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Contagem, quinta-feira, 9 de abril de 2015  Ano 24 Edição 3600

Bairro Chácaras Del Rey recebe 
redes de esgoto sanitário

Obras vão garantir mais saúde e melhorias na qualidade de vida da população
As obras de implantação do Sis-

tema de Esgotamento Sanitário do 

bairro Chácaras Del Rey, na região 

Sede, seguem em ritmo constante. 

Até o momento, dos 10 mil metros 

de coletores e interceptores da rede 

de esgoto previstos para serem ins-

talados, 4,5 mil já estão concluídos. 

Após a implantação do sistema, será 

iniciada a construção da Estação Ele-

vatória de Esgoto (EEE) Jocum, no 

bairro Vista Alegre, que corresponde 

à segunda fase do projeto e é impres-

cindível para bombear o esgoto para 

a Estação de Tratamento (ETE) mais 

próxima.

A implantação do Sistema de 

Esgotamento Sanitário faz parte de 

um pacote de obras, realizado pela 

Prefeitura de Contagem, em parceria 

com a Copasa, para alcançar a meta 

de garantir 100% de coleta de esgoto 

no município. Além do bairro Cháca-

ras Del Rey, as intervenções abran-

gem também os bairros Vista Alegre, 

Recanto da Mata e Quintas Coloniais, 

beneficiando cerca de 25 mil mora-

dores e totalizando um investimento 

de R$ 7,15 milhões. O trabalho foi 

iniciado em novembro de 2014 e a 

previsão é de que seja concluído em 

dezembro deste ano.

De acordo com o prefeito de Con-

tagem, Carlin Moura, obras de sane-

amento são fundamentais porque 

refletem diretamente na saúde da 

população. "O contato com a água 

sem tratamento e com o esgoto pode 

provocar doenças como cólera, hepa-

tite, diarreia, entre outras. Uma vez 

solucionado esse problema, a popu-

lação ganha em qualidade de vida. É 

um serviço vital e um direito de todos 

que, sem dúvida, vamos nos empe-

nhar para assegurar", declarou o pre-

feito, que vem acompanhando o cro-

nograma das obras junto à Copasa.

O vendedor Delvano de Araújo, 

que mora há cinco anos na região, 

contou que a implantação do esgoto 

é uma reivindicação antiga da comu-

nidade. "Não tenho do que reclamar, 

só tenho a agradecer pelas melhorias 

que chegam ao nosso bairro. Infe-

lizmente alguns não reconhecem, 

mas eu reconheço e acredito que, ao 

longo dos anos, nossas casas ficarão 

mais valorizadas".

Morador do bairro há 12 anos, o 

estudante Estéfano Lopes da Rocha 

disse que está satisfeito e que tem 

acompanhado os trabalhos de per-

to. "Estou feliz com as obras, pois há 

muito esgoto a céu aberto aqui e va-

zamento de fossas. Queremos mudar 

isso".

Com a conclusão das interven-

ções de saneamento básico, o bairro 

poderá receber pavimentação, obras 

de urbanização, equipamentos públi-

cos e serviços essenciais.

Obras de saneamento

Serão investidos cerca de R$ 280 

milhões em obras de tratamento de 

esgoto e de água, novas avenidas 

sanitárias, canalização de córregos, 

tratamento de fundo de vale, além 

de ligações de esgoto para o atendi-

mento da população de baixa renda. 

As obras já estão ocorrendo em toda 

a cidade, com previsão de entrega 

até 2016.

Em agosto de 2014, a prefeitura 

entregou as obras de urbanização 

da avenida Nacional, contribuindo 

com a melhoria da qualidade de vida 

de mais de 50 mil pessoas. Além 

disso, as obras das avenidas Dois 

(Colorado), Alterosa (Ressaca) e Im-

biruçu (Petrolândia) estão em ritmo 

acelerado, com previsão de entrega 

em 2015. Os investimentos nas vias 

ultrapassam R$ 30 milhões, benefi-

ciando diretamente mais de 80 mil 

pessoas que vivem e transitam pelas 

regiões.

A obra é uma parceria da prefeitura com a 

Copasa
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Secretaria Municipal 
de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
AVISO DE LICITAÇÃO 
Concorrência nº 002/2015 

A Prefeitura do Município de Contagem torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na seguinte modalidade: 

Concorrência nº 002/2015 – PA 009/2015, tipo menor preço, Contratação de empresa de engenharia, pelo regime de empreitada por preços unitários, para execução 
das obras de implantação do Lote 03 do Programa PRÓ-TRANSPORTE composto pelo Viaduto da Avenida das Américas na interseção com a Avenida Severino Ballesteros 
Rodrigues na Região do Bairro Ressaca, e Viaduto da Avenida Pio XII na interseção com a Rodovia BR-040 na região do Bairro Morada Nova, no Município de Conta-
gem-MG, com entrega dos envelopes de documentação e propostas até às 09:30 (nove horas  e trinta minutos) do dia 15 (quinze) de maio 2015 e com a abertura 
marcada para as 10:00 (dez horas) do dia 15 (quinze) de maio 2015.

Obs: essa licitação esta sendo republicada na forma da Lei.

Os interessados poderão ler e obter o texto integral deste Edital e seus Anexos, inclusive projetos de engenharia, que estarão disponíveis a partir do dia 10 (dez) de abril 
de 2015, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, situada Praça Presidente Tancredo neves nº 200, Bairro Camilo Alves – Contagem/MG, tel.: (0**31) 3352.5090 e 
3352-5138, de segunda à sexta-feira, no horário de 8:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 horas, através da obtenção do DVD correspondente. No ato de aquisição do DVD, os 
interessados deverão fornecer outro DVD, sem qualquer uso ou na opção por cópia reprográfica, com o recolhimento através de GEA (Guia Especial de Arrecadação) de 
taxa de R$50,00 (cinquenta reais) por edital e, ainda, OBRIGATORIAMENTE, informar, por meio de carta, os seguintes dados: razão social ou denominação completa da 
empresa, CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax e nome da pessoa para contato. 
Luiz Adolfo Belém
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

TERMO DE  HOMOLOGAÇÃO 

Contagem, 06 de abril de 2015.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2015
TIPO: Menor Preço 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DE MODO CONTINUADO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, 
PEÇAS (MEDIANTE RESSARCIMENTO), EM ELEVADORES TIPO PLATAFORMA VERTICAL ELETROMECÂNICA.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Natureza da Despesa: 339039-15 – Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
                                                            
A presente Licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável especialmente o disposto nas Leis 10.520/02, 123/06 e 
8.666/93 e suas alterações.

Não houve recurso, e a Pregoeira, adjudicou o objeto do Pregão à licitante vencedora.  Submetemos o presente procedimento à deliberação de V. Sa., solicitando a 
homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame, a empresa abaixo relacionada: 

EMPRESA VENCEDORA ITEM VALOR TOTAL 

ELEVADORES ORION LTDA 1 R$ 103.200,00

PREÇO TOTAL========================================> R$ 103.200,00
Totalizando o valor da licitação em R$ 103.200,00 (cento e três mil e duzentos reais).

Stela Maris Almeida Pereira Cardoso
Pregoeira

DESPACHO:

Adjudicado o objeto desta à licitante vencedora ELEVADORES ORION LTDA, no valor de R$ 103.200,00 (cento e três mil e duzentos reais), modalidade Pregão Presencial 
nº 005/2015, homologo a licitação para a respectiva assinatura da Ata de Registro de Preços. 

Contagem, 06 de abril de 2015.

Rafael Silveira
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO  
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 08/04/2015

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 057/2015/SRP PAC. 254/2013 PP. 093/2013 ATA 028/2014
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, MOBILIDADE REDUZIDA E ATENÇÃO AO IDOSO
CONTRATADA: BUFFET CONFEITUS LTDA - EPP
OBJETO: FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPO 1 (LOTE 01, ITEM 06 DA ATA)
VALOR TOTAL: R$ 1.170,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1221.14.242.0031.2291 – 33903927 - 010000
ASSINADO: 1°/04/2015
DATA DO EVENTO: 11/04/2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Rua Portugal nº 20 – Bairro da Glória – Contagem/MG
www.contagem.mg.gov.br/esporteelazer

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 03/2015
EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DOS TRABALHADORES DO PROJETO - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO

O Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Juventude de Contagem, no uso de suas atribuições e considerando o Decreto 431, de , 03 de Dezembro de 2014 que esta-
belece normas para contratação de trabalhadores para o projeto – PROGRAMA SEGUNDO TEMPO.
Resolve:

01 – Convocar os classificados para as funções de natureza administrativa conforme quadro abaixo:

FUNÇÃO Nº de Vagas Classificação

COORDENADOR SETORIAL PROGRAMA SEGUNDO TEMPO 04 A partir de 1º - “PSS”/Edital nº 03/2014

02 – Convocar os classificados para as funções de natureza administrativa conforme quadro abaixo:

FUNÇÃO Nº de Vagas Classificação

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 63 A partir de 1º - “PSS”/Edital nº 03/2014

03- O candidato que não atender à convocação, por motivo de não comparecimento ao local, na data e hora determinadas no cronograma deste Edital perderá o 
direito ao contrato, nesta data.

04- Cronograma de Convocação Pública:

FUNÇÃO Data Horário Local do Atendimento

1) COORDENADOR SETORIAL DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO

2) PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

13/04/2015

13/04/2015

08:30 horas

09:30 horas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

Praça Presidente Tancredo Neves, 200, Camilo 
Alves, Contagem

(AUDITÓRIO)

05 - Informações: (31) 3398 - 8472 / (31) / 3352 - 5058 

ASSINATURA DIGITAL
Diário Oficial do Município de Contagem

Órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo

Prefeito Municipal: Carlos  Magno de Moura Soares

Projeto editorial e produção: 

Jornalistas: Diúde Campos,  Carolina Melo Cunha, Noême 

Ramos e Vanessa Trotta

Diagramação:Ademir Oliveira, Caio Junqueira e Inês 

Guerra

Distribuição: Protocolo Geral (3352-5102)

Prefeitura Municipal de Contagem: 

Praça Presidente Tancredo Neves, 200, bairro Camilo 

Alves - MG

CEP 32.017-900.  /  Telefone: (31) 3352-5000

Assinatura Digital:

Inês Guerra - Matricula: 1118451 / Vladimir Rodrigues 

Santiago - Matricula: 31368-8
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06 - Somente poderão pleitear contrato os classificados nos processos seletivos que NÃO tiveram contrato em PSS’s anteriores nos últimos 2 (dois) anos conforme Lei nº 
4.288, de 30 de setembro de 2009

07 – Importante: Para o candidato aprovado no PSS 03/2014, ser contratado, deve atender a Lei nº 4.288, de 30 de setembro de 2009, principalmente em atendimento 
ao Art.9º, onde:

Art.9º É vedado ao pessoal contratado nos termos desta Lei: 
I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato; 
II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança; 
III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei, antes de decorridos vinte e quatro meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses 
previstas nos incisos I e II do artigo 2º desta Lei. 
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo importará a rescisão do contrato, sem prejuízo da responsabilização administrativa das autoridades envolvi-
das.

08 – O Decreto 431/2014 encontra-se à disposição: http://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/doc/3521doc-e.pdf.

ATENÇÃO!
CONVOCAÇÃO DIA 13/04/2015
(SEGUNDA - FEIRA)

Contagem, 07 de Abril de 2015.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
ATA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2015 – PROCESSO ADMIN. Nº. 007/2015
Aos 08 (oito) dias de abril de 2015, às 08h00min, reuniu-se o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria número 022, de 24/04/2014, com intuito de 
analisar e julgar a Impugnação ao Edital do Pregão Presencial número 004/2015, Processo Administrativo número 007/2015, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA PARA APOIO ÀS COOPERATIVAS DE COLETA SELETIVA, COM INCLUSÃO DE CATADORES INFORMAIS NOS SETORES DE PORTA A PORTA, CENTROS E 
CORREDORES DAS REGIONAIS ADMINISTRATIVAS ELDORADO, RESSACA, RIACHO E SEDE DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG.
Os documentos da impugnação apresentada trazem como impugnante a empresa:
1) RICARDO GOIS E SANTOS – ME, CNPJ/MF número 19.200.919/0001-57, assinando a peça recursal o Senhor Ricardo Gois e Santos.
Diante disso, será a peça apresentada considerada como ato impugnatório oriundo de LICITANTE, enquadrando-se no que preceitua o § 2º, do artigo 41, da Lei número 
8.666/93, que prevê o prazo de 02 (dois) dias úteis anteriormente à sessão, o que, verifica-se ter sido atendido, já que os documentos foram protocolados nesta Equipe 
de Pregão em 07/04/2015, portanto, antes do segundo dia útil anterior à sessão prevista inicialmente para o certame, qual seja, 10/04/2015. 
Portanto, a presente impugnação será recebida, sendo considerada TEMPESTIVA. 
ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE:
Em apertada síntese, a IMPUGNANTE alega:
“Que ao verificar as condições para participação no pleito em tela, deparou-se a mesma com a exigência formulada no item que vem assim redacionada:
 6.4. Qualificação Técnica:
 (...)
 6.4.1.1 – A licitante deverá comprovar possuir em seu quadro permanente, ou con- trato de prestação de serviços ou prova que integra em seu quadro societá-
rio, na  data prevista para o certame, profissional de nível superior com formação em ciên- cias humanas ou sociais, detentor de 03(três) atestados de 
execução de obra ou  serviço de características semelhantes ao objeto ora licitado.”
“Que tal exigência é absolutamente ilegal, pois afronta às normas que regem o procedimento licitatório, como à frente será demonstrado.”
“Que é inegável que o objetivo do presente edital compreende atividade que integra o acervo de competência profissional da área de ciências socioambientais, razão 
ela qual devem ser adotadas urgentes providências para a retificar o edital, modificando-se a cláusula que implicam neste injusto impedimento e constituindo grave 
ilegalidade que desvirtuam as normas de regência da profissão e as licitações públicas.”
“Que, respeitosamente julgando como o profissional da área de ciências socioambientais, o profissional mais apto e capacitado para executar as atividades do presente 
edital.”
“Que o parágrafo 1º, inciso I, do artigo 3º, da Lei número 8666/93, veda aos agentes públicos  ‘‘admitir, prever, incluir ou tolerar, noa atos de convocação, cláusulas que 
comprometem, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio das licitantes 
ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato.’”
“Que na medida que o indigitado item do edital está a exigir a restrição a apenas profissionais com formação superior em ciências humanas e sociais, não resta dúvida 
que o ato de convocação de que se cogita consigna cláusula manifestamente comprometedora ou restritiva do caráter competitivo que deve presidir toda e qualquer 
licitação.”
“Que o item objurgado fere o Princípio da Isonomia consagrado no inciso I, do artigo 5º, da Constituição Federal.”
Ao final, pede requer seja a presente impugnação julgada procedente, para:
1) Declarar a possibilidade de inclusão no item qualificação técnica, número 6.4.1.1 a possibilidade de profissionais de áreas similares ou afins da solicitada no edital;
2) Determinar a republicação do edital, escoimando o vício apontado.
DO MÉRITO:
Passamos a análise dos fatos ventilados na impugnação. 
Com estrita observância à legislação aplicável à matéria, a Empresa  RICARDO GOIS E SANTOS – ME, CNPJ/MF número 19.200.919/0001-57, apresentou impugnação ao 
edital do Pregão Presencial número 004/2015 – PA número 007/2015.
A Equipe de Pregão passa a analisar a peça impugnatória:
Relativamente ao item combatido na peça impugnatória, a Equipe de Pregão verificou que razão não assiste a IMPUGNANTE, visto que o item 6.4.1.1 ao exigir da 
licitante a comprovação de possuir, em seu quadro permanente, contrato de prestação de serviços ou prova de que integra o quadro societário da empresa, na data 
prevista para o certame, profissional de nível superior com formação em ciências humanas ou sociais, não está restringindo a participação de profissional com formação 
no curso de ciências socioambiental, pois a formação em ciências humanas ou sociais engloba diversos cursos de níveis superiores, inclusive, de acordo com os cursos 
de graduação da UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais, o citado curso de ciências socioambientais. 
Diante do exposto acima, a Equipe de Pregão da Prefeitura de Contagem decide manter o disposto no item 6.4.1.1 do edital do Pregão Presencial número 004/2015 – 
Processo Administrativo número 007/2015. Equipe de Pregão.
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DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR:
Recebo a Impugnação interposta pela Empresa RICARDO GOIS E SANTOS – ME, CNPJ/MF número 19.200.919/0001-57, eis que é tempestiva, para no mérito NEGAR 
PROVIMENTO, pois concordamos com a decisão do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio.
Posto isso, RATIFICO a decisão do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, mantendo as condições editalícias do Pregão Presencial número 004/2015 – Processo Administrativo 
número 007/2015. Contagem, 08 de abril de 2015. Rafael Silveira - Secretário Municipal Adjunto de Administração.

ATO ADMINISTRATIVO Nº  16.180
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo 01A02550/2015; 
Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990 combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Município, 
ao Servidor CARLOS ANTONIO DINIZ JUNIOR, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica PEB1 - II, Nível XIIIA, Padrão “P4”, matrícula nº. 
01213730, lotado na Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 1º (primeiro) de abril de 2015 a 30 de maio de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 08 de abril de 2015.
ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Administração
Interino

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 09/04/2015

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 058/2015 PAC. 059/2015 DL. 014/2015
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATADA: FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VISANDO O PLANEJAMENTO, A OPERACIONALIZAÇÃO E A EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PMC/ 
EDITAL 01/2015, PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE DO CONTRATANTE – ADMINISTRAÇÃO DIRETA
VALOR: O VALOR DO PRESENTE CONTRATO CORRESPONDERÁ AO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO EFETIVAMENTE PAGA PELOS CANDIDATOS AOS CARGOS
ASSINADO: 1°/04/2015
VIGÊNCIA: 120 DIAS, A CONTAR DA DATA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO

 TERMO DE  HOMOLOGAÇÃO  E ADJUDICAÇÃO

Contagem, 09 de Abril de 2015.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2015
TIPO: MENOR TAXA POR TRANSAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL SERVIÇOS DE EMISSÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS 
AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 339033-00 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

A presente Licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável especialmente o disposto nas Leis 10.520/02, 123/06 e 
8.666/93 e suas alterações.

Não houve recurso, e o Pregoeiro adjudicou o objeto do Pregão à licitante vencedora. Submetemos o presente procedimento à deliberação de V.Sa., solicitando a ho-
mologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame, a empresa abaixo relacionada: 

EMPRESA VENCEDORA LOTE VALOR TOTAL ESTIMADO

BB TURISMO LTDA. 1 R$ 6,99

PREÇO TOTAL =====================> R$ 6,99
Totalizando o valor estimado da licitação em R$ 6,99 (Seis reais e noventa e nove centavos).

Jáder Luis Sales Júnior
Pregoeiro

DESPACHO:

Adjudicado o objeto desta à licitante vencedora BB TURISMO LTDA. no valor de R$ 6,99 (Seis reais e noventa e nove centavos). modalidade Pregão Presencial nº 
013/2014, homologo a licitação para a assinatura da respectiva ata de registro de preços. 

Contagem, 09 de Abril de 2015.
Rafael Silveira
SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO
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Secretaria Municipal 
de Educação

Prefeitura Municipal de Contagem
Secretaria Municipal de Educação

PORTARIA SEDUC Nº 015, DE 07 DE ABRIL DE 2015.
Dispõe sobre a nomeação de comissão de planejamento de ações prioritárias da Secretaria Municipal de Educação de Contagem, para 2015.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:
Art.1º  Instituir Comissão de planejamento de ações prioritárias da Secretaria Municipal de Educação de Contagem, para 2015;
Art. 2º  A Comissão para planejamento de ações prioritárias da Secretaria Municipal de Educação de Contagem será composta por 04 (quatro) servidores devidamente 
designados pelo Secretário Municipal de Educação;
Art.3º  A composição da Comissão para planejamento de ações prioritárias da Secretaria Municipal de Educação de Contagem ficará assim discriminada;
I – Ana Paula Fernandes Pinto, matrícula nº 0119341-0
II – Crélia Leite Madureira Ambires, matrícula nº 0106389-4
III – René Mendes Vilela, matrícula nº 0143663-1
IV – Sônia Regina Melo Oliveira, matrícula nº 0108746-7
V – Tereza Cristina de Oliveira, matrícula nº 0116618-9
Art.4º  As ações da Comissão para planejamento de ações prioritárias da Secretaria Municipal de Educação de Contagem ficarão assim discriminadas:

I – Revisão do Plano Decenal da Educação Municipal;
II – Apresentação do documento “Bases da Educação de Contagem” para o conjunto da rede municipal de ensino;
III – Definição de Programa de Formação Continuada para o corpo dirigente, técnico e docente do Município e;
IV – Definição da política de relação das Unidades Escolares Municipais com as famílias dos estudantes. 
Art.5º  A comissão deverá apresentar proposta de atividades, calendário de execução e metas mensais a serem alcançadas até 30 de abril de 2015;
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se e cumpra-se.
Contagem, 07 de abril de 2015.
JOSÉ RAMONIELE R. DOS SANTOS
Secretário Municipal de Educação

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade

ATA DA 194.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAC – 2015

No dia 11 de fevereiro de 2015 no Auditório da Prefeitura Municipal de Contagem, Praça Tancredo Neves, Nº 200, Bairro Camilo Alves, Contagem, Minas Gerais, às 9:00 
horas, realizou-se a 194.ª Reunião Ordinária do COMAC de 2015. Compareceram à reunião o Presidente do COMAC, Ivayr Nunes Soalheiro; o Diretor-geral de Controle 
Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Contagem (SEMAS), Ubiratam Nogueira. Os conselheiros: Henrique Damásio Soares, representando o 
Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais (CIEMG); Anderson Kerley Chaves Abreu, representando a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; Eduardo 
Eustáquio de Morais, representando a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU), Dalila de Souza Reis e Cecília Rute de Andrade Silva, representando as 
Entidades Civis criadas com finalidade específica de defesa do meio ambiente, com atuação no âmbito do Município de Contagem, Fábio Silva Amorim Filho, 
representando a Associação Comercial e Industrial de Contagem, Vereadora Isabella Filaretti, representando a Câmara Municipal de Contagem, Giulliana de Souza, 
representando as Associações Civis representativas dos moradores do Município de Contagem. Presentes os servidores da SEMAS: Danielle Rodrigues Soares Máximo 
(Diretora de Licenciamento Ambiental); Pedro Alvarenga Cavalcante (Técnico-Biólogo); Felipe Alves F. De Alencar (Técnico-Biólogo); Raphael D’Assunção Coelho 
(Técnico-Geográfo), Adelina Ramos Oliveira (Técnica-Engenheira Arquiteta), Dr. Fabrício Fernando Aires (Assessor Jurídico), Heloísa Diniz e Marise de Cássia Gonçalves 
(Secretária do COMAC). O Presidente conferiu o quórum e colocou em discussão o 1.º Ponto de pauta: Aprovação da Ata da 193.ª Reunião Ordinária do COMAC. 
Aprovada com a ressalva da conselheira Cecília (Agência Nacional de Águas e não Agência Nacional de Bacias). 2.º Ponto de pauta: Zema Comércio de Peças Hidráulicas 
Ltda.  – Julgamento do pedido de Licença de Operação Corretiva. Processo Nº 7279/01-13. O Presidente perguntou se o empreendedor estava presente e confirmado 
sua ausência. O Técnico Pedro que analisou o processo fez a apresentação com os seguintes dizeres: O empreendimento está localizado na Av. Gal. David Sarnoff, Bairro 
Inconfidentes; Atividades: manutenção de peças hidráulicas e fabricação, são realizadas reformas, algumas correções e ocasionalmente ocorre a fabricação de 
equipamentos hidráulicos; Área do lote 420,00 m²; Os equipamentos utilizados neste processo de reforma, manutenção, fabricação das máquinas hidráulicas são 
basicamente os equipamentos usados em usinagem (tornos, fresas, brunideiras, compressoras elétricas, empilhadeira a gás); Os principais equipamentos são bombas, 
comandos, cilíndricos hidráulicos, hastes, motores hidráulicos e sistemas hidráulicos em geral que a empresa trabalha. Apresentou fotos do empreendimento 
explicando sequencialmente que o Laudo de ruído foi realizado e apresentado; Em relação à geração de esgoto sanitário é encaminhado normalmente de forma bruta 
para a rede coletora com o efluente industrial, esse passa primeiramente pelo sistema de pre tratamento. Antigamente existia uma caixa de alvenaria separadora de 
água e óleo e foi recentemente substituída por uma caixa pré-fabricada para lavagem de peças. Na lavagem de peças ocorre a maior parte da geração de efluentes e 
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neste ponto, foi feita proposta de adequação. Foi constatado que havia uma obstrução na canaleta que acabou impedindo o efluente de permanecer no local, 
entretanto, apesar do piso do galpão ser todo impermeabilizado, um pouco do efluente oleoso estava tendo acesso à outra área do galpão. Então foi proposta como 
medida de adequação a construção de uma elevação do nível do piso. Apresentou fotos; Em relação as águas pluviais o galpão é todo fechado, existe um plano de 
reaproveitamento tanto da água que sai da caixa reparadora, que é tratada, quanto da água pluvial, reutilizada para sistema de lavagens de peças. Apresentou fotos. 
Sugeriu a concessão da Licença de Operação Corretiva com prazo de 4(quatro) anos com condicionantes. O Presidente perguntou sobre as dúvidas. A conselheira Cecília 
perguntou sobre a reutilização da água pela empresa, que foi explicado pelo técnico que a água pode ir para a rede de esgoto pois tem o laudo de liberação da 
Copasa. A Copasa aceita que ela pode ser direcionada para rede de esgoto desde que ocorra o sistema de pré-tratamento. O Presidente perguntou se haveria mais 
dúvida. A conselheira Cecília solicitou explicações sobre a conclusão do parecer técnico quanto aos dizeres - “Cabe esclarecer que a Secretaria de Meio Ambiente de 
Contagem não possui responsabilidade sobre os projetos de sistemas de controle ambiental liberados para implantação, sendo a execução, operação e comprovação de 
eficiência desses de inteira responsabilidade da própria empresa e seu projetista”. O Presidente respondeu que isto sempre foi de responsabilidade do empreendedor do 
projeto; não cabe nem aos conselheiros e nem à Secretaria a responsabilidade das informações e resultados, pois, a sua veracidade é de inteira responsabilidade de 
quem as prestas. Caso haja informações incorretas, ele responde por isto. O conselheiro Fábio disse que é da responsabilidade técnica. Foi perguntado pela conselheira 
Cecília quem exercia o papel de fiscalizador e respondido pelo Presidente que é de competência da Prefeitura de Contagem. O Presidente colocou em votação, o qual 
foi aprovado. 3.º Ponto de pauta: Supermix Concreto S.A – Julgamento do pedido de Licença de Instalação Corretiva (Ad Referendum). Processo Nº 8001/02-14. O 
Diretor de Controle Ambiental, Ubiratam Nogueira cumprimentou a todos e disse que nestes 2 (dois) anos é a primeira vez que traz um processo deste tipo ao 
conselho. A Supermix entrou com o pedido de Licença Prévia e de Implantação em 25/03/2014, juntou a documentação conforme solicitado. A partir daí, o técnico 
analisou o processo e foi até o local onde constatou que a empresa já havia iniciado as obras, sem a autorização da Secretaria. Após vistoria no local, foi emitido o Auto 
de Fiscalização pelo técnico e o processo encaminhado à DGCA, sob responsabilidade do mesmo. Foi emitido parecer ambiental constando que a fiscalização e as 
aplicações de penalidades são cabíveis ao caso. A fiscalização lavrou o Auto de Infração com multa que varia de R$ 7001,00 mil a R$ 35.000,00 mil, por tratar-se de 
infração de natureza GRAVE. Após análise jurídica, a Assessoria sugeriu a aplicação da penalidade no patamar máximo. O processo retornou à Diretoria e houve 
convocação de análise de instalação na forma corretiva. Aí, foram elaborados os pareceres e os comprovantes de pagamentos das multas estão todos dentro do 
processo. Assim, o processo já se encontra apto a ser apresentado ao conselho, classe 3 e já foram feitas as aplicações corretivas quanto às infrações. A primeira licença 
que estamos trazendo para o conselho foi feita de forma corretiva, ou seja, de instalação corretiva e ainda não tem licença de operação. O empreendedor apresentou 
necessidade de requerer financiamento bancário. A Deliberação do COPAM determina que nestes casos quando da contratação de recursos, muitas vezes temos que dar 
Ad Referendum, a solicitação dele é por direito dele, o parecer conclusivo tanto da assessoria jurídica quanto o meu foi favorável e após a aplicação das penalidades, foi 
encaminhado ao presidente do conselho com as necessárias documentações e obteve a concessão da licença. Feito isso, trouxemos para apreciação de deliberação 
desse conselho. Estamos trabalhando nesta linha, quem inicia uma obra, protocola um processo e não aguarda a emissão da licença pelo conselho, embargamos e 
aplicações as penalidades. Eu acho que vai virar uma rotina, por que estamos trazendo bastante coisas mais ou menos neste sentido. O Presidente perguntou se haviam 
dúvidas. A conselheira Dalila perguntou se ele entrou com o pedido e a Secretaria é que retardou a liberação da licença. O Diretor Ubiratam respondeu que não e 
continuou explicando que dia  01/10/2014, foi protocolado o processo de licença corretiva. Ele havia entrado com o processo normal, em 25/03. A SEMAS tem um 
prazo de 180 dias, a partir do protocolo do processo para manifestar-se, então estávamos dentro do prazo. Na vistoria final para concessão da licença, verificou-se que 
antes de conceder a licença e trazer para o conselho, houve intervenção em toda área. Então, foi feito o encaminhamento para a aplicação das penalidades. A 
conselheira Dalila perguntou se a multa é com teto máximo. O Diretor Ubiratam respondeu que varia de acordo com a irregularidade ou infração constatada.  A multa é 
aplicada pela fiscalização, que encaminha à Diretoria Geral de Controle Ambiental, esta por sua vez, solicita ao setor jurídico a análise e julgamento da infração com 
aplicação da penalidade de multa. A conselheira Giulliana perguntou se a Secretaria tem poder de embargar uma obra. O Diretor Ubiratam respondeu que sim. O poder 
da secretaria é consultiva, deliberativa e normativa, concedida por lei, porque existe um conselho de meio ambiente, caso contrário, não teria poder de polícia. O 
Presidente colocou em votação, o qual foi aprovado. 4.º Ponto de pauta: Persianas Kazza Ltda – EPP – Julgamento do pedido de Licença de Operação Corretiva. (Ad 
Referendum). Processo Nº 7548/01-14. O Presidente perguntou se o empreendedor estava presente, o Sr. Hélio se apresentou e aproveitando, disse que na semana 
anterior protocolou solicitação de prorrogação de prazo, e queria reiterar, porque foi concedido uma licença Ad Referendum e o prazo estabelecido de 60 dias para 
cumprir as condicionantes não foi suficiente devido ao laudo do Corpo de Bombeiros. Nesse sentido, o Presidente disse que, se a licença for aprovada, colocará em 
votação o pedido de prorrogação. O técnico Felipe fez a apresentação: o empreendimento em questão é Persianas Kazza Ltda., Licença de Operação Corretiva, classe 3, 
atividades: indústria, comércio varejista e atacadista, importação e exportação de cortinas, persianas e artigos correlatos, instalada em ZAD-1, na Rua Cardeal 
Arcoverde, Nº 816, Bairro Água Branca, Bacia Arruda, área útil de 1.252,00m² de acordo com o alvará. O horário de funcionamento é de 8:00 às 17:48hs., de segunda a 
sexta, conforme relatório fotográfico apresentado. Quanto aos aspectos ambientais, não geram emissões atmosféricas porque as persianas já chegam pintadas, são 
adquiridas pela empresa através de outros fornecedores, portanto, no local não é realizada nenhum tipo de pintura, ou tratamento que envolva a emissão de efluentes 
atmosféricos. O empreendimento está localizado em ZAD, área preferencialmente residencial. De acordo com o laudo de ruído conclui-se que os limites estão dentro da 
legislação e de acordo com NCA recomendada. Não há geração de efluentes líquidos não domésticos e nenhum tipo de tratamento de peças em banhos químicos, 
lavagem de peças, ou algo do tipo. Em relação aos resíduos sólidos, as sucatas de PVC são armazenadas temporariamente em caixa de papelão, no interior do galpão e, 
posteriormente, encaminhados às novas indústrias conforme apresentação de nota fiscal. O lixo comum doméstico, é coletado pelo serviço de coleta pública. Os 
recicláveis, papel, papelão ou plásticos são armazenados no interior do galpão e encaminhados para Santa Maria e Comércio de Papel, conforme comprovado por nota 
fiscal. Os retalhos de ferro, lâminas de alumínios, são temporariamente armazenados em caixas de papelão, no interior do galpão, e encaminhados para Cacos Vidros e 
Mazzeto. Não foram apresentados documentos comprobatórios, porém a apresentação destes documentos e também a licença ambiental constam como condicionan-
tes. Os retalhos de alumínios extrudados são armazenados temporariamente em caixa de papelão no interior do galpão, recolhido e reutilizado pelo próprio fornecedor. 
A serragem e o resto de madeira e tecidos são armazenados temporariamente em caixa de papelão e doados para reutilização. O sistema de prevenção de combate a 
incêndio e pânico foi apresentado em 29/08/2014, cópia do pré cadastro emitido pelo sistema de informações dos serviços de segurança contra incêndio e pânico. O 
prazo para apresentação do AVCB está determinado em condicionante. Estas são as condicionantes: A licença tem validade de 6 (seis) anos. Por se tratar, de uma 
empresa que não gera tanto impacto ambiental. O Anexo II apresenta as condicionantes que a empresa  deve cumprir. 01- Apresentar contratos e/ou comprovantes 
atualizados das empresas receptoras dos resíduos sólidos (sucatas de PVC, recicláveis, retalhos de ferro e alumínio, entre outros), bem como licença ambiental das 
empresas que recolhem. Prazo de 60 dias. 02- Apresentar Auto de Vistoria Final – AVCB. Prazo de 60 dias. Porém, fica a  critério da SEMAS a possibilidade de alteração 
neste prazo, de acordo com o COMAC. Apresentou quadro do Anexo II. O Presidente perguntou se haviam dúvidas. A conselheira Cecília perguntou ao empreendedor 
de onde vem as madeiras utilizadas. O empreendedor informou que vem da China. Os retalhos que sobram são doados para o Projeto Curumim. O Presidente colocou 
em votação e a licença foi aprovada. A prorrogação pedida pelo empreendedor já foi aprovada nas condicionantes com mais 60 dias, a partir da licença, ou seja, dessa 
data. 5.º Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem – ConParq: *AP Ponto Construção e Incorporação Ltda.  – Julgamento do pedido de supressão de 
vegetação 4 Ipês amarelos (Hadroanthus chrysotrichus e Handroanthus serratifolius) e 1 Caviúna (Dalbergia nigra). Processo Nº 03A.03052/2014.  Diretora de 
arborização do ConParq, Stephanie, fez a apresentação. O empreendimento de Requerimento Interno nº 27055, processo administrativo: 03A.03052/2014. O 
empreendedor é AP Ponto Construção e Incorporação Ltda., o empreendimento é a construção de um conjunto residencial multifamiliar. Apresentou fotos a área, locali-
zada na Regional Nacional – Bairro Cabral. A apresentação arbórea encontra-se  perturbada por ação antrópica, por causa do histórico da área. Chácaras, sítios, por isto 
a fitofisionomia está alterada. Lá tem espécies nativas e exóticas cultivadas e espécie remanescente de cerrado e mata atlântica. Mostrou imagens da área. O Nº total de 
árvores são 92, o Nº de árvores a serem suprimidas 84, preservadas 8. O processo veio para o COMAC, porque na área foram encontradas 2 espécies protegidas por lei 
e 1 espécie ameaçada de extinção. São 3 Ipês (Handroanthus serratifolius) e 1 Ipê (Handroanthus chrysotrichus) e a (Dalbergia nigra), espécie ameaçada de extinção. A 
Diretora Stephanie perguntou se havia alguma dúvida.  A conselheira Giulliana ponderou que, todos os dias chegam no COMAC, solicitação para supressão de 8, 5, 10 
árvores, no final do ano serão mais de 2 mil. A Diretora Stephanie perguntou se a preocupação seria com o nº total ou com as protegidas. Ao que, a conselheira 
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Giulliana respondeu que são todas. A Diretora explicou que pelo decreto temos a compensação ambiental, para cada árvore saudável cortada é feita a compensação de 
10 mudas. Nós temos a legislação que permite a compensação ambiental, para a supressão desta vegetação. A Conselheira Cecília perguntou sobre a idade das árvores 
e questionou sobre o tempo que as novas mudas precisarão para chegar ao porte das que serão suprimidas. Falou sobre a crise hídrica; O Presidente disse aos 
conselheiros que estão discutindo apenas 5 supressões. Os empreendedores que estavam presentes explicaram que são 80 unidades habitacionais no programa Minha 
Casa, Minha Vida, e que a região comporta a demanda.As pessoas ali, precisam de uma moradia melhor, mais digna, que é a proposta do programa. Por mais que na 
concepção do projeto arquitetônico, buscamos respeitar cada indivíduo arbóreo dentro dos limites do terreno, infelizmente não é possível e ponderou, alguns estamos 
transplantando. O conselheiro Fábio perguntou quantas estão sendo preservadas.  Responderam 8(oito). O Presidente perguntou sobre a que está em risco de extinção,  
se não tem possibilidade de transplante.  O Diretor  Ubiratam perguntou se tinham fotos. Responderam que não. O representante da Biosfera, Sr. Morais respondendo 
à pergunta do presidente, disse que é possível sim transplantar, mas tem a possibilidade de insucesso. O presidente pediu sugestão para avaliação dos conselheiros. 
Seria o transplante da espécie em extinção dentro da própria área, até para ter o acompanhamento ou usar o critério que foi apresentado nos outros casos, que é o 
cercamento da área pública em 50m lineares em cada unidade. Se conselheiros concordarem com 200m de cercamento, podem definir o local. Perguntaram se isto 
seria a compensação. O Diretor Ubiratam esclareceu que pelo Decreto 1030 a compensação é feita através da doação das mudas, aqui o conselho define a compensa-
ção ecológica, pela perda da função ecológica destes indivíduos. Compensação ambiental é uma coisa, compensação ecológica é o que estamos discutindo aqui, sobre 
função. O Presidente perguntou se os empreendedores concordam com o que foi apresentado. Eles perguntaram para Stephanie se ela tinha os números das árvores 
para ser conferido. O Presidente disse então, que feito o acordo colocaria em votação. Em votação o pedido de supressão de vegetação de 4 Ipês e transplante de um 
jacarandá da Bahia, conforme seu nome técnico para ser plantado na própria área e medida ecológica de cercamento de 200m de área verde pública a ser determinado 
por esta Secretaria e apresentado a este conselho. O Presidente submeteu a votação. Aprovado o pedido de supressão de 4 Ipês e transplante de um jacarandá, 
conforme seu nome científico no processo 03A.03052/2014, com cercamento de 200m de área verde pública. 6.º Assuntos Gerais pertinentes ao COMAC. Prestação de 
contas das condicionantes e do TAC das Casas Bahia. O Diretor Ubiratam falou que no ano de 2013, apresentou-se uma proposta de Ajustamento de Conduta a 
empresa Capital Brasileiro de Empreendimento Imobiliário. Foi decidido pelo COMAC, a respeito da revegetação das áreas de APP com inicio do plantio em 2014. Foram 
cobrados os relatórios bimestrais, depois semestrais. A Diretora Danielle fará prestação de contas do Ajustamento de Conduta firmado e aprovado pelo COMAC, nós 
temos que prestar contas no conselho. Danielle falou que conforme o relatório técnico da avaliação elaborado pelo técnico Gilmar, Biólogo da Secretaria. Casas Bahia 
apresentou o relatório de cumprimento do PRAD, conforme foi pedido na reunião do COMAC de 2013. A empresa apresentou na secretaria em 24/04/2014, relatório 
técnico fotográfico. Foi gerado relatório técnico nº 29/2015. De acordo com este relatório, concluiu-se que se tratava da execução do PRAD referente ao período de 
janeiro de 2014 a janeiro de 2015. Mostrou Slides do transplante do pequizeiro que foi feito em 2014. O Diretor Ubiratam falou que aquele pequizeiro que ficava no 
trevo, foi retirado e replantado dentro da própria área na parte de APP. Danielle continuou falando de que como foi feito o transporte e  condicionamento das mudas. 
Mostrou fotos que foram tiradas em janeiro de 2014, conforme recomendado e foram acondicionadas no próprio local. A preparação do terreno também ocorreu em 
2014. Mostrou mais Slides. Disse também que foi feito o plantio de algumas mudas na praça em frente ao Shopping Contagem em abril de 2014. O Diretor Ubiratam 
disse que ficou determinado que 300 mudas fossem para a frente do Shopping Contagem. A Diretora Danielle continuou o relatório de janeiro de 2015, com a 
conclusão do relatório técnico feito pelo técnico Gilmar da SEMAS, concluímos que o PRAD está sendo executado e solicita-se que sejam atendidas as considerações do 
parecer técnico 253/2013. deverá ser apresentado o relatório semestral para comprovação do cumprimento do PRAD de acordo com seu próprio cronograma. O Diretor 
Ubiratam falou que agora que está quase encerrando o período chuvoso, já foi solicitada a revisão para reposição de alguns indivíduos que possam não ter sobrevivido. 
O Presidente falou que a próxima discussão e apresentação. É dos cumprimentos das condicionantes da Serene. O Diretor Ubiratam falou que são as prestações de 
contas das medidas compensatórias que foram determinadas pelo conselho do empreendimento da Serene, explicou ainda que, tem 2 etapas. Primeira - a compensa-
ção ambiental que estão fazendo junto ao ConParq. Segunda - a compensação ecológica que está sendo feita por determinação deste conselho. Mostrou Slides. A 
relação das mudas que foram oferecidas ao ConParq - 4.764. Outra determinação que tinha determinado pelo conselho, foi a atuação como medida compensatória 
ecológica, de uma caminhonete para a fiscalização do meio ambiente. Feito protocolo para doação da caminhonete e que os empreendedores cumpriram. O restante 
da documentação foi encaminhado para a Prefeitura Municipal de Contagem e que passou para o seu Patrimônio com parecer da Procuradoria-Geral do Município. O 
documento foi transferido e já está incorporado ao patrimônio. A caminhonete está sendo usada normalmente. Então, dentro do que ficou determinado pelo conselho: 
a entrega das mudas ao ConParq, o cultivo duplo e a questão da caminhonete foram cumpridas. Eles entraram pedindo quitação disso, foi dito que a quitação só 
aconteceria mediante a prestação de contas ao conselho. O Presidente continuou com os assuntos gerais, a representante da Direcional, Karine, pediu a palavra, 
justificou a ausência da Direcional na visita marcada com os conselheiros e solicitou nova data. O Presidente falou que sairia com a data marcada para a próxima visita. 
Colocou em votação a escolha da data, pediu sugestões para os conselheiros e ficou aprovado para o dia 26/02, ás 9:30hs. O Presidente determinou que a secretária 
passeasse e-mail e, também telefonando, convidando-os para a visita. O veículo estará a disposição na secretaria, reiterou que passasse e-mail também para o ConParq 
e para a Direcional, que deverão mandar com antecedência, os nomes dos técnicos que acompanhará os conselheiros na visita. O Presidente agradeceu a todos e 
encerrou a reunião.......................................................................................

Secretaria Municipal 
de Saúde

Aviso de Licitação – O Município de Contagem – através da Secretaria Municipal de Saúde / SMS – Fundo Municipal de Saúde / FMS – informa, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor pre ço, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitações/SMS, conforme 
abaixo: 
- Pregão Presencial nº 135/14 – PAC 268/14 - cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR (SA-
NEANTES, SOLUÇÃO, GEL PARA ECG / ULTRASSOM E ALMOTOLIAS) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. – Data Abertura: 24/04/2015 às 09h00min. 
- Pregão Presencial nº 010/15 – PAC 004/15 - cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS, VISANDO ATENDER AO 
COMPLEXO HOSPITALAR E MATERNIDADE DE CONTAGEM, BEM COMO A TODOS OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. – Data Abertura: 04/05/2015 às 
09h00min.
- Pregão Presencial nº 017/15 – PAC 023/15 - cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, 
VISANDO ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE – Data Abertura: 05/05/2015 às 09h00min.
 – Local: Av. Gal. David Sarnoff, 3.113 – Cidade Industrial – Contagem/MG. O edital poderá ser obtido através do site http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes e/
ou Informações: e-mail: licitafamuc@gmail.com – Pregoeiro, Élio de Siqueira Valério Pinto. 08/04/2015.

Aviso de Sessão – O Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, informa data para a realização do Pregão Presencial 
021/2015 - cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA INTEGRADA PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL 
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DE SAÚDE DE CONTAGEM (GESTÃO E OPERAÇÃO DE FLUXO DE MATERIAIS E INSUMOS, ARMAZENAGEM E GESTÃO DE ESTOQUE, DISTRIBUIÇÃO E GESTÃO DE TRANS-
PORTES, GESTÃO INTEGRADA DA OPERAÇÃO LOGÍSTICA DE ITENS DE MEDICAMENTOS, VACINAS, PRODUTOS PARA SAÚDE E BENS DE CONSUMO), NO ALMOXARIFADO 
CENTRAL E COMPLEXO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM – PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA 
ADMINISTRATIVA FINANCEIRA – Data: 24 de abril de 2015 às 09h00min – Local: Av. Gal. David Sarnoff, 3.113 – Cidade Industrial – Contagem/MG. Informações: http://
www.contagem.mg.gov.br ou e-mail: licitafamuc@gmail.com – Comissão Permanente de Licitação – Equipe de Pregão. Márcio Eustáquio de Rezende Júnior - Pregoeiro. 
Em 09 de abril de 2015.

 

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA Nº. 854/2007 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE 
MINAS GERAIS E O MUNÍCIPIO DE CONTAGEM, COM INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLITICAS URBANAS – SEDRU, 
DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS – SETOP E DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS – DEOP.

OBJETO: CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS E EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO, MEDIANTE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA DOS CONVENENTES, PARA EXECUÇÃO 
DAS AÇÕES, SERVIÇOS E OBRAS DE “ URBANIZAÇÃO NOS BAIRROS DAS INDUSTRIAIS, SÃO PAULO, CIDADE INDUSTRIAL, JUVENTINO DIAS, JARDIM INDUSTRIAL 1º SEC-
ÇÃO, FLORICULTURA LEMP, BARREIRO DE BAIXO E NAS VILAS DOM BOSCO E SÃO PAULO,  EM CONTAGEM/MINAS GERAIS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA FNHIS – URBANI-
ZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS”, CONSTITUINDO-SE EM COMPLEMENTAÇÃO ÀS OBRAS DO EMPREENDIMENTO DE “REQUA-
LIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DO RIBEIRÃO ARRUDAS” E QUE EM FACE DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 0.301526-16/2009/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA, 

VALOR: 1.706.582,54 (UM MILHÃO, SETECENTOS E SEIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1.10.5  16.482.0030.1028 CÓDIGO: 44905100 FONTES 310033 E 419002 PARA O ANO DE 2014, CONFORME PREVISTO NA LEI ORÇAMEN-
TÁRIA ANUAL DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. 

SIGNATÁRIOS: CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES  – PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG, OLAVO BILAC PINTO NETO  SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESEN-
VOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICAS PÚBLICAS, CARLOS DO CARMO ANDRADE MELLES SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS , FERNANDO 
ANTÔNIO COSTA IANNOTTI DIRETOR GERAL DO DEOP-MG  E GERALDA ALMEIDA AFFONSO DIRETORA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. 

DATA: 20 DE DEZEMBRO DE 2013.

Conparq

PORTARIA nº. 001/2015 - CONPARQ de 09 de abril de 2015 .

Constitui a Comissão Especial de Avaliação de desempenho.

O Presidente da Conparq, no exercício de suas atribuições legais, em observância ao Decreto Municipal n°. 880 de 21 de fevereiro de 2008, resolve:

Art. 1º. Fica constituída Comissão Especial de Avaliação de Desempenhocom o fim de avaliar a aptidão e a capacidade do servidor Guilherme Vieira Teles Ribeiro para o 
desempenho da atividades do cargo de provimento efetivo para o qual foi nomeado . 

Art. 2º. Para compor a Comissão indicada no Artigo 1º, ficam designados os seguintes servidores, que atuarão sob a presidência do primeiro:

I – Evaldo Raimundo Fontes, matrícula n°. 3000104-9; 
II – Tábata Alves de Jesus e Silva, matrícula n°. 3000106-8 
III– Diego Campos Vieira , matrícula n°. 3000105-5.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor nesta data.                                                                 

Contagem, 09 de abril de 2015.

José Carlos Carneiro Gomes
Presidente da CONPARQ
          Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem
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Famuc

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2014

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 086

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, e Secretário Municipal de Saúde, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplificado 
– PSS 01/2014 – 086º resultado, da função e classificação abaixo relacionada, a comparecer ao setor de Admissão da FAMUC, de 09 horas às 11 horas ou de 14 horas às 
16 horas, localizada na Avenida General David Sarnoff, nº 3.113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período de 09/04/2015 a 16/04/2015:

MÉDICO  PSIQUIATRA - 1º classificado
           MÉDICO  CLÍNICO GERAL - 1º classificado

    Contagem, 26 de Março de 2015.
Evandro José da Silva
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM

 PORTARIA N.º 6.704 de 20 de março de 2015.

Dispõe sobre demissão de servidor do cargo de       provimento efetivo

O Presidente da Fundação de Assistência Médica 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 02/027/2014 e o Of.CM- 452/2014;

 RESOLVE:

Art. 1° – DEMITIR, com fundamento legal no art. 127, XII da Lei Municipal nº 2.160/90, do cargo de provimento efetivo de Médico Clinico Geral, matrícula nº 042006, 
lotado na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, a partir de 13 de abril de 2015, o servidor Paulo Munhoz Rodrigues.                     

     Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

     Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 20 de março de 2015.
EVANDRO JOSÉ DA SILVA 
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem

PORTARIA N.º 7.011, de 20 de março de 2015.

Dispõe sobre demissão de servidor do cargo de provimento efetivo

O Presidente da Fundação de Assistência Médica 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 02/062/2014 e o Of. CM- 003/2015;

RESOLVE:

Art. 1° – DEMITIR, com fundamento legal no art. 123, III c/c art. 127, II da Lei Municipal nº 2.160/90, do cargo de provimento efetivo de Atendente Administrativo, 
matrícula nº 146022, lotado na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, a partir de 25 de março de 2014, a servidora Ana Paula Xavier Oliveira 
Anacleto.

     Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

     Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 20 de março de 2015.
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem

PORTARIA N.º 7.012, de 20 de março de 2015.
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Dispõe sobre demissão de servidor do cargo de provimento efetivo

O Presidente da Fundação de Assistência Médica 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 02/048/2014 e o Of. CM- 023/2015;

RESOLVE:

Art. 1° – DEMITIR, com fundamento legal no art. 127, II c/c art. 133 da Lei Municipal nº 2.160/90, do cargo de provimento efetivo de Médico da Família, matrícula nº 
199196, lotado na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, a partir de 25 de março de 2015, o servidor Gustavo Camargo Silvério.

     Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

     Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 20 de março de 2015.
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem

PORTARIA N.º 7.013, de 20 de março de 2015.

Dispõe sobre demissão de servidor do cargo de provimento efetivo

O Presidente da Fundação de Assistência Médica 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 02/024/2014 e o Of. CM- 593/2014;

RESOLVE:

Art. 1° – DEMITIR, com fundamento legal no art. 114, c/c art. 127, XII da Lei Municipal nº 2.160/90, do cargo de provimento efetivo de Médico Cirurgião, matrícula nº 
143009, lotado na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, a partir de 13 de abril de 2015, o servidor Domingos Antônio da C. Marques.

     Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

     Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Contagem, 20 de março de 2015.
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM

RESULTADO DA ANALISE DE TÍTULOS PARA FINS DE PERCEPÇÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA
 
A Comissão de Avaliação de Títulos da FAMUC, instituída através da Portaria 5.597, de 29 de janeiro de 2013, e suas alterações, conforme disposto no Edital de Proces-
so de Análise de Títulos para fins de Percepção do Adicional de Residência Médica, informa abaixo o resultado final dos candidatos inscritos após julgamento realizado 
pela comissão conforme critérios definidos no item 3 do referido Edital:

VINCULO MATRICULA NOME ESPECIALIDADE RESULTADO

FAMUC 203014 MARIA MARINA SENRA ARAÚJO MÉDICO CLÍNICO GERAL DEFERIDO

FAMUC 203019 SABRINA GERALDO ROSA LEMES MÉDICO ORTOPEDISTA DEFERIDO

FAMUC 203027 CRISTIANE EMILIA DUTRA VALADÃO MÉDICO GINECOLOGISTA DEFERIDO

FAMUC 203024 PIETRO BURGARELLI ROMANELI DE OLIVEIRA MÉDICO CLÍNICO GERAL DEFERIDO

FAMUC 203035 GUSTAVO LEMBI MAGALHÃES MÉDICO PSIQUIATRA DEFERIDO

FAMUC 202982 JULIANA BARBOSA JULIÃO BERNINI MÉDICO ORTOPEDISTA DEFERIDO

FAMUC 202994 MARIO CALIARI CORTELETTI MÉDICO ORTOPEDISTA DEFERIDO

FAMUC 202980 MARIA CLAUDIA DE MACEDO NETO MÉDICO CLÍNICO GERAL DEFERIDO

FAMUC 202991 ELISA PONTE RAMOS MÉDICO CLÍNICO GERAL DEFERIDO

FAMUC 203017 CAMILA SANTOS COSTA SOUSA MEDICO GINECOLOGISTA DEFERIDO

FAMUC 203043 ISABELA SOUZA DE PAULA MÉDICO CIRURGIÃO GERAL DEFERIDO

FAMUC 203044 ANDREY BARBOSA PIMENTA MÉDICO CIRURGIÃO GERAL DEFERIDO

FAMUC 203016 JORGE LUIS MARQUES PONTE MÉDICO CLÍNICO GERAL INDEFERIDO
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Comissão de Avaliação de Títulos:   
Antonio Sergio Karklin Tavares 
Denise Alves da Silva
Rodirley Duarte Diniz
Contagem, 20 de Março de 2015

Transcon

Portaria TransCon nº. 010, de 08 de abril de 2015.

Designa membros para compor a Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Transporte - JARIT e para a Comissão Julgadora de Recursos de Infrações de Trans-
porte – COJUR, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO que a Lei nº. 3.548, de 03 de junho de 2002, que criou o Sistema Municipal de Transporte e Circulação de Contagem, atribuiu competência de julga-
mento de recursos contra infrações de transportes para a JARIT e COJUR, em primeira e segunda instância administrativa, respectivamente;
CONSIDERANDO o Decreto nº. 622, de 22 de março de 2007, que regulamenta o serviço de transportes coletivo no Município de Contagem, estabelece o procedimento 
de aplicação de penalidade e interposição de recurso para as infrações de transporte público;
CONSIDERANDO ainda, a criação da Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Transportes e da Comissão Julgadora de Recursos de Infrações de Transporte – 
COJUR, através da Portaria nº. 12, de maio de 2011, bem como a aprovação do Regimento Interno que disciplina seu funcionamento;
CONSIDERANDO por fim, que a Portaria TransCon nº. 54, de 28 de novembro de 2014, estabelece nova forma de composição da JARIT e COJUR;
RESOLVE:
ART. 1º Ficam nomeados os seguintes membros para compor a Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Transporte – JARIT, pelo período do dois ano:
I – Representantes do Município:
a)Mário Baptista de Oliveira - Presidente Titular;
b)Andrea Mara Ribeiro Vieira Araújo - Presidente Suplente.
II – Representantes do Órgão autuador:
a) Luis Felipe Ramos Calazans - Membro Titular;
b) Wagner Paula de Souza Santos - Membro Suplente.
III – Representantes da entidade ligada à área de transporte público de passageiros:
a) Luiz Carlos de Castro Pinto Coelho - Membro Titular;
b)Michelle Guimarães Carvalho - Membro Suplente.
IV – Representantes dos Taxistas:
a) Geovanini Geraldo Faedda - Membro Titular;
b) Avelino Moreira de Araújo - Membro Suplente.
ART. 2º Ficam nomeados os seguintes membros para compor a Comissão Julgadora de Recursos de Infrações de Transporte – COJUR, pelo período de um ano:
I – Representantes do Município:
a) Cristina de Paula Batista Carvalho Guerra - Presidente Titular;
b) Arthur Veronese de Faria Tavares - Presidente Suplente. 
II – Representantes do Órgão autuador:
a) Paula Carolina Dornelas da Silva Machado - Membro Titular;
b) João Gilberto Lopes de Carvalho - Membro Suplente.
III – Representantes da entidade ligada à área de transporte público de passageiros:
a) Thiago Demas Rezende - Membro Titular;
b) Iara de Souza Reis Soares - Membro Suplente.
IV – Representantes dos Taxistas:
a) Vladimir Efigênio Reis - Membro titular;
b)Ricardo Luiz Faedda - Membro Suplente.
ART. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, sobretudo a Portaria TransCon nº. 05, de 08 de fevereiro de 
2013. 

Contagem, 08 de abril de 2015.
Agostinho Fernandes da Silveira
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes

Atos do Legislativo

PORTARIA N.º 005/2015
Constitui Comissão de Licitação, e dá outras providências.
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O Presidente da Câmara Municipal de Contagem, no uso de suas atribuições regimentais, especialmente aquelas contidas no inciso I do artigo 47 do Regimento Interno 
vigente e nos termos do artigo 51 da Lei Federal n.º 8.666/93,

RESOLVE:

Art.1º Fica constituída a COMISSÃO DE LICITAÇÃO, composta pelos servidores adiante designados, sob a Presidência do primeiro, para atuação no âmbito da CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONTAGEM, na defesa de seus interesses.

Art.2º - A COMISSÃO a que se refere o artigo anterior é composta pelos seguintes servidores:

Titulares:

I – Dilson Martins Drumond

II – Maria Inês Moraes Resende

III – Clarice Emília Soares Ferreira   

Suplentes:

IV – Edmar Mateus de Oliveira

V- Alcione Lacerda Silveira

 Art.3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 14 de março de 2015, ficando revogadas as disposições em con-
trário.

Palácio 1º de janeiro, em 08 de abril de 2015.
Ver. Gil Antônio Diniz
-Presidente-

PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

PORTARIA N.º 004/2015

O PRESIDENTE da CÂMARA MUNICIPAL de CONTAGEM, no uso de suas atribuições regimentais, especialmente aquelas contidas no artigo 47, inciso IV, “a” e no inciso II 
do artigo 103 do mesmo diploma legal,

RESOLVE:

Art.1º - Constituir COMISSÃO ESPECIAL com finalidade de examinar e se manifestar sobre Projetos de Resolução que concedem Títulos de Cidadania Honorária, Diplo-
mas de Honra ao Mérito e Mérito Desportivo, tendo as suas decisões de caráter indicativo ao Plenário.

Art.2º - A COMISSÃO a que se refere o artigo anterior é composta pelos seguintes Edis:

TITULARES:

DANIEL CARVALHO

DECINHO CAMARGOS

JAIR RODRIGUES – “JAIR TROPICAL”

SUPLENTES:

JERSON BRAGA MAIA – “CAXICÓ”

LÉO MOTTA

ROGÉRIO “MARRECO”

Art.3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições contrárias.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Palácio 1º de janeiro, em 25 de março de 2015.
GIL ANTÔNIO DINIZ
-Presidente-

Ata da 9ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano dois mil e quinze. Aos trinta e um dias do mês de março, realizou-se, neste Legislativo, no 
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Plenário  “Vereador José Custódio”, a nona reunião ordinária com a presença de vinte vereadores. Havendo quórum regimental, o Presidente vereador Gil Antônio Diniz 
solicitou que fosse registrada a chamada de vereadores, quando se constatou a ausência do vereador William Vieira Batista. Em seguida, o vereador Obelino Marques 
da Silva fez a leitura do Capítulo 13, Versículos 21 a 33 e 36 a 38, narrado por São João, da Bíblia Sagrada. Logo após, foi votada e aprovada, sem ressalva, a ata da 
reunião anterior. Na sequência, foi executado o hino da cidade de Contagem. Prosseguindo os trabalhos, foram lidas as correspondências recebidas e encaminhadas à 
Gerência Legislativa para as providências de praxe. Foram ainda,   lidos e encaminhados ao órgão competente para exame e parecer no prazo legal, os projetos, a saber: 
Projeto de Lei Nº 014/2015 – Declara de utilidade pública a “Missão Evangelista Cidade Voadora”, com sede neste município”, de autoria do vereador Décio Camargos 
de Aguiar Júnior; Projeto de Lei Nº 015 /2015 – “Dispõe que afixe nas salas de aula, estrutura física e prédios públicos, o número de telefone do disque denúncia e de 
outras providências, contra qualquer tipo de violência, abuso, assédio sexual e moral contra menores”, de autoria da vereadora Isabella Carolina Ferreira Filaretti; 
Projeto de Lei Nº 016/2015 – “Dispõe sobre a divulgação do “disque 100” nos impressos e demais mídias distribuídos pelo município de Contagem, e dá outras 
providências”, de autoria da vereadora Isabella Carolina Ferreira Filaretti. Na terceira parte da reunião, foram votados e aprovados, por unanimidade, os Requerimentos 
Nºs 060 a 071/2015; Indicações Nºs 228 a 261/2015; Moções Nºs 035 a 038/2015, apresentados pelos vereadores, inclusive as matérias destacadas, a saber: Requeri-
mento Nº 060/2015 – Implantação de rede de esgoto no bairro Estância Imperial, neste município, de autoria do vereador Alexsander Chiodi da Silva; Requerimento Nº 
071/2015 – Requer ao Secretário de Educação José Ramonielle Raimundo dos Santos, que faça a  reposição de 6(seis) professores na Escola Municipal Glória Marques 
Diniz, situada na Rua Goiabão, nº 50, bairro Nacional, neste município, de autoria do vereador Obelino Marques da Silva; Indicação Nº 228/2015 – Regularização 
fundiária do bairro Estâncias Imperiais, neste município, de autoria do vereador Alexsander Chiodi da Silva; Indicação Nº 229/2015 – Construção de 4 (quatro) salas de 
aula na Escola Municipal José Silvino Diniz, bairro Solar do Madeira, neste município, de autoria do vereador Alexsander Chiodi da Silva; Indicação Nº 236/2015 – So-
licita ao Poder Executivo Municipal que promova ações de construção e adequação de passeios em todo o município, de autoria do vereador Alexsander Chiodi da Silva; 
Indicação Nº 038/2015 – Conclusão asfáltica de todas as ruas do bairro Colonial, neste município, de autoria do vereador Alexsander Chiodi da Silva; Indicação Nº 
239/2015 – Operação tapa-buracos, capina e limpeza em todas as ruas do bairro Colonial, neste município, de autoria do vereador Alexsander Chiodi da Silva; Indicação 
Nº 242/2015 – Solicita informação sobre a execução das obras de recapeamento e pavimentação da Avenida Dois, nos bairros Milanês e Colorado, neste município, 
referentes ao Contrato Nº 006/2013; Licitação de Concorrência 001/2013, Processo Administrativo 020/2013 no valor de R$ 4.289.934,84(quatro milhões, duzentos e 
oitenta e nove mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) Contrato de repasse 0373001-84/2011 pelo Ministério das Cidades, de autoria do 
vereador Eduardo Tadeu Sendon; Indicação Nº 253/2015 – Solicito a capina e limpeza em todas as ruas do bairro Beatriz, de autoria do vereador José Antônio Procópio 
de Almeida; Indicação Nº 257/2015 – Solicito a contratação de médico clínico geral para o posto de saúde do bairro Riacho das Pedras, neste município, de autoria do 
vereador José Antônio Procópio de Almeida; Moção Nº 038/2015 – Profundo pesar pelo falecimento do senhor Hélio Miranda de Jesus, irmão do amigo Edson Tadeu, 
ocorrido no dia 29 de março de 2015, de autoria do vereador Arnaldo Luiz de Oliveira, também assinado pelos vereadores Rogério Braz de Almeida (Marreco), Gil 
Antônio Diniz (Teteco) e José Roberto Ribeiro (Beto Diniz). Nesse instante, o vereador Arnaldo de Oliveira solicitou o cumprimento de um minuto de silêncio em 
memória póstuma ao falecimento do senhor Hélio Miranda de Jesus. Em seguida, após acordado entre os vereadores, a pauta da reunião foi invertida, a fim de que o  
1º Secretário vereador José Roberto Ribeiro (Beto Diniz) discorresse sobre o Dia Mundial do Autista, que será comemorado no próximo dia 2 de abril. Beto Diniz fez uma 
reflexão a fim de conscientizar a população e os órgãos públicos em reconhecerem que o autismo é uma deficiência. Esse vereador  solicitou a regulamentação  da Lei 
4.552, de 10 de julho de 2012, que reconhece a pessoa com autismo como pessoa com deficiência para fins da plena fruição dos direitos previstos pela legislação do 
município de Contagem. Beto ainda encaminhou um requerimento ao executivo municipal solicitando a implantação de um Centro Especializado no tratamento das 
pessoas com deficiência no município de Contagem, com o objetivo de garantir a esses deficientes o acesso ao tratamento de saúde. Esse vereador aproveitou ainda 
para solicitar a implantação de um centro de escola especializada a fim de atender esses deficientes. Por fim, Beto convidou a todos para participarem, no mês de abril, 
de várias atividades em comemoração ao dia do autista. Dando continuidade aos trabalhos, diversos vereadores discorreram a respeito de suas matérias destacadas, 
conforme registrado em notas taquigráficas.  Passando à discussão e votação de projetos, foram votados e aprovados, por unanimidade, em Turno Único, através de 
votação eletrônica, os seguintes projetos: Projeto de Resolução Nº 071/2014, que “Concede o título de cidadania honorária de Contagem ao senhor Danilton Silvério 
Vieira, de autoria da vereadora 2ª Secretária Isabella Carolina Ferreira Filaretti; Projeto de Resolução Nº 004/2015, que “Concede o título de cidadania honorária de 
Contagem ao Deputado Estadual Antônio Jorge de Souza Marques”, de autoria do vereador Eduardo Tadeu Sendon. No horário destinado ao Grande Expediente, o 
vereador Irineu discorreu sobre a obra de rede coletora de esgoto no bairro Chácaras Contagem. Irineu informou que essa obra atende a uma reivindicação sua, e que  
beneficia cerca de 372 famílias desse bairro.  Esse vereador enfatizou que as demandas do bairro Chácaras Contagem ainda são muitas e, que encaminhará um ofício 
solicitando o asfaltamento das ruas desse bairro. Irineu aproveitou para cumprimentar o colega Rodinei pela realização da audiência pública no bairro Retiro, quando 
foi discutida uma solução para o mau cheiro da estação de tratamento de esgoto naquela região. De acordo com Irineu, o senhor Rômulo Perilli, Diretor de Operação 
Metropolitana da COPASA, assegurou que já possui uma solução para esse problema, inclusive a financeira. Na oportunidade, Irineu falou da necessidade de haver um 
debate a respeito da concessão de água pela lagoa Várzea das Flores, a fim de que a cidade de Contagem receba benefícios.  Por fim, Irineu solicitou uma audiência 
com o prefeito, juntamente com os líderes da região do bairro Tropical, a fim de que seja viabilizada a instalação de uma Companhia de Polícia para aquela região. 
Irineu frisou que essa Companhia já estaria criada, e que  aguarda somente um local para ser instalada. Irineu sugeriu que essa companhia de polícia seja instalada no 
terreno de propriedade do estado, localizado na Via Expressa, próximo à escola do bairro Tropical. Acrescentou que, de acordo com o Comandante da 133ª Companhia 
de Polícia, ao ser instalada a nova companhia serão disponibilizados 40 (quarenta) policiais, a fim de melhorar a segurança naquela região. Aparteando, o vereador Jair 
Tropical disse que também já fez requerimento solicitando a implantação de uma companhia naquela região. Acrescentou que é necessário que a prefeitura faça uma 
parceria com o estado, a fim de disponibilizar um local para a implantação dessa companhia. No contra parte, o vereador Decinho disse que o prefeito precisa estar 
com os olhos mais voltados para a segurança pública de Contagem e, enfatizou que é necessário que o município intervenha nessa questão. Falou, em seguida, o 
vereador Alex Chiodi que discorreu sobre o abandono de imóveis e lotes vagos em Contagem. Alex solicitou uma atuação mais firme da prefeitura, em relação aos 
proprietários, que segundo ele, não cuidam dos passeios desses imóveis. Esse vereador sugeriu que a prefeitura notifique o proprietário desses imóveis para que façam 
os passeios, do contrário, a própria prefeitura realize a obra e lance os gastos decorrentes junto ao IPTU. Aparteando, o vereador Daniel disse que também apresentou 
um requerimento nesse sentido, com relação à região da sede, que segundo ele, os passeios encontram-se intransitáveis. O líder de governo, Arnaldo de Oliveira 
lembrou que no final do ano passado houve uma mudança no código de posturas, que autoriza o município a notificar esses proprietários de lotes e casa abandona-
dos.  Finalizando os trabalhos, foi convocada a 10ª Reunião Ordinária, prevista para o dia 7 de abril, às 9:00 horas, a fim de deliberarem sobre matérias constantes da 
pauta. Realizada a chamada final, persistiu a mesma do início. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião e, para constar, eu, José Roberto 
Ribeiro, 1º Secretário, solicitei fosse lavrada a presente ata que, sendo lida, discutida e, se aprovada, será por mim e pelo Presidente, assinada. 
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