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Contagem firma Termo de 
Cooperação com UFMG

Parceria visa desenvolvimento de ações de proteção a crianças e adolescentes

Começará a ser desen-
volvido, no início de 2011, o 
projeto piloto Informação, 
inclusão e solidariedade em 
rede: a formação de lideranças 
informacionais comunitárias. O 
termo de cooperação técnica 
foi assinado nessa quinta-feira 
(16) entre a Prefeitura Munici-
pal de Contagem e a Universi-
dade Federal de Minas Gerais, 
representadas respectivamente 
pela prefeita Marília Campos 
e pelo reitor Clélio Campoli-
na Diniz, durante solenidade 
realizada no Centro Cultural de 
Contagem - Casa Azul.

Contagem se torna, mais 
uma vez, exemplo para todo o 
país com mais esta iniciativa de 
buscar a parceria da Universi-
dade Federal de Minas Gerais 
para desenvolver ações preven-
tivas de proteção a crianças e 
adolescentes, como destacou 
durante o evento a assessora 
do Programa Nacional de Se-
gurança Pública com Cidadania 
e representante do Programa 
Conjunto ONU e Ministério da 
Justiça, Deborah Correia de 
Freitas.

O magnífico reitor da UFMG 
destacou que a universidade 
tem compromissos múltiplos 
e buscar a excelência para 
gerar desenvolvimento e 
distribuir riqueza é uma delas. 
"Contagem também enfrenta 

o desafio da distribuição da 
riqueza. Nós fazemos isso 
ampliando o número de vagas 
para novos universitários, 
oferecendo cursos noturnos, 
abrindo espaço para alunos 
de origem nas classes menos 
favorecidas, dando condição 
de aprovação e permanência 
dessas pessoas na escola. Em 
outras palavras, praticamos a 
inclusão sem deixar de lado o 
mérito. Fazemos isso também 
através de parcerias como esta 
que estamos firmando agora", 
ressaltou.

A prefeita Marília Campos 
lembrou que a sua adminis-
tração, iniciada em 2005, não 
possui uma só marca, mas um 
conjunto delas, com realce 
para o fim da política do favor 

e a adoção de políticas públi-
cas, para em seguida buscar a 
intersetorialidade das mesmas.

 "Estamos vencendo o 
desafio de construir esta 
intersetorialidade, assim como 
estamos transformando a ló-
gica de ocupação dos espaços 
públicos. Antes, os marginais 
ficavam nas ruas e os cidadãos 
de bem presos em casa. Agora, 
a população sai para as ruas, 
para as praças, reduzindo os 
espaços de ação da marginali-
dade", afirmou.

"É um prazer contar com a 
UFMG nesta tarefa, se a uni-
versidade quiser construir aqui 
um de seus anexos, estamos 
de braços abertos numa cidade 
onde valorizamos a receita, 
qualificamos os gastos, somos 

a terceira economia do Estado, 
a segunda maior cidade de Mi-
nas na geração de empregos, 
onde encurtamos a distância 
entre ricos e pobres, buscamos 
mais investimentos e já redu-
zimos em 15% o índice de ho-
micídios de crianças e jovens. 
Enfim, uma cidade melhor para 
se viver", argumenta.

Projeto
O objetivo é implantar o 

projeto piloto de formação de 
lideranças informacionais co-
munitárias na regional Nacional 
a partir da identificação e siste-
matização das redes informais 
e sistemáticas de solidariedade 
e cooperação comunitária.

Espera-se, com isso, identi-
ficar os espaços comunitários 
do município de Contagem 
em que se realizam atividades 
de difusão de informação de 
interesse público; diagnosticar 
a capacidade instalada (insti-
tucional, pessoal, financeira, 
material) dos espaços comu-
nitários voltados à dissemina-
ção pública da informação; 
identificar as lideranças 
comunitárias reais e potenciais 
no âmbito do município que 
possam apoiar a constituição 
uma rede de colaboração 
informacional e qualificar as 
lideranças comunitárias, entre 
outas ações.

Parceria buscará desenvolver ações preventivas 
de proteção a crianças e adolescentes

Praça da Glória - Eldorado | Ronaldo Leandro
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LEI nº 4416, de 17 de dezembro de 2010
Institui o Dia do Conciliador neste Município.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei
Art. 1º Fica instituído o Dia do Conciliador neste Município, a ser comemorado, 
anualmente, no dia 14 de novembro.
Art. 2º Cabe ao Juizado de Conciliação celebrar esta data.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 17 de dezembro de 2010.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

LEI nº 4417, de 17 de dezembro de 2010
Institui o Dia do Conselheiro Tutelar neste Município.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei
Art. 1º Fica instituído o Dia do Conselheiro Tutelar, neste Município, a ser come-
morado, anualmente, no dia 17 de fevereiro.
Art. 2º Cabe a cada Conselho Tutelar a celebração desta data.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 17 de dezembro de 2010.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

LEI nº 4418, de 17 de dezembro de 2010
Institui no Calendário Oficial de Comemorações do Município de Contagem a 
Semana Municipal do Rock.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei
Art. 1º Fica instituída, no Calendário Oficial de Comemorações do Município de 
Contagem, a Semana Municipal do Rock.
§1º A Semana de que trata o caput será comemorada, anualmente, na primeira 
semana do mês de agosto, dentro das festividades do aniversário de Contagem.
§2º Durante as comemorações, serão organizadas exposições e apresentações 
coordenadas pelo órgão de cultura da cidade, contando a história do rock e de 
seus principais representantes.
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 17 de dezembro de 2010.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

DECRETO nº 1497, de 17 de dezembro de 2010
Revoga o Decreto nº 1325, 24 de março de 2010 e o Decreto nº 1413, de 23 de 
agosto de 2010.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e 
considerando a solicitação da Secretaria Municipal de Administração - Ofício OF/
SEAD/GAB Nº 229/2010;
DECRETA:
Art.1o Revogam-se o Decreto nº 1325, 24 de março de 2010 e o Decreto nº 1413, 
de 23 de agosto de 2010.
Art.2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 17 de dezembro de 2010.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem
CARLOS HAMILTON FERREIRA
Secretário Municipal de Administração

DECRETO nº 1498, de 17 de dezembro de 2010
Constitui a Comissão Municipal de Eventos de Contagem e dá outras providências.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e 
considerando o disposto no art. 7º, da Lei Municipal nº 3.454, de 12 de setembro 
de 2001, alterada pela Lei Municipal nº 3.956, de 20 de outubro de 2005;
DECRETA:
Art.1º Fica constituída a Comissão Municipal de Eventos de Contagem.
Art.2º A Comissão Municipal de Eventos de Contagem será composta pelos se-
guintes membros, que atuarão sob a coordenação do primeiro:
I – Representantes do Poder Executivo:
a)  Isnard Monterio Horta;
b)  Dalmy Freitas de Carvalho;
c)  Leonardo Antunes da Conceição.
II – Representante da Câmara de Dirigentes Lojistas de Contagem – CDL: Edilton 
Pires Bispo 
III – Representante da Associação Comercial e Industrial de Contagem – ACIC: 
Amarildo José da Silva 
IV – Representantes do Poder Legislativo:
a)  Adenir José Bravo
b)  Rogério Braz de Almeida
Art.3º Fica a Comissão de que trata o art.1º deste Decreto responsável por avaliar 
e emitir parecer para concessão de Licença Prévia para realização de feiras des-
tinadas a vendas a varejo e/ou atacado de produtos industrializados, de móveis, 
de veículos novos ou usados, de calçados, confecções e congêneres, por pessoas 
físicas ou jurídicas, no Município de Contagem.
Art. 4o A comissão se reunirá após o protocolo do requerimento individual de que 
trata o inciso I do art. 1o da Lei Municipal nº 3.454, de 12 de setembro de 2001, 
para avaliação prévia acerca do referido requerimento.
Parágrafo único. A comissão poderá, a seu critério, avaliar o requerimento de reali-
zação do evento sem a apresentação de toda a documentação constante do inciso 
I do art. 1o da Lei Municipal nº 3.454, de 12 de setembro de 2001, sendo que 
a realização do evento fica condicionada a complementação da documentação 
faltante, num prazo de 10 dias contados da decisão da comissão, salvo o disposto 
pelo art. 4o deste Decreto.
Art. 5o A autorização do Corpo de Bombeiros de que trata a alínea “a” do inciso I 
do art. 1o da Lei Municipal nº 3.454, de 12 de setembro de 2001, será comprova-
da, no ato de requerimento individual de realização do evento, pelo protocolo de 
apresentação, junto ao Corpo de Bombeiros, do projeto de combate a incêndio e 
pânico, ficando a realização da feira condicionada a apresentação, em até um dia 
útil anterior ao início da mesma, do AVCB – Auto de Vistoria Final.
Art. 6o O parecer favorável da Fiscalização de Posturas de que trata a alínea “n” 
do inciso I do art. 1o da Lei Municipal nº 3.454, de 12 de setembro de 2001, será 
comprovado, no ato de requerimento individual de realização da feira, por meio 
da expedição da Consulta Prévia deferida.
Art.7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art.8º Revoga-se o Decreto nº 943, de 29 de maio de 2008.
Palácio do Registro, em Contagem, 17 de dezembro de 2010.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
ISNARD MONTEIRO HORTA
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

ASSINATURA DIGITAL
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Secretaria Municipal 
de Administração

ATOS ADMINISTRATIVOS

ATO DATA EMENTA

9.962 02/12/10
PRORROGA a disponibilidade da Servidora MIRIAM COELHO LOTT, titular do cargo de cargo de provimento efetivo de Técnico Superior em 
Comunicação III, Nível VIII, Grau “I”, matrícula nº. 07445-4, para a Fundação Nacional de Arte – FUNARTE, a partir de 1º (primeiro) de janeiro 
de 2011 a 31 de dezembro de 2011, sem ônus para o Município de Contagem.

9.963 07/12/10
EXONERA do cargo de provimento em comissão de Gerente de Convênios, Nível III, CPC 236, lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, MARIA DAS GRAÇAS SOUZA B, a partir de 1º (primeiro) de dezembro de 2010.

9.964 07/12/10
NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Diretora do Centro Municipal de Educação Infantil – CEMEI - Sapucaias, Nível IV, CPC 
721, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, MARIA DAS GRAÇAS SOUZA B, a partir de 1º (primeiro) de dezembro de 2010.

9.965 07/12/10
NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Gerente de Convênios, Nível III, CPC 236, lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, MARIA SONIA CASALI COELHO, a partir de 06 de dezembro de 2010.

9.966 07/12/10
EXONERA do cargo de provimento em comissão de Diretor de Apoio Técnico, Nível VI, CPC 508, lotado na Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos, CARLOS ROBERTO DE ANDRADE JUNIOR, a partir de 1º (primeiro) de dezembro de 2010.

9.967 07/12/10
NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Gestor de Projetos, Nível VIII, CPC 772, lotado na Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos, CARLOS ROBERTO DE ANDRADE JUNIOR, a partir de 1º (primeiro) de dezembro de 2010.

9.968 07/12/10
DESIGNA para o exercício da Função de Confiança de Supervisor, Referência FC-3, CFC 44, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos, ANDRE DE CASTRO MEIRELLES, matrícula nº. 11879-6, a partir de 1º (primeiro) de dezembro de 2010.

9.969 07/12/10
DESIGNA para o exercício da Função de Confiança de Supervisor, Referência FC-3, CFC 45, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos, NICANOR NOGUEIRA, matrícula nº. 11866-4, a partir de 1º (primeiro) de dezembro de 2010.

9.970 07/12/10
RESOLVE designar o Servidor STEFANO FELIPE CORRADI SANTOS, matrícula nº.33415-4, Diretor Operacional da Guarda Municipal, Nível VI, 
para responder, cumulativamente, pelo cargo de provimento em comissão de Comandante da Guarda Municipal, Nível VIII, lotado na Secre-
taria Municipal de Defesa Social, pelo período de 1º (primeiro) de dezembro de 2010 a 30 de dezembro de 2010.

9.971 07/12/10
 NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Chefe de Unidade de Publicidade e Promoção Institucional, Nível II, CPC 129, lotada 
na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, MARINA DE BESSA PONCIANO GOMES, a partir de 24 de novem-
bro de 2010.

9.972 07/12/10
EXONERA do cargo de provimento em comissão de Gerente Financeiro, Nível III, CPC 57, lotada na Fundação de Assistência Médica e de 
Urgência de Contagem – FAMUC, VALERIA PACHECO DE FREITAS, a partir de 24 de novembro de 2010.

9.973 07/12/10
 NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Encarregada de Serviços Gerais, Nível I, CPC 146, lotada na Fundação de Assistência 
Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, PIEDADE MARINHO FRANCISCO, a partir de 1º (primeiro) de novembro de 2010.

9.974 07/12/10
EXONERA, a pedido, do cargo de provimento em comissão de Gerente de Recursos Humanos, Nível IV, CPC 26, lotada na Autarquia Munici-
pal de Trânsito e Transportes de Contagem – TransCon, GRAZIELA DA SILVA VASCONCELOS, a partir de 1º (primeiro) de dezembro de 2010.

9.975 07/12/10
NOMEIA para o respectivo cargo de provimento em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Autarquia Municipal de Trânsi-
to e Transportes – TransCon:

Nome Cargo CPC A partir de
MARIA DE FATIMA MARTINS Secretária Executiva, Nível V 32 01/12/2010
RENATO WENDER DOS REIS Gerente de Informática, Nível IV 29 13/12/2010

9.976 07/12/10
NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Assessor Técnico, Nível V, CPC 732, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano, SAMANTHA URSULA SANT’ANNA, a partir de 03 de janeiro de 2011.

9.977 09/12/10
NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Coordenadora de Capacitação, Nível III, CPC 195, lotado na Fundação de Assistência Médica 
e de Urgência de Contagem – FAMUC, JULIANA MOTTA DOS SANTOS, a partir de 13 de dezembro de 2010.

9.978 09/12/10
NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Coordenadora de Enfermagem da Maternidade Municipal, Nível III, CPC 46, lotado na Fun-
dação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, NIVEA MARCIA BRANDAO, a partir de 02 de dezembro de 2010.

9.979 09/12/10
REVOGA o Ato Administrativo nº. 9.750 de 17 de setembro de 2010, que designa a Servidora PAULA CRISTINA CABRAL FULIN, para responder pelo 
cargo de provimento em comissão de Coordenadora de Enfermagem da Maternidade Municipal, Nível III, CPC 46, lotada na Fundação de Assistên-
cia Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, a partir de 02 de dezembro de 2010.

9.980 09/12/10
EXONERA, a pedido, do cargo de provimento em comissão de Gestor Público I, Nível IX, CPC 649, lotada na Secretaria Municipal de Administração, 
ELISA TEIXEIRA DE FARIA, a partir de 1º (primeiro) de dezembro de 2010.

9.981 10/12/10
EXONERA do cargo de provimento em comissão de Diretor Financeiro e Contábil, Nível VI, CPC 517, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 
PAULO ANTONIO DEODORO, a partir de 10 de novembro de 2010.

9.982 10/12/10
NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Chefe de Unidade de Infra Estrutura Hospitalar, Nível II, CPC 122, lotada na Fundação de 
Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, FERNANDA CRISTINA DA SILVA LOPES FERREIRA, a partir de 16 de novembro de 2010.

9.983 10/12/10
EXONERA do cargo de provimento em comissão de Diretora do Distrito Sanitário Eldorado, Nível VII, CPC 23, lotada na Fundação de Assistência 
Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, ANA CRISTINA TORGA SAAD, a partir de 22 de novembro de 2010.

9.984 10/12/10
DESIGNA para responder pelas atribuições do cargo de provimento em comissão de Diretora do Distrito Sanitário Eldorado, Nível VII, CPC 23, lota-
da na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, RENATA COSTA FELICISSIMO, a partir de 22 de novembro de 2010.

9.985 10/12/10
EXONERA do cargo de provimento em comissão de Chefe de Unidade Básica de Saúde Novo Riacho, Nível II, CPC 86, lotada na Fundação de Assis-
tência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, ANETE DUTRA BATISTA, a partir de 30 de setembro de 2010.

9.986 10/12/10
Resolve PRORROGAR A LICENÇA SEM VENCIMENTO, pelo período 20 de dezembro de 2010 a 20 de dezembro de 2011, à Servidora ANA PAULA 
DINIZ, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica 2, Nível I, Grau “A” – PEB2-IA, matrícula nº. 27828-9, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

9.987 10/12/10

CONCEDE a redução de jornada de trabalho, para 20 (vinte) horas semanais, à Servidora ROSA DE FATIMA LAMBERTUCCI, titular do cargo de provi-
mento efetivo de Assistente Administrativo II, Nível V, Grau “I”, matrícula nº. 11563-0, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 6 
(seis) meses, a partir de 13 de outubro de 2010.CONCEDE a redução de jornada de trabalho, para 20 (vinte) horas semanais, à Servidora ROSA DE 
FATIMA LAMBERTUCCI, titular do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo II, Nível V, Grau “I”, matrícula nº. 11563-0, lotada na 
Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 13 de outubro de 2010.
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9.988 10/12/10
CONCEDE a redução de jornada de trabalho, para 20 (vinte) horas semanais, à Servidora MARY ANGELA ALVES DE MELLO, titular do cargo de 
provimento efetivo de Tec. Superior em Biblioteconomia, Nível IV, Grau “I”, matrícula nº. 15070-3, lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, pelo período de 6 (seis) meses, a partir de 25 de outubro de 2010.

9.989 10/12/10
CANCELA A LICENÇA SEM VENCIMENTO, concedida por meio do Ato Administrativo nº. 7.381 de 06 de março de 2009, a Servidora SIMONE 
PACHECO DA CRUZ CHAVES, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica 1, Nível II, Grau “A” – PEB1-IIA, matrícula nº. 
31511-7, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a partir de 1º (primeiro) de fevereiro de 2011.

9.990 13/12/10
NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Diretor Financeiro e Contábil, Nível VI, CPC 517, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 
JORGE LUIZ MIRANDA, a partir de 1º (primeiro) de dezembro de 2010.

9.991 13/12/10
DESIGNA para o exercício da Função Especial de Auxiliar Técnico, Referência FE-6, CFE 193, lotada no Gabinete da Prefeita, IONE DE PAULA DIAS 
DOS ANJOS, a partir de 1º de dezembro de 2010.

9.992 14/12/10
CONCEDE FÉRIAS-PRÊMIO pelo período de 1º (primeiro) de fevereiro de 2011 a 02 de março de 2011, a Servidora SIBELE BRAGA ASSUNÇAO, 
titular do cargo de provimento efetivo de Fiscal de Tributos Municipais, Nível VI, Grau “F”, matrícula nº. 20745-4, lotada na Secretaria Municipal 
de Fazenda.

9.994 16/12/10
CONCEDE a redução de jornada de trabalho, para 20 (vinte) horas semanais, ao Servidor RONALD ANDERSON DE SOUZA, titular do cargo de pro-
vimento efetivo de Assistente Administrativo II, Nível V, Grau “N”, matrícula nº. 08164-7, lotado na Procuradoria Geral do Município, pelo período 
de 6 (seis) meses, a partir de 08 de setembro de 2010.

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Contagem, através da Equipe de Pregão designada pela Portaria SMA 263/2010, de 08/11/2010, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de  Licitações, conforme 
abaixo:
PREGÃO PRESENCIALNº187/2010–PROCESSO Nº432/2010– Aquisição de microcomputadores, marcado para o dia  04/01/2011, credenciamento de 09:00 às 09:15 hs. e 
início da disputa às 09:15hs
PREGÃO PRESENCIALNº174/2010–PROCESSO Nº383/2010–2ªChamada-Registro de preços para possíveis e futuras prestação de serviços de recarga e remanufatura  de 
cartucho e toner, marcado para o dia  05/01/2011, credenciamento de 09:00 às 09:15 hs. e início da disputa às 09:15hs.
Os editais poderão ser obtidos da seguinte forma: através do site www.contagem.mg.gov.br ou na sala da Comissão de Licitação, à Praça Presidente Tancredo Neves, 
200, Bairro Camilo Alves, Contagem/MG, no horário de 8:00 às 12:00 e de 13:00 às 17:00 horas, para tanto os interessados deverão apresentar à Comissão um CDR 
Novo para gravação magnética sem custos. Informações pelo telefone (31) 3356.6658. Contagem, 16/12/2010 –  CPL.
 

Secretaria Municipal 
de Fazenda

EDITAL N. 01 DE NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA, de 15 de dezembro de 2010
A Gerência de Legislação Tributária, no uso de suas atribuições, faz publicar o presente edital para NOTIFICAR os contribuintes relacionados a seguir das decisões admi-
nistrativas referentes aos Processos de Remissão de Débitos Tributários.

CONTRIBUINTE CNPJ / CPF
PROCESSO 
ADM. DATA DA DECISÃO COMUNICADO

Antônia das Graças Tibúrcio Pereira 265.266.706-87 02.A.01913/2007 25/11/2009 DEFERIDO
Carlão Carburadores Ltda. 42.943.910/0001-58 02.A.08592/2006 16/12/2009 INDEFERIDO
Domingos Ailton Santos 808.937.836-68 02.A.02949/2009 09/03/2010 DEFERIDO
Elizabeth Lourdes de Andrade Camilo 425.925.776-53 02.A.06013/2008 19/02/2010 INDEFERIDO
Hélio Vilar Guastaferro 039.860.586-49 02.A.10866/2009 23/03/2010 DEFERIDO
Jairo Fernandes dos Reis 254.871.166-87 02.A.19862/2009 25/03/2010 DEFERIDO
Jesuíno Amaral 295.874.686-00 02.A.01271/2009 18/03/2010 DEFERIDO
Joaquim Miguel Correa 660.387.406-78 02.A.09931/2009 30/03/2010 DEFERIDO
José Climério Rodrigues 195.374.256-49 02.A.08494/2007 09/03/2010 DEFERIDO
José Raimundo Moreira 140.840.316-15 02.A.06885/2003 16/03/2010 DEFERIDO
José Ronaldo Silva 630.877.666-15 02.A.21528/2009 25/03/2010 DEFERIDO
Joselina da Silva Santos 610.557.006-68 02.A.11076/2008 21/12/2009 INDEFERIDO
Luci Aleixo 442.776.366-91 02.A.06513/2009 23/12/2009 DEFERIDO
Ozanan do Nascimento Maduro 858.199.648-53 02.A.00910/2010 29/03/2010 DEFERIDO
Terezinha Maria de Jesus Félix 204.944.596-20 02.A.06093/2009 16/03/2010 DEFERIDO
Valdir Alves Pereira 007.089.336-53 02.A.13969/2007 30/11/2009 INDEFERIDO
Vera Lúcia Rodrigues Marques 175.077.156-04 02.A.05362/2007 16/12/2009 INDEFERIDO
Ficam NOTIFICADOS os contribuintes, cujo processo administrativo teve por decisão o indeferimento da concessão da remissão do débito tributário, para que, no prazo 
de 10 (dez) dias, contados a partir da data de publicação deste edital, realizem o pagamento integral ou parcelem o débito tributário remanescente, sob pena de ime-
diata inscrição em Dívida Ativa do Município e/ou prosseguimento da execução fiscal, no caso de débitos tributários já ajuizados.
Contagem, 15 de dezembro de 2010.
Gerência de Legislação Tributária
Procuradoria da Fazenda Municipal

EDITAL N. 01 DE NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA, de 15 de dezembro de 2010
A Gerência de Legislação Tributária, no uso de suas atribuições, faz publicar o presente edital para NOTIFICAR os contribuintes relacionados a seguir das decisões admi-
nistrativas referentes aos Processos de Remissão de Débitos Tributários.

CONTRIBUINTE CNPJ / CPF PROCESSO  DM. DATA DA DECISÃO COMUNICADO
Antônia das Graças Tibúrcio Pereira 265.266.706-87 02.A.01913/2007 25/11/2009 DEFERIDO

Carlão Carburadores Ltda. 
42.943.910/0001-
58

02.A.08592/2006 16/12/2009 INDEFERIDO

Domingos Ailton Santos 808.937.836-68 02.A.02949/2009 09/03/2010 DEFERIDO
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Elizabeth Lourdes de Andrade 
Camilo

425.925.776-53 02.A.06013/2008 19/02/2010 INDEFERIDO

Hélio Vilar Guastaferro 039.860.586-49 02.A.10866/2009 23/03/2010 DEFERIDO
Jairo Fernandes dos Reis 254.871.166-87 02.A.19862/2009 25/03/2010 DEFERIDO
Jesuíno Amaral 295.874.686-00 02.A.01271/2009 18/03/2010 DEFERIDO
Joaquim Miguel Correa 660.387.406-78 02.A.09931/2009 30/03/2010 DEFERIDO
José Climério Rodrigues 195.374.256-49 02.A.08494/2007 09/03/2010 DEFERIDO
José Raimundo Moreira 140.840.316-15 02.A.06885/2003 16/03/2010 DEFERIDO
José Ronaldo Silva 630.877.666-15 02.A.21528/2009 25/03/2010 DEFERIDO
Joselina da Silva Santos 610.557.006-68 02.A.11076/2008 21/12/2009 INDEFERIDO
Luci Aleixo 442.776.366-91 02.A.06513/2009 23/12/2009 DEFERIDO
Ozanan do Nascimento Maduro 858.199.648-53 02.A.00910/2010 29/03/2010 DEFERIDO
Terezinha Maria de Jesus Félix 204.944.596-20 02.A.06093/2009 16/03/2010 DEFERIDO
Valdir Alves Pereira 007.089.336-53 02.A.13969/2007 30/11/2009 INDEFERIDO
Vera Lúcia Rodrigues Marques 175.077.156-04 02.A.05362/2007 16/12/2009 INDEFERIDO

Ficam NOTIFICADOS os contribuintes, cujo processo administrativo teve por decisão o indeferimento da concessão da remissão do débito tributário, para que, no prazo 
de 10 (dez) dias, contados a partir da data de publicação deste edital, realizem o pagamento integral ou parcelem o débito tributário remanescente, sob pena de ime-
diata inscrição em Dívida Ativa do Município e/ou prosseguimento da execução fiscal, no caso de débitos tributários já ajuizados.
Contagem, 15 de dezembro de 2010.
Gerência de Legislação Tributária
Procuradoria da Fazenda Municipal

EDITAL N. 02 DE NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA, de 15 de dezembro de 2010
A Gerência de Legislação Tributária, no uso de suas atribuições, faz publicar o presente edital para NOTIFICAR os contribuintes relacionados a seguir do ARQUIVAMENTO 
dos Processos de Remissão de Débitos Tributários.

CONTRIBUINTE CNPJ / CPF PROCESSO  ADM.
DATA DA DE-
CISÃO

COMUNICADO

Almir Roberto de Paula 175.098.076-20 02.A.05399/2004 07/04/2010 ARQUIVADO
Anselma Oliveira da Silva 943.118.896-15 02.A.05176/2004 07/04/2010 ARQUIVADO
Argemiro Cândido de Souza 155.951.616-04 02.A.02369/2005 11/03/2010 ARQUIVADO
Cleuza Natalina de Oliveira 785.392.696-00 02.A.02756/2004 07/04/2010 ARQUIVADO
Dejanira Maria Teles Sanches 512.135.676-53 02.A.01839/2004 07/04/2010 ARQUIVADO
Diva Mateus de Almeida Santos 154.564.126-91 02.A.06947/2004 07/04/2010 ARQUIVADO
Elizabete das Graças Menezes Arruda 028.688.376-70 02.A.04103/2004 22/03/2010 ARQUIVADO
Espólio de José Euzébio da Silva 697.660.616-53 02.A.01356/2003 16/03/2010 ARQUIVADO
Francisco Moura de Souza 169.907.576-04 02.A.10462/2009 23/03/2010 ARQUIVADO
Gilmar Geraldo de Oliveira 917.748.026-00 02.A.06078/2007 16/03/2010 ARQUIVADO
Glycia Sander Barreiros Cordeiro Não informado 02.A.03177/2008 16/03/2010 ARQUIVADO
Idelfonso Vieira da Rocha 317.054.216-87 02.A.06577/2003 23/03/2010 ARQUIVADO
João Ribeiro de Almeida 297.807.216-49 02.A.04488/2005 16/03/2010 ARQUIVADO
Laerço da Silva Pinto 463.248.016-91 02.A.07552/2004 16/03/2010 ARQUIVADO
Maria Helena de Souza Fernandes 659.534.526-91 02.A.03576/2008 06/04/2010 ARQUIVADO
Maria Irene Vieira Aguiar  e Dermeval 
Aguiar Filho

650.684.596-15
090.628.586-00

02.A.04813/2010 06/04/2010 ARQUIVADO

Maria Madalena Diniz 079.999.846-04 02.A.06210/2008 06/04/2010 ARQUIVADO
Maria Perpétua Rosa da Silva 637.480.376-00 02.A.07535/2004 23/03/2010 ARQUIVADO
Marli da Silva Parreira 012.084.586-55 02.A.04961/2004 19/03/2010 ARQUIVADO
Nelson Eustáquio de Lima 517.047.576-49 02.A.01134/2004 23/03/2010 ARQUIVADO
Osmar de Oliveria Bispo 320.377.676-68 02.A.01462/2008 21/12/2009 ARQUIVADO
Paulo Ferreira Mendes 683.887.308-78 02.A.00643/2007 07/04/2010 ARQUIVADO
Rosana Aparecida da Silva 622.029.956-68 02.A.11303/2008 07/04/2010 ARQUIVADO
Sebastião Pimenta 231.231.416-91 02.A.06529/2004 22/03/2010 ARQUIVADO
Sílvio de Paula Freitas 953.143.506-53 02.A.00822/2006 07/04/2010 ARQUIVADO

Contagem, 15 de dezembro de 2010.
Gerência de Legislação Tributária
Procuradoria da Fazenda Municipal 

EDITAL N. 03 DE INTIMAÇÃO EM PROCESSO DE REMISSÃO DE DÉBITOS, de 15 de dezembro de 2010
A Gerência de Legislação Tributária, no uso de suas atribuições, faz publicar o presente edital para INTIMAR os contribuintes relacionados a seguir a comparecerem, no 
prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de publicação deste edital, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, na Rua Portugal n. 20, sala 07, Bairro 
Glória, neste Município, ou entrarem em contato pelo telefone (31) 3363-5628, a fim de que seja agendada a entrevista social, sob pena de extinção e arquivamento do 
processo de remissão de débitos tributários.

CONTRIBUINTE CNPJ / CPF PROCESSO ADMINISTRATIVO
Algemiro Cândido de Souza 155.951.616-04 02.A.03529/2004
Deolindo da Silva do Vale 012.598.286-03 02.A.03298/2005
Ernestina de Araújo 649.896.156-20 02.A.14043/2003
Eugênio Parizzi Filho Não informado 02.A.03001/2003
Evadinaldo de Macedo 205.462.626-00 02.A.11698/2007
Jandira Delmira Matias Pinto 144.305.096-20 02.A.16582/2009
José dos Santos de Oliveira 195.767.816-04 02.A.12220/2008
José Mendes de Carvalho 009.458.706-04 02.A.05238/2004
Marcelo de Araújo Viana 994.191.306-49 02.A.01213/2009
Marcelo de Assis Alves 042.574.976-29 02.A.01156/2009
Maria de Oliveira Rocha Souza 401.145.546-68 02.A.08667/2003
Maria dos Anjos Pereira 752.296.926-34 02.A.02782/2003
Mário Virgolino de Assis 221.664.836-15 02.A.06938/2005
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Marta de Souza Braga 678.019.516-20 02.A.00391/2009
Neuza Maria Ribeiro 426.787.226-00 02.A.03130/2005
Osvaldo Dias Monteiro 074.655.726-49 02.A.02066/2010
Robson da Cunha 746.052.086-15 02.A.01717/2005
Sebastião Félix da Silva 933.110.526-68 02.A.02686/2005
Stela Renata dos Santos 001.239.966-35 02.A.04194/2005
Vera Lúcia da Silva Almeida 269.930.076-49 02.A.0306 6/2005

Contagem, 15 de dezembro de 2010.
Gerência de Legislação Tributária
Procuradoria da Fazenda Municipal

COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Edital de Indeferimento de opção pelo Simples Nacional
A Diretoria de Receita Mobiliária - DIREM, da Secretaria Municipal Adjunta da Receita (SAREC) notifica os empresários e pessoas jurídicas identificados neste edital que 
efetuaram o pedido de opção ao SIMPLES NACIONAL para empresas em início de atividade, no período de 01/11/2010 a 09/11/2010, que o referido pedido foi indeferi-
do por irregularidades cadastrais junto à Fazenda Pública Municipal.
Ficam os contribuintes constantes da relação anexa cientificados, a partir da data da publicação deste Edital, do indeferimento da opção pelo Regime Especial Unificado 
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído pelo artigo 12 da Lei Complemen-
tar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, pelo motivo constante do Termo de indeferimento de número mencionado.
O interessado poderá impugnar este indeferimento, no prazo de 30(trinta) dias, contados da data da ciência, nos termos da Instrução Normativa nº. 002/2009-COAFIS/
SAREC, no atendimento da Secretaria Municipal Adjunta da Receita.

NrTermo Ano
Data da 
Decisão CNPJ Razão Social

1329 2010 15/11/2010 12.046.713/0001-75 ENSACADEIRAS ISOMEC LTDA
1330 2010 15/11/2010 12.628.232/0001-78 RODRIGOS ARAUJO GOMES
1331 2010 15/11/2010 12.760.782/0001-46 CONSTRUTORA VALADAO & SOUZA LTDA- ME 
1332 2010 15/11/2010 12.803.867/0001-64 FRIGORIFICO CORCOVADO LTDA - ME
1333 2010 15/11/2010 12.477.794/0001-68 CONSTRUTORA HG E EMPREITEIRA LTDA
1334 2010 15/11/2010 12.535.551/0001-39 AMAZONAS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO LTDA
1335 2010 15/11/2010 12.684.836/0001-31 FEMME COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 
1336 2010 15/11/2010 12.478.468/0001-75 ON LINE MODA FASHION LTDA 
1337 2010 15/11/2010 12.468.355/0001-99 ATREVIDA COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME
1338 2010 15/11/2010 12.528.971/0001-98 FONTE GRANDE METAIS LTDA
1339 2010 15/11/2010 12.655.476/0001-40 MLP MACHADO COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA EPP
1340 2010 15/11/2010 12.751.200/0001-65 HW ASSESSORIA TECNICA LTDA ME
1341 2010 15/11/2010 12.696.055/0001-67 PER TUTTI BAR E RESTAURANTE LTDA ME
1342 2010 15/11/2010 12.616.639/0001-85 ARRUDA E OLIVEIRA DISTRIBUICAO DE VESTUARIO LTDA 
1343 2010 15/11/2010 12.751.446/0001-37 EXPRESSO E MUDANCAS VELOSO LTDA 
1344 2010 15/11/2010 12.796.383/0001-35 PANIFICADORA VIEIRA E CASTRO LTDA - ME
1345 2010 15/11/2010 12.808.182/0001-00 DENIS JORGE DE ALMEIDA NEVES CPF 058.085.876-62
1346 2010 15/11/2010 12.826.505/0001-99 LINDELUCY CORPORATION IMPORTADORA LTDA-ME
1347 2010 15/11/2010 12.350.987/0001-53 JL COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA 
1348 2010 15/11/2010 12.334.740/0001-43 COMERCIO VINTE E CINCO DE ABRIL LTDA
Edital de Indeferimento de opção pelo Simples Nacional
A Diretoria de Receita Mobiliária - DIREM, da Secretaria Municipal Adjunta da Receita (SAREC) notifica os empresários e pessoas jurídicas identificados neste edital que 
efetuaram o pedido de opção ao SIMPLES NACIONAL para empresas em início de atividade, no período de 10/11/2010 a 19/11/2010, que o referido pedido foi indeferi-
do por irregularidades cadastrais junto à Fazenda Pública Municipal.
Ficam os contribuintes constantes da relação anexa cientificados, a partir da data da publicação deste Edital, do indeferimento da opção pelo Regime Especial Unificado 
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído pelo artigo 12 da Lei Complemen-
tar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, pelo motivo constante do Termo de indeferimento de número mencionado.
O interessado poderá impugnar este indeferimento, no prazo de 30(trinta) dias, contados da data da ciência, nos termos da Instrução Normativa nº. 002/2009-COAFIS/
SAREC, no atendimento da Secretaria Municipal Adjunta da Receita.

NrTermo Ano Data da Decisão CNPJ Razão Social
1349 2010 25/11/2010 12.822.281/0001-47 DH ANTENAS E INSTALACOES LTDA ME
1350 2010 25/11/2010 12.461.812/0001-13 M & C RODRIGUES PROJETOS DE TRANSMISSAO LTDA
1351 2010 25/11/2010 12.832.736/0001-05 MPT MANUTENCAO DE PECAS PARA TRATORES LTDA
1352 2010 25/11/2010 12.820.669/0001-09 JUNIO CESAR DO NASCIMENTO
1353 2010 25/11/2010 12.847.495/0001-78 DH SILVA GAIA
1354 2010 25/11/2010 12.642.812/0001-10 COLCHOES MILAGRES LTDA ME
1355 2010 25/11/2010 12.855.855/0001-83 JOZIANE DIAS TEIXEIRA
1356 2010 25/11/2010 12.870.428/0001-74 FLAVIA CASSIA NEPOMUCENO
1357 2010 25/11/2010 12.577.072/0001-85 KARINA VARGAS PEREIRA PEDRAS E GRANITOS 
1358 2010 25/11/2010 12.819.458/0001-56 FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA - ME
1359 2010 25/11/2010 12.819.690/0001-94 VANDERCI COELHO DE OLIVEIRA
1360 2010 25/11/2010 12.340.070/0001-78 D’ FERNANDES TRANSPORTES LTDA
1361 2010 25/11/2010 12.807.385/0001-82 LATICINIO DONATO LTDA ME
1362 2010 25/11/2010 12.666.318/0001-95 COSTA E RESENDE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
1363 2010 25/11/2010 12.867.620/0001-01 RAFAEL DOS REIS COSTA-ME
1364 2010 25/11/2010 12.867.694/0001-48 VALERIA’S SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA LTDA-ME
1365 2010 25/11/2010 12.819.550/0001-16 PHOTO ART PRODUTOS FOTOGRAFICOS LTDA ME
1366 2010 25/11/2010 12.841.967/0001-85 TEMPEROS DE MINAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME
1367 2010 25/11/2010 12.691.786/0001-10 EVA CRISTINA DA CUNHA
1368 2010 25/11/2010 12.678.390/0001-32 MODA PLUS LTDA - ME 
1369 2010 25/11/2010 12.671.255/0001-65 PEDRO PAULO DE SOUZA - ME 
1370 2010 25/11/2010 12.350.987/0001-53 JL COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA
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DIRETORIA DE RECEITA MOBILIÁRIA

Nº Processo Assunto Decisão Data CONTRIBUINTE CPF/CNPJ
02.A.18283/2010 CANCELAMENTO DE TAXAS INDEFERIDO 18/11/2010 ASSOCIAÇÃO MEMORIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 23.845.852/0001-85
02.A.18826/2010 CANCELAMENTO DE TAXAS PROC. PARCIAL 18/11/2010 HELLEN BIJUTERIAS LTDA 07.881.705/0001-04

02.A.09111/2010
CANCLAMENTO DE ISSQN 
ESTIMATIVA

DEFERIDO 18/11/2010 ESTÉTICA JULIELLEN LTDA 00.062.938/0001-36

02.A.08236/2010 CANCELAMENTO DE TAXAS INDEFERIDO 19/11/2010 CBA - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA 08.286.329/0001-72

02.A.12937/2009
REVISÃO DE LANÇAMENTO DE 
TAXAS

DEFERIDO 07/10/2010 LOJA DOS REPAROS LTDA 04.136.568/0001-95

02.A.12454/2010
REVISÃO DE LANÇAMENTO DE 
TAXAS

DEFERIDO 07/10/2010 FRIGO SILVEIRA LTDA 18.399.436/0013-02

02.A.14614/2010
REVISÃO DE LANÇAMENTO DE 
TAXAS

DEFERIDO 07/10/2010
RENASCER LAVANDERIA E OFICINA DE RECUPE-
RAÇÃO LTDA

04.132.157/0001-21

A Secretaria da Junta de Julgamento Fiscal – 1ª Instância, no exercício de suas atividades, faz publicar as decisões abaixo indicadas: 
Decisão nº  2376
Processo nº 02.A.19455/10
Requerente: Harlen Luis Vieira 
Assunto: Isenção de ITBI
Data da decisão: 24 de novembro de 2010
Improcedência da reclamação
Indeferido o pedido de restituição do ITBI dada a falta de embasamento legal.

Decisão nº  2377
Processo nº 02.B.00002/08
Recorrente: Banco Bradesco S/A 
Assunto: Defesa contra o TNF nº 16.625 de 11/01/2008
Data da decisão: 16 de novembro de 2010
Dada a não comprovação da legitimidade da assinatura na peça recursal proferiu-se o parecer cuja decisão foi pela impertinência da reclamação apresentada, à exceção 
dos valores referentes às guias de recolhimento de ISSQN relativo aos meses de março a julho/2004 já considerados pelo fiscal como recolhidos. Mantidas as demais 
exigências consignadas no referido TNF.

Decisão nº  2378
Processo nº 02.B.00187/08
Recorrente: Banco Bradesco S/A 
Assunto: Defesa contra o TNF nº 18.402 de 27/02/2008
Data da decisão: 17 de novembro de 2010
Dada a não comprovação da legitimidade da assinatura na peça recursal proferiu-se o parecer cuja decisão foi pela impertinência da reclamação apresentada, ficando 
mantidas as exigências relativas ao ISSQN,  bem como à multa de revalidação consignadas  no referido TNF. Foi constatado o recolhimento das multas isoladas.

Decisão nº  2379
Processo nº 02.A.09699/08
Requerente: Odair Gomes dos Santos 
Assunto: Baixa de inscrição e cancelamento do ISS de 2007 e 2008
Data da decisão: 24 de novembro de 2010
Procedência da reclamação

Decisão nº  2380
Processo nº 02.B.01124/07
Impugnante: M.A.C Automatização Industrial Ltda 
Assunto: Defesa contra o TNF nº 16.844 de 13/09/2007
Data da decisão: 22 de novembro de 2010
Procedência parcial da reclamação
Deverá ser alterado o enquadramento dos serviços prestados à Brevini Latino Americana Indústria e Comércio Ltda e à THK Brasil Indústria e Comércio Ltda de assistên-
cia técnica, subitem 14.02 para representação comercial, subitem 10.09; Os serviços prestados constantes na nota fiscal nº 02 – Gevisa S/A identificados como serviços 
técnicos deverão ser reenquadrados no subitem 7.03 cuja alíquota é de 3% e o imposto é devido no local de estabelecimento prestador.

Decisão nº  2381
Processo nº 02.B.00697/10
Recorrente: Suprema Lanternagem Pintura e Mecânica Ltda 
Assunto: Defesa contra o TNF nº 20.807 de 07/07/10
Data da decisão: 23 de novembro de 2010
Procedência parcial da reclamação
Decidido pela exclusão do ISSQN do mês de fevereiro de 2007 no valor de R$164,99. Mantida a exigência relativa ao mês de março de 2006 no valor de R$131,82 dada 
a não comprovação do recolhimento

Termo de Rerratificação
Processo: 02.A.19459/09
Requerente: Maurício Lima de Morais
Assunto: Cancelamento de débito
Data da decisão: 06 de agosto de 2010
Data do Termo de rerratificação: 26 de novembro de 2010
Onde se lê: Que em relação aos exercícios de 2001 e 2006 a 2009 o imóvel está isento do recolhimento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, 
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.............................., leia-se: que em relação aos exercícios de 2001 e 2006 a 2010 
o imóvel está isento do recolhimento do Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana,...............................

Decisão nº  2382
Processo nº 02.B.01093/07
Recorrente: LM Muck Locação de Empilhadeira Ltda 
Assunto: Defesa contra o TNF nº 18.308 de 19/09/2007
Data da decisão:  24 de novembro de 2010
Improcedência da reclamação
Mantidas as exigências relativas ao ISSQN consignadas no referido TNF.

Termo de Rerratificação
Processo: 02.A.10026/07
Requerente: Gerente de Tributos Imobiliários
Assunto: Pedido de cancelamento de IPTU
Data da decisão: 12 de julho de 2007
Data do Termo de rerratificação:  29 de novembro de 2010
Nos termos do artigo 250 do Código Tributário do Município de Contagem e 
considerando o equívoco na instrução do processo, fica retificada a Decisão em 
Primeira Instância, para incluir na Decisão os índices cadastrais conforme demons-
trado:

INDICE CADASTRAL EXERCÍCIOS SITUAÇÃO
11.058.0121.000-4 2002 AJUIZADO
11.084.0090.000-4 2002 AJUIZADO
Decisão nº  2384
Processo nº 02.B.00119/10
Impugnante: Lema Projetos Industriais Ltda 
Assunto: Defesa contra o TNF nº 18.984 de 06/01/2010
Data da decisão: 26 de novembro de 2010
Improcedência da reclamação
Mantidas as exigências relativas ao ISSQN consignadas no referido TNF

Comunicado
Processo nº 02.A.15890/09
Requerente: Marcos de Pinho Sobrinho 
Assunto: Cancelamento de débito
Data do comunicado: 26 de novembro de 2010
Comunicamos ao requerente que em relação ao seu pedido de desconstituição do 
crédito tributário relativo ao IPTU e taxas com ele lançadas referente ao exercício 
de 2008 – IC 03.150.0051.000 foi levada a efeito pela GEDAT. Por não haver crédi-
tos a serem apreciados,o presente feito será encaminhado para arquivo.

Decisão nº  2385
Processo nº 02.B.00363/08
Impugnante: Ampla Alimentos do Brasil Ltda 
Assunto: Defesa contra o TNF nº 18.036 de 15/04/2008
Data da decisão: 17 de novembro de 2010
Improcedência da reclamação
Mantidas as exigências consignadas no referido TNF

Comunicado
Processo: 02.A.13012/2009
Requerente: Márcio José Marques Rodrigues
Assunto: Alteração de cadastro
Data do comunicado: 26 de novembro de 2010
Comunicamos ao requerente que em relação ao seu pedido de alteração cadastral 
e cancelamento de IPTU relativo aos índices cadastrais nº 05.392.0125.001 e 
05.392.0125.002 não há o que ser apreciado. O presente feito será encaminhado 
para arquivo.

Comunicado
Processo: 02.A.20371/2009
Requerente: Marcos Rodrigues de Souza
Assunto: Lançamento predial
Data do comunicado: 23 de novembro de 2010
Comunicamos ao requerente que em relação ao seu pedido de desconstitui-
ção de crédito tributário relativo ao IPTU e taxas com ele lançadas – I.C. nº 
11.738.0120.000, não há o que ser apreciado. O presente feito será encaminhado 
para arquivo.

Termo de Rerratificação
Processo: 02.A.13714/09

Requerente: Antônio de Fátima Pinto
Assunto: Cancelamento de débito
Data da decisão: 29 de setembro de 2010
Data do Termo de rerratificação: 01 de dezembro de 2010
Onde se lê:..............................Índice cadastral nº 07.065.0233.008, leia-
se:..............................índice cadastral nº 07.065.0218.008.

Decisão nº  2398
Processo nº 02.A.10628/10
Impugnante: Rosilene Pereira de Oliveira
Assunto: Prescrição de débito – ISSQN 2004
Data da decisão: 18 de novembro de 2010
Procedência da reclamação

Decisão nº  2400
Processo nº 02.A.08771/10
Impugnante: Mercearia Ibitura Ltda
Assunto: Prescrição da TFLF e TFS de 2004 e 2005
Data da decisão: 18 de novembro de 2010
Procedência da reclamação

Decisão nº  2402
Processo nº 02.B.01113/07
Impugnante: IRMEC Indústria e Recuperação Mecânica Ltda 
Assunto: Defesa contra o TNF nº 17.115 de 31/09/2007
Data da decisão: 24 de novembro de 2010
Procedência da reclamação
Deve ser excluída a multa isolada dada a comprovação da entrega da DES, ficando 
mantidas as exigências relativas ao ISSQN consignadas no referido TNF.

Decisão nº  2404
Processo nº 02.A.13235/10
Requerente: Alexandre Alves Silva
Assunto: Prescrição de ISSQN – autônomo do exercício de 2004
Data da decisão: 17 de novembro de 2010
Procedência da reclamação

Decisão nº  2407
Processo nº 02.A.11597/10
Requerente: Rodrigo Almeida Santos
Assunto: Prescrição da TFS do exercício de 2003
Data da decisão: 18 de novembro de 2010
Procedência da reclamação

Decisão nº  2408
Processo nº 02.A.09462/10
Requerente: Terrestre Transportes Ltda
Assunto: Prescrição da TFLF do exercício de 2003
Data da decisão: 19 de novembro de 2010
Procedência da reclamação

Decisão nº  2409
Processo nº 02.A.07947/10
Requerente: Sérgio Batista Dias
Assunto: Prescrição de ISSQN – Estimativa do exercício de 2004
Data da decisão: 19 de novembro de 2010
Procedência da reclamação
Decisão nº  2411
Processo nº 02.A.10399/08
Requerente: Wesley Rodrigues de Lima
Assunto: Baixa de inscrição e cancelamento de ISSQN - Autônomo
Data da decisão: 29 de novembro de 2010
Procedência da reclamação
Decidido pelo cancelamento da cobrança do ISSQN – Autônomo dos exercícios de 
2003 a 2005

Decisão nº  2412
Processo nº 02.A.12789/10
Requerente: Adriana Roberta de Oliveira Maronda Ponsá
Assunto: Restituição de IPTU
Data da decisão: 22 de novembro de 2010
Procedência da reclamação

Decisão nº  2413
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Processo nº 02.A.10056/08
Requerente: Euler Pontes
Assunto: Baixa de inscrição e cancelamento de débitos
Data da decisão: 25 de novembro de 2010
Procedência da reclamação

Decisão nº  2417
Processo nº 02.A.10063/08
Requerente: Antenor Costa Pereira
Assunto: Baixa de inscrição e cancelamento de débitos
Data da decisão: 25 de novembro de 2010
Procedência parcial da reclamação
Canceladas as exigências relativas ao ISS – Autônomo dos exercícios de 2003 a 
2005; mantidas as exigências relativas aos exercícios de 2007 e 6/12 (avos) para 
2008; canceladas as exigências relativas aos exercícios de 2008 – na proporção de 
6/12 (avos), 2009 e 2010.

Decisão nº  2419
Processo nº 02.A.20143/09
Requerente: João Carlos Gonçalves Froes
Assunto: Compensação de IPTU
Data da decisão: 25 de novembro de 2010
Improcedência da reclamação
Nos termos do artigo 295, § 2º do CTMC que grava: “Cessará a competência do 
Órgão administrativo fazendário para agir ou decidir quanto a débitos fiscais ou 
tributários que já sejam objetos de ação judicial”, não compete à Junta de Julga-
mento Fiscal analisa-los.

Decisão nº  2420
Processo nº 02.A.08057/08
Requerente: Clínica ABL Ltda
Assunto: Baixa de inscrição e cancelamento de débitos
Data da decisão: 25 de novembro de 2010
Procedência da reclamação
Decidido pela prescrição da TFLF e TFS do exercício de 2004 – IM nº 52201015-0.

Decisão nº  2426
Processo nº 02.A.19883/10
Requerente: Orquestra Jovem de Contagem
Assunto: Isenção da TFLF
Data da decisão: 01 de dezembro de 2010
Improcedência da reclamação
Mantidas as exigências relativas à TFLF dos  exercícios de 2006 a 2010 - IM nº 
67.870/01-5 devido ao fato de o contribuinte não gozar da imunidade nos termos 
da legislação específica.

Intimação
Processo nº 02.A.02289/07
Requerente: Eugênia Maria França
Assunto: Cancelamento de débito
Data da intimação: 13 de abril de 2009
Fica a requerente, acima qualificada, intimada a apresentar no prazo de 30 (trinta) 
dias a contar do recebimento desta intimação, documentos (contas de telefone, 
habite-se, conta de luz, notas fiscais de entrega de móveis, eletrodomésticos, etc,) 
que comprovem que o imóvel estava sendo utilizado como residência no período 
de 2007 até a presente data, sob pena de indeferimento do pedido e consequen-
temente arquivamento do processo.

Comunicado
Processo: 02.A.04347/2010
Requerente: Igreja Pentecostal A Descida do Espírito Santo
Assunto: Isenção de IPTU
Data do comunicado: 01 de dezembro de 2010
Comunicamos à requerente que em relação ao seu pedido de revisão de isenção 
de IPTU não há o que ser apreciado pois não há créditos tributários a serem des-
constituídos pela JJF no período em comento. O presente feito será encaminhado 
para arquivo.

Comunicado
Processo: 02.A.07561/2009
Requerente: Pólen Floricultura Ltda
Assunto: Revisão de lançamento de taxas
Data do comunicado: 01 de dezembro de 2010
Comunicamos ao requerente que em relação ao seu pedido de revisão de lança-

mento de taxas – IM nº 70.633010-0, não há o que ser apreciado. O presente feito 
será encaminhado para arquivo.

Termo de Rerratificação
Processo: 02.A.18808/2009
Requerente: Maria Neide Rodrigues Barros
Assunto: Revisão e cancelamento de débito
Data da decisão: 23 de agosto de 2010
Data do Termo de rerratificação: 07 de dezembro de 2010
Onde se lê: índice cadastral nº 09.613.0239.000, leia-se: índice cadastral nº 
09.613.0239.002.

Comunicado
Processo: 02.A.18837/2009
Requerente: Maria Eliane Costa da Silva
Assunto: Lançamento Predial
Data do comunicado: 03 de dezembro de 2010
Comunicamos à requerente que em relação ao seu pedido de lançamento do IPTU 
e taxas com ele cobradas e respectivo englobamento dos lotes 0025 e 0026 da 
quadra 0044 do bairro Bandeirantes, foram efetuados dois lançamentos comer-
ciais gerando os índices cadastrais nº 05.032.0389.001 e 05.032.0389.002. Dada 
a inexistência de débitos a serem desconstituídos pela JJF, o presente feito será 
encaminhado para o arquivo.

Decisão nº  2449
Processo nº 02.B.01659/04
Recorrente: Constroe Construtora Oeste Ltda 
Assunto: Defesa contra o TNF nº 12.910 de 09/08/2004
Data da decisão: 06 de dezembro de 2010
Procedência parcial da reclamação
Determinada a revisão dos valores apurados embora mantido o entendimento de 
que o regime é de empreitada global deverá ser excluído o valor de R$540,43 do 
arbitramento da obra de Pedro Ferreira – NF 1910 emitida para Expresso M2000 
Ltda. Deverá ser considerado como custo total da obra o valor de R$1.125.479,84. 
Quanto ao Residencial Inconfidentes, deverá ser revista a base de cálculo em face 
do valor considerado em duplicidade relativo aos aportes de recursos.

Intimação
Processo: 02.A.15127/09
Requerente: Jorge Carlos Facundo
Assunto: Revisão de lançamento
Data da intimação: 14 de setembro de 2010
Fica a requerente, acima qualificada, intimada a apresentar no prazo de 30 (trinta) 
dias documentos (conta de luz ou histórico de consumo fornecido pela Cemig, 
conta de água, etc.) que comprovem que o imóvel em comento estava sendo 
utilizado como residência a partir de janeiro de 2008. O não atendimento à esta 
intimação enseja o indeferimento do pedido, bem como o arquivamento do 
processo.

Comunicado
Processo: 02.A.03748/10
Requerente: Igreja Reino dos Céus
Assunto: Isenção de IPTU
Data do comunicado: 09 de dezembro de 2010
Comunicamos ao requerente que em relação ao seu pedido de isenção de IPTU re-
lativo ao índice cadastral nº 08.704.0500.004 não há o que ser apreciado pois na 
realidade o imóvel ocupado pela igreja em comento se encontra situado na Rua 
Cinco, nº 41  Novo Recanto. O presente feito será encaminhado para arquivo. 

Decisão nº  2453
Processo nº 02.A.12141/10
Requerente: Associação Comunitária da Benção de Deus 
Assunto: Isenção da TFLF
Data da decisão: 10 de dezembro de 2010
Improcedência da reclamação
Mantidas as exigências relativas à TFLF dos exercícios de 2007 a 2010

Decisão nº  2456
Processo nº 02.A.12793/10
Requerente: Godinho e Soares Representações Ltda 
Assunto: Cancelamento de ISSQN/TFLF/TFS
Data da decisão: 16 de dezembro de 2010
Improcedência da reclamação
Mantidas as exigências relativas ao ISSQN dos exercícios de 2000 a 2003, bem 
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como à TFLF e TFS dos exercícios de 2000 a 2002 relativos à Inscrição Municipal nº 
50258/01-0 uma vez que não compete à JJF analisa-los nos termos do artigo 295, 
§ 2º do CTMC.

Comunicado
Processo: 02.A.11253/2009
Requerente: Mariângela da Conceição Barbosa Oliveira
Assunto: Revisão e cancelamento de débito
Data do comunicado: 10 de dezembro de 2010
Comunicamos à requerente que em relação ao seu pedido de desconstituição do 
crédito tributário relativo ao IPTU e taxas com ele lançadas  - índice cadastral nº 
08.198.0196.002 não há o que ser apreciado. O presente feito será encaminhado 
para arquivo.

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

PORTARIA Nº. 010, de 17 de dezembro de 2010.
O Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos do Município de Contagem, 
no uso de suas atribuições, seu poder hierárquico e visando o bom andamento 
das atividades desta Secretaria;
RESOLVE:
Designar a servidora Deísa Cabral Martins da Costa, Secretária Municipal Adjunta 
de Obras e Serviços Urbanos, Matrícula 01.33981-8, lotada nesta Secretaria 
Municipal de Obras, para responder como Ordenadora de Despesas no período de 
20 de dezembro de 2010 a 03 de janeiro de 2011, podendo assinar documentos 
atinentes a esta Secretaria, respeitadas as competências que lhe são atribuídas por 
lei.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e Publique-se.
Contagem 17 de dezembro de 2010.
LEONARDO BORGES CASTRO
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

C.M.P.P.D.

ATA DA 5ª.  REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PESSOAS 
PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA – 
CMPPD
No dia 25 do mês de agosto de 2010, às 14:00 horas, na sede do CMPPD, situado 
na Avenida João César de Oliveira, 3.481 – 4º. Andar, Bairro Eldorado – Contagem 
– MG, teve início a quinta reunião extraordinária do Conselho Municipal de 
Pessoas Portadoras de Deficiência de Contagem, com a presença dos seguintes 
conselheiros municipais: Marcelo Lino da Silva, representante da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura; Gláucia Lucas Coelho, representante da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; João Bosco Alves de Oliveira, 
representante da Procuradoria Geral do Município; Janilda Maria do Amaral, 
representante das Entidades de Portadores de Deficiência Física; Luzia Lima 
Moreira, representante das Entidades de Portadores de Deficiência Visual; 
Ermelinda Pereira de Menezes, representante das Entidades Prestadoras de 
Serviços na Área de Habilitação e Reabilitação dos Portadores de Deficiência; Paulo 
Raimundo da Conceição Prado, representante dos Operadores de Transporte 
Coletivo do Município de Contagem. Justificaram, anteriormente, a ausência, em 
virtude de outros compromissos, coincidentes com o dia e horário, os conselhei-
ros, Arnaldo Luiz de Oliveira e Rovânia Efigênia Freitas. Também presentes nesta 
reunião, Cláudia Ocelli Costa, representante da Câmara de políticas Sociais; 
Gislene Reis, assessora da Câmara de Políticas Sociais e representante da Secretaria 
de Planejamento;  José Matias Gonçalves de Abreu, presidente da Associação dos 
Deficientes de Contagem; Geraldo Machado Sá, representante da Associação dos 
Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE/Contagem; Deusquer Antônio de Assis, 
presidente da Associação Eldorado de Apoio à Vida; Silvânia Margareth da Silva, 
assistente social da Associação Eldorado de Apoio à Vida; Helena Pinto Souza, 
Manoel Inácio Gomes de Carvalho, Hélio José Guimarães, Gislene Nicácio Vieira, 
Sônia Aparecida de Gonçalves e a  Sra. Marilene - pais de pessoa com deficiência; 
Eliana Maria Araújo, funcionária da Casa dos Conselhos e os funcionários do 

CMPPD, Lúcia Ramos de Jesus Antônio e Anderson Elias, assistentes administrati-
vos.  O presidente interino do CMPPD, Sr. Marcelo Lino da Silva, deu início aos 
trabalhos, lembrando que esta reunião extraordinária foi marcada visando uma 
conversa institucional relacionada à política pública, no município, voltada para a 
pessoa com deficiência. A convidada para tal debate foi apresentada por Marcelo, 
a professora, pedagoga e  representante da Câmara de Políticas Sociais Srª.Cláudia 
Ocelli. Passada a palavra para Cláudia, a mesma iniciou sua explanação informan-
do que a Câmara de Políticas Sociais foi criada no município com o propósito de 
ser um canal facilitador e ampliador de um diálogo entre o governo e a sociedade. 
A principal função da Câmara de Políticas Sociais é a articulação de ações entre 
secretarias a partir de tal diálogo. É uma estrutura de assessoramento que, portan-
to, não responderá efetivamente em uma decisão, e sim promoverá a intersetorie-
dade, já que direcionará demandas para as secretarias específicas ligadas à área. 
No caso da política da pessoa com deficiência, no tocante, especificamente, ao 
cancelamento do convênio das entidades com o município, através da Secretaria 
de Desenvolvimento Social, a Câmara também concretizou diálogos. A política da 
pessoa com deficiência, embora estivesse atrelada à Secretaria de Desenvolvimen-
to Social, requer também a intersetoriedade, já que as secretarias de Saúde e 
Educação estão diretamente envolvidas em tal política pública. Inicialmente a 
Câmara de Políticas Sociais estabeleceu um diálogo com o secretário de 
Desenvolvimento Social, Sr. Maurício Rangel e posteriormente com gestores 
internos, a saber, Marcelo Lino da Silva, representante da Secretaria de Educação, 
Gláucia Lucas Coelho, representante da Secretaria de Desenvolvimento Social, 
Thiago Barbabela, representante da Secretaria de Saúde e Gislene Reis, represen-
tante da Secretaria de Planejamento. A partir do trabalho feito por este grupo, 
ficou constatado que um redirecionamento da política municipal fazia-se 
necessário, haja vista a readequação das políticas públicas relacionadas ao âmbito 
da Assistência Social. Tal readequação prevê a necessidade de se considerar as 
ações de trabalho de cada entidade para definir o sistema de conveniamento. As 
entidades, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE/Contagem e 
Associação Eldorado de Apoio à Vida estavam conveniadas com o município, 
através da Secretaria de Desenvolvimento Social, porém considerando a 
readequação da política pública nacional, tais entidades que atuam com serviços 
de saúde e educação, não poderão mais estabelecer convênios com a assistência 
social. Segundo Cláudia Ocelli, ficou evidenciado, a partir do trabalho feito pelos 
gestores internos que as entidades com ações de trabalho voltadas para a área da 
educação, deverão buscar convênio, através da educação. As entidades, com 
ações de trabalho voltadas para a área da saúde, deverão buscar convênio, através 
da saúde. A reformulação do Programa de Atendimento à Pessoa Portadora de 
Deficiência – PAPPD determina que somente serviços e ações tipificadas como da 
assistência social possam receber recursos do Fundo Municipal de Assistência 
Social. Desta forma as entidades deverão se adequar a nova realidade. Cláudia 
salientou que foi constatado que a APAE/Contagem, apesar dos transtornos frente 
a uma inesperada necessidade de  readequação,  poderá buscar convênio tanto na 
saúde, quanto na educação, já que os atendimentos na instituição assim 
permitem, uma vez que há elos de atendimento em ambas as áreas. Quanto a 
Associação Eldorado de Apoio à Vida, está evidenciada uma maior dificuldade. A 
Associação, para se adequar às normas estabelecidas para conveniamento com a 
saúde e educação, deverá passar por mudanças visando  adaptações, inclusive, 
ampliar o número de pessoas atendidas, bem como as oficinas de trabalho. 
Optando para atendimento voltado para a área da saúde, já que os trabalhos 
envolviam fisioterapia,  fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia, o 
conveniamento deverá ser buscado com o Sistema Único de Saúde – SUS, tendo 
em vista que o município não tem atualmente como reabilitar pessoa com 
deficiência. Caberá à Associação Eldorado de Apoio à Vida avaliar as perdas e 
ganhos frente a tal conveniamento, já que para promover adaptações, gastos 
serão necessários. A associação é que decidirá se a busca de conveniamento é 
compensatória ou não. Quanto aos questionamentos dos pais presentes que 
verbalizaram a preocupação frente à perda de atendimento para os filhos, através 
da Associação Eldorado de Apoio à Vida, Cláudia informou que todos os 
atendidos na citada associação, passarão por uma avaliação de uma equipe de 
profissionais da área da saúde e se constatado a necessidade, serão encaminhados 
para atendimento especializado, através do SUS. Este atendimento poderá ser no 
Centro de Consultas Especializado Iria Diniz, em outra instituição ou clínica 
conveniada, como a Mémory, por exemplo. Portanto não há mais como falar em 
conveniamento da Associação Eldorado de Apoio à Vida com a Assistência Social. 
A conselheira e coordenadora da Assistência Social, Gláucia Lucas, frisou que 
desde que o Sistema Único de Assistência Social – SUAS, estabeleceu mudanças 
nos serviços sócio assistenciais, que citava os níveis de complexidade, tais como, 
Proteção Social Básica, Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, 
que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social vêm sinalizando para as 
entidades que era preciso fazer mudanças, ou seja, se adequarem à realidade, 
direcionando suas ações para outras áreas, no caso, saúde e/ou educação. Cláudia 
expressou que reconhece que é lamentável que o convênio tenha sido cortado 
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antes das entidades se adaptarem, especialmente a Associação Eldorado de Apoio 
à Vida. Verbalizou inclusive que reconhece que houve falha em não ter se buscado 
o diálogo intersetorial antes do cancelamento, contudo a decisão já foi tomada. 
Cláudia esclareceu que demandas sócio familiares serão devidamente atendidas 
pelas Casas da Família, através da Secretaria de Assistência Social e que a 
Secretaria de Saúde pretende implantar a partir de outubro desde ano, os Núcleos 
de Atendimento da Saúde Familiar que contará com profissionais especializados. 
O primeiro centro de atendimento nestes moldes deverá ser no Bairro Nacional. 
Houve debate, ocasião em que vários conselheiros, pais e convidados expressaram 
sua opinião. O presidente da Associação Eldorado de Apoio à Vida, Deusquer 
Antônio e a conselheira e assistente social da mesma associação, Ermelinda 
Pereira, verbalizaram que o cancelamento repentino do convênio deixou a 
associação em sérias dificuldades financeiras e expressaram a angústia de 
reconhecer que após 30 (trinta) anos de existência, a associação está prestes a 
fechar as portas. Também os pais de pessoas atendidas na Associação expressaram 
seu desapontamento com a irreversibilidade do cancelamento do convênio que 
permitia o funcionamento da associação, haja vista que muitos de seus filhos 
perderão e certamente ficarão sem atendimento. Verbalizaram ainda que é fato 
público e notório que a demanda é muito maior que a oferta de atendimento via 
SUS. Segundo Cláudia, há apenas duas soluções para a Associação Eldorado de 
Apoio à Vida manter atendimento: Adequar-se às mudanças para buscar convênio 
com a Saúde ou buscar parceria privada. Cláudia encerrou o debate afirmando 
que pretende encaminhar, posteriormente, ao CMPPD um documento, ainda em 
construção, relativo ao atendimento da pessoa com deficiência em Contagem. O 
presidente interino do CMPPD, Marcelo agradeceu a presença de Cláudia e 
Gislene, integrantes da Câmara de Políticas Sociais da Prefeitura. Nada mais 
havendo a tratar, foi lavrada ata desse encontro, a qual será lida e aprovada em 
plenária do CMPPD e assinada pelos presentes dessa 5ª. plenária extraordinária.

ATA DA 33ª.  REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO  MUNICIPAL DE PESSOAS POR-
TADORAS DE DEFICIÊNCIA - CMPPD
No dia 14 do mês de julho de 2010, às 14:00 horas, na sede do CMPPD, situado 
na Avenida João César de Oliveira, 3.481 – 4º. Andar, Bairro Eldorado – Contagem 
– MG, teve início a trigésima terceira reunião Ordinária do Conselho Municipal de 
Pessoas Portadoras de Deficiência de Contagem, com a presença dos seguintes 
conselheiros municipais: Marcelo Lino da Silva, representante da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura; Thiago Barbabela de Castro Soares, representan-
te da Secretaria Municipal de Saúde; João Bosco Alves de Oliveira, representante 
da Procuradoria Geral do Município; Célio Pereira Soares, representante da 
Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem - TransCon; João 
Bernardino de Jesus, representante das Entidades de Portadores de Deficiência 
Auditiva; Luzia Lima Moreira, representante das Entidades de Portadores de 
Deficiência Visual; Ermelinda Pereira de Menezes, representante das Entidades 
Prestadoras de Serviços na Área de Habilitação e Reabilitação dos Portadores de 
Deficiência; Francimara das Graças Batista, representante dos profissionais 
especializados na habilitação e reabilitação dos portadores de deficiência; Vanjo 
Aparecido Barcelos e Paulo Raimundo da Conceição Prado, titular e suplente 
respectivamente, representantes dos Operadores de Transporte Coletivo do 
Município de Contagem. O presidente do CMPPD, o conselheiro Maurício Alves 
Peçanha, justificou, anteriormente sua ausência, em razão de sua internação 
hospitalar. Fez saber ao Conselho que estará afastado da função de Presidente, 
nos próximos 3 meses, pois estará atuando em sua campanha política como 
candidato à uma vaga na Assembléia Legislativa Estadual.   Além de Maurício, 
justificaram, anteriormente, a ausência, em virtude de outros compromissos 
coincidentes com o dia e horário, os conselheiros, Arnaldo Luiz de Oliveira e 
Magda Antunes Martins. Também presentes nesta reunião, Sr. Luiz Cláudio de 
Almeida Teodoro, secretário adjunto da Secretaria Municipal de Defesa Social e 
Coordenador da Comissão de Avaliação Especial – CAE, vinculada ao Programa 
Sem Limite; Érica do Carmo, secretária executiva da Comissão de Avaliação 
Especial – CAE; José Matias Gonçalves de Abreu, presidente da Associação dos 
Deficientes de Contagem – ADC e os  funcionários do CMPPD: Antônio Augusto de 
Souza Loures, técnico de assuntos sócio econômicos e Lúcia Ramos de Jesus 
Antônio, assistente administrativa. O presidente interino do CMPPD, Sr. Marcelo 
Lino da Silva, pronunciou as boas-vindas e tornou a ressaltar os motivos da 
ausência do presidente Maurício. Deu início à reunião, propondo a inversão da 
pauta. Aprovada a proposta, a palavra foi passada ao conselheiro e advogado 
João Bosco que expressou sua surpresa ao constatar a falta de acessibilidade 
também em órgãos do judiciário. Relatou que recentemente acompanhou uma 
cliente com necessidades especiais ao Setor Psico-Social do Fórum Dr. Pedro Aleixo 
em Contagem. Houve a necessidade de carregar a citada senhora, subindo-a por 
uma escadaria, até o local de atendimento. Propôs que o assunto fosse encami-
nhado à Promotoria de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de 
Contagem. A plenária aprovou o envio de um ofício convidando o representante 
do Ministério Público, Dr. Fabiano Mendes Cardoso, para um diálogo sobre o 

tema, na próxima reunião do CMPPD. Na oportunidade junto ao Promotor, se a 
ocasião permitir, outros assuntos poderão ser analisados. Ainda com a palavra, 
João Bosco noticiou a existência de uma lista, na Prefeitura, relativa a uma “Ação 
entre amigos” visando à aquisição de uma cadeira de rodas motorizada para o 
uso de Maurício Peçanha. O tema, não previsto na pauta, suscitou um debate 
sobre o assunto. Foi reconhecido o mérito da citada ação, mas também a 
necessidade de implementar uma política pública no município que beneficie 
também outras pessoas que precisam de cadeiras de rodas motorizadas. Estas 
cadeiras possuem custo elevado para a maioria da população brasileira. O serviço 
de órtese e prótese existente no Centro de Consultas Especializadas Iria Diniz não 
fornece esse equipamento de mobilidade. O próximo ponto de pauta tratou do 
debate acerca do novo Regulamento Operacional do Serviço de Transporte 
Suplementar às Pessoas com Deficiência Física, com alto grau de comprometimen-
to, impossibilitadas de utilizar o Sistema de Transporte Público Convencional no 
Município de Contagem. A palavra foi dada ao Coordenador da Comissão de 
Avaliação Especial do Programa Sem Limite, Sr. Luiz Cláudio de Almeida Teodoro, 
que após apresentação, teceu breve histórico sobre o citado programa que integra 
três áreas das políticas públicas: saúde, educação e assistência social. Relatou que 
o serviço utiliza veículos adaptados, com motoristas treinados e que o público alvo 
é formado por pessoas moradoras do município de Contagem, de baixa renda 
familiar, sem limitação de faixa etária e com alto grau de comprometimento na 
sua mobilidade. Informou que atualmente o programa atende 400 (quatrocentas) 
pessoas. O custo mensal, coberto integralmente por recursos do município, com o 
transporte feito por 25 vans é bastante elevado. Cada van sai por volta de R$ 
10.000 (dez mil reais por mês). Verbalizou que a demanda cresceu de forma 
expressiva. Atualmente 80 (oitenta) pessoas aguardam inclusão ao programa, 
após terem sido submetidas ao processo de avaliação médica especial, além de 
outras 150 (cento e cinqüenta) pessoas inscritas, através dos Centros de 
Referência de Assistência Social/Casas da Família, que aguardam atendimento 
inicial. O Sr. Luiz Cláudio explicou que foi necessário à reformulação das normas 
do programa. Dois motivos levaram à essa mudança: um deles foi a notificação do 
Ministério Público que determinou o uso de verbas do Estado somente para fins 
público e o outro foi a pressão do aumento da demanda. Sobre esse segundo 
motivo, o Sr. Luiz Cláudio noticiou que o programa “chegou ao seu limite para 
atendimento”. Com as novas normas, ficou estabelecido que os deslocamentos, 
para instituições de ensino, sejam feitos somente dentro do município e que os 
atendimentos de saúde se restringirão ao número de 02 por semana. Assim 
espera-se a abertura de novas vagas e o começo de atendimento da fila de espera. 
Quanto ao cumprimento da determinação do Ministério Público, somente será 
feito o deslocamento do usuário para o Sistema Único de Saúde – SUS. Continuan-
do sua explanação, o Sr. Luiz Cláudio, confirmou que o debate sobre a reformula-
ção das normas foi realizado somente no âmbito da CAE. Devido a esse fato, 
verbalizou pedido de desculpas ao CMPPD e, também, aos conselhos da Educação 
e Saúde. Justificou esse acontecimento devido à premência do tempo, ocasionada 
pela ação do Ministério Público, e à pressão da demanda. Informou que as duas 
últimas áreas são as responsáveis pelas verbas que sustentam o programa. 
Quando questionado, sobre o motivo que fez com que os recursos do Programa 
não ficassem alocados no Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS; o Sr. Luiz 
Cláudio respondeu que este fundo é impedido, por lei, de custear programas que 
tenham o perfil do “Sem Limite”. Colocou que tentaram o levantamento de 
recursos financeiros junto ao empresariado, porém estes não costumam liberar 
recursos para custeio e sim para investimentos. O técnico Antônio Augusto disse 
estar preocupado com a fase atual do “Sem Limite”.  No seu entender, as 
mudanças das normas apontam para a diminuição da qualidade de atendimento. 
Outras fontes alternativas de financiamento poderiam ser analisadas, como por 
exemplos, recursos do FIA ou outras provenientes de Loteria. Sugeriu a realização 
de um Seminário que teria o objetivo de debater “fontes alternativas de recursos 
financeiros para o Programa Sem Limite”. O Conselheiro João Bosco afirmou 
reconhecer o esforço do município e que a capacidade de investimento da 
prefeitura é limitada e vê a mudança como algo inevitável. Apontou dificuldades 
na utilização do FIA, pois esse tipo de recurso é intermitente.  O Sr. Luiz Cláudio 
agradeceu a oportunidade da fala junto ao CMPPD. Prontificou-se a voltar e trazer 
material divulgador do Programa Sem Limite e das reuniões que fizeram junto aos 
usuários e disse ter gostado da idéia do Seminário. O Presidente Interino, Marcelo 
Lino, agradeceu a presença do Coordenador da CAE e reafirmou a bem-querência 
do CMPPD em relação a uma nova exposição do assunto e também com a 
proposta do seminário.  Antes de se retirar, Sr. Luiz Cláudio informou que o 
Município será contemplado com uma verba da Organização das Nações Unidas 
– ONU, de US $ 2.000.000 (dois milhões de dólares). A região do bairro Nacional 
sediará  o programa “Segurança com Cidadania” que irá ajudar crianças e 
adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O próximo ponto de pauta 
tratou dos encaminhamentos feitos pela Comissão de Políticas Públicas do 
CMPPD, relativos ao texto do Sindicato das Escolas Particulares/ MG – SINEP. A 
Comissão de Políticas Públicas enviou 03 ofícios: O primeiro, ao Conselho 
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Municipal de Educação e Cultura (Of.046/2010), solicitava resposta sobre a 
obrigatoriedade de matricula de pessoas com necessidades especiais em escolas 
privadas com fins lucrativos, confessionais ou filantrópicas. Solicitava ainda, ação 
conjunta dos Conselhos sobre conteúdo do “Informativo do SINEP”. O segundo 
foi enviado ao Conselho Nacional de Educação (OF.047/2010). Pede resposta sobre 
a mesma questão da obrigatoriedade de matricula de pessoas com necessidades 
especiais. O terceiro oficio foi direcionado à Coordenadoria do Centro de Apoio à 
Pessoa com Deficiência e Idosos (OF.048/2010) noticiava os contatos do CMPPD 
junto aos Conselhos de Educação e pede intervenção do Ministério Público no 
sentido de garantir o direito de matrícula de aluno com necessidades especiais nas 
escolas particulares. O CMPPD referendou os envios dos ofícios feitos por sua 
Comissão de Políticas Públicas. Foi noticiada a realização de duas reuniões com a 
Comissão Organizadora da “Semana da Pessoa com Deficiência”. Foi aprovado um 
calendário de eventos. Na segunda-feira (20 de setembro), teremos a abertura e o 
EDUCALIBRAS, a partir de 8:00h (local a ser definido). Na terça-feira (21 de 
setembro – Dia Municipal pela Inclusão Social da Pessoa com Deficiência) será 
realizada a “Marcha pela Inclusão da Pessoa com Deficiência”, a partir das 15:00 
h, concentração na praça Iria Diniz e caminhada até o Big-Shopping. Na 
quarta-feira (22 de setembro) está previsto o “Seminário sobre a Educação de 
Surdos”, local e horário a serem definidos. Na quinta-feira (23 de setembro), o 
“Cinema Comentado” também sem horário e local. Na sexta-feira (24 de 
setembro), será realizado o Fórum “Mundo do Trabalho e Deficiência” (nome 
provisório), novamente sem horário e local. Por último, no sábado (25 de 
setembro) haverá o encerramento com o “Forró na Praça” e “Feira das Entidades” 
como uma atividade facultativa e sob responsabilidade das associações. O evento 
ocorrerá na Praça do Iria Diniz, de 9:00h às 12:00 h. Marcelo Lino conclamou a 
participação de todos. Pediu para cada conselheiro se engajar em uma das 
subcomissões específicas. Foi informado que a próxima reunião da Comissão 
Organizadora da Semana da Pessoa com Deficiência será no dia 5 de agosto na 
sede do CMPPD (14:00h). Ficou determinado também, uma reunião com a 
Subcomissão do “Seminário dos Surdos” para o dia 29 de julho, às 14:00h, 
igualmente no CMPPD. Devido ao avançar da hora, não foi possível desenvolver o 
ponto de pauta que previa uma reflexão sobre a exclusão do CMPPD nos debates 
relacionados às questões sobre a pessoa com deficiência. Marcelo finalizou a 
reunião agradecendo a todos e pontuou aos convidados que serão sempre bem 
vindos às reuniões do CMPPD.  Nada mais havendo a tratar, foi lavrada ata dessa 
reunião, a qual será lida e aprovada pelos participantes da 34ª. plenária e assinada 
pelos presentes dessa 33ª. plenária.

ATA DA 34ª.  REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PESSOAS POR-
TADORAS DE DEFICIÊNCIA - CMPPD
No dia 11 do mês de agosto de 2010, às 14:00 horas, na sede do CMPPD, situado 
na Avenida João César de Oliveira, 3.481 – 4º. Andar, Bairro Eldorado – Contagem 
– MG, teve início a trigésima quarta reunião ordinária do Conselho Municipal de 
Pessoas Portadoras de Deficiência de Contagem, com a presença dos seguintes 
conselheiros municipais: Marcelo Lino da Silva e Neuza Maria Maldonado, titular e 
suplente, respectivamente, representantes da Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura; Jane Luce Machado Varela Mariani, representante da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Urbano; José Carlos Carneiro Gomes, representante da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; João Bosco Alves de Oliveira, 
representante da Procuradoria Geral do Município; Célio Pereira Soares, 
representante da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem - 
TransCon; João Bernardino de Jesus, representante das Entidades de Portadores de 
Deficiência Auditiva; Janilda Maria do Amaral, representante das Entidades de 
Portadores de Deficiência Física; Rovânia Efigênia Freitas, representante das 
Associações de Pais de Deficientes Mentais; Ermelinda Pereira de Menezes, 
representante das Entidades Prestadoras de Serviços na Área de Habilitação e 
Reabilitação dos Portadores de Deficiência; Magda Antunes Martins e Francimara 
das Graças Batista, titular e suplente, respectivamente, representantes dos 
Profissionais Especializados na Habilitação e Reabilitação dos Portadores de 
Deficiência; Vanjo Aparecido Barcelos e Paulo Raimundo da Conceição Prado, 
titular e suplente respectivamente, representantes dos Operadores de Transporte 
Coletivo do Município de Contagem. Justificaram, anteriormente, a ausência, em 
virtude de outros compromissos, coincidentes com o dia e horário, os conselhei-
ros, Arnaldo Luiz de Oliveira e Luzia Lima Moreira. Também presentes nesta 
reunião, o representante do Ministério Público, Dr. Fabiano Mendes Cardoso, 
promotor da 23ª Promotoria de Defesa da Saúde, dos Direitos do Idoso e da 
Pessoa com Deficiência; a advogada, Drª. Ana Lúcia de Oliveira, presidente da 
Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Ordem dos 
Advogados do Brasil - OAB; Maurício Alves Peçanha, conselheiro licenciado em 
razão de sua campanha eleitoral para a assembléia legislativa de Minas Gerais, 
José Matias Gonçalves de Abreu, presidente da Associação dos Deficientes de 
Contagem - ADC; Deusquer Antônio de Assis e Hélio José Guimarães, representan-
tes da Associação Eldorado de Apoio à Vida, sendo o primeiro o presidente da 

citada associação e finalmente, os funcionários do CMPPD: Antônio Augusto de 
Souza Loures, técnico de assuntos sócio econômicos, Lúcia Ramos de Jesus 
Antônio e Anderson Elias, assistentes administrativos. O presidente interino do 
CMPPD, Sr. Marcelo Lino da Silva, pronunciou as boas-vindas e saldou o 
representante do ministério público, Dr. Fabiano Mendes Cardoso, bem como, a 
advogada Drª. Ana Lúcia de Oliveira. Em seguida passou a palavra para Dr. 
Fabiano que iniciou sua fala com o primeiro tema de pauta, proposto pela 
plenária: “Falta de acessibilidade em Prédios do Judiciário”. Segundo o promotor, 
de fato é notório e lamentável a falta de acessibilidade nos prédios do judiciário 
em Contagem. Segundo ele, o prédio onde está instalado o Fórum Dr. Pedro 
Aleixo, embora não seja o ideal, consta de rampas que possibilitam o acesso de 
um andar ao outro. Contudo o prédio que instala as varas de família, não dispõe 
de elevadores, nem rampas, tendo como único acesso as escadarias. Dr. Fabiano 
afirmou que foi noticiado que desde o ano de 2006 procedimentos têm sido 
adotados buscando soluções para a questão, mas o poder judiciário além de não 
contar com recursos para investir em tais obras, alega que já existe um projeto 
para aquisição de um novo prédio em Contagem que comportará e centralizará 
maior número de varas. Noticiou ainda que, já está agendada, uma reunião para 
próxima sexta feira, com o atual diretor do fórum, Dr. Marcos Vinícius, onde 
informações serão expostas. A partir dessa reunião, acredita que poderá tomar 
outras providências neste sentido, inclusive, se for o caso, entrar com algum 
encaminhamento, já que está evidenciado que o prédio onde estão instaladas as 
citadas varas de família, não apresenta condições de reformas satisfatórias, sendo 
necessário a transferência das mesmas do local. Expressou que há notícias, ainda 
não formalizadas, que o Banco Bradesco, instalado próximo ao fórum, ao lado do 
prédio da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, deverá sair do local. Sendo, 
este, um prédio que conta com significativa acessibilidade, poderá favorecer uma 
alternativa para mudança de local das mencionadas varas de família. Dr. Fabiano 
sugeriu que o Conselho Municipal de Pessoas Portadoras de Deficiência – CMPPD 
faça contato também com o diretor do fórum, embora, reconheça que o próprio 
diretor, Dr.Marcos Vinícius, não tem total autonomia para resolver certas questões, 
haja vista que são delegadas diretamente ao Estado. Houve debate da plenária, 
momento em que Dr. João Bosco, advogado militante na comarca e portanto, 
conhecedor da problemática da falta de acessibilidade nos órgãos do judiciários, 
expôs sua experiência frente a tal questão. O técnico do CMPPD, Antônio Augusto, 
informou ao promotor que o CMPPD pretende apresentar à prefeita, Marília 
Campos, um projeto de lei, que instituiu uma Comissão de Acessibilidade 
Arquitetônica de caráter permanente, deliberativa e fiscalizadora das situações de 
acessibilidade arquitetônicas nas obras públicas realizadas no município. Tal 
projeto já está concluído e aprovado pela plenária, aguardando resposta do 
gabinete da prefeita para agendamento com a mesma, ocasião em que se 
pretende apresentar o citado projeto à ilustre prefeita. Antônio Augusto e 
conselheiros verbalizaram a urgência e necessidade de fiscalização frente à falta 
de acessibilidade em prédios públicos, e também, nos residenciais. A conselheira e 
arquiteta Jane Luce noticiou que atualmente existe a obrigatoriedade para novos 
prédios, a serem construídos, com previsão de futuras instalações de elevadores, 
ou seja, ainda que as obras não incluam elevadores, deverão estar adaptados para 
futuras instalações, caso os condôminos assim queiram futuramente. Os 
conselheiros, Célio, representante da Autarquia Municipal de Trânsito e Transpor-
tes, Vanjo e Paulo Raimundo, representantes dos operadores de transporte, a 
advogada, Ana Lúcia, bem como, Marcelo Lino e Maurício Peçanha, expuseram 
questões e experiências referentes também à acessibilidade relativa ao transporte, 
às calçadas, pisos e a outros órgãos públicos. Dr. Fabiano salientou que o 
momento é oportuno para reivindicações gerais frente à acessibilidade, especial-
mente considerando as obras em andamento visando a Copa de 2014, que será 
sediada no país, com previsão de jogos também em Minas.  Concluído o debate 
acerca da falta de acessibilidade nos órgãos públicos, inclusive nos do judiciário, 
outros assuntos foram apresentados ao promotor Dr. Fabiano. Um primeiro, foi 
exposto pela conselheira Janilda e tratou-se da questão das dificuldades 
enfrentadas pela Instituição Projeto Assistencial Novo Céu frente às exigências do 
judiciário relativas aos pedidos de interdição dos internos maiores de 18 anos, 
naquela instituição. Um segundo assunto, apresentado pelo Sr.  Hélio José 
Guimarães, pai de pessoa com deficiência, atendido pela Associação Eldorado de 
Apoio à Vida e pela conselheira Ermelinda, relativo ao cancelamento do convênio 
do Programa de Atendimento da Pessoa Portadora de Deficiência – PAPPD com a 
Secretaria Municipal de Assistência Social. O Terceiro apresentado pelo conselheiro 
João Bosco, referente ao Parecer 1129/2009 do Sindicato das Escolas Particulares 
– SINEP, relativo à orientação às escolas particulares da não obrigatoriedade de 
matrículas de pessoas com deficiência. Dr. Fabiano verbalizou a importância de ter 
por escrito os dados referentes a tais questionamentos para que possa avaliar de 
forma detalhada e só então emitir um parecer ou encaminhamento. Noticiou que 
atualmente responde pela promotoria dos direitos da saúde, do idoso e da pessoa 
com deficiência. A demanda é bastante grande e faltam promotores em 
Contagem. Expressou que muitos casos que chegam à Promotoria são devidamen-



Contagem, 20 de dezembro de 2010 Página 13 de 15Diário Oficial de Contagem - Edição 2558

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do documento. Os métodos criptográficos 
adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se 
garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

te encaminhados para a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB e para o 
atendimento de Defensoria da Pontifícia Universidade Católica – PUC/Contagem. 
Entende que o CMPPD poderá, enquanto órgão que acompanha a política pública 
setorial, solicitar providências às instâncias cabíveis frente à necessidade de mais 
promotores na comarca. O presidente interino, Marcelo, agradeceu a presença do 
ilustre representante do ministério Público, Dr. Fabiano Mendes Cardoso, 
propondo como encaminhamento, que o calendário e atas das reuniões ordinárias 
do CMPPD, fossem, posteriormente, a ele encaminhados, bem como, futuros 
informativos sobre as ações do Conselho, tais como a Semana da Pessoa com Defi-
ciência, Conferências e Seminários. Dr. Fabiano agradeceu o convite e se retirou. 
Pretendendo seguir o próximo ponto de pauta, Marcelo noticiou aos presentes 
que a Srª. Cláudia Ocelli, integrante da Câmara de Políticas Sociais da Prefeitura, 
novamente não pôde estar presente nesta reunião em virtude de sua tarefa em 
acompanhar representantes da Organização das Nações Unidas – ONU, presentes 
em Contagem neste dia e visitando o Bairro Nacional em assunto relacionado ao 
programa “Segurança com Cidadania”. Marcelo noticiou que a própria Cláudia 
propôs uma reunião extraordinária para o dia 25/08/2010 às 14 horas, onde a 
mesma poderá estar presente para tecer esclarecimentos acerca do cancelamento 
do Convênio do Programa de Atendimento à Pessoa Portadora de Deficiência – PA-
PPD, com as entidades, Associação Eldorado de Apoio à Vida e Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais – APAE/Contagem. A plenária aprovou a proposta 
ficando determinado que o CMPPD noticiará aos conselheiros ausentes sobre tal 
plenária extraordinária. Em seguida, foram dados os informes administrativos e 
lido, pelo técnico Antônio Augusto, o ofício resposta do Conselho Nacional de 
Educação, acerca do questionamento sobre a não obrigatoriedade, por parte das 
escolas da rede privada, frente às matrículas de pessoa com deficiência. A plenária 
decidiu que tal assunto deverá ser debatido em plenária do CMPPD com tempo 
maior para a reflexão e na presença dos conselheiros e do técnico que integraram 
a Comissão que já iniciou encaminhamentos sobre tal assunto, a saber, Marcelo 
Lino, João Bernardino, Francimara das Graças e Antônio Augusto. O CMPPD 
deverá providenciar cópias do Parecer 1129/2009 do Sindicato das Escolas 
Particulares – SINEP, bem como do ofício resposta do Conselho Nacional de 
Educação, para todos os participantes. Marcelo propôs que um ofício fosse 
encaminhado ao SINEP solicitando o número de escolas particulares que têm 
alunos com deficiência e o número destes alunos por escola. Maurício propôs que 
fosse elaborado e encaminhado ao SINEP um formulário em que as próprias 
escolas particulares o preenchesse e posteriormente nos fosse encaminhado 
através do SINEP. Devido ao avançar do horário a plenária não teceu encaminha-
mento sobre as duas propostas. As atas das 32ª e 33ª. reuniões não foram lidas. O 
técnico Antônio Augusto informou sobre as datas, já marcadas, das próximas 
reuniões que tratarão da organização da Semana da Pessoa com Deficiência, a 
saber, dia 12/08/2010 às 14 horas, na Escola Antônio Carlos Lemos para discutir 
sobre a Abertura da Semana; dia 13/08/2010 às 14 horas na Casa dos Conselhos 
para discutir sobre o Fórum de Empregabilidade da Pessoa com Deficiência; Dia 
17/08/2010 para encaminhamentos sobre o Seminário de educação de surdos e 
dia 19/08/2010 no SINE/Contagem, reunião geral da Comissão Organizadora com 
presença de todos os interessados. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada ata 
dessa reunião, a qual será lida e aprovada pelos participantes da 35ª. plenária e 
assinada pelos presentes dessa 34ª. plenária.

ATA DA 35ª.  REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PESSOAS POR-
TADORAS DE DEFICIÊNCIA - CMPPD
No dia 08 do mês de setembro de 2010, às 14:00 horas, na sede do CMPPD, situa-
do na Avenida João César de Oliveira, 3.481 – 4º. Andar, Bairro Eldorado – Conta-
gem – MG, teve início a trigésima quinta reunião ordinária do Conselho Municipal 
de Pessoas Portadoras de Deficiência de Contagem, com a presença dos seguintes 
conselheiros municipais: Marcelo Lino da Silva representante da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura; João Bosco Alves de Oliveira, representante da 
Procuradoria Geral do Município; Célio Pereira Soares, representante da Autarquia 
Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem - TransCon; João Bernardino de 
Jesus, representante das Entidades de Portadores de Deficiência Auditiva; Janilda 
Maria do Amaral, representante das Entidades de Portadores de Deficiência Física; 
Rovânia Efigênia Freitas, representante das Associações de Pais de Deficientes 
Mentais; Vanjo Aparecido Barcelos e Paulo Raimundo da Conceição Prado, titular e 
suplente respectivamente, representantes dos Operadores de Transporte Coletivo 
do Município de Contagem. Ainda presente: a Sra. Fábia Silva Santos Souza e seu 
filho Fábio Gabriel Santos Miranda e a Sra. Dalila Caram da Secretária Municipal 
de Educação e Cultura. Participaram também, da reunião, os funcionários do CM-
PPD: Antônio Augusto de Souza Loures (Toninho) e Lúcia Ramos de Jesus Antônio. 
Justificaram anteriormente, a ausência, em virtude de outros compromissos, coin-
cidentes com o dia e horário, os conselheiros, Arnaldo Luiz de Oliveira e Luzia Lima 
Moreira. O presidente interino do CMPPD, Sr. Marcelo Lino da Silva, pronunciou as 
boas-vindas em seguida passou a palavra para a Sra. Fábia Silva. Ela Reivindicou a 
inclusão de seu filho, Fábio Gabriel, no Programa sem Limite. O garoto é pessoa 

com deficiência e tem mobilidade reduzida.  Recebeu os esclarecimentos devidos 
sobre o programa. O conselheiro Célio, representante da TRANSCON no conselho, 
se prontificou a acompanhar mais proximamente o caso da Sra. Fábia. Marcelo 
retomou a palavra, agradeceu a presença da Sra. Fábia e salientou que a reunião 
plenária tinha como um de seus objetivos reforçar a mobilização para a SEMANA 
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – 2010. Colocou também, que outro objetivo era 
realizar uma checagem dos preparativos do evento. Assim, deu-se inicio ao repas-
se das informações sobre a “Semana”. Primeiro, Toninho, colocou sobre a feitura 
dos cartazes. Serão patrocinados, juntamente com os certificados dos seminários, 
pelo Big-Shopping. Cristiane da Coordenadoria de Cultura está na condução dessa 
tarefa. Marcelo solicitou que as entidades presentes se empenhassem na divulga-
ção e nos contatos junto a seus usuários e empresas parceiras. O conselheiro João 
Bosco quis informações sobre o evento da Abertura Oficial. Marcelo informou 
que praticamente tudo está organizado: a abertura se dará no auditório da PUC – 
Contagem, no dia 20 de setembro, na parte da manhã. Possivelmente teremos a 
presença da Prefeita Marília Campos. Sobre o palestrante deste dia, foi informa-
do que os contatos inicialmente feitos com Simone Albuquerque / Diretora de 
Gestão do SUAS/MDS e Isabel Maior Loureiro / Secretária Nacional de Promoção 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência não obtiveram respostas positivas. Será 
feito convite ao Sr. Daniel Augusto Reis – Advogado e Técnico do Centro de Apoio 
Operacional de Pessoas Portadoras de Deficiência e Idoso – CAOPPDI do Ministério 
Público Estadual. O café será patrocinado pelo BMG. Sobre a Marcha da Inclusão, 
do dia 21 de setembro, os preparativos estão bem adiantados. Os contatos com 
o carro de som, ônibus, água e mobilização foram feitos e estão confirmados. 
Camisas estão sendo providenciadas por parte de Cristiane da Coordenadoria de 
Cultura. Em relação ao Seminário “Libras sem Limite – Uma reflexão sobre a Edu-
cação dos Surdos” a programação esta pronta e os contatos com os palestrantes 
já realizados e confirmados. Teremos nesse dia, duas mesas temáticas com a par-
ticipação de palestrantes surdos e ouvintes. São componentes da primeira mesa: 
Tuender Durães de Lima (tema: “O Sujeito Surdo”), Rosely Lucas de Oliveira (tema: 
“O que é a LIBRAS?”), João Bernardino de Jesus (Depoimento: “O olhar ouvinte 
sobre a cultura surda”). A segunda terá: Ozana Vera Giorgin (tema: “A importância 
da Língua de Sinais na alfabetização do surdo.”), Clarissa Fernandes das Dores e 
Héldea Ângela dos Santos Braga (tema: “O papel do Instrutor e do Interprete na 
escola.”). A mediadora de ambas as mesas será Francimara das Graças Batista. 
Completando os informes, o técnico Antônio Augusto noticiou sobre o evento do 
dia 23 de setembro. Nesse dia acontecerá o “Teatro na escola” com apresentação 
da peça Bibidi Bobidi Bum – do Grupo Metamorfose. A equipe de teatro é forma-
da por estudantes da E. M. Antônio Carlos Lemos. O espetáculo acontecerá na E. 
M. Albertina Alves, para o público infantil e tem o objetivo de despertar as crian-
ças para os temas relacionados à pessoa com deficiência. Na programação do dia 
24 terá o II Seminário de Inclusão das Pessoas com Deficiência – Empregabilidade. 
Marcelo colocou que, na sala contígua a qual estávamos, está sendo realizada 
uma reunião entre a mediadora de uma das mesas e os palestrantes. Justificou 
que o funcionário do CMPPD, o Sr. Anderson Elias será um dos palestrantes e por 
isso não está presente na plenária do conselho. Além de Anderson, fazem parte 
do grupo de palestrantes: Paulo Henrique Veloso Santana, Cícero Plínio da Costa 
Azeredo, Tuender Durães de Lima, Maria do Socorro Teixeira Veloso e a mediadora 
será Heranice Torquato. O tema será “INTERFERÊNCIAS DA SOCIEDADE NA VIDA 
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA” e tratará de depoimentos de Pessoas com deficiên-
cia e familiares relatando suas vivências e percepções sobre o mundo do trabalho. 
Teremos nesse dia a exibição de curtas apresentações teatrais promovida pela 
Equipe Eficaz. Outro objetivo desse evento é formar uma comissão organizadora 
de um fórum sobre “Empregabilidade da Pessoa com Deficiência”. Isso se dará na 
segunda parte do seminário. A faculdade UNA é uma das parceiras ativas nesse 
dia. Encerrando a Semana da Pessoa com Deficiência – 2010, teremos o “Forró na 
Praça” com a apresentação da banda “Bão di Mais” - Grupo formado por músicos 
cegos. No que tange a organização tudo se encontra em fase avançada de prepa-
ração. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada ata desse encontro, a qual será lida 
e aprovada pelos participantes da 36ª. plenária e assinada pelos presentes dessa 
35ª. reunião.

ATA DA 36ª.  REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PESSOAS POR-
TADORAS  DE DEFICIÊNCIA - CMPPD
No dia 22 do mês de outubro de 2010, às 14:00 horas, na sede do CMPPD, 
situado na Avenida João César de Oliveira, 3.481 – 4º. Andar, Bairro Eldorado – 
Contagem – MG, teve início a trigésima sexta reunião ordinária do Conselho 
Municipal de Pessoas Portadoras de Deficiência de Contagem, com a presença dos 
seguintes conselheiros municipais: José Carlos Carneiro Gomes e Petrúcia de Melo 
Andrade, titular e suplente, representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Social, João Bosco Alves de Oliveira, representante da Procuradoria Geral 
do Município; Célio Pereira Soares, representante da Autarquia Municipal de 
Trânsito e Transporte de Contagem - TRANSCON; Arnaldo Luiz de Oliveira, 
representante da Câmara Municipal de Contagem; João Bernardino de Jesus, 
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representante das Entidades de Portadores de Deficiência Auditiva; Maurício Alves 
Peçanha e Luzia Lima Moreira, titular e suplente das Entidades de Portadores de 
Deficiência Visual; Ermelinda Pereira de Menezes, representante de Entidades 
Prestadoras de Serviços na Área de Habilitação e Reabilitação dos Portadores de 
Deficiência; Magda Antunes Martins e Francimara das Graças Batista, Titular e 
suplente dos Profissionais Especializados na Habilitação e Reabilitação dos 
Portadores de Deficiência; Vanjo Aparecido Barcelos, representante dos Operado-
res de Transporte Coletivo do Município de Contagem.  Ainda presentes: Luciana 
de Souza Braga da Secretária Municipal de Saúde; Cícero Plínio Costa Azeredo e 
Egídio José Sousa Filho ambos moradores do município. Justificou a ausência de 
forma antecipada, o Sr. Marcelo Lino da Silva, devido a outro compromisso na 
mesma data e horário desta reunião. Participaram também, da reunião, os 
funcionários do CMPPD: Antônio Augusto de Souza Loures (Toninho), Anderson 
Elias e Rejane Cordeiro dos Santos. O presidente do CMPPD, Sr. Maurício Alves 
Peçanha, pronunciou as boas-vindas. Esclareceu que esteve afastado do CMPPD 
devido a sua participação no processo eleitoral, no qual saiu candidato a 
Deputado Estadual. Relatou sua dificuldade de exercer o direito de voto em seu 
local de votação, pois sendo usuário de cadeira de rodas teve que ser carregado 
para sua sessão. Sobre esse fato, informou que lavrou Boletim de Ocorrência e irá 
notificar o Tribunal Regional Eleitoral sobre o caso. Pontuou que como presidente 
licenciado do CMPPD e candidato é sua obrigação lutar pela acessibilidade. 
Agradeceu aos conselheiros pela continuidade dos trabalhos e em especial ao vice-
presidente do CMPPD, Sr. Marcelo Lino que assumiu a interinidade da presidência 
durante sua licença. Dando inicio ao primeiro ponto da pauta, o Sr. Maurício 
Peçanha informou que as atas das reuniões ordinárias de números 32, 33, 34, 35 e 
da 5ª extraordinária não tinham sido ainda aprovadas pela plenária. O motivo do 
atraso foi o acúmulo de trabalho devido à prioridade dado a organização da 
Semana da Pessoa com Deficiência – 2010. Constatou-se que todos os conselhei-
ros receberam as mesmas pelo e-mail, de forma antecipada. Perguntou para os 
presentes sobre a existência de propostas modificadoras de alguma das atas. 
Nenhum dos conselheiros apresentou proposta de alteração ou correção nas atas. 
Desta forma a plenária do CMPPD aprovou todas as atas mencionadas acima. A 
conselheira Luzia solicitou que o procedimento de leitura da ata da reunião 
anterior fosse mantido, mesmo que esta tenha sido enviada previamente por 
e-mail. Em seguida o técnico do conselho, Sr. Antonio Augusto leu ofício (OF/
SMDS/GAB/0187/2010) proveniente do Secretário Municipal de Desenvolvimento 
Social, o Sr. Maurício Rangel, solicitando a permuta da representante suplente des-
sa secretaria junto ao CMPPD. O Sr. José Carlos Gomes, titular da mesma, 
completou o informe e reafirmou que a Sra. Petrúcia de Melo Andrade será a 
substituta da Sra. Gláucia Lucas. Os conselheiros deram às boas-vindas a nova 
colega. A Sra. Luciana de Souza Braga informou que estava representando a 
Secretaria de Saúde. Irá confirmar na próxima reunião se sua atuação será oficial. 
Nesta plenária estará participando como convidada e repassará o conteúdo da 
reunião para o Sr. Thiago Barbabela. Informou também que tem acento na 
Comissão de Avaliação Especial – CAE do Programa Sem Limite. Nesse momento, 
o assunto relacionado ao “Sem Limite” ganhou dimensão, embora não estivesse 
pautado. Somaram-se a este debate, os Senhores Vanjo, Célio Pereira, Antonio 
Augusto, Mauricio Peçanha, Arnaldo de Oliveira e Plínio Cícero. De forma especial, 
o Sr. Vanjo comunicou o descontentamento de mães que tiveram seus filhos não 
contemplados pelas novas regras do programa. Por sua vez, o Sr. Plínio relatou a 
experiência do município de Belo Horizonte com os denominados “TAXIS 
ESPECIAIS” – automóveis prestadores de serviços adaptados às necessidades de 
transporte de pessoas com deficiência. Na opinião do Sr. Plínio tal serviço se 
implantado em Contagem amenizará a demanda do programa “Sem Limite”. Os 
argumentos se sucederam e novos temas foram postos, tais como: A questão de 
informar aos Conselhos Tutelares sobre as novas regras do Sem Limite; a questão 
da atuação da Comissão de Avaliação Especial – CAE no trabalho informativo 
sobre o programa junto aos diversos órgãos municipais; e, a questão de ampliar 
as informações sobre o “Sem Limite” para toda a população. No final desse 
debate aprovaram-se os seguintes encaminhamentos: 1 – O CMPPD oficializará a 
TRANSCON, solicitação para que um representante do referido órgão compareça 
em plenária próxima e esclareça sobre o serviço de “Táxi Especial”. 2 – Oficializar a 
Comissão Especial de Avaliação – CAE a necessidade de continuar a campanha de 
palestras informativas sobre as regras do “Sem Limite” junto aos Conselhos 
Tutelares. 3 – Oficializar solicitação ao Setor de Comunicação da Prefeitura para 
que inclua esclarecimentos sobre o Programa Sem Limite nos jornais e boletins 
governamentais que circulam no município. Após a conclusão desse ponto, o 
técnico Antonio Augusto informou que: A Escola Municipal Vasco Pinto da 
Fonseca realizará, no dia 23 de outubro de 8:00 h às 12:00 h, uma formação com 
os Educadores da citada escola sobre a temática da “Inclusão” (Ofício 143-10). 
Estende o convite aos presentes na plenária. A conselheira Francimara informou 
que a data foi adiada. Enviará informe confirmando o novo dia. O técnico 
continuou seu informe e leu anúncio de vaga de emprego retirado do jornal 
“Super” (21/10/2010) que noticiava oferta de uma empresa multinacional para ser 

preenchida por pessoa com deficiência. Antônio Augusto ressaltou que o texto 
está “politicamente correto”, pois não restringe nenhum tipo de deficiência e sim 
ressalta as capacidades que o candidato tem que possuir. O Sr. Egídio José Sousa 
Filho informou que procurou a empresa a cerca de três meses atrás e que esta não 
tinha naquela época nenhuma vaga para pessoas com deficiência visual. Em outro 
informe, o funcionário do CMPPD, Sr. Anderson Elias noticiou que o Blog do 
conselho é: CMPCDCONTAGEM.BLOGSPOT.COM. O presidente Maurício Peçanha 
anunciou que houve eleição da Mesa Diretora do Conselho Estadual de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência – CONPED. A presidência está agora com a Sra. 
Cristina Abreu e o Sr. José Matias (presidente da Associação dos Deficientes de 
Contagem – ADC) ocupa a função de vice-presidente. Maurício destacou a 
participação de José Matias, sendo ele um jovem com cerca de 22 anos e o fato 
do movimento da pessoa com deficiência ter a necessidade de novas lideranças. 
Finalizando os informes o Sr. Célio noticiou a capacitação dos permissionários do 
programa Sem Limite. Esta vem acontecendo em sábados intercalados de 9:00h as 
12:00h, no Parque Gentil Diniz. Em outra informação, respondendo a questiona-
mento, falou que hoje existe credencial para vagas de estacionamento e não mais 
o selo. Informações sobre a credencial tel: 3363-5376. Na próxima reunião trará 
mais noticias sobre as vagas de estacionamento para automóveis de pessoas com 
deficiência. O terceiro ponto da pauta consistiu na avaliação da Semana da Pessoa 
com Deficiência – 2010. Vários conselheiros se manifestaram. Mauricio Peçanha 
destacou a “Marcha da Inclusão” e o “Teatro na Escola”. Arnaldo parabenizou o 
sucesso dos eventos e pontuou o retorno de alguma atividade esportiva para o 
próximo ano. Lembrou também, da ausência da tenda de cobertura para os 
músicos do “Forró na Praça”. João Bosco elogiou o Seminário “Libras sem Limite” 
com o qual aprendeu muito. Antonio Augusto destacou o papel político de 
aproximação junto à comunidade surda e colocou a necessidade de continuidade 
desse trabalho. Ressaltou também, a importância do “II Seminário de Inclusão das 
Pessoas com Deficiência – Empregabilidade” que proporcionou a criação do 
“Fórum da Empregabilidade”. Por último fez uma reflexão sobre a divulgação do 
evento pela Imprensa, a qual ainda achou insuficiente. Maurício concordou com 
essa avaliação e pontuou a necessidade do CMPPD em melhorar essa relação com 
a imprensa. Colocou ainda, ser premente melhorar as condições de trabalho no 
CMPPD.  Antonio Augusto propôs que a Mesa Diretora do CMPPD faça uma 
reunião com o Secretário de Desenvolvimento Social para reivindicar a renovação 
dos equipamentos de informática, de impressão e instalação da Banda Larga. O 
quarto ponto da pauta versou sobre a primeira reunião do Fórum da Empregabili-
dade. Antônio Augusto relatou que a intenção é mobilizar os conselheiros para 
participarem do fórum. Haverá a reunião inicial de caráter organizativo. O nome 
do fórum ainda é provisório. O encontro será na quinta-feira dia 28 de outubro 
próximo, na faculdade UNA, Av. João César de Oliveira 6.620, às 14:00 h. O 
objetivo é formar um espaço permanente que possibilite a reflexão e o encami-
nhamento de propostas relativas ao mundo do trabalho da pessoa com 
deficiência. O quinto ponto da pauta propôs a retomada dos trabalhos da 
Comissão de Legislação e Atos Normativos. Esta comissão elaborou uma proposta 
sobre a mudança na Lei de criação do CMPPD. É necessário agora retomar esse 
trabalho. Foi marcada uma reunião para o dia 4 de novembro, quinta-feira, as 
14:00 h. Será contatada a E. M. Antônio Carlos como local da reunião. Confirma-
da a reunião na escola, a equipe técnica irá anunciá-la aos integrantes da 
comissão. No último ponto da pauta o assunto foi a marcação de uma reunião do 
CMPPD com a prefeita. O que se pretende com a reunião é a entrega da proposta 
elaborada por este conselho de criação da “Comissão de Acessibilidade Arquitetô-
nica”. O conselheiro Arnaldo ficou de fazer o contato. Mauricio Peçanha se 
comprometeu a verificar junto ao Vereador Arnaldo se este já fez o contato com a 
prefeita. Esclarecemos que o Sr. Arnaldo participou dessa reunião e teve que se 
retirar um pouco antes do término. O conselheiro Célio ligou para o vereador 
Arnaldo e este informou que na próxima segunda-feira irá entrar em contato com 
o gabinete da prefeita. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada ata desse 
encontro, a qual será lida e aprovada pelos participantes da 37ª plenária e 
assinada pelos presentes desta 36ª reunião.

ATA DA 37ª.  REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHOMUNICIPAL DE PESSOAS PORTA-
DORAS DE DEFICIÊNCIA - CMPPD
No dia 17 do mês de novembro de 2010, às 14:00 horas, na Secretária Municipal 
de Educação e Cultura – SEDUC, Sala 1, av. Portugal nº. 20, teve início a trigésima 
sétima reunião ordinária do Conselho Municipal de Pessoas Portadoras de 
Deficiência de Contagem, com a presença dos seguintes conselheiros municipais:  
Petrúcia de Melo Andrade, suplente, representante da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, Marcelo Lino da Silva, representante da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura; João Bosco Alves de Oliveira, representante da 
Procuradoria Geral do Município; Célio Pereira Soares, representante da Autarquia 
Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem - TRANSCON; Arnaldo Luiz de 
Oliveira, representante da Câmara Municipal de Contagem; Maurício Alves 
Peçanha representante das Entidades de Portadores de Deficiência Visual; Eliana 
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Aparecida Giarola Almeida representante das Associações de Pais de Deficiência 
Mental; Ermelinda Pereira de Menezes, representante de Entidades Prestadoras de 
Serviços na Área de Habilitação e Reabilitação dos Portadores de Deficiência; Paulo 
Raimundo da Conceição Prado, representante dos Operadores de Transporte 
Coletivo do Município de Contagem. Ainda presentes: O Secretário Municipal de 
Direitos da Cidadania, o Sr. José de Souza, O Coordenador Municipal de Direitos 
Humanos, o Sr. Bruno Roger Ribeiro e o Sr. Mário Sérgio de Souza representante 
da FUNEC. Justificou a ausência de forma antecipada, a Sra. Janilda Maria do 
Amaral Salgado e o Sr. João Bernadino de Jesus, ambos conselheiros e impossibili-
tados de comparecerem por motivos diversos. Participaram também, da reunião, 
os funcionários do CMPPD: Antônio Augusto de Souza Loures (Toninho), e Rejane 
Cordeiro dos Santos.  O presidente do CMPPD, Sr. Maurício Alves Peçanha, 
pronunciou as boas-vindas e passou a palavra ao Secretario de Direitos da 
Cidadania, o Sr. José de Souza. Este esclareceu que estava realizando a divulgação 
da “Semana de Direitos Humanos – Contagem - 2010”. Trata-se de evento de sua 
secretaria que será realizado do dia 29 de novembro ao dia 4 de dezembro, no 
Auditório da PUC Contagem. A abertura do evento será no Cine Teatro Municipal, 
no dia 26 de novembro. Neste dia haverá a entrega do Prêmio “Milton de Freitas” 
de Direitos Humanos. O prêmio foi instituído esse ano e pretende premiar 
entidades e pessoas que se destacam no município na área dos Direitos Humanos. 
O Sr. José de Souza destacou o papel de sua Secretaria e disse o quanto é 
importante divulgar o tema, pois de forma geral, a sociedade tem uma visão 
distorcida do que seja a defesa dos Direitos Humanos. A palavra foi passada para 
o Sr. Bruno Ribeiro que completou os informes do Secretário e fez o convite a 
todos para participarem da Semana de Direitos Humanos. As inscrições podem ser 
feitas pelo portal da Prefeitura: www.contagem.mg.gov.br\direitosecidadania . Os 
senhores Arnaldo de Oliveira, João Bosco, Antônio Augusto, Marcelo Lino e 
Maurício Peçanha parabenizaram a iniciativa da Secretaria e destacaram o caráter 
público e democrático do Secretário. Em seguida ambos se retiraram para o 
cumprimento de compromissos agendados. A reunião prosseguiu e foram dados 
os informes abaixo: O primeiro deles, foi noticiado pelo técnico Antonio Augusto 
que informou da realização do II EDUCALIBRAS DE CONTAGEM – “MÃOS QUE 
FALAM”. Trata-se de apresentações de peças teatrais, coral e outras atividades 
elaboradas pelos estudantes surdos das escolas municipais do município. 
Acontecerá no dia 27 de novembro de 2010, no horário de 8h30 às 11h30, na 
Escola Municipal Vasco Pinto da Fonseca, Rua Paineiras, 1500 – Bairro Eldorado. 
Nesse momento o conselheiro Arnaldo perguntou como estava o processo de 
escolha de estagiários que assistem aos estudantes com deficiência nas escolas 
públicas. Marcelo esclareceu que possivelmente, o processo estivesse em fase de 
licitação ou chamada pública. Após pequeno debate, o CMPPD deliberou por 
oficializar a Sra. Dulce Bravo, Coordenadora de Gestão de Pessoas da prefeitura 
para que o conselho possa ter informações sobre a contratação dos citados 
estagiários. O segundo informe, repassado pelo mesmo técnico, relatou que o 
Curso de Formação da E. M. Vasco Pinto será no dia 04 de Dezembro de 2010 de 
8h00 às 12h00. Esse curso havia sido noticiado na reunião passada e a conselheira 
Francimara ficou de confirmar a data. Aproveitando a palavra, lembrou a todos 
que a Reunião do “Fórum da Empregabilidade da Pessoa com Deficiência” será no 
dia 25 de novembro próximo, na faculdade UNA – Contagem, a partir das 14h00. 
Os conselheiros solicitaram a liberação do estacionamento da faculdade. Em 
seguida o Sr. Maurício Peçanha deu os informes relativos ao IV Encontro Nacional 
de Conselhos organizado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência – CONADE. O IV Encontro ocorreu nos dias 10, 11, 12 e 13 de 
novembro, em Brasília. O presidente Maurício relatou que a infra-estrutura foi 
excelente, mas que a parte dos debates ficou a desejar. Deram muita ênfase no 
tema da Convenção da Pessoa com Deficiência, das Organizações das Nações 
Unidas – ONU. Outros temas que deveriam ter sido abordados não estiveram na 
pauta. Isso de certa forma “despolitizou” o encontro. Informou que o CONADE 
criou um link com informações de todos os conselhos. Disse que o edital de 
eleição dos representantes de conselhos não foi de todo respeitado. Noticiou por 
último, que foram eleitos, para terem acentos no CONADE – biênio 2011/2012, os 
representantes dos conselhos estaduais da Bahia e Rio Grande do Sul e dos 
Conselhos Municipais de Mogi das Cruzes e Uberlândia, para serem titulares e 
suplentes respectivamente. Após estes informes começou o debate do ponto de 
pauta que aprovaria a proposta do CMPPD para alterar e atualizar a Criação do 
Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. O 
Conselheiro João Bosco questionou não ter recebido o texto da proposta por 
e-mail e de forma anterior. O técnico Antonio Augusto informou que a equipe 
técnica havia providenciado cópias para todos os presentes e que o texto não foi 
enviado por e-mail antes devido às carências técnicas já conhecidas. Nesse 

momento, houve um pequeno debate sobre a infra-estrutura do CMPPD, o qual se 
sobrepôs ao tema do financiamento de atividades do conselho no texto da “nova 
Lei”. O Sr. Mauricio Peçanha lembrou que existe conselho que tem Fundo próprio 
e isto facilita a obtenção de recursos e equipagem do conselho. O vereador 
Arnaldo disse que é preciso verificar se existe uma rubrica no orçamento para 
gastos com os conselhos e que essa rubrica é uma alternativa ao Fundo. 
Comprometeu-se a verificar isso na Câmera de Vereadores, haja vista que a peça 
orçamentária já se encontra lá. O CMPPD deliberou que o será agendada uma 
reunião com o Secretário Mauricio Rangel para tratar de infra-estrutura do 
Conselho e na oportunidade, será também manifestado, o apoio para as 
entidades da área. O debate sobre a minuta da nova Lei de criação do Conselho 
da pessoa com deficiência prosseguiu sem se chegar a nenhuma votação. O 
Conselheiro João Bosco manifestou a impossibilidade de ser feita à leitura e 
aprovação do texto devido ao não recebimento anterior do mesmo. O técnico 
Antonio Augusto lembrou que houve uma comissão que propôs o texto, na qual o 
Sr. João Bosco era integrante e que a leitura e o debate seriam importante para 
aqueles que não haviam participado da reunião da mesma comissão. Diante do 
impasse o CMPPD deliberou que o texto será previamente enviado aos Conselhei-
ros. O Sr. Marcelo Lino e o Sr. Mauricio Peçanha se comprometeram a colaborar no 
envio do texto aos conselheiros. Após esse ponto os conselheiros Arnaldo de 
Oliveira e o Sr. João Bosco pediram licença e se retiraram devido a compromissos 
agendados. O Sr. Célio Pereira aproveitou e deu informe sobre o tema do “táxi 
especial para pessoas com deficiência”. Disse que o Presidente da Autarquia 
Municipal de Transito e Transporte - TRANSCON, o Sr. Hermiton Quirino da Silva 
lhe autorizou a buscar informações e trazê-las ao CMPPD. Sobre as vagas para 
automóveis de pessoas com deficiência e idosos colocou que a empresa tem prazo 
até sexta-feira (19 de novembro) para instalá-las. Caso não cumpra será notificada 
judicialmente e multada. Maurício Peçanha solicitou a colaboração de todos para 
a construção da Frente Metropolitana de Acessibilidade. A pretensão é organizar o 
primeiro fórum da “frente” em fevereiro ou março aqui em Contagem. Coloca que 
esse é um movimento que se coordenará com a Frente Parlamentar de Acessibili-
dade e também, com a Frente Mineira de Acessibilidade.  O tema da criação da 
Frente Metropolitana de Acessibilidade, fez lembrar aos conselheiros sobre a 
proposta do CMPPD de criação da Comissão de Acessibilidade Arquitetônica. O 
vereador Arnaldo ficou de requisitar uma reunião junto à prefeita e ainda não 
houve o agendamento. A Plenária aprovou o envio de um oficio a prefeita 
solicitando uma reunião para que o Conselho possa explicar a proposta. Um 
último ponto foi levantado pelo Sr. Maurício Peçanha. Este observou que no 
prédio da SEDUC não havia um banheiro adaptado para pessoas com necessida-
des especiais. Assim o CMPPD deliberou enviar oficio ao Secretário de Educação 
solicitando a instalação de banheiro adaptado. Nada mais havendo a tratar, foi 
lavrada ata desse encontro, a qual será lida e aprovada pelos participantes da 38ª 
plenária e assinada pelos presentes desta 37ª reunião.

Famuc

PORTARIA N.º 3890 de 15 de dezembro de 2010.
Dispõe sobre advertência de servidor público
O Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - 
FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar 
nº 031 de 20 de dezembro de 2006, e suas alterações posteriores, considerando o 
relatório final do PAD 01/045/2010 e o Of.CM-979/2010;
RESOLVE:
Art. 1° – Ficam advertidos, com fundamento legal no art. 125, c/c art. 112, inciso 
I, todos da lei Municipal nº 2.160/90, os servidores L. N. P. Araújo, matrícula nº 
142004-1, Atendente Administrativo e C. S. da Silva, matrícula nº 135031-8, 
Atendente Administrativo.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 15 de dezembro de 2010.
Eduardo Caldeira de Souza Penna
SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO DE SAÚDE 
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGENCIA DE CONTA-
GEM 
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