa. Um memorial 
para o superintendente regional da Caixa que diz res-
peito sobre a documentação dos prédios do Residen-
cial Vertentes, do Residencial Mantiqueira e Borda do 
Campo. As pendência relacionadas à documentação 
dos conjuntos habitacionais está gerando um conjunto 
de incertezas e insegurança entre os moradores im-
possibilitando a constituição formal de condomínios 
com reflexos negativos na convivência comunitária. 
Necessário faço com devida urgência a adoção devi-
das pertinentes naquilo que compete ao poder público 
a fim de solucionar os problemas e proporcionar mais 
tranqüilidade às famílias que residem naquele local. 
Espero a compreensão de todos os vereadores que 
assinem este memorial e lembrar que município nos 
residenciais do Grogotó as pendências relacionadas à 
documentação dos imóveis acarreta entraves burocrá-
ticos que afetam o cotidianos dos moradores e causam 
insegurança. É uma situação que muito me preocupa. 
Vemos também tráfico de drogas nos condomínios. 
Nosso lar é nosso maior bem. Se não temos seguran-
ça e tranqüilidade onde a gente mora”. Com a palavra 
pela ordem vereador Flávio Maluf (PV): “A discussão 
foi ampla. E como sempre falo a discussão é importan-
te para ajudar a agregar conhecimento e tentar avan-

çar nos trabalhos e tentar melhorar a sociedade onde 
vivemos. Por outro lado, até na hora de criticar, tem 
que ter conhecimento. É muito perigoso trazer uma 
certa discussão com coisas vazias. As informações 
hoje está muito presente e só é desenformado quem 
realmente quem quer tampara os ouvidos. Um verea-
dor subir aqui e falar que a Unipac é privada e todos 
nós estamos cansados de saber que ela é filantrópica, 
sem fins lucrativos.   Quando fala-se desse novo agen-
damento da fisioterapia, a Unipac não foi privilegiada, 
pois está sendo Santa Casa, Imahp e Ibiapaba. Mes-
mo porque ela está lá completando serviço há quin-
ze anos. Quem fez o convênio na época, foi o então 
prefeito Célio Mazoni. E aí vem de forma contínua e 
atendemos a 14 municípios. Toda vez que imagina-
mos o Minha Casa, Minha Vida, que é uma discussão 
ampla, não a nível de Barbacena. Parabéns à senhora 
vereadora, por tentar organizar a vida dessas pessoas. 
Vale lembrar que ser for acompanhar o passo a passo, 
quem que escolhe a empreiteira,  a Caixa. Aí entra a 
prefeitura a prefeitura que vai fazer a divulgação e a 
pré seleção. Porque quem faz a seleção final é a Caixa 
Econômica. Aí vem a prefeitura e prepara o local para 
a entrega das chaves. Com quem o cidadão assina o 
contrato, com a Caixa Econômica Federal. É claro que 
a população, os vereadores têm que se organizar para 
tentar buscar soluções nas aberrações que acontecem 
lá. Porque a Caixa Econômica é co-responsável porque 
ela não pode lavar as mãos. Ela vai ter que buscar 
uma solução um mecanismo para minimizar os proble-
mas sociais que acabam acontecendo quando um ou 
dois mutuários deixam de pagar os seus condomínios. 
Temos que buscar um mecanismo para que a Caixa 
não jogue esta carga encima do município, não só de 
Barbacena, para buscar uma solução para resolver o 
problema,porque não é justo o município resolver o 
problema”. Com a palavra pela ordem vereador Thia-
go Martins (PT): “Acho que o significado de prima-
do mudou. Até onde sei, quando você entra em uma 
universidade particular tem que pagar mensalidade. 
Logo não é uma instituição pública de ensino. Pode 
ter sua fundação filantrópica, mas ainda sim continua 
sendo uma instituição privada de ensino. Falo isso por-
que já fiz parte do Conselho dos Institutos Federais e 
tínhamos isso muito bem definido. Independente da 
questão acho que poderíamos dar uma olhada nisso 
com mais critério. Temos que rever estas parcerias 
público privadas sim, e a população quer que agimos 
desta maneira. Se não existe nada de errado, porque 
ficar preocupado. Aqui estamos partindo do princípio 
da isenção. Eu cheguei ser aluno da Unipac e pagava 
mensalidade. Com relação à parte financeira da Caixa, 
a parte social de quem vai ocupar ou não os imóveis 
é a Casa do Município. Bom darmos uma olhada nisso 
também, porque é uma denúncia muito antiga, de que 
existe situação irregular. Acho que o Governo Federal 
falhou, pois não deveria ter passado para os municí-
pios esta incumbência. Porque os municípios utilizan-
do de uma questão política neste processo”. PRIMEI-
RA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA 
URGENTÍSSIMA Proj. Lei no. 070/17 - Regulamenta 
as hipóteses de contratação temporária para atender 
necessidades de excepcional interesse público no âm-
bito do Poder Executivo do Município de Barbacena - 
Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 18.06.17. VISTA 
CONCEDIDAS AO VEREADOR FLÁVIO MALUF. Como o 
projeto apresentado para discussão e votação estava 
com prazo vencido e teve pedido de vista, o Senhor 
Presidente declarou encerrada a sessão às 21h15. 
Eu Márcio Cleber da Silva Costa, Redator de Atas em 
Exercício, lavrei a presente ata, que lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário. Presidente: Vereador Odair José Ferreira. 
Secretário: Vereador Nilton Cézar de Almeida.

Presidente: Luiz Henrique Alves Donato

CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONAS

Deliberação do CONAS nº 052 de 03 de agosto de 
2017. “Dispõe sobre a aprovação da prorrogação da 
execução física e financeira dos referidos contratos, 
no limite de 25% do previsto às Entidades Obras So-
ciais Santo Antonio, Associação Família de Maria/IPC 
e APAE.”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 dis-
põe a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, nº. 
8.742 de 07 de dezembro de 1993, através de deli-
beração lavrada na ata nº 207 de 03 de agosto de 
2017, RESOLVE: Art. 1º – Aprovar a solicitação das 
Entidades encaminhadas ao CMAS na data de 02 de 
agosto de 2017 para prorrogação da execução físi-
ca e financeira dos Contratos 086/2016, 087/2016 e 
088/2016 do SCFV das Entidades: Obras Sociais Santo 
Antonio – OSSA, Associação Família de Maria/IPC e 
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcio-
nais de Barbacena referente ao Processo Nº 038/2016 
– Inexigibilidade Licitatória Nº 002/2016, conforme 
Anexo I, no limite de 25% (vinte e cinco por cento), 
do período de execução e do correspondente paga-
mento, valor de desembolso, caso haja possibilidade 
administrativa e jurídica. Art. 2º – Esta Deliberação 
retroage à data do requerimento feito pelas Entida-
des – 02/08/2017. Barbacena, 03 de agosto de 2017. 
Luiz Henrique Alves Donato - Presidente do Conselho 
Municipal de Assistência Social.

ANEXO I
(PDF da comunicação das Entidades solicitando 

Termo Aditivo de Contratos do SCFV)
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