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Extrato de Termo de Fomento nº 007/2018. Município 
de Barbacena - CNPJ sob o nº 17.095.043/0001-09, 
através da Secretaria Municipal de Governo – SEGOV 
e União Comunitária de Barbacena - UCB, entidade 
filantrópica sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o 
nº 26.113.464/0001-06. Objeto: a cooperação mútua 
entre as partes, visando à efetivação da tradicional IX 
Feira Italiana de Barbacena, a realizar-se nos dias 13 
a 15 de abril de 2018, de modo a fomentar a cultura 
italiana em Barbacena e região, na forma do Plano de 
Trabalho apresentado. Data de Assinatura: 09 de abril 
de 2018. Nomes das partes que assinam: Luís Álvaro 
Abrantes Campos (Prefeito Municipal), Cacilda Araújo 
da Silva (Secretária Municipal de Governo – SEGOV) 
e Márcio Antônio Lourenço Barbosa (Entidade Bene-
ficiada).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – PRC 
071/2017 – CONC 002/2017 – OBJETO: contratação 
de empresa para prestação de serviços em telefonia 
móvel. FICA SUSPENSA A LICITAÇÃO para correções 
no processo. Informações 0xx32 3339–2026, licita-
cao@barbacena.mg.gov.br. Maria Aparecida Eugenia 
- Gerente de Licitação. Pablo H. Candian. Coordenador 
de Aquisições e Contratos.

Publique-se na forma da lei
Cacilda de Araújo Silva

Secretária Municipal de Governo

ATAS
Ata 029 Conselho Municipal Sobre Drogras – COMAD 
- Aos vinte dias do mês de Setembro, às 15 horas 
realizou – se reunião do Conselho Municipal Sobre 
Drogas – COMAD na sede da Coordenadoria Apoio aos 
Conselhos Municipais com a presença dos Conselhei-
ros/representantes: Michael Lemos de Castro Militão, 
Cláudio Roberto de Almeida, Nívea Simões, Thatiane 
Mara de Oliveira Gurita, Geraldo Amaral, Vanderley 
Luis da Silva, Nivaldo Paulino Teodoro, Leopaldina Re-
gina da Silva. Dado inicio a reunião o conselheiro Mi-
chael Lemos falou que o objetivo da reunião era eleger 
a mesa diretora do conselho e sobre a III Conferência 
Municipal de Políticas Sobre Drogas. Ainda com a pa-
lavra Michael Lemos pontuou que serão eleitos dois 
delegados para à etapa estadual. Solicitando aparte o 
conselheiro Geraldo frisou que é importante ir conse-

que essas deveriam ser compartilhadas entre outros 
Município. Com a palavra o Conselheiro Vanderleuy 
disse que tem muitos anos de luta contra drogas em 
Barbacena e que, antes de tudo o Conselho deveria 
organizar -se, ter seu regimento interno para definir 
as ações do COMAD. Com a palavra o Presidente do 
COMAD, Sr  Geraldo Alves do Amaral frisou que não 
iria limitar as ações do conselho ao regimento interno. 
Disse ainda que a próxima reunião do COMAD será na 
sede do Ministério Público.Não havendo nada mais a 
tratar, eu, Michael Lemos de Castro Militão, secretário 
ad hoc, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será 
assinada por todos os presentes.

Ata 031 Conselho Municipal Sobre Drogras – COMAD 
- Ao quinto dia do mês de Março de 2018 às 14 horas 
realizou -se a reunião do Conselho Municipal Sobre 
Drogas – COMAD no auditório do Ministério Público 
de Minas Gerais sendo feito o registro de presença 
dos participantes em livro próprio. O Presidente do 
Conselho, Sr. Geraldo Alves do Amaral, deu início a 
reunião se apresentando aos presentes, disse ainda 
que esteve no carnaval no centro da cidade e que, 
o centro não comporta tal festa e que as pessoas 
não respeitam os moradores, disse ainda que numa 
reunião com a Comissão de organização do carnaval 
o prefeito estava presente e que foi dito que a fes-
ta terminaria as duas horas da madrugada e que, os 
comerciantes não respeitaram o que foi determinado, 
mantendo suas barracas de bebidas abertas após as 
duas horas da madrugada. Ainda com a palavra, disse 
que a ultima ação do COMAD foi em 2012 e que após 
retornar o trabalho do Conselho sua principal ação foi 
a integração e que fez uma reunião com os agentes 
de saúde falando sobre o COMAD, pois os agentes de 
saúde são o elo direito com as famílias, falou ainda 
sobre a importância da interação das igrejas. Com a 
palavra a Promotora de Justiça, Dra Giovana levou 
ao conhecimento dos presentes sobre o que são os 
conselhos, disse que o Conselhos são órgãos de par-
ticipação popular, deliberativos e que devem fiscalizar 
às ações do Executivo, inclusive com medidas duras, 
disse que em Barbacena não há um plano de ação em 
Barbacena relacionado a política de combate as dro-
gas, falou sobre as dificuldades que enfrenta, sobre a 
falta de equipamentos e de ações e que inclusive foi 
judicializado a questão do CAPS I, falou que é neces-
sário uma abordagem social e na saúde e encaminhou 
proposta de criar uma Comissão para que sejam deba-
tidas abordagens para inicio de um trabalho que seja 
efetivo na política de Álcool e Drogas. Com a palavra 
o Secretário Municipal de Saúde e Programas Sociais, 
Dr. Orleans falou sobre a necessidade de educação, 
falou que estava nessa campanha contra a febre ama-
rela e que várias pessoas se recusam a tomar  vacina, 
falou que as pessoas precisam cuidar de sua própria 
saúde e que, não adianta o Pai  e  Mãe deixarem seus 
filhos beberem e depois jogar a responsabilidade pra 
cima do município, falou ainda que de fato não há po-
litica de álcool e drogas em Barbacena e que não tem 
recurso, disse que o tesouro municipal repassa 15% 
para saúde e que isso é muito pouco, pontuou que 
deve -se fazer um estudo e direcionar os custeio, falar 
de onde vai tirar o recurso. Com a palavra o Vereador 
Edson Resende falou que ano passado foi feito o PPA 
participativo onde ficou pontuado a necessidade de 
aumento no orçamento da Saúde e Assistência social, 
falou que este ano irá fazer um contato com a juven-
tude para saber o que eles querem o que pensam e 
que vão se reunir com o Secretário de Planejamento 
e Gestão para tratar do que foi decidido no PPA par-
ticipativo. Com a palavra o Sr Geraldo, presidente do 
conselho agradeceu a presença de todos e encerrou 
a reunião e eu, Michael Lemos de Castro Militão, vice 
presidente do COMAD, lavrei a presente ata que, lida e 
aprovada, será assinada por todos os presentes.

lheiro para trazer qualificação. Com a palavra Micha-
el Lemos encaminhou a votação para mesa diretora, 
sendo apresentado os conselheiros Geraldo  Alves 
Amaral e Vanderley Luis da Silva como candidatos a 
presidência do COMAD. Sendo colocado em votação 
o conselheiro Geraldo Amaral obteve 6 votos e o con-
selheiro Vanderley obteve 2 votos, sendo eleito o con-
selheiro Geraldo Amaral para presidente do COMAD. 
Prosseguindo a reunião Michael Lemos se candidatou 
a vice presidente e a conselheira Leopoldina secre-
tária do conselho, sendo aprovado por unanimidade. 
Dando continuidade a reunião o conselheiro Michael 
Lemos fez a leitura da minuta do regimento interno da 
III Conferência Municipal de Políticas Sobre Drogas, 
sendo aprovado por unanimidade. Não havendo nada 
mais a tratar, eu, Michael Lemos de Castro Militão, la-
vrei a presente ata que lida e aprovada será aprovada 
por todos os presentes.

Ata 030 Conselho Municipal Sobre Drogras – COMAD 
- Ao quinto dia do mês de Fevereiro de dois mil e de-
zoito às quatorze horas realizou -se a reunião ordinária 
do Conselho Municipal Sobre Drogas – COMAD sendo 
feito registro de presença dos conselheiros e visitantes 
em livro próprio. Dado inicio a reunião o Presidente 
do COMAD, Sr. Geraldo Alves do Amaral agradeceu a 
presença de todos. Disse que após a última reunião do 
Conselho verificou se havia algum registro do COMAD, 
tendo feito o ultimo registro em 2012, disse ainda que 
esteve com a Promotora de Justiça, Dra Giovanna  e 
que a promotora demonstrou um grande interesse em 
estar colaborando com o Conselho na Política Preven-
ção ao Alcool e outras Drogas. Ainda com a palavra le-
vou ao conhecimento do conselho sobre a reunião que 
participou com a Comissão organizadora do Carnaval 
2018 e que falou com o prefeito sobre a importância 
da participal social. Disse ainda que a implantação do 
CAPS I é de extrema importância para o Município e 
que o COMAD precisa da participação de todos para 
implantação do trabalho de combate ao Álcool e ou-
tras drogas. Disse ainda que foi informado pelo Pro-
motora que o Governo Federal disponibilizou recursos 
para a Politica de Álcool e Droga, disse ainda que o 
papel do COMAD é reunir forças junto aos diversos 
setores da sociedade para implantação de uma politica 
de Álcool e drogas forte. Com a palavra, Sr Enoque 
disse que o CAPS I é muito importante para o Municí-
pio e que ainda não foi implantado devido a falta de 
recursos. Pontuou ainda que para conseguir recursos 
junto ao Ministério da Saúde precisaria ser feita a im-
plantação do CAPS I e posteriormente ser solicitados 
os recursos. Disse ainda que a dinâmica de tratamento 
do adolescente é diferente do adulto, que não pode 
acolher o adolescente juntamente com o adulto e que 
a internação não pode ser mais de 7 dias. Disse ainda 
que são atendidos 300 casos de medidas socioeduca-
tiva e 80 de usuários. Solicitando a palavra Leila disse 
que possuía um trabalho no Instituto Federal com jo-
vens em vulnerabilidade social onde se trabalhava ele-
vação escolar e que após a posse do Presidente Lula o 
projeto se perdeu, disse ainda que o conselho precisa 
pensar em ações efetivas. Com a palavra Enoque pon-
tuou que a prevenção é primordial para o combate as 
drogas. Solicitando a palavra, Quinze disse que está 
com um adolescente usando drogas e que já foi em 
todos os órgãos públicos pedir ajuda, orientação e que 
não existe em Barbacena, com exceção do CAPS AD 
um órgão que venha ajudar as famílias que estão pas-
sando por estes problemas. Solicitando a para a Sra 
Solange disse que é mãe de um dependente químico, 
disse que seu filho teve contato com drogas na escola 
e que a família nunca percebeu, e relatou a história 
do rapaz. Com a palavra o Presidente do COMAD, Sr 
Coelho, frisou que Barbacena atende diversas pes-
soas de outros município e que as despesas acabam 
ficando toda por conta do Município de Barbacena e 
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