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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos

DECRETO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO
Secretário: Aderbal Neves Calmeto

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN

EXTRATO DE ATAS DE
REGISTRO DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – PRC nº 
105/2018 - PP nº 034/2018 – OBJETO: RP aquisição 
de hortifruti, para atender à SESAPS. ABERTURA DOS 
ENVELOPES: Dia 11/12/2018 às 14:00 horas. Informa-
ções 0xx32 3339–2026, licitacao@barbacena.mg.gov.
br. Silver Wagner de Souza. Gerente de Licitação.

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 097/2018. 
Órgão Gerenciador: Município de Barbacena - CNPJ 
nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Muni-
cipal de Obras Pública - SEMOP. Empresa Classificada: 
MANTIQUEIRA LOCAÇÕES E TRANSPORTES BAR-
BACENA EIRELI, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 
07.799.097/0001-93. Processo Licitatório nº 072/2018 
- Pregão Presencial nº 028/2018. Objeto: Registro de 
preços para eventual e futura locação de máquinas 
pesadas, caminhão munck e ônibus, com os respec-
tivos operadores e motoristas, para a demanda da 
Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP, por 
um período de 12 meses, conforme especificações 
qualitativas e quantitativas (ANEXO VI), obrigações, 
condições comerciais e demais informações constan-
tes no Edital. Valor total: R$ 132.600,00. Vigência: 12 
(doze) meses. Data de Assinatura: 12/11/2018. Nome 
das partes que assinam: Luís Álvaro Abrantes Campos 
(Prefeito Municipal), Giovana Zappa Barbosa (Secre-
tária Municipal de Obras Públicas - SEMOP), e Mauro 
Antônio Campos Ananias (Empresa). Gerência e Fisca-
lização da Ata: Cláudio Lúcio de Abranches Franco, e 
Clécio Fernando de Aquino - Secretaria Municipal de 
Obras Públicas - SEMOP.

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 098/2018. 
Órgão Gerenciador: Município de Barbacena - CNPJ nº 
17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal 
de Obras Pública - SEMOP. Empresa Classificada: PSC 
TERRAPLENAGEM CEOLIN BRITO LTDA - ME, empresa 
inscrita no CNPJ sob o nº 10.323.754/0001-36. Pro-
cesso Licitatório nº 072/2018 - Pregão Presencial nº 
028/2018. Objeto: Registro de preços para eventu-
al e futura locação de máquinas pesadas, caminhão 
munck e ônibus, com os respectivos operadores e 
motoristas, para a demanda da Secretaria Municipal 
de Obras Públicas - SEMOP, por um período de 12 me-
ses, conforme especificações qualitativas e quantitati-
vas (ANEXO VI), obrigações, condições comerciais e 
demais informações constantes no Edital. Valor total: 
R$ 78.000,00. Vigência: 12 (doze) meses. Data de 

DECRETO MUNICIPAL Nº 8.386

“Convoca a VII Conferência Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente.”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, em especial com o disposto na Lei 
Federal nº. 8.069 de 13 de julho de 1990 e na Lei Mu-
nicipal Nº. 3.740 de 09 de abril de 2003, e na forma do 
art. 26, I da Constituição do Município de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1º Fica convocada a VII Conferência Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente no Município 
de Barbacena, a realizar-se no dia 29 de novembro 
de 2018, nas Obras Sociais Santo Antônio, situada 
na Praça Santo Antônio, s/nº, Bairro Santo Antônio, 
Barbacena, CEP: 36.204-431, das 08:30 horas e trinta 
minutos às dezessete horas.
Art. 2º A Comissão Organizadora da VII Conferência 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
será composta pelos seguintes membros:
I – Carla Valéria Campos Pires Garcia;
II – Michael Lemos de Castro Militão; 
III – Ilza das Graças Simões;
IV – Damires Maria Martins Ferreira;
V – Lenici Florencio da Costa;
VI – Maria Helena de Paula;
VII – Cintia Alves Antunes Leal;
VIII – Aline de A. G. M Alves.
§ 1º A Comissão Organizadora poderá contar com co-
laboradores (conselheiros, instituições e órgãos gover-
namentais e da sociedade civil, bem como consultores 
e convidados) para auxiliar na VII Conferência Munici-
pal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
§ 2º A Comissão Organizadora criada no presente ar-
tigo será presidida pela Vice-Presidente do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
CMDCA, Carla Valéria Campos Pires Garcia;
§ 3º Compete à Comissão Organizadora:
I – elaborar a minuta do Regimento Interno que será 
submetido à apreciação e votação do CMDCA e dos 
participantes da Conferência;
II – providenciar a infraestrutura necessária para o 
bom êxito da Conferência;
III – contatar possíveis palestrantes que tiverem seus 
nomes indicados à Comissão e, a seu critério, convidar 
um deles.
IV – coordenar a elaboração do Relatório Final da 
VII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, com as propostas aprovadas e com 
a relação de delegados titulares e suplentes à Confe-
rência Estadual e encaminhá-lo ao Conselho Estadual 
dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA/
MG no prazo de dez dias a contar da realização da 
Conferência Municipal;
V – Selecionar os documentos técnicos e os textos de 
apoio para subsidiar a VII Conferência Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente;
VI – Indicar e convidar os falicitadores dos grupos de 
trabalho;
VII – Indicar os coordenadores de mesa, sistematiza-
dores, relatores gerais e secretários;
VIII – Definir a metodologia do funcionamento e a 
composição a ser utilizada nos trabalhos de grupos;
IX – Definir os procedimentos de credenciamento dos 
participantes;
X – Encaminhar procedimentos para divulgação e co-
bertura documental.
§ 4º O mandato da Comissão Organizadora encerra-se 
com o cumprimento do  estabelecido no inciso IV do 
parágrafo anterior.
Art. 3º Esta Conferência terá como tema central: 
“PROTEÇÃO INTEGRAL, DIVERSIDADE E ENFRENTA-
MENTO ÀS VIOLÊNCIAS”. 
§ 1º A elaboração das propostas será norteada pelos 
eixos orientadores:
I - Eixo 1: Garantia dos Direitos e Políticas Públicas e 

de Inclusão Social
II - Eixo 2: Prevenção e Enfrentamento da Violência 
Contra Crianças e Adolescentes 
III - Eixo 3: Orçamento e Financiamento das Políticas 
para Crianças e Adolescentes
IV - Eixo 4: Participação, Comunicação Social e Prota-
gonismo de Crianças e Adolescentes 
V - Eixo 5: Espaços de Gestão e Controle Social das 
Políticas Públicas de Criança e Adolescentes.
§ 2º A VII Conferência Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente aprovará 2 (duas) propostas para 
cada eixo referido no parágrafo anterior, baseadas nos  
eixos, nas diretrizes e objetivos constantes no Guia 
Número 1 – Orientações para a realização das Confe-
rências Municipais, distrital, e Estaduais dos Direitos 
da Criança e do Adolescente e enviará relatório das 
propostas ao CEDCA - MG no prazo máximo de  10 
(dias) a contar da realização da Conferência Municipal.
Art. 4º A VII Conferência Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente terá como objetivo geral: 
Mobilizar os integrantes do Sistema de Garantia de Di-
reitos – SGD, crianças, adolescentes e a sociedade em 
geral, para a construção de propostas voltadas para 
a proteção integral de crianças e adolescentes e po-
líticas públicas, fortalecendo as estratégias/ ações de 
enfrentamento às violências e considerando a diversi-
dade, devendo ser desenvolvida uma reflexão com a 
sociedade e o poder público na temática eleita para a 
Conferência. 
Art.5º São objetivos específicos da VII Conferência 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:
I - Reconhecer a criança e o adolescente como sujei-
tos de direitos, em condição peculiar de desenvolvi-
mento, sujeitos da história; 
II – definir diretrizes estratégicas que promovam a de-
vida implementação do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente – ECA, em consonância com os eixos dessa 
Conferência; 
III – fomentar a criação e o fortalecimento dos es-
paços de participação de crianças e adolescentes nos 
conselhos de direitos, nos serviços, nos programas e 
nos projetos públicos e privados, dentre outros, desti-
nados à infância e à adolescência;
IV – universalizar o acesso aos direitos sociais, políti-
cos, econômicos, culturais e ambientais e traduzir-se 
em políticas permanentes extensivas para todas as 
crianças e adolescentes do município. 
V - assegurar o cumprimento da Lei 8.069/90 - Esta-
tuto da Criança e do Adolescente, esclarecendo a po-
pulação sobre o conteúdo e a importância do mesmo; 
VI - envolver, integrando, a população, entidades go-
vernamentais, não governamentais, executivo, legis-
lativo e judiciário, em ações conjuntas desenvolvidas 
pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e Conselho Tutelar.
VII - avaliar as ações desenvolvidas pelo Conselho Tu-
telar e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente; 
VIII - propor estratégias que promovam o fortaleci-
mento do Conselho de Direito da Criança e Adoles-
cente para a implementação da Política e do Plano 
Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e dos Ado-
lescentes;
IX - eleger e referendar os delegados que participarão 
da Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente.
Art. 6º A VII Conferência Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente elegerá, dentre seus par-
ticipantes, 8 (oito) delegados para a Conferência Es-
tadual 
§ 1º Na Conferência, poderão ser eleitos 16 (dezes-
seis) Delegados, sendo 08 (oito) titulares e 08 (oito) 
suplentes, respeitando a proporção, ressaltando que 
os delegados não podem ser substituídos por outra 
categoria de representação, ou seja, as vagas são in-
transferíveis entre os segmentos: 
I - 01 (um) criança ou adolescente;
II - 01 (um) Conselheiro Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, representante da Sociedade 
Civil;
III - 01 (um) Conselheiro Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, representante do Governo;

IV - 01 (um) Conselheiro Tutelar;
V - 01 (um) representante de  “outros segmentos”, 
conforme elencados:  
a) Rede de Atendimento;  
b) Representantes do Sistema de Justiça; 
c) Representantes do Poder Legislativo. 
Parágrafo único.  Por deliberação da Plenária do Con-
selho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente:
I - 01 (um) representante da sociedade civil;
II - 01 (um) representante de adolescente, de prefe-
rência usuários da Proteção Social Especial;
III - 01 (um) assistente social engajado na luta por 
políticas públicas para crianças e adolescentes.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 26 de novembro de 2018;
176º ano da Revolução Liberal, 88º da Revolução de 30.  

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

BARBACENA, SEGUNDA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 2018



BARBACENA, SEGUNDA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 2018

2

RESUMO DA ATA 045/2018 - 002ª Sessão Solene – 
17.08.2018 – 2º Período – 2º Ano da Legislatura. SES-
SÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA DO MAÇOM. 
Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois 
mil e dezoito, às 19h30, no Plenário da Câmara Muni-
cipal de Barbacena reuniu-se solenemente para a ceri-
mônia de Comemoração do Dia do Maçom, Barbace-
na, e homenageando também a Augusta e respeitável 
Loja Maçônica Luz das Vertentes, atendendo ao dispo-
sitivo da Lei Municipal nº 4434/2012 de autoria do 
vereador Amarílio Andrade, modificada pela Lei Muni-
cipal nº 4595/2014. O mestre de cerimônias convidou 
para fazer parte da mesa dos trabalhos da noite o 

Assinatura: 12/11/2018. Nome das partes que assi-
nam: Luís Álvaro Abrantes Campos (Prefeito Munici-
pal), Giovana Zappa Barbosa (Secretária Municipal de 
Obras Públicas - SEMOP), e Diego Júnior Brito (Empre-
sa). Gerência e Fiscalização da Ata: Cláudio Lúcio de 
Abranches Franco, e Clécio Fernando de Aquino - Se-
cretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP.

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 099/2018. 
Órgão Gerenciador: Município de Barbacena - CNPJ 
nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Muni-
cipal de Obras Pública - SEMOP. Empresa Classificada: 
CLOFTHI TRANSPORTES LTDA, empresa inscrita no 
CNPJ sob o nº 10.172.711/0001-05. Processo Licitató-
rio nº 072/2018 - Pregão Presencial nº 028/2018. Ob-
jeto: Registro de preços para eventual e futura locação 
de máquinas pesadas, caminhão munck e ônibus, com 
os respectivos operadores e motoristas, para a deman-
da da Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP, 
por um período de 12 meses, conforme especificações 
qualitativas e quantitativas (ANEXO VI), obrigações, 
condições comerciais e demais informações constan-
tes no Edital. Valor total: R$ 268.750,00. Vigência: 12 
(doze) meses. Data de Assinatura: 12/11/2018. Nome 
das partes que assinam: Luís Álvaro Abrantes Campos 
(Prefeito Municipal), Giovana Zappa Barbosa (Secretá-
ria Municipal de Obras Públicas - SEMOP), e Cleusa Lo-
pes da Silva Souza (Empresa). Gerência e Fiscalização 
da Ata: Cláudio Lúcio de Abranches Franco, e Clécio 
Fernando de Aquino - Secretaria Municipal de Obras 
Públicas - SEMOP.

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 100/2018. 
Órgão Gerenciador: Município de Barbacena - CNPJ 
nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Muni-
cipal de Obras Pública - SEMOP. Empresa Classifica-
da: ER TRATORES EIRELI, empresa inscrita no CNPJ 
sob o nº 23.753.080/0001-51. Processo Licitatório nº 
072/2018 - Pregão Presencial nº 028/2018. Objeto: 
Registro de preços para eventual e futura locação de 
máquinas pesadas, caminhão munck e ônibus, com os 
respectivos operadores e motoristas, para a demanda 
da Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP, 
por um período de 12 meses, conforme especificações 
qualitativas e quantitativas (ANEXO VI), obrigações, 
condições comerciais e demais informações constan-
tes no Edital. Valor total: R$ 248.950,00. Vigência: 12 
(doze) meses. Data de Assinatura: 14/11/2018. Nome 
das partes que assinam: Luís Álvaro Abrantes Campos 
(Prefeito Municipal), Giovana Zappa Barbosa (Secretá-
ria Municipal de Obras Públicas - SEMOP), e Eduardo 
Branco Rodrigues (Empresa). Gerência e Fiscalização 
da Ata: Cláudio Lúcio de Abranches Franco, e Clécio 
Fernando de Aquino - Secretaria Municipal de Obras 
Públicas - SEMOP.

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE 
BARBACENA

Presidente: Ilson Guilherme de Sá

RESUMO DE ATAS

Exmo., Sr. Presidente da Casa, vereador Ilson Guilher-
me de Sá, convidou também a ocuparem os vereado-
res presentes a ocuparem seus lugares em Plenário, 
vereador Amarílio Andrade, vereador José Newton de 
Faria, orador oficial da noite, vereador Nilton César de 
Almeida. Neste momento convidamos para fazer parte 
da mesa de honra, as seguintes autoridades: O Grão-
Mestre da Grande Oriente, Minas Gerais, Loja Regene-
ração Barbacenense, Professor Geraldo Ribeiro da 
Fonseca, Dr. Mauro Junor, Venerável Mestre da Loja 
Maçônica Regeneração Barbacenense, na oportunida-
de representando todas as demais lojas maçônicas de 
Barbacena, convidamos também Wiliam Campos Nico-
lau, Venerável Mestre da Loja Maçônica Luz das Ver-
tentes, homenageada da noite. Agradece e registrou 
também a presença dos DeMolays e das Filhas de Jó, 
bem como Luiz Fernando de Lima, Venerável Mestre 
da Loja Cavaleiros da Inconfidência, Luiz Antônio Gui-
marães, representando a Loja Maçônica Epaminondas 
Souza Costa, Eduardo de Lelis Prenassi, mestre de 
cerimônias da Loja Maçônica Cavaleiros da Inconfidên-
cia, Alberto Pereira Veiga, membro da Loja Maçônica 
Luz das Vertentes. Passo a palavra ao Senhor Presi-
dente, vereador Ilson Guilherme de Sá. para a abertu-
ra oficial da sessão. Com a palavra o Sr. Presidente 
disse: “senhoras e senhores boa noite! sejam todos 
muito bem vindos. É um prazer recebê-los em nossa 
sessão solene. Solicito que fiquemos de pé por genti-
leza. Sob a proteção de Deus e, em nome do povo de 
Barbacena, declaro aberta a presente sessão solene. 
Convido o vereador Nilton César de Almeida para a 
leitura de um versículo bíblico: “A minha alma espera 
somente em Deus; dele vem a minha salvação. Só ele 
é a minha rocha e a minha salvação; é a minha defe-
sa; não serei grandemente abalado.” (Salmos 62:1,2) 
Solicito a todos permanecerem de pé para que possa-
mos ouvir o hino nacional, executado pela Banda de 
Música do 9º Batalhão de Polícia Militar. Na sequência, 
o hino da Maçonaria. Em seguida, o Mestre de Cerimô-
nias convidou o Sr. Presidente da Câmara, vereador 
Ilson Guilherme de Sá a se posicionar no dispositivo de 
destaque. Solicito ao vereador Nilton César de Almeida 
para ocupar a cadeira da presidência. Convido o vere-
ador Amarílio Augusto de Andrade, autor do projeto 
de lei que enseja essa homenagem, a se posicionar no 
dispositivo de destaque. Convido o venerável mestre 
da Loja Maçônica Luz das Vertentes, Wiliam Campos 
Nicolau, a se posicionar no dispositivo de destaque 
para receber a placa comemorativa do evento. Solicito 
à Secretaria da Casa encaminhar a placa que será en-
tregue pelo vereador Amarílio Andrade. O mestre de 
cerimônias aproveitou ainda para registrar o recebi-
mento das correspondências de cumprimentos relati-
vas à cerimônia de hoje e retornou a palavra ao Sr. 
Presidente que convidou a ocupar a tribuna da Câma-
ra o orador oficial da noite, vereador José Newton de 
Faria. Com a palavra o vereador José Newton fez o 
seguinte pronunciamento que segue na íntegra da ata 
original. Dando seguimento à solenidade, o Sr. Presi-
dente convidou a fazer uso da palavra o representante 
do Partido Rede Sustentabilidade, vereador Odair Fer-
reira que cumprimentou a todas as autoridades e de-
mais presentes e disse que observou o pronunciamen-
to do vereador José Newton e comentou que ele já 
não mais o mesmo do início do mandato, já é mais 
equilibrado. E está dizendo isso até mesmo pelos ob-
jetivos maçons que ele segue, os objetivos maçons e 
intelectuais. Lembrou que os ensinamentos maçons 
sugerem que as pessoas devem sempre buscar os de-
veres de levar o conhecimento e solidariedade entre 
as próprias pessoas e para Deus. E pede que se tenha 
sempre o equilíbrio entre corpo e mente. Ressaltou 
que as pessoas hoje vivem em imensos conglomera-
dos em que se deparam com famílias desfeitas, espe-
cialmente pelo problema das drogas, o que em vários 
casos é por falta de Deus, independente da crença. E 
as pessoas estão muito materialistas justamente pela 
falta do equilíbrio, porque para a felicidade é preciso 
muito pouco. E por isso, ele presta essa homenagem 
aos maços, que muitas vezes se perguntam em seu 
íntimo o porque de o serem. E chegam a conclusão de 
que o segredo da felicidade é o amor ao próximo. E é 

esse amor ao próximo que é a magnitude de cada um 
da maçonaria. Prosseguindo, o Sr. Presidente convidou 
a falar em nome da Augusta e respeitável Loja Maçô-
nica Luz das Vertentes, Wiliam Campos Nicolau, que 
cumprimentou a todos, especialmente autoridades e 
convidados maçons. Agradeceu a homenagem recebi-
da pela loja e disse que a data do dia do maçom é 
muito importante. E ressaltou que após as falas dos 
vereadores ele acabou ficando sem ter muito o que 
dizer. Mas destacou que nesse ano a Augusta e Bene-
mérita Loja Maçônica Luz das Vertentes completou 35 
anos de fundação e têm muito orgulho das conquistas 
e sementes plantadas na cidade de Barbacena. Nesses 
anos realizaram muitos projetos, algumas derrotas, 
mas também vitórias, Porém, gostaria de destacar 
dentre essas vitórias a construção de três entidades 
paramaçônicas de grande valia na cidade: A Fraterni-
dade Feminina Luz das Vertentes, que é composta 
principalmente por esposas e mães de maçons e hoje 
é presidida por sua esposa, Vanessa Loschi Bertolin. O 
Betel Luz das Vertentes da Ordem Internacional das 
Filhas de Jó, fundado em 01/09/1996 e que é compos-
to por meninas de 10 a 20 anos, regido pela Honorável 
Rainha Geovana Bertolin Stelmo da Silva. O Capítulo 
DeMolay Luz das Vertentes, também fundado em 
20/05/1997, composto por meninos de 11 a 21 anos, 
que hoje tem como Mestre Conselheiro O Rômulo To-
nussi Gonzaga. E com essas duas entidades ajudam 
na construção de valores da família, responsabilidades 
e lideranças, tornando esses jovens referências em 
seus convívios. Todas essas entidades realizam ainda 
atividades filantrópicas na cidade, muitas vezes desco-
nhecidas pela sociedade, ajudando escolas, asilos, 
entidades de amparo a enfermos e hospitais, sempre 
dentro da descrição maçônica. Ultimamente, a maço-
naria vem sendo cobrada sobre a situação em que o 
país se encontra. Mas como é sabido e foi mencionado 
a Maçonaria foi responsável pela Inconfidência Minei-
ra, pela Independência do Brasil e pela Proclamação 
da República. Hoje, vivemos outro momento ímpar em 
que a violência toma conta de tudo, por causa de dro-
gas, bens materiais fúteis, as famílias já não têm mais 
o seu valor e o respeito já não é mais importante. E a 
nossa pátria amada já não importa mais a todos. E 
diante de tudo isso, os maços sempre se preocupam 
em praticar o que é certo, porque o certo continua 
sempre sendo o certo, mesmo que tudo esteja sendo 
feito errado. Lembrou que a maçonaria continua vigi-
lante e que em Minas Gerais há um grande projeto 
sendo realizando pelo Grande Oriente de Minas Gerais, 
ao qual a Loja Luz das Vertentes pertence, e estão 
acompanhando os políticos, os gestores, os cidadãos. 
Porque o Brasil está sim buscando em nunca mais in-
correr em corrupção sem uma punição efetiva, e a 
partir daí haverá o maior controle da violência, as fa-
mílias terão o valor que merecem, o respeito será a 
base de todo o relacionamento interpessoal, assim 
como é difundido pela maçonaria e ensinado dentro 
das famílias maçônicas. E dessa forma teremos uma 
pátria amada novamente, com orgulho do que faze-
mos e de onde vivemos. E acredita que terão todo o 
apoio do Supremo Arquiteto do Universo para que isso 
aconteça. E finalizou agradecendo a homenagem e o 
tempo concedido à maçonaria. Nada mais havendo a 
tratar, o Sr. Presidente agradeceu a todos e à Banda de 
Música do 9º Batalhão da Polícia Militar e decretou o 
encerramento da presente sessão. Eu, Danielle de 
Paula Almeida Duarte, redatora de Atas, lavrei a pre-
sente ata que após lida e aprovada será devidamente 
assinada pelos Sr. Presidente. Presidente: Vereador 
Ilson Guilherme de Sá.

RESUMO DA ATA 046/2018 - 042ª Sessão Ordinária – 
21.08.18 – 2º Período – 2º Ano da Legislatura. Presi-
dente: Vereador Ilson Guilherme de Sá. Secretária: 
Vereadora Joanna Bias Fortes Carneiro. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h30. “Eis 
que tudo isto viram os meus olhos, e os meus ouvidos 
o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, também 
eu o sei; não vos sou inferior. Mas eu falarei ao Todo
-Poderoso, e quero defender-me perante Deus.” (Jó 
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13:1-3) I - Leitura e Discussão das Atas: - Ata 
037/2018 – Aprovada por unanimidade. - Ata de Audi-
ência Pública do 1º Quadrimestre de 2018 – Aprovada 
por unanimidade. II – Leitura da Correspondência e 
Comunicações: - Atestado Médico – Gabinete da Vere-
adora Joanna Bias Fortes – Justificando ausência na 
reunião ordinária do dia 16.08. - Ofício nº. 057/18 – 
Gabinete do Vereador Edson Rezende Morais – Justifi-
cando ausência nas reuniões dos dias 07 e 09, por 
estar participando de um Congresso Médico. - Ofício 
nº. 178/18 – Rodrigo Rodrigues dos Santos – Gerente 
da Glico/Deres/Af – comunicando que o BNDS efetuou 
no dia 08.07, recurso financeiros para o município de 
Barbacena no âmbito do(s) contratos(s) nºs. 
64067322, no valor de 327.638,80. - Ofício nº. 
1534/18 – Supremo Tribunal Federal, Secretaria Judi-
ciária, central do Cidadão – informando o encaminha-
do do Requerimento nº. 097/18 – moção repúdio de 
autoria todos vereadores para a Ministra Rosa Weber 
-  contra as razões da ADPF 442. - Convite da Câmara 
Municipal de Carandaí – Convidando vereadores e fun-
cionários para Escola do Legislativo com o tema Trans-
parência Pública – no dia 23 de agosto das 14:00 às 
l8:00h – na sede da referida câmara Rua Dr. Rubem 
Amado, 217 , Bairro Nossa Senhora do Rosário, confir-
mar presença até dia 10/08 – cópia para todos verea-
dores. - BALANCETE DE DESPESAS DO MÊS DE JU-
NHO Câmara Municipal de Barbacena. - BALANCETE 
DE DESPESAS DO MÊS DE JULHO Câmara Municipal 
de Barbacena. - Comunicado Ministério da Educação 
– Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
nº. 64376 de 19.07.18, liberações de recurso financei-
ros para alimentação escolar para o Eja; Ensino Fun-
damenta; pré-escola; Quilombola; AEE e Creche no 
município de Barbacena. - Ofício nº. 248/18 – Empre-
sa Brasileira de Correios e Telégrafos - comunicando 
os convênios nºs. 15418 e 16818, com o município de 
Barbacena, com inicio de vigência em 02/06 e 
01/07/18, para operação de Agência de Correios Co-
munitária – AGC, nas localidades de Costas da Manti-
queira e Ponte do Cosme. III- Apresentação de Propo-
sições: - Do vereador José Jorge: - Indicação nº 
466/2018 – Solicita que a presente proposição seja 
encaminhada ao Chefe do Executivo para que encami-
nhe a esta Casa mensagem acompanhada de projeto 
de lei propondo que a via denominada “05”, localizada 
em Pinheiro Grosso, venha a ser denominada de Rua 
Miguel Rodrigues de Figueiredo; - Indicação nº 
467/2018 – Solicita a colocação de três postes de ilu-
minação na Rua Everaldo Emídio, após o nº 110, no 
bairro do Campo; - Indicação nº 470/2018 – Solicita 
ao Sr. Prefeito que encaminhe a esta Casa, mensagem 
acompanhada e projeto de lei que nomeie a rua “06”, 
loteamento Campo Belo, Monte Mário, como Rua Se-
bastião da Silva; - Indicação nº 485/2018 – Solicita ao 
Sr. Prefeito que encaminhe a esta Casa, mensagem 
acompanhada e projeto de lei, propondo que a via 
denominada como Beco nº 04, Nossa Senhora Apare-
cida, venha a ser denominado de Beco Wallace Eduar-
do Rocha santos; - Indicação nº 520/2018 – Solicita 
ao Sr. Prefeito que encaminhe a esta Casa, mensagem 
acompanhada e projeto de lei instituindo a Bolsa Atle-
ta no âmbito do município de Barbacena. - Do verea-
dor Odair Ferreira: - Requerimento nº 105/2018 – Re-
quer um voto de aplauso ao senhor Euclides Louren 
Rodrigues; - Requerimento nº 106/2018 – Requer um 
voto de aplauso ao senhor Ary Clemente Matheus; - 
Requerimento nº 107/2018 – Requer um voto de 
aplauso ao senhor Eduardo Francisco do Carmo Filho. 
- Do vereador Amarílio Andrade: - Requerimento nº 
109/2018 – Requer um voto de congratulações ao ad-
vogado Luciano Alencar da Cunha, pela sua defesa 
junto à Ministra Rosa Weber do Supremo Tribuna Fe-
deral, contra a legalização do aborto; - Requerimento 
nº 110/2018 – Requer um voto de congratulações a 
Márcia Fátima de Paula pelos relevantes serviços pres-
tados na área da saúde em Barbacena; Indicação nº 
508/2018 – Solicita a ampliação do reservatório de 
água da comunidade de Ponte do Cosme e Vila Sofia; 
-  Indicação nº 507/2018 – Solicita o religamento da 
iluminação da cúpula e do adro da Basílica de São José 
Operário; -  Indicação nº 525/2018 – Solicita extensão 

de rede elétrica com 3 postes na Rua Sebastião de 
Paiva em Correia de Almeida; -  Indicação nº 529/2018 
– Solicita colocação de meio fio na Rua José Campos 
Júnior, com Rua José Anselmo de Oliveira, Grogotó. 
Com a palavra como líder o vereador Amarílio fez pro-
nunciamento que segue na íntegra da ata original. - 
Do vereador Milton Roman: - Indicação nº 514/2018 
– Solicita a manutenção com capina e limpeza na Rua 
João Simão, Grogotó; - Indicação nº 515/2018 – Soli-
cita a construção de uma rede de esgoto na Travessa 
Eduardo Coelho da Silva, Santo Antônio; - Indicação 
nº 517/2018 – Solicita ao SAS a construção de uma 
rede de esgoto na Travessa Eduardo Coelho na da Sil-
va, Santo Antônio. O vereador Milton Roman fez uso 
da palavra pela ordem. - Do vereador Edson Rezende: 
- Indicação nº 395/2018 – Solicita operação tapa bu-
racos na Rua Jacob Hertel, Santa Tereza II; - Indica-
ção nº 396/2018 – Solicita recapeamento asfáltico ou 
operação tapa buracos na Rua Mozart Bueno, bairro 
Guarani; - Indicação nº 397/2018 – Solicita melhorias 
na sinalização do solo no cruzamento da Rua Dr. Os-
valdo Fortini, com a rua Ferreira Guimarães e Rua Es-
pírito Santo, São José;  - Indicação nº 495/2018 – So-
licita recapeamento asfáltico nas Ruas Neca Tavares e 
Dr. Diaulas Abreu, Diniz II; - Indicação nº 496/2018 – 
Solicita recapeamento asfáltico na Rua Gonçalves Ra-
mos, Santa Efigênia; - Indicação nº 497/2018 – Solici-
ta recapeamento asfáltico ou operação tapa buracos 
na Rua João Paulo II, Nossa Senhora Aparecida. O 
vereador Edson Rezende fez uso da palavra pela or-
dem. - Do vereador Thiago Martins: - Indicação 
nº526/2018 – Solicita a colocação de braços de ilumi-
nação pública e pavimentação asfáltica na Rua Vicente 
Carneiro, Grogotó. O vereador Thiago Martins fez uso 
da palavra pela ordem. - Do vereador José Antônio: - 
Indicação nº 454/2018 – Solicita operação tapa bura-
cos na Rua Nossa Senhora dos Remédios, São Pedro; 
- Indicação nº 455/2018 – Solicita operação tapa bu-
racos na Rua Geraldo Andrade Rezende, Santa Efigê-
nia; - Indicação nº 493/2018 – Solicita operação tapa 
buracos na Rua Santa Luisa, Santa Efigênia; - Indica-
ção nº 494/2018 – Solicita nivelamento de pavimenta-
ção e o calçamento da Rua Maria José de Miranda, São 
Pedro; - Indicação nº 505/2018 – Solicita poda da ár-
vore localizada na Praça Álvares Cabral, São José. - Da 
vereadora Vânia Castro: - Requerimento nº 096/2018 
– Requer ao Sr. Prefeito, que preste, no prazo de 15 
dias, informações sobre os assuntos abaixo relaciona-
dos; - Requerimento nº 108/2018 – Requer ao Sr. Pre-
feito, que elabore Plano Diretor Municipal e apresente 
proposta à Câmara Municipal, em face da defasagem 
e o descumprimento da periodicidade de refazê-lo na 
forma do Estatuto das Cidades; - Indicação nº 
476/2018 – Solicita recuperação do bueiro na esquina 
da Rua Maestro Francisco Manoel da Silva, Campo; - 
Indicação nº 489/2018 – Solicita recuperação do buei-
ro na esquina da Rua Jacira Catarina Bageto dos San-
tos, Grogotó; - Do vereador Ewerton Horta: - Indicação 
nº 521/2018 – Solicita cobertura dos buracos existen-
tes na Rua Neca Tavares, Diniz II; - Indicação nº 
522/2018 – Solicita instalação de aberturas para dre-
nagem de água na Avenida Zezinho Bonifácio, Nova 
Cidade; - Indicação nº 523/2018 – Solicita cobertura 
dos buracos existentes na Rua Lavras, Nova Cidade; - 
Indicação nº 531/2018 – Solicita calçamento/asfalta-
mento da Rua Benjamin Paulo Curi, Grogotó. - Palavra 
do Senhor Edval Machado  Presidente do Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais de acordo com o Re-
querimento nº. 131/18 – Ver. José Jorge Emídio Nesse 
momento, o Sr. Presidente solicitou aos vereadores 
Ewerton Horta e Milton Roman que recebessem o Pre-
sidente do Sindicato dos Servidores Públicos Munici-
pais que irá fazer uso da palavra conforme requeri-
mento nº 131/2018 de autoria do vereador José Jorge 
Emídio. Com a palavra o Presidente do Sindicato, Sr. 
Edivaldo, fez o seguinte pronunciamento que segue na 
íntegra da ata original. PROJETO PROTOCOLADO NA 
CASA - Proj. Decreto Legislativo nº. 007/18 – Concede 
Título de Cidadão Honorário de Barbacena ao Empre-
sário Cláudio Capanema Lopes Gouvêa e dá outras 
providências. – Aut. Ver. Odair José Ferreira. SEGUN-
DA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h33 Dis-

cussão e Votação de Projetos O vereador Odair Ferrei-
ra fez uso da palavra como líder. O Sr. Presidente, 
nesse momento, explicou que grande parte dos pro-
blemas enfrentados pela população hoje, no país, é 
culpa dos gestores que não souberam administrar os 
recursos e citou o exemplo dos gastos para implanta-
ção da iluminação no Trevo da cidade e até o momen-
to não entrou em funcionamento. E parabenizou o 
Presidente do Sindicato dos Servidores pela preocupa-
ção em resolver os problemas do SIMPAS e sabe do 
seu desempenho em solucioná-los. O vereador Carlos 
Du fez uso da palavra pela ordem. SEGUNDA DISCUS-
SÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA Proj. Lei nº. 
075/17 – Dispõe sobre a organização do Sistema Mu-
nicipal de Defesa do Consumidor – SMDC, institui o 
Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumi-
dor – CONDECON, O Fundo Municipal de Proteção e 
Defesa do Consumidor - FMDC e dá outras providên-
cias – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 05.08.18 
O vereador Edson Rezende fez uso da palavra pela 
ordem. Nesse momento, o Sr. Presidente suspendeu a 
reunião para que os vereadores pudessem deliberar. 
Sessão suspensa às 21h02. Sessão reaberta às 21h05. 
*Votar emenda de fls. 17 de autoria do Vereador Ed-
son Rezende Morais. APROVADA PELA UNANIMIDADE 
DOS PRESENTES. *Votar emenda de fls. 19 de autoria 
do Vereador Edson Rezende Morais. APROVADA PELA 
UNANIMIDADE DOS PRESENTES. *Votar emenda de 
fls. 21 de autoria do Vereador Edson Rezende Morais. 
APROVADA PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. 
*Votar emenda de fls. 23 de autoria do Vereador Ed-
son Rezende Morais. APROVADA PELA UNANIMIDADE 
DOS PRESENTES. *Votar emenda de fls. 27 de autoria 
do Vereador Edson Rezende Morais. APROVADA PELA 
UNANIMIDADE DOS PRESENTES. *Votar emenda de 
fls. 29 de autoria do Vereador Edson Rezende Morais. 
APROVADA PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. 
*Votar emenda de fls. 31 de autoria do Vereador Ed-
son Rezende Morais. APROVADA PELA UNANIMIDADE 
DOS PRESENTES. *Votar emenda de fls. 33 de autoria 
do Vereador Edson Rezende Morais. APROVADA PELA 
UNANIMIDADE DOS PRESENTES. *Votar emenda de 
fls. 36 de autoria do Vereador Edson Rezende Morais. 
APROVADA PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. 
*Votar emenda de fls. 39 de autoria do Vereador Ed-
son Rezende Morais. RETIRADA DE PAUTA PELO AU-
TOR. *Votar emenda de fls. 42 de autoria do Vereador 
Edson Rezende Morais. APROVADA PELA UNANIMIDA-
DE DOS PRESENTES. *Votar emenda de fls. 45 de au-
toria do Vereador Edson Rezende Morais. APROVADA 
PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. *Votar emen-
da de fls. 46 de autoria do Vereador Milton Roman. 
APROVADA PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. 
Encerrada a votação das emendas o Proj. Lei nº. 
075/17 já com as emendas foi colocado em votação e 
foi APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES. 
Com a palavra para justificativa de voto o vereador 
Edson Rezende agradeceu a aprovação do projeto e 
acredita que os consumidores ganharão muito com 
sua implantação e do conselho. Com a palavra para 
justificativa de voto o vereador Milton Roman lembrou 
que conforme acordado anteriormente, aquilo que for 
vetado pelo Executivo ele acompanhará o veto. Mas 
ao que tudo indica, somente uma emenda será vetada 
pelo Prefeito e o vereador já sabe o que é. Espera, 
contudo, que não haja outros vetos. Com a palavra 
novamente, o vereador Edson disse que a emenda ci-
tada ele já pediu para arquivar e que ela não deixaria 
o projeto tão bom. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
– REGIME DE URGÊNCIA Proj. Lei nº. 076/17 – Dispõe 
sobre os requisitos para provimento e o percentual 
mínimo de cargos em comissão a serem preenchidos 
por meio de recrutamento limitado no âmbito do Po-
der Executivo e dá outras providências. – Aut. Execu-
tivo - PRAZO VENCE EM 23.08.18. APROVADO PELA 
UNANIMIDADE DOS PRESENTES. VETOS - DISCUS-
SÃO E VOTAÇÃO ÚNICA Veto Total Proj. Lei nº. 
041/2017 – Dispõe sobre a aplicação de novo símbolo 
que representa a pessoa idosa em placas utilizadas em 
espaços públicos do município de Barbacena e dá ou-
tras providências. – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO 
EM 16.08.18. *Voto contrário da comissão especial A 
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vereadora Joanna Bias Fortes fez uso da palavra para 
discutir. O vereador Milton Roman fez uso da palavra 
para discutir. O vereador Edson Rezende fez uso da 
palavra para discutir. Encerrada a discussão foi solici-
tada vista pelo vereador Amarílio Andrade. VISTA 
CONCEDIDA AO VEREADOR AMARÍLIO ANDRADE. Es-
tando o projeto com prazo vencido, ante o pedido de 
vista e cumprindo o que determina o Regimento Inter-
no, o Senhor Presidente declarou o encerramento da 
presente sessão às 21h15. Eu, Danielle de Paula Al-
meida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi-
dente e pelo Senhor Secretário. Presidente: Vereador 
Ilson Guilherme de Sá. Secretária: Vereadora Joanna 
Bias Fortes Carneiro.

CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAÚDE - CMS

Presidente: Otávio Augusto Ramos Vieira

CONSELHOS MUNICIPAIS

ATAS
ATA nº 540 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
BARBACENA - 15/10/2018 - Ata número quinhentos 
e quarenta do Conselho Municipal de Saúde de Bar-
bacena. Ao décimo quinto dia do mês de outubro de 
dois mil e dezoito, no auditório do prédio onde funcio-
na a sede do Conselho Municipal de Saúde, 2º piso, 
situado na Praça Conde de Prados s/n, centro, teve 
início a Reunião ORDINÁRIA do Conselho Municipal 
de Saúde de Barbacena. Às dezenove horas Carmen, 
declarou aberta a sessão que contou com a presença 
dos Conselheiros conforme consta no livro próprio de 
assinaturas das reuniões ordinárias e extraordinárias 
do Conselho.  Justificaram ausência: Hilda Maluf Cal-
das Nalon. Foi lida e votada a ATA S/N DA AUDIÊNCIA 
PÚBLICA RELATÓRIO DETALHADO QUADRIMESTRAL 
1º QUADRIMESTRE 2018 E FOI APROVADA POR 
DEZESSEIS VOTOS A FAVOR E DUAS ABSTENÇÕES. 
Foi lida e votada a ATA Nº 539 E APROVADA POR 
DEZESSEIS VOTOS A FAVOR E DUAS ABSTENÇÕES 
SEM RESSALVA. Foi colocada em votação a inclusão 
de pauta Plano de Contingência 2019 e foi aprovada 
por unanimidade. Carmen informou sobre o Curso de 
Qualificação para Conselheiros e Conselheiras da Es-
cola de Saúde Pública de Minas Gerais - ESP/MG, que 
ocorrerá em novembro na Superintendência Regional 
de Saúde. Apresentou os casos de Ouvidoria e infor-
mou que irá compor uma apresentação sobre o Rela-
tório do Tribunal de Contas da União - TCU referente 
ao Conselho. A Comissão Eleitoral informou sobre a 
publicação do Edital de Convocação no Diário Oficial 
do Município no dia 04 de outubro e que também foi 
encaminhado via e-mail para todos os conselheiros. 
Informou que o pleito ocorrerá na reunião do Con-
selho do dia 05 de novembro e que as inscrições das 
Chapas encerram dia 23 de outubro, conforme cons-
ta no edital. Na sequência, Carmen passou a palavra 
para a Subsecretária de Promoção e Ações em Saúde 
Rosiany Araújo de Paula apresentar o Plano de Contin-
gência 2019. Informou que o Plano de Contingência é 
para quando ocorre epidemia. Com o objetivo geral de 
evitar a ocorrência de óbitos, o Plano de Contingência 
apresenta objetivos específicos para o enfrentamento 
das doenças transmitidas pelo Aedes e fases de inter-
venções com ações planejadas para cada situação.  A 
distribuição de Insumos estratégicos ocorre de acordo 
com os critérios estabelecidos pela Secretaria Estadu-
al de Saúde - SES-MG. Houve uma ampla discussão 
sobre o tema em plenária. Colocado em votação FOI 
APROVADO POR DEZOITO VOTOS A FAVOR O PLA-
NO MUNICIPAL DE CONTIGÊNCIA DOENÇAS TRANS-
MINITAS PELO AEDES 2018-2019. Carmen relatou 
a presença do grupo de palhaços junto à Equipe de 
combate a Dengue que está tendo resultados muito 
positivos e aceitação da população. Sr. Vanderley falou 
sobre o envolvimento que os Conselheiros de Saúde 
devem ter com o conselho e fez várias considerações 

referentes à eleição da Mesa Diretora que ocorrerá no 
próximo mês. Em seguida, a Comissão Eleitoral colo-
cou em votação e foi aprovado por unanimidade que 
cada membro deverá assinar, no ato da inscrição, a 
ficha de inscrição da chapa da qual faz parte. Foi ques-
tionado sobre a situação do hospital Ibiapaba e Waldir 
informou que a Hemodinâmica irá cumprir os sessen-
ta atendimentos que estão no Teto e que o restante 
não sabe como vão fazer. Ressaltou que o hospital foi 
punido por ser eficiente. Sr. Vanderley falou que to-
dos são corresponsáveis. Nada mais havendo a tratar, 
Carmen agradeceu a presença de todos. SUGESTÃO 
DE PAUTA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: 1) Eleição da 
Mesa Diretora ou Comissão Executiva 2018/2020. Eu, 
Simone Silveira Discacciati, Agente Administrativo do 
CMS, redigi a presente ata. Barbacena, 16 de outubro 
de dois mil e dezoito.

ATA da Audiência Pública - Relatório Detalhado Qua-
drimestral 2º Quadrimestre/2018 - 26/09/2018 - Ata 
sem número do Conselho Municipal de Saúde de Bar-
bacena. Ao vigésimo sexto dia do mês de setembro de 
dois mil e dezoito, às dezessete horas na Câmara Mu-
nicipal de Barbacena, Avenida dos Andradas, 112, 
centro, teve início Apresentação do Relatório Detalha-
do Quadrimestral - 2º Quadrimestre/2018 pelo Secre-
tário Municipal de Saúde e Programas Sociais Dr. José 
Orleans da Costa para apreciação, participação e apro-
vação da maioria dos Conselheiros na presença dos 
Vereadores Odair José Ferreira e Amarílio Andrade da 
Câmara Municipal de Barbacena. Justificaram ausên-
cia: Carmen Lúcia Werneck, Hendryws Rosberg Pedro-
za Cimino e Vicente Rosa. Os vereadores Carlos Du e 
Edson Rezende também justificaram ausência. Dr. Or-
leans iniciou dizendo que o que ele promete e pactua 
é cumprido. Discorreu sobre Receitas e Despesas e 
ressaltou que receberam 64% do recurso dos quais 
foram gastos sessenta e quadro mil reais. Informou 
que o governo federal está reduzindo recurso. Que o 
Estado deve ao Hospital Ibiapaba um milhão, quinhen-
tos e noventa e um mil e cento e noventa e seis reais 
(R$ 1.591.196,00). Informou que, devido ao atraso, o 
hospital não está pagando os fornecedores, e o forne-
cimento de material foi interrompido até que sejam 
quitadas as faturas anteriores. Apresentou quadro 
comparativo de Despesa executada e Receita arreca-
dada, Receitas de Impostos e Transferências Constitu-
cionais e Legais, Disponibilidade Financeira, Restos a 
Pagar inscritos até 2017 (ressaltou que Barbacena é a 
segunda cidade que menos investe com recurso pró-
prio na saúde). DÉBITO DO TESOURO ESTADUAL 
COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: trinta e cinco 
milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, duzentos e 
sessenta reais e vinte e sete centavos (R$ 
35.567.260,27). GRÁFICOS: ▪ Aplicação em ASPS (in-
formou que a União reduz o teto MAC todos os me-
ses); RECURSOS HUMANOS - Apresentou PLANILHA 
DE SERVIDORES e do VALOR FINANCEIRO DAS FO-
LHAS: SAÚDE - CONTRATADOS: 414 (quatrocentos e 
quatorze); EFETIVOS: 462 (quatrocentos e sessenta e 
dois): COMISSIONADOS: 21 (vinte e um). TOTAL de 
SERVIDORES: 897 (oitocentos e noventa e sete). 
PROGRAMAS SOCIAIS- ▪ Blocos de Financiamento, ▪ 
Proteção social Básica, ▪ Proteção Social Especial de 
Média e Alta Complexidade; ▪ Serviço de Acolhimento 
Institucional; ▪ Bolsa Família; ▪ SUAS-IGDSUAS; CRAS, 
▪ Casa de Passagem; ▪ CREAS e Habitação. AÇÕES 
REALIZADAS: ▪PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - 
CRIANÇA FELIZ (Barbacena foi um dos primeiros mu-
nicípios mineiros a aderir ao programa que vem se 
desenvolvendo de forma efetiva e de grande adesão 
por parte da população assistida); ▪ Processo de IM-
PLANTAÇÃO DO COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA 
CRIANÇA FELIZ; ▪RECADASTRAMENTO BPC - NA ES-
COLA (O município de Barbacena desde 2014 não re-
alizava o preenchimento dos questionários do BPC na 
Escola). Conclusão: janeiro de 2018; ▪RECADASTRA-
MENTO BPC - IDOSOS E DEFICIENTES (Contratação 
pelo período de 06 meses, com 13 entrevistadores que 
realizarão 1.700 entrevistas nas residências até se-
tembro de 2018); ▪IMPLANTAÇÃO DA OFERTA DE 
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM ILPI 

PARA IDOSOS (oferta de 13 leitos através de parceria 
com a Associação São Miguel Arcanjo. Desde 2015 
não havia repasse per capta para acolhimento de ido-
sos em instituição de longa permanência); ▪ IMPLAN-
TAÇÃO DE OFICINAS DE CULTURA E ARTE NOS CRAS 
(apresentação do grupo franco-brasileiro Cao Laru re-
alizou apresentações nos Centros de Referência de 
Assistência Social (CRAS) nos bairros Nova Cidade e 
São Pedro ofertando às crianças, adolescentes e famí-
lias as variadas formas de expressão da cultura brasi-
leira); ▪ REALIZAÇÃO DA 10ª SEMANA DE COMBATE 
AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES (em conjunto com CREAS, Conselho 
Tutelar e CMDCA através de palestras, debates e da 
Campanha Municipal permanente de combate à explo-
ração sexual de crianças e adolescentes); ▪ REALIZA-
ÇÃO DO 1º FÓRUM MUNICIPAL SOBRE A POPULAÇÃO 
DE RUA (em conjunto com o Consultório na Rua e o 
Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS); ▪IM-
PLANTAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIAL 
(aprovada pelo Conselho Municipal de Assistência So-
cial - CMAS); ▪ REORDENAMENTO DA CASA DE PASSA-
GEM (implantação do Núcleo do Cidadão em Situação 
de Rua para atender a população em situação de rua 
contando com atuação conjunta dos equipamentos: 
CREAS, Equipe de Alta Complexidade, Consultório na 
Rua e CAPS); ▪ INÍCIO  DO PROCESSO DE IMPLANTA-
ÇÃO DO CRAS SANTA MARIA (para execução do PAIF 
e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vín-
culos – SCFV  prestado de forma direta para atendi-
mento da população dos Bairros: Santa Maria, Nove 
de Março, João Paulo II, Floresta, Nossa Senhora Apa-
recida, Grogotó, São Francisco e Santa Luzia - previ-
são do início das atividades: 2º semestre de 2018/ 
aguardando o reparo do muro da Escola Municipal 
Tony Marcos); ▪ PLANO DE AÇÃO PARA COFINANCIA-
MENTO DO GOVERNO FEDERAL (aprovado pelo Conse-
lho Municipal de Assistência Social - CMAS); ▪ SISTEMA 
DE INFORMAÇÃO E MONITORAMENTO – SIMSUAS(-
questionários semestrais da Execução Financeira do 
Piso Mineiro de Assistência Social Variável e Fixo: apro-
vados pelo Conselho Municipal de Assistência Social - 
CMAS); ▪ OFERTA DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxí-
lio Funeral e Auxílio Alimentação conforme Lei 
Municipal nº 4.826); ▪ REFORMA DO TELHADO DO 
CRAS SÃO PEDRO (atendimento das famílias referen-
ciadas pela Proteção Social Básica); ▪ PROCESSOS LI-
CITATÓRIOS EM ANDAMENTO (acompanhamento e 
efetivação para desenvolvimento das ações da Assis-
tência Social em prol dos cidadãos barbacenenses). 
GRÁFICOS: ▪ Relatório Financeiro; ▪PREVISÃO DE RE-
PASSES: Fundo Nacional de Assistência Social de acor-
do com os Planos de Ação (MDS) 2016, 2017 e 2018; 
▪Projeção de repasses do Tesouro Municipal; ▪Saldo 
conta com superávit de 2017; ▪Relatório de utilização 
de recursos; ▪Relatório de repasses em atraso do Go-
verno Federal e Estadual. SAÚDE: VIGILÂNCIA EM 
SAÚDE: (em Barbacena não foi registrado nenhum 
caso de morte materna em residentes. Foram realiza-
das pela Vigilância Epidemiológica investigação de 
100% das causas de óbitos em mulheres em idade 
fértil de causa desconhecidas.) Principais fatores de 
óbito: Doenças do aparelho Circulatório como principal 
causa de mortes, seguida pelas Neoplasias e as Doen-
ças do Aparelho Respiratório. GRÁFICOS: ▪ Tipos de 
parto; ▪ Saúde da Mulher; ▪ Zoonoses; ▪ Vigilância Am-
biental; ▪ Vigilância em saúde - Destaque para a inci-
dência dos indicadores de violência doméstica/sexual 
e tentativas de autoextermínio através de violência 
auto provocada ou intoxicações exógenas; ▪ Controle 
Populacional de animais - Castração de Cães e Gatos 
ultrapassa a marca de 100 animais em dois meses 
após o início do projeto (Sucesso da parceria da SE-
SAPS com IFET e Protetores dos Animais). ▪Imuniza-
ção PNI - Programa Nacional de Imunização: vacina-
ção básica - cobertura 101,28% (104% de Poliomielite 
e Sarampo); Participação na Campanha de Mobiliza-
ção/MS para vacinar MENINAS de 9 a 14 anos e MENI-
NOS de 11 a 14 anos contra o HPV. A Vacina contra 
Meningite C para meninos e meninas de 11 a 14 anos, 
também estará disponível em todas as Unidades de 
Saúde de Barbacena. ▪Quadro e gráfico de atividades. 



Destaques: ▪ Classificação dos Açougues de Barbace-
na. ATENÇÃO PRIMÁRIA - Atendimentos médicos nas 
UBS visitas domiciliares, testes HIV, Sífilis e Hepatite. 
SAÚDE BUCAL: Gráficos de atendimentos individuais e 
coletivos. ÓRTESE E PRÓTESE - planilha de ações e 
metas anuais. PLANILHAS DOS PROGRAMAS: 1)NASF 
- Núcleo Ampliado de Saúde da Família - Barbacena é 
o único município da Macro a ter cinco equipes NASF. 
2)MELHOR EM CASA (cinco anos de implementação) 
principais acometimentos: ferida infectada/úlceras de 
pressão, sequela AVC e infecção urinária; Assistência 
ao ILPI São Miguel Arcanjo; 3)CONSULTÓRIO DE RUA 
- ATENDIMENTO DE RUA: Destaque: aumento do nú-
mero de pessoas em situação de rua (41% não são de 
Barbacena). Ações: Dia Nacional da Luta da População 
em Situação de Rua, participação na UFSJ com o fun-
dador do Consultório na Rua Dr. Antônio Nery. CEM: 
Planilha de Procedimentos Realizados. Outras ações: 
▪Monitoramento e tratamento em média de 6 pacien-
tes mensais acometidos com  tuberculose e seus con-
tatos; ▪ Implantação do projeto Respire Bem, com 
consultas compartilhadas nas unidades básicas de 
saúde; ▪ Continuidade na instalação do aparelho de 
Raio X estando a mesma em fase de finalização. ▪ Iní-
cio atendimento odontológico em pacientes oncológi-
cos; ▪ Continuidade ao projeto participativo e colabo-
rativo CEM/2018, encontro de médicos nas 
especialidades de dermatologia, ortopedia e otorrino-
laringologia com os médicos das UBS; ▪ Capacitação 
antitabagismo voltada para médicos, farmacêuticos e 
dentistas das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do 
município; ▪ Realização pela Coordenação da Assistên-
cia Farmacêutica da Capacitação de farmacêuticos e 
enfermeiros em auto monitoramento de glicemia capi-
lar na dependências do CEM; ▪ Inauguração da sala de 
Procedimento de Escleroterapia com Espuma para o 
tratamento de varizes no SUS de Barbacena. Sendo já 
chamados 40 pacientes para avaliação dos quais ape-
nas 28 tinham indicação ou condições de tratamento; 
▪ Manutenções diversas nas dependências físicas do 
CEM; ▪ Abertura dos estacionamentos anexos ao CEM; 
▪ Ampliação dos atendimentos prestados com o encer-
ramento das atividades no Centro Agostinho Paolucci. 
CAP: Total de atendimentos em maio e junho: quatro 
mil novecentos e quarenta. Dados excedentes: 400 
mamografias, 08 vasectomias. O Atendimento do SE-
SAPS está todo concentrado no CEM. ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA - Relatório com total de atendimentos 
e medicamentos dispensados. FARMÁCIA BÁSICA MU-
NICIPAL - Gráfico com número de atendimentos e ati-
vidades farmacêuticas. SAÚDE MENTAL - atividades 
realizadas. CAPS i - Centro de Atenção Psicossocial 
Infantojuvenil. Ressaltou que estão terminando a obra 
na Praça da Estação. Capacitação continuada: ▪ “Qua-
lificando processos de trabalho na Rede de Atenção 
Psicossocial: Informação de Procedimentos realizados 
nos CAPS”; ▪ 1º Fórum Municipal sobre a População 
em Situação de Rua; ▪ Roda de conversa com alunos 
da PUC Minas Betim em visita para conhecimento dos 
serviços e das ações de reinserção psicossocial onde 
Barbacena é Referência Internacional; ▪ 1º Torneio de 
Futebol InterCAPS; Apresentação dos serviços e das  
práticas de saúde mental aos alunos da UFVJM - Uni-
versidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri; 
Planilha de Atendimentos e dados de Acolhimentos. 
CEREST - ▪ Tabela do total de atendimentos; ▪ Planilha 

do Plano Plurianual de Ação governamental; PROMA-
VS; ▪ SISPACTO - 100% das metas cumpridas; ▪ Desa-
fios - ampliação da equipe devido ao aumento da de-
manda. ▪ Projetos Internos: 1°) Projeto de Saúde e 
Segurança no Campo. 2º) Projetos de Pesquisas em 
parceria com instituições de ensino: ▪ CÂNCER E TRA-
BALHO ▪ AGROTÓXICO E SAÚDE DO TRABALHADOR ▪ 
SAÚDE MENTAL E TRABALHO ▪ LER/DORT. PLANEJA-
MENTO E REGULAÇÃO ASSISTENCIAL(fonte DATA-
SUS) ressaltou que foram gastos nove milhões de re-
ais em quatro meses sendo oito milhões em Urgência 
e Emergência. GRÁFICOS: 1)QUANTIDADE DE INTER-
NAÇÕES; 2) PRODUÇÃO AMBULATORIAL; 3)PLANI-
LHA DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS/FILA DE ESPE-
RA; 4)PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE; 5) 
CISALV; 6) TFD. AVANÇOS: ▪ Credenciamento de cinco 
laboratórios para exames laboratoriais; ▪ Credencia-
mento de um novo laboratório para realização de exa-
mes citopatológicos; ▪ Contratação de mais um oftal-
mologista cirúrgico para realização das plásticas 
oculares; ▪ Realização de um mutirão de catarata, 
onde foram atendidos 55 pacientes e avaliados 70 pa-
cientes. ▪ Contratação de um cirurgião ginecológico; ▪ 
Contratação de um novo neurologista clínico; ▪ Muti-
rão de ultrassom de mama, onde foram realizados 280 
procedimentos; ▪ Alinhamento do fluxo entre SESAPS e 
promotoria da saúde, com finalidade de otimizar as no-
tificações feitas no Ministério Público; ▪ Abertura de sete 
novos leitos de UTI no Hospital Ibiapaba; ▪ Retorno das 
atividades da Clínica Escola Vera Tamm (UNIPAC) para 
o fornecimento de Órtese e Prótese e reabilitação física; 
▪Contratação de um hematologista;(Ressaltou que a 
situação atual é lamentavelmente péssima e que nunca 
viveu um período tão ruim). OBRAS - ▪ Planilha de 
manutenção das UBS; ▪ Diário de obras: CAPS II e 
CAPS AD III; reformas de UBS e Academias de Saúde. 
CONTRATOS E CONVÊNIOS - planilha de Contratos 
Celebrados - Finalizou apresentando as prioridades 
para 2019: SOCIAL: ▪ Casa da Mulher em parceria com 
a Polícia Civil; ▪ Expansão da Criança Feliz; ▪ Abertura 
do CRAS Santa Maria. SAÚDE: ▪ Reorganizar a Atenção 
Primária para ser mais efetiva e resolutiva; ▪ Implantar 
o CAPS infantil; ▪ Implementar a avaliação dos Açou-
gues de Barbacena; ▪  Continuar com as obras da re-
forma e construção de Academias da saúde e unida-
des básicas de saúde; ▪ Refazer o Código Sanitário da 
cidade e implementar a avaliação dos restaurantes e 
bares; ▪ ampliar leitos para pacientes de AVC; ▪ Iniciar 
o serviço do PACE - Posto Avançado de Coleta Externa 
(sangue); ▪ Concluir a licitação de cinco milhões de 
reais de equipamentos para hospitais e CEM; ▪ Licitar 
equipamentos para UBS; ▪ Implementar serviço 0800 
para orientar as pessoas sobres serviços e situações 
de saúde; ▪ concluir a rede de oncologia incluindo nú-
cleo de prevenção e tratamento (exames, radiotera-
pia, etc.); ▪ manter a cobertura vacinal acima de 95%. 
Ações que já são priorizadas: CRAS, CREAS, Urgência 
e Emergência. Finalizou dizendo que o extrapolamento 
do Hospital Ibiapaba é o grande desafio do momento 
e que a situação atual dos hospitais é de calamidade. 
Waldir fez um relato sobre a gravidade da situação 
que o Hospital Ibiapaba está passando. Disse que des-
de fevereiro de 2017 o hospital não recebe o extra teto 
e está acumulada uma conta de três milhões cento e 
quarenta e um mil e quinhentos e noventa reais.  Dis-
se que o Estado deve ao Hospital Ibiapaba um milhão, 

quinhentos e noventa e um mil e cento e noventa e 
seis reais. Informou que devido a esse atraso, o hos-
pital não está pagando os fornecedores e eles inter-
romperam o fornecimento de material até que sejam 
quitadas as faturas anteriores. Disse que os fornece-
dores só irão fornecer medicamentos até 10 de outu-
bro. Ressaltou que não poderão atender novos casos 
de oncologia.  A representante do Hospital Ibiapaba 
disse que atendem 500 pacientes de oncologia com 
estimativa de mais 40 novos casos. Ressaltou que o 
hospital está chegando ao seu limite. O assunto foi 
amplamente discutido entre os presentes. Os Conse-
lheiros de saúde expressaram novamente sua indigna-
ção devido ao não comparecimento da maioria dos 
vereadores na apresentação do Relatório Quadrimes-
tral e questionaram o porquê da ausência deles em 
uma reunião tão importante. O Vereador Odair José 
disse acreditar que os vereadores irão justificar suas 
ausências e ressaltou que esteve presente em todas 
as apresentações dos Relatórios Quadrimestrais. Pro-
pôs uma reunião com os vereadores no dia seguinte. 
Ficou acordado que farão uma reunião no dia 27 de 
outubro na Câmara Municipal de Barbacena entre os 
Vereadores, a gestão, membros do Conselho Municipal 
de Saúde e representantes do Hospital Ibiapaba para 
buscarem uma solução. Colocado em votação FOI 
APROVADO POR UNANIMIDADE QUE TODOS OS 
CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE ESTEJAM 
PRESENTES NA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA 
NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 18H30 PARA SE 
REUNIREM COM OS VEREADORES. Colocado em vota-
ção FOI APROVADO POR UNANIMIDADE A APRESEN-
TAÇÃO DO RELATÓRIO DETALHADO DO 2º QUADRI-
METRE 2018 COM A RESSALVA DE NÃO ESTAREM 
CUMPRIMDO DOS 15% REFERENTES À SAÚDE.  Ficou 
acordado uma reunião na SESAPS com o gestor e sua 
equipe, os representantes dos hospitais e represen-
tantes do Conselho Municipal de Saúde. Nada mais 
havendo a tratar, Waldir Damasceno, presidente em 
exercício agradeceu a presença de todos. Eu, Simone 
Silveira Discacciati, Agente Administrativo do CMS, re-
digi a presente ata. Barbacena, 15 de outubro de dois 
mil e dezoito.

EXTRATO DE RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO Nº. 512 de 15 de outubro de 2018 – 
ATA Nº. 540. O Plenário do Conselho Municipal de 
Saúde, em sua 540ª Reunião Ordinária, realizada 
em 15 de outubro de 2018, no uso de suas compe-
tências regimentais e atribuições conferidas pela Lei 
8.142 de 28/12/1990, pela Lei Municipal nº 4518 
de 27/11/2013 e pela Resolução n° 453 do CNS de 
10/05/12. Considerando os debates ocorridos no Con-
selho Municipal de Saúde em reunião realizada no dia 
15/10/18 conforme lavrado em ata nº. 540; RESOLVE: 
APROVAR POR UNANIMIDADE O PLANO MUNICIPAL 
DE CONTIGÊNCIA DOENÇAS TRANSMITIDAS PELO 
AEDES 2018-2019. Barbacena, 06 de novembro de 
2018. Otávio Augusto Ramos Vieira - Presidente do 
CMS. Homologo a Resolução nº. 512/18 do Conselho 
Municipal de Saúde, nos termos do art.1º §2º da Lei 
Federal nº. 8142 /90 e do art. 12 da Lei Municipal nº. 
3695/02 e Lei Municipal nº 4518 de 27/11/2013. José 
Orleans da Costa - Secretário de Saúde - SESAPS.
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