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DomA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG

Órgão Ofi cial do Município de Araxá instituído pelo Decreto Municipal nº 662 de 1º/10/2013 - Ano 2 / nº 389 Sexta, 09 julho de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.123/2021. Processo 157.  
O Município de Araxá, torna público a aquisição de equipamentos novos (motosserras, sopradores, motopodas e 
roçadeiras) e materiais de consumo para atender as atividades desenvolvidas por diversas secretarias do Município 
de Araxá/MG. Acolhimento das propostas 12/07/2021 à partir das 17:00 horas até 22/07/2021 às 08:30 horas; Abertura 
das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 22/07/2021 às 08:30 horas. Local: w.w.w.licitanet.
com.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Edital disponível nos sites: 
w.w.w.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br no dia 12/07/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. Rubens Magela 
Silva, Prefeito Municipal, 07/07/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Remarcação de Licitação - Pregão Eletrônico 09.107/2021. 
Processo:136. O Município de Araxá, comunica aos interessados que em virtude de readequação técnica do edital, 
fi ca designada nova data de acolhimento das propostas para o dia 12/07/2021 à partir das 17:00 horas até 22/07/2021 
às 09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços 22/07/2021 às 09:00 
horas. Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos usuários do SUS na 
Farmácia Municipal, através da Secretaria de Saúde do Município de Araxá/MG. Local: w.w.w.licitanet.com.br. Para 
todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Edital disponível nos sites: w.w.w.licitanet.
com.br e www.araxa.mg.gov.br, no dia 12/07/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. Rubens Magela Silva, Prefeito 
Municipal, 08/07/2021.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.122/2021. Processo 156.  
O Município de Araxá, torna público a aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar dos alunos 
da Rede Municipal de Ensino de Araxá-MG, através da Secretaria Municipal de Educação. Acolhimento das propostas 
12/07/2021 à partir das 17:00 horas até 26/07/2021 às 08:30 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da 
sessão de disputa de preços dia 26/07/2021 às 08:30 horas. Local: w.w.w.licitanet.com.br. Para todas as referên-
cias de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Edital disponível nos sites: w.w.w.licitanet.com.br e www.
araxa.mg.gov.br no dia 12/07/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 
06/07/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.119/2021. Processo 153.  O 
Município de Araxá, torna público a aquisição de trator cortador de grama dirigível, para atender as necessidades de 
manutenção e conservação dos gramados dos campos de futebol do Estádio Fausto Alvim, Complexo Esportivo Nadir 
Barcelos e Barretão através da Secretaria Municipal de Esportes. Acolhimento das propostas 12/07/2021 à partir das 
17:00 horas até 27/07/2021 às 09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços 
dia 27/07/2021 às 09:00 horas. Local: w.w.w.licitanet.com.br. Para todas as referências de tempo será observado o 
horário de Brasília – DF. Edital disponível nos sites: w.w.w.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br no dia 12/07/2021. 
Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 06/07/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.120/2021, Processo 154. O 
Município de Araxá torna público a aquisição de calcário dolomítico PRNT 80 a 85% para fornecimento aos produtores 
rurais do Município de Araxá, conforme lei nº 7.548 de 10 de Junho de 2021. Acolhimento das propostas 12/07/2021 
à partir das 17:00 horas até 27/07/2021 às 09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de dis-
puta de preços dia 27/07/2021 às 09:00 horas. Local: w.w.w.licitanet.com.br. Para todas as referências de tempo será 
observado o horário de Brasília – DF. Edital disponível nos sites: w.w.w.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br no dia 
12/07/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 06/07/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.121/2021, Processo 155. 
O Município de Araxá torna público a aquisição de medicamentos de referência/genéricos e de alto custo para forne-
cimento aos pacientes atendidos pela Câmara Técnica em Saúde, para cumprimento de mandados judiciais, através 
da Secretaria Municipal de Saúde de Araxá-MG. Acolhimento das propostas 12/07/2021 à partir das 17:00 horas até 
28/07/2021 às 09:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 28/07/2021 
às 09:00 horas. Local: w.w.w.licitanet.com.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília 
– DF. Edital disponível nos sites: w.w.w.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br no dia 12/07/2021. Setor de Licitações: 
0(34)3691-7082. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 06/07/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico 09.124/2021, Processo 158. O 
Município de Araxá torna público a contratação de empresa especializada para implantação e operação de equipamen-
to de fi scalização eletrônica, que contemple controlador de velocidade, talão eletrônico, sistema de gestão de dados 
de acidentes de trânsito, processamento de infrações, geração de relatórios estatísticos, leitura  automática de placas 
para envio de dados online a PMMG de forma continuada, para controle e gerenciamento do trânsito do município de 
Araxá/MG. Acolhimento das propostas 15/07/2021 à partir das 17:00 horas até 28/07/2021 às 09:00 horas; Abertura 
das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 28/07/2021 às 09:00 horas. Local: w.w.w.licitanet.
com.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Edital disponível nos sites: 
w.w.w.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br no dia 15/07/2021. Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. Rubens Magela 
Silva, Prefeito Municipal, 07/07/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Aviso de Remarcação de Licitação - Pregão Eletrônico 09.083/2021. 
Processo:106. O Município de Araxá, comunica aos interessados que em virtude de a licitação ter sido classifi cada 
deserta, fi ca designada nova data de acolhimento das propostas para o dia 12/07/2021 à partir das 17:00 horas até 
28/07/2021 às 14:00 horas; Objeto: Aquisição de gás liquefeito de petróleo envasado em botijão P-13 para atender as 
atividades da casa de apoio de Araxá-MG que atende pacientes que fazem tratamento médico na cidade de Ubera-
ba-MG, através da Secretaria Municipal de Saúde. Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de 
preços 28/07/2021 às 14:00 horas. Local: w.w.w.licitanet.com.br. Para todas as referências de tempo será observado o 
horário de Brasília – DF. Edital disponível nos sites: w.w.w.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br no dia 12/07/2021. 
Setor de Licitações: 0(34)3691-7082. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 08/07/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Aviso de Licitação. Concorrência 03.003/2021, processo 151. O mu-
nicípio de Araxá torna público a contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo o fornecimen-
to de material e mão de obra para recapeamento asfáltico de diversas vias urbanas do Município de Araxá/MG. A 
sessão pública para entrega dos envelopes de habilitação jurídica e proposta comercial dar-se-á no dia 12/08/2021 
ás 09h00min e abertura dos mesmos ás 09h10min. O edital na íntegra encontra a disposição dos interessados no 
site www.araxa.mg.gov.br a partir das 17h00min do dia 12/07/2021. Demais informações pelo telefone 3691-7082 - 
3662.2506. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 06/07/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Aviso de Licitação. Concorrência 03.004/2021, processo 152. O mu-
nicípio de Araxá torna público a contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo o fornecimen-
to de material e mão de obra para reforma da cobertura do Aeroporto Romeu Zema no Município de Araxá/MG. A 
sessão pública para entrega dos envelopes de habilitação jurídica e proposta comercial dar-se-á no dia 13/08/2021 
ás 09h00min e abertura dos mesmos ás 09h10min. O edital na íntegra encontra a disposição dos interessados no 
site www.araxa.mg.gov.br a partir das 17h00min do dia 12/07/2021. Demais informações pelo telefone 3691-7082 - 
3662.2506. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 06/07/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Extrato de Revogação. Pregão Eletrônico 09.059/2021. Processo 
074. Fica revogado o processo licitatório em epígrafe conforme motivos insertos no processo. Objeto: Aquisição de ma-
teriais elétricos em geral para a manutenção da iluminação pública de ruas, avenidas, praças do município de Araxá-
MG, através da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 13/05/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Extrato de Revogação. Inexigibilidade por Credenciamento 
12.001/2021. Processo 090. Fica revogado o processo licitatório em epígrafe conforme motivos insertos no processo. 
Objeto: Credenciamento de empresa especializada na realização de exames laboratoriais anatomopatológico para 
atendimento ao município de Araxá/MG. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 13/05/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Extrato de Retifi cação. Tomada de Preços 02.007/2021. Processo 
102. Fica retifi cada a publicação realizada no Diário Ofi cial do Município de Araxá-MG, no dia 02/07/2021, onde lê: 
Prazo de Execução: 21/05/2022, leia-se: Prazo de Execução: 21/10/2021. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 
07/07/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Extrato de Retifi cação. Pregão Eletrônico 09.077/2021. Processo 98. 
Fica retifi cada a publicação realizada no Diário Ofi cial do Município de Araxá-MG, no dia 25/06/2021, onde lê: Prazo 
de Vigência: 09/10/2021. Prazo de Execução: 09/05/2022, leia-se: Prazo de Vigência: 09/01/2022. Prazo de Execução: 
09/10/2021. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 08/07/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Extrato de Ratifi cação de Dispensa – 04.017/2021 - Considerando o 
parecer jurídico juntado ao processo de solicitação de locação de imóvel localizado na Rua Alexandre Gondim, nº157, 
bairro Centro no município de Araxá- MG, com início em 04/06/2021 à 04/06/2022, destinado ao funcionamento do PSF 
São Pedro, cujas necessidades de instalação e localização condicionam a sua escolha, com valor de R$ 3.200,00 (três 
mil e duzentos reais) mensais. RATIFICO a condição de Dispensa enquadrando-a nos dispositivos legais previstos no 
art.24, X, da Lei de Licitações e Contratos. Rubens Magela da Silva – Prefeito Municipal, 04/06/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG - Extrato de Contrato. Dispensa 04.017/2021 – O Município de Araxá 
e o locador Sr. João Antônio de Faria, contratam entre si a locação de imóvel localizado na Rua Alexandre Gondim, 
nº157, bairro Centro no município de Araxá- MG, com início em 04/06/2021 à 04/06/2022, destinado ao atendimento 
da Secretaria Municipal de Saúde, destinado ao funcionamento do PSF São Pedro, com valor mensal de R$ 3.200,00 
(três mil e duzentos reais). Rubens Magela da Silva – Prefeito Municipal, 04/06/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.063/2021. Processo 80. Extrato de Contrato. O 
Município de Araxá e Eletrodiesel Turbo LTDA EPP, valor global: R$ 69.300,00; Lincetractor Comercio, Importação e 
Exportação EIRELI EPP, valor global: R$ 591.258,00; fi rmam a aquisição de peças para a manutenção corretiva da 
frota de linha pesada que atende as secretarias municipais de Agricultura e Pecuária e Serviços Urbanos do Município 
de Araxá-MG. Vencimento: 31/12/2021. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 08/06/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Concorrência 03.002/2021. Processo 69. Extrato de Contrato. O Mu-
nicípio de Araxá e Gomes & Morais Consultoria Manutenção e Construção LTDA, valor global: R$ 181.514,69; fi rmam 
a contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo o fornecimento de material e mão de obra 
para construção de passarela metálica sobre o Córrego Grande na Rua Pará no Bairro São Geraldo no Município de 
Araxá-MG. Prazo de vigência: 28/01/2022. Prazo de Execução: 28/10/2021. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 
28/06/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Pregão Eletrônico 09.095/2021. Processo 121. Extrato de Contrato. 
O Município de Araxá e Pedroso & Filhos Construtora Eireli, valor global: R$ 27.400,00; fi rmam a contratação de em-
presa especializada em engenharia civil, incluindo o fornecimento de material e mão de obra para construção de muro 
de vedação de concreto pré-moldado no Bairro Bela Vista no Município de Araxá/MG. Prazo de Vigência: 21/11/2021, 
Prazo de Execução: 21/08/2021. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 22/06/2021. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG – Concorrência 03.005/2020. Processo 133. Extrato de Termo Aditivo. O 
Município de Araxá e Vecol Terraplanagem e Pavimentação LTDA, fi rmam aditamento contrato celebrado 20/10/2020. 
Prazo de vigência:  20/01/2022. Prazo de execução: 20/10/2021. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 18/06/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ - TERMO DE AJUSTE DE CONTAS PROCESSO Nº 4778/2021. Consideran-
do a documentação constante no Processo Administrativo epigrafado, , fi rmam o Termo de Ajuste de Contas entre o 
MUNICIPIO DE ARAXÁ  e SELMA LEDA BORGES DOS SANTOS,  neste ato representado pela CONSTREC IMO-
BILIÁRIA LTDA- EPP, da locação  de imovel situado na Rua Presidente Olegario Maciel, 334 – sala 09- Centro, desti-
nado ao setor de Administração do Cemitério e Concurso, no valor de R$ R$ 664,44 (seiscentos e sessenta e quatro 
reais e quarenta e quatro centavos). LORENA DE PINHO MAGALHAES Secretária Municipal de Saúde de Araxá/MG, 
21/06/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extrato Termo de Fomento.
Termo de Fomento nº 004/2021.

PARTES: O Município de Araxá e União Estudantil Araxaense - UEA.
OBJETO: Custeio e manutenção de suas atividades.
VIGÊNCIA: 28 de junho de 2021 à 31 de dezembro de 2021.
VALOR: R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extrato Termo de Fomento.
Termo de Fomento nº 005/2021.

PARTES: O Município de Araxá e a Associação dos Estudantes de Araxá.
OBJETO: Custeio e manutenção de suas atividades.
VIGÊNCIA: 28 de junho de 2021 à 31 de dezembro de 2021.
VALOR: R$ 464.240,00 (quatrocentos e sessenta e quatro mil e duzentos e quarenta reais).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extrato Termo de Fomento.
Termo de Fomento nº 006/2021.

PARTES: O Município de Araxá e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araxá - APAE.
OBJETO: Custeio e manutenção de suas atividades.
VIGÊNCIA: 28 de junho de 2021 à 30 de setembro de 2021.
VALOR: R$ 206.787,93 (duzentos e seis mil, setecentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos)

Extrato Termo de Fomento.
Termo de Fomento nº 007/2021.

PARTES: O Município de Araxá e a Associação Educacional de Araxá.
OBJETO: Custeio e manutenção de suas atividades.
VIGÊNCIA: 28 de junho de 2021 à 31 de dezembro de 2021.
VALOR: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extrato Termo de Fomento.
Termo de Fomento nº 008/2021.

PARTES: O Município de Araxá e a Escola Infantil Mundo da Criança.
OBJETO: Custeio e manutenção de suas atividades.
VIGÊNCIA: 28 de junho de 2021 à 31 de dezembro de 2021.
VALOR: R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extrato Termo de Fomento.
Termo de Fomento nº 009/2021.

PARTES: O Município de Araxá e a Casa de Nazaré.
OBJETO: Custeio e manutenção de suas atividades.
VIGÊNCIA: 28 de junho de 2021 à 31 de dezembro de 2021.
VALOR: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA Nº 020
EM 09 DE JULHO DE 2021
DETERMINA INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA 
EURICO HÉLIO DA SILVA, Procurador-Geral do Município de Araxá, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Determinar a instauração de Sindicância pela comissão nomeada nos termos do Decreto Municipal n° 356, de 06 de 
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julho de 2021, para fi ns de apurar possíveis irregularidades nos termos do PJS 010/2021. 

EURICO HÉLIO DA SILVA
Procurador-Geral do Município

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 354 - DE 01 DE JULHO DE 2021

Dispõe sobre designação da função de Autoridade de Trânsito e Transporte da Araxá.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e de acordo com a Lei Municipal n° 
5.612/2009 e o art. 24 da Lei Federal nº 9.503/1997, DECRETA:
Art. 1º. Fica designado, o Senhor EURÍPEDES LEMOS, Secretário Municipal de Pública, matrícula nº 93.262, para 
ocupar a função de Autoridade de Trânsito e Transporte de Araxá.
Parágrafo único: O servidor a que se refere o caput deste artigo, não fará jus a qualquer tipo de remuneração, gratifi -
cação ou qualquer outra vantagem pelo desempenho da interinidade.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 02 de janeiro de 
2021.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 359   -   DE 08 DE JULHO DE 2021

Nomeia membros da Vigilância Sanitária do Município de Araxá para os fi ns da Lei Municipal n.º 5432 de 08 de abril 
de 2009.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições e de acordo com a lei n.º 5.432, de 08 de abril de 2009, com o De-
creto Municipal n.º 391, de 18 de junho de 2009, com fundamento no art. 19 do Código Estadual de Saúde instituído 
pela Lei Estadual n.º 13.317, de 24 de setembro de 1.999, DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados, no âmbito de suas respectivas competências, as seguintes AUTORIDADES SANITÁRIAS, 
abaixo relacionadas, as quais passarão a compor a equipe de Vigilância Sanitária Municipal, CEREST da Coordenação 
de Vigilância em Saúde – SMS Araxá.
1. ALINE TORRES DE MELO
2. ANDALÉCIO RIBEIRO BORGES
3. ANDRÉIA ÂNGELA OLIVEIRA DA SILVA
4. ANDRÊSA CRISTINA PAIVA SILVA
5. CARLA ADRIANA DIAS GONÇALVES
6. CLOVIS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
7. CRISTIANA MARIA MARZOLA
8. EDUARDO EURÍPEDES SILVA
9. FABRÍCIO DE ÁVILA FERREIRA
10. FERNANDA DE FREITAS VALLE BERNARDES
11. FLÁVIA APARECIDA FREIRE DE ALMEIDA
12. FLÁVIA EUGÊNIA BARBOSA DOS SANTOS
13. FRANCISLENE DA CRUZ
14. FRANCO ADRIANO LORENA
15. FRANKLIN SILVEIRA LEÃO
16. ISABELLA AZEVEDO DE OLIVEIRA
17. JACQUELINE VICTORIA CORREA AUGUSTO DIAS
18. JEAN CARLOS BORGES
19. JEAN FRANCISCO DE OLIVEIRA
20. LEONARDO EUSTÁQUIO COSTA SILVA
21. LILIAN APARECIDA JACOB DE ÁVILA
22. LOURDES AUXILIADORA DE OLIVEIRA
23. LUCIENE APARECIDA FERREIRA
24. LUIZ CARLOS TOLEDO RODRIGUES
25. MAGNA CARDOSO FERREIRA LOPES
26. MARA LÍCIA FLORIANO
27. MARCELA EDILENE DOS SANTOS OLIVEIRA
28. MARCELLA TEODORO
29. MARCO ANTONIO MENEZES
30. MAURÍCIO RODRIGUES BARBOSA
31. NAIARA ROSE DIAS SILVA REIS
32. NEIDE FERREIRA DA SILVA
33. PATRICIA MADALENA RODRIGUES
34. PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA
35. RAFAELLA CRISTINA ANTUNES ALVES
36. RIKSON DELI DE MORAIS
37. ROSILENE APARECIDA SEVERO
38. SARA BRANDÃO CHAGAS CAIAFA
39. SIMONE MARIA RODRIGUES E ROSA
40. VANESSA SILVA RIBEIRO
41. WAGNER IAGO TEIXEIRA SANTOS
42. ZELAIDE APARECIDA BATISTA DE SOUZA OLIVEIRA.
Art. 2º. Fica revogado o Decreto nº 154 de 10 de março de 2021.
Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 360 DE 08 DE JULHO DE 2021.

Nomeia Gestor e Comissão de Avaliação e Monitoramento, nos termos dos arts. 2º, inciso XI e 8º, inciso III, da Lei 
13.019, de 31 de julho de 2014, que dispõe sobre o regime jurídico das parcerias entre a Administração Pública e as 
Organizações da Sociedade Civil.
O Prefeito do Município de Araxá, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeada a senhora Layane Aparecida de Carvalho Rodrigues, CPF nº 103.121.226.40 e RG nº MG 
14.664.726, como gestora do Termo de Fomento nº 006/2021, celebrado entre o Município de Araxá e a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais de Araxá - APAE.
Parágrafo Único: Fica nomeada como suplente da gestora mencionada no caput, a senhora Sara Resende, CPF nº 
087.417.796-06 e RG nº MG 2.228.117.
Art. 2º. Fica instituída Comissão de Monitoramento e Avaliação para fi ns de acompanhamento do Termo de Fomento 
mencionado no artigo 1º deste decreto, a qual terá como membros:
I – senhora Daiana Ferreira da Silva Santos Castro, CPF nº 087.884.276-41 e RG nº MG 14.759.826 (Presidente).
II – senhora Mirlane Lázara Deckers, CPF nº 787.522.136-68 e RG nº 12.858.087. (Secretária).
III – senhor Marlon de Lima Lopes, CPF nº 121.970.626-46 e RG nº MG 18.581.528 (Membro). 
Parágrafo Único: Ficam nomeados como suplentes dos membros acima:
I – senhor Fábio Campos de Jesus, CPF nº 088.409.776-51 e RG nº MG 14.749.567. (Presidente).
II – senhora Flávia Abadia de Paula, CPF nº 102.138.496-82 e RG nº MG 16.963.642 (Secretária).
III – senhora Viviane Jordelina Souza da Silva, CPF nº 283.423.238-54 e RG nº MG 19.959.016. (Membro).
Art. 3º. Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 361 DE 08 DE JULHO DE 2021.

Nomeia Gestor e Comissão de Avaliação e Monitoramento, nos termos dos arts. 2º, inciso XI e 8º, inciso III, da Lei 
13.019, de 31 de julho de 2014, que dispõe sobre o regime jurídico das parcerias entre a Administração Pública e as 
Organizações da Sociedade Civil.
O Prefeito do Município de Araxá, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeada a senhora Sara Resende, CPF nº 087.417.796-06 e RG nº MG 2.228.117, como gestora do Ter-
mo de Fomento nº 001/2021/FMI, celebrado entre o Município de Araxá e o Recanto do Idoso de São Vicente de Paulo.
Parágrafo Único: Fica nomeada como suplente da gestora mencionada no caput, a senhora Fernanda Paganucci, CPF 
nº 755.565.886-00 e RG nº 7.640.082.
Art. 2º. Fica instituída Comissão de Monitoramento e Avaliação para fi ns de acompanhamento do Termo de Fomento 
mencionado no artigo 1º deste decreto, a qual terá como membros:

I – senhora Layane Aparecida de Carvalho, CPF nº 103.121.226-40 e RG nº MG 14.664.726 (Presidente)
II – senhora Flávia Abadia de Paula, CPF nº 102.138.496-82 e RG nº MG 16.963.642 (Secretária).
III – senhora Daiana Ferreira da Silva Santos, CPF nº 087.884.276-41 e RG nº MG 14.759.826 (Membro).
Parágrafo Único: Ficam nomeados como suplentes dos membros acima:
I – senhora Mirlane Lázara Deckes, CPF nº 787.522.136-68 e RG nº MG 12.858.087 (Presidente)..
II – senhor Fábio Campos de Jesus, CPF nº 088.409.776-51 e RG nº MG 14.749.567 (Secretário).
III – senhora Luciene Cristina Borges, CPF nº 058.172.236-19 e RG nº M-11.672.460 (Membro).
Art. 3º. Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 362 DE 08 DE JULHO DE 2021.

Nomeia Gestor e Comissão de Avaliação e Monitoramento, nos termos dos arts. 2º, inciso XI e 8º, inciso III, da Lei 
13.019, de 31 de julho de 2014, que dispõe sobre o regime jurídico das parcerias entre a Administração Pública e as 
Organizações da Sociedade Civil.
O Prefeito do Município de Araxá, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeada a senhora Fernanda Paganucci, CPF nº 755.565.886-00 e RG nº 7.640.082, como gestora do 
Termo de Fomento nº 002/2021/FMI, celebrado entre o Município de Araxá e o Centro de Atendimento Múltiplo dos 
Talentos de Araxá – CAMTA.
Parágrafo Único: Fica nomeado como suplente da gestora mencionada no caput, o senhor Marlon de Lima Lopes, CPF 
nº 121.970.626-46 e RG nº MG 18.581.528.
Art. 2º. Fica instituída Comissão de Monitoramento e Avaliação para fi ns de acompanhamento do Termo de Fomento 
mencionado no artigo 1º deste decreto, a qual terá como membros:
I – senhora Layane Aparecida de Carvalho, CPF nº 103.121.226-40 e RG nº MG 14.664.726 (Presidente)
II – senhora Flávia Abadia de Paula, CPF nº 102.138.496-82 e RG nº MG 16.963.642 (Secretária).
III – senhora Daiana Ferreira da Silva Santos, CPF nº 087.884.276-41 e RG nº MG 14.759.826 (Membro).
Parágrafo Único: Ficam nomeados como suplentes dos membros acima:
I – senhora Mirlane Lázara Deckes, CPF nº 787.522.136-68 e RG nº MG 12.858.087 (Presidente).
II – senhor Fábio Campos de Jesus, CPF nº 088.409.776-51 e RG nº MG 14.749.567 (Secretário).
III – senhora Luciene Cristina Borges, CPF nº 058.172.236-19 e RG nº M-11.672.460 (Membro).
Art. 3º. Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 363 DE 08 DE JULHO DE 2021.

Nomeia Gestor e Comissão de Avaliação e Monitoramento, nos termos dos arts. 2º, inciso XI e 8º, inciso III, da Lei 
13.019, de 31 de julho de 2014, que dispõe sobre o regime jurídico das parcerias entre a Administração Pública e as 
Organizações da Sociedade Civil.
O Prefeito do Município de Araxá, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeada a senhora Sara Resende, CPF nº 087.417.796-06 e RG nº MG 2.228.117, como gestora do 
Termo de Fomento nº 003/2021/FMI, celebrado entre o Município de Araxá e as Obras Sociais Eurípedes Barsanulfo.
Parágrafo Único: Fica nomeada como suplente da gestora mencionada no caput, a senhora Fernanda Paganucci, CPF 
nº 755.565.886-00 e RG nº 7.640.082.
Art. 2º. Fica instituída Comissão de Monitoramento e Avaliação para fi ns de acompanhamento do Termo de Fomento 
mencionado no artigo 1º deste decreto, a qual terá como membros:
I – senhora Mirlane Lázara Deckes, CPF nº 787.522.136-68 e RG nº MG 12.858.087 (Presidente).
II – senhor Fábio Campos de Jesus, CPF nº 088.409.776-51 e RG nº MG 14.749.567 (Secretário).
III – senhora Daiana Ferreira da Silva Santos, CPF nº 087.884.276-41 e RG nº MG 14.759.826 (Membro).
Parágrafo Único: Ficam nomeados como suplentes dos membros acima:
I – senhora Viviane Jordelina Souza da Silva, CPF nº 283.423.238-54 e RG nº MG 19.959.016 (Presidente).
II – senhora Flávia Abadia de Paula, CPF nº 102.138.496-82 e RG nº MG 16.963.642 (Secretária).
III – senhor Marlon de Lima Lopes, CPF nº 121.970.626-46 e RG nº MG 18.581.528.
Art. 3º. Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO Nº 364 DE 08 DE JULHO DE 2021.

Nomeia Gestor e Comissão de Avaliação e Monitoramento, nos termos dos arts. 2º, inciso XI e 8º, inciso III, da Lei 
13.019, de 31 de julho de 2014, que dispõe sobre o regime jurídico das parcerias entre a Administração Pública e as 
Organizações da Sociedade Civil.
O Prefeito do Município de Araxá, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeada a senhora Mirlane Lázara Deckes, CPF nº 787.522.136-68 e RG nº MG 12.858.087 como gestora 
do Termo de Fomento nº 004/2021/FMI, celebrado entre o Município de Araxá e a Associação Lar Ebenézer.
Parágrafo Único: Fica nomeada como suplente da gestora mencionada no caput, a senhora Fernanda Paganucci, CPF 
nº 755.565.886-00 e RG nº 7.640.082.
Art. 2º. Fica instituída Comissão de Monitoramento e Avaliação para fi ns de acompanhamento do Termo de Fomento 
mencionado no artigo 1º deste decreto, a qual terá como membros:
I – Sara Resende, CPF nº 087.417.796-06 e RG nº MG 2.228.117 (Presidente).
II – senhor Fábio Campos de Jesus, CPF nº 088.409.776-51 e RG nº MG 14.749.567 (Secretário).
III – senhora Daiana Ferreira da Silva Santos, CPF nº 087.884.276-41 e RG nº MG 14.759.826 (Membro).
Parágrafo Único: Ficam nomeados como suplentes dos membros acima:
I – senhora Layane Aparecida de Carvalho, CPF nº 103.121.226-40 e RG nº MG 14.664.726 (Presidente).
II – senhora Flávia Abadia de Paula, CPF nº 102.138.496-82 e RG nº MG 16.963.642 (Secretária).
III – senhora Luciene Cristina Borges, CPF nº 058.172.236-19 e RG nº M-11.672.460 (Membro).
Art. 3º. Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.567   -   DE 08 DE JULHO DE 2021

Autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências.
A CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica autorizado a abertura de crédito adicional suplementar no valor de até R$ 2.593.152,53 (dois milhões quin-
hentos e noventa e três mil reais cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e três centavos) objetivando o acréscimo 
da seguinte dotação:
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 
UNIDADE: 22 – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO
SUB UNIDADE: 01 – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO
FUNÇÃO DE GOVERNO: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 241 – ASSISTÊNCIA AO IDOSO
PROGRAMA: 0343 – GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2.249 – INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO 
3.3.50.43 – SUBVENÇÕES SOCIAIS– FICHA 1.563
Parágrafo Único. Para fazer face ao crédito autorizado no caput utilizar-se-ão recursos do superávit fi nanceiro apurado 
no exercício de 2020, na fonte de recursos 02-0000.
Art. 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a fazer alteração no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentária 
para o exercício de 2021 para ajustes necessários em face ao crédito especial autorizado por esta Lei.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.568   -   DE 08 DE JULHO DE 2021

Institui o Dia Municipal em Memória às Vítimas da Covid-19
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa do Vereador Evaldo Juvenal da Silva – Evaldo do Ferrocarril, com a 
Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica instituído no Município de Araxá o dia 20 de Abril como o Dia Municipal em Memória as vítimas da Covid-19 
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data da sua promulgação. 
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁ 

O CIMPLA Consórcio Intermunicipal Multifi nalitário do Planalto de Araxá – MG. Aviso de Licitação - CREDEN-
CIAMENTO nº 04/2021. O CIMPLA comunica aos interessados que realizará Processo Licitatório na modalidade CRE-
DENCIAMENTO nº 04/2021, destinado a de pessoa jurídica (EMPRESA) para locação de caminhões para atender 
aos municípios consorciados ao CIMPLA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO PLANALTO DE 
ARAXÁ conforme necessidade, durante 12 (doze) meses, prestando serviços na zona urbana, incluindo motorista e 
todos os equipamentos e materiais necessários para funcionamento, e, outros serviços, de acordo com a necessidade 
dos municípios, conforme previsto no edital e seus anexos. A sessão pública para entrega dos envelopes de habili-
tação jurídica dar-se-á a partir do dia 12 de julho de 2021 das 08:00hs as 11:00 e de 13:00 as 17:00hs e até o dia 27 
de dezembro de 2021. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados nos e-mail ampla.araxa@gmail.
com e licitacaocimpla@gmail.com. Demais informações pelo telefone 34.3662 3637. Araxá-MG, 08/07/2021. JOHN 
WERCOLLIS DE MORAIS – PRESIDENTE - CIMPLA.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUÇÃO N° 07, DE 01 DE ABRIL DE 2021
DISPÕE ACERCA DA RECOMPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS DOS CARGOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁ (CIMPLA).
O Presidente do Consórcio Intermunicipal Multifi nalitário do Planalto de Araxá (CIMPLA), no uso de suas atribuições 
estatutárias e legais e, mormente em relação a garantia esculpida no inciso X, do artigo 37, da Constituição Federal, e, 
por fi m, considerando à aprovação pela Assembléia Geral, sanciona e promulga a seguinte Resolução:
Art. 1° - Ficam recompostos em 4,52% (quatro vírgula cinquenta e dois por cento) os vencimentos dos cargos dos 
empregados públicos, efetivos, concursados, estáveis, contratados e comissionados do Consórcio Intermunicipal Mul-
tifi nalitário de Araxá (CIMPLA), cujo percentual incide sobre os vencimentos vigentes em 31 de dezembro de 2020.
Art. 2° -Fica o Consórcio Intermunicipal Multifi nalitário do Planalto de Araxá (CIMPLA) autorizado a abrir crédito adi-
cional suplementar ou realizar realocações orçamentárias, em caso de insufi ciência de recursos e/ou dotações para 
realização das despesas decorrentes desta resolução.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.569   -   DE 08 DE JULHO DE 2021

Dispõe sobre adequações arquitetônicas e urbanísticas em estabelecimentos comerciais, no município de Araxá/MG, 
para atendimento as normas técnicas de acessibilidade da ABNT-NBR 9050, para efeitos das leis 10.048/2000 e 
10.098/2000, regulamentadas pelo decreto nº 5296/2004, que estabelece normas e critérios para a promoção da 
acessibilidade. 
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, por iniciativa dos Vereadores João Ferreira Veras Neto, Professora Leni Nobre 
de Oliveira, Valter José da Silva – Valtinho da Farmácia e Wellington Alves Martins – Wellington da Bit, com a graça de 
Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei. 
Art. 1.º - A presente lei dispõe sobre adequações arquitetônicas e urbanísticas em  estabelecimentos comerciais no 
município de Araxá/MG, cujas estruturas não possuem adaptações razoáveis,  tal qual previsto na Convenção Interna-
cional dos Direitos da Pessoa com Defi ciência (Decreto nº 6.949/2009),  para atendimento as exigências estabelecidas 
nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT-NBR 9050, para efeitos  das leis 10.048/2000 e 10.098/2000, regula-
mentadas pelo decreto nº 5296/2004.
Parágrafo Único: “Adaptação razoável” signifi ca as modifi cações e os ajustes necessários e adequados que não acar-
retem ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fi m de assegurar que as pessoas com 
defi ciência possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos hu-
manos e liberdades fundamentais.
Art. 2º - Para fi ns de acessibilidade, o Decreto nº 5.296/2004, em seu artigo 8º, parágrafo VII, especifi ca edifi cações de 
uso coletivo: aquelas destinadas às atividades de natureza comercial, hoteleira, cultural, esportiva, fi nanceira, turística, 
recreativa, social, religiosa, educacional, industrial e de saúde, inclusive as edifi cações de prestação de serviços de 
atividades da mesma natureza.
Art. 3° - Para efeito desta Lei, fi cam estabelecidos os seguintes conceitos:
I - Pessoas com defi ciência ou com mobilidade reduzida, a que temporária ou permanentemente tem limitada sua 
capacidade de relacionar-se com o meio, e de utilizá-lo, como idosos, gestantes, lactantes, obesos, pessoas com 
crianças no colo;
II - Acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, 
mobiliários, equipamentos urbanos, edifi cações, transportes, sistemas e meios de comunicação, por pessoa com defi -
ciência, ou mobilidade reduzida.
Art. 4 - Entende-se como condições de acessibilidade arquitetônica e urbanística, o atendimento aos preceitos de 
acessibilidade na interligação de todas as partes abertas ao público, conforme os padrões estabelecidos em legislação 
específi ca na ABNT-NBR 9050.
Art. 5º - Fica encarregado o IPDSA (Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá), os trâmites 
para comunicar as partes cabíveis da presente lei, cujo prazo para as devidas adequações será de até 24 (vinte e 
quatro) meses, contados a partir de sua regulamentação, cujo não atendimento acarretará sanções previstas nas re-
spectivas leis federais (10.048/2000 e 10.098/2000). 
Parágrafo Único: Quando da impossibilidade de adequação às normas de acessibilidade exigidas pela ABNT-NBR 
9050, caberá ao IPDSA (Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá), orientar para medidas al-
ternativas de adaptações razoáveis, não isentando as penalidades previstas por descumprimento da legislação federal.
Art. 6º - Esta Lei será regulamentada em até 90 (noventa) dias da data de sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário, considerando o prazo para regulamentar as rotinas.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.570   -   DE 08 DE JULHO DE 2021

Dispõe sobre a proibição de descarte de gorduras e óleos de origem animal e vegetal na rede de esgoto e pluvial ou 
junto ao meio ambiente, e institui o Programa Municipal de Coleta e Reciclagem de Gorduras e Óleos de Uso Culinário 
e seus resíduos no âmbito do Município de Araxá/MG, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG, por iniciativa da Vereadora Fernanda de Castelha Afonso, com a Graça de 
Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1°. Fica proibido, no território do Município de Araxá, Estado de Minas Gerais, o descarte de produto, subproduto 
ou resíduo que contenha gorduras e óleos de origem animal e vegetal nas redes de esgoto e pluvial ou junto ao meio 
ambiente.
Art. 2º. Os estabelecimentos comerciais, industriais, condomínios, ambulantes, prestadores de serviço e similares 
que utilizarem gorduras e óleos de origem animal e vegetal em atividades culinárias, fi cam obrigados a coletá-los e 
armazená-los em recipientes adequados e a destinar seus resíduos aos respectivos fabricantes ou seus represen-
tantes legais, ou a cooperativas e empresas de reciclagem ou benefi ciamento que estejam devidamente licenciadas 
no Município de Araxá/MG.
§ 1º. Excluem-se da exigência contida no caput deste artigo os estabelecimentos industriais ou comerciais que, com-
provadamente, tratem os resíduos de suas atividades em processos próprios, gerando subprodutos.
§ 2º. É vedada a realização de qualquer tipo de cobrança ao consumidor para o descarte do óleo.
Art. 3º. Fica instituído o Programa Municipal de Coleta e Reciclagem de Gorduras e Óleos de Origem Animal e Vegetal 
de Uso Culinário e seus resíduos, com o objetivo de dispor sobre medidas de reaproveitamento a fi m de minimizar os 
impactos ambientais que seu despejo inadequado pode causar.
Art. 4°. Os estabelecimentos abrangidos por esta Lei fi cam obrigados a afi xar cartazes em locais visíveis, informando 
sobre os perigos do descarte inadequado de gorduras e óleos usados.
Parágrafo Único. O cartaz conterá, obrigatoriamente, as seguintes informações:
I – gorduras e óleos usados, despejado diretamente no ralo da pia, causam entupimento na rede de esgoto e polui 
nossos rios e mares;
II – gorduras e óleos usados, já frios, devem ser armazenados em garrafas tipo pet, se possível transparentes;
III – Lei Municipal nº (seguido da indicação do número desta Lei e a data de sua publicação).
Art. 5°. Os recipientes com gorduras e óleos usados serão adequadamente armazenados e recolhidos pelos respecti-
vos fabricantes ou seus representantes legais, ou pelas cooperativas e empresas de reciclagem ou benefi ciamento que 
estejam devidamente licenciadas e autorizadas pelo órgão responsável pela execução das políticas de meio ambiente 
da Administração Pública Municipal, para a reciclagem competente.
§ 1º. A gordura e o óleo culinários usados devem ser acondicionados em garrafas pet, preferencialmente transparentes, 
em caso de uso residencial, e em bombonas/tambores de plástico de 20 (vinte) a 50 (cinquenta) litros, em caso de 
estabelecimentos comerciais.
§ 2º. Com a fi nalidade de incentivar a participação da população na coleta, no benefi ciamento e no descarte ambien-
talmente adequado de resíduos de gordura e óleo de origem animal ou vegetal de uso culinário, o poder público, a 
iniciativa privada e o terceiro setor poderão, no âmbito deste programa, criar postos de coleta em espaços públicos e 
em estabelecimentos comerciais.
Art. 6°. Constituem diretrizes do Programa: 
I – discussão, desenvolvimento, adoção e execução de ações, projetos e programas que atendam às fi nalidades desta 
Lei, reconhecendo-os como fundamentais para o bom funcionamento da rede de esgotos, bem como da preservação 

dos mananciais e do solo; 
II – promover campanhas de educação e conscientização da população, inclusive de usuários domésticos, visando a 
despertar a solidariedade e a união de esforços em prol dos objetivos desta Lei;
III – estudar formas adequadas de descarte de óleos e gorduras de origem animal e vegetal de uso culinário; 
IV – manter permanente fi scalização sobre indústria e comércio de alimentos, hotéis, restaurantes e similares, para os 
fi ns desta Lei; 
V – realizar diagnósticos técnicos junto aos consumidores de óleo e demais gorduras de uso culinário, especialmente 
em escala comercial e industrial; 
VI – divulgar todos os projetos e ações voltadas ao cumprimento dos objetivos desta Lei, de forma a propiciar a efetiva 
participação da sociedade civil; 
VII – estabelecer no âmbito do Município de Araxá/MG, de forma exclusiva ou em parceria com empresas privadas, 
autarquias, cooperativas ou associações, sistema de coleta de óleos e gorduras de origem animal e vegetal e seus 
resíduos, de uso culinário, com o fi m de promover sua destinação correta. 
Art. 7º. Os estabelecimentos comerciais terão o prazo de 90 (noventa dias) para se adequarem aos dispositivos desta 
Lei.
Parágrafo Único. As despesas decorrentes do cumprimento da presente Lei são de responsabilidade dos estabeleci-
mentos comerciais.
Art. 8º. A inobservância dos dispositivos desta Lei sujeitará o infrator às seguintes sanções:
I – Advertência;
II – Multa.
Parágrafo Único. Caberá ao Poder Executivo Municipal regulamentar a forma de advertência e o valor da multa a ser 
aplicada nos casos de descumprimento ao disposto nesta Lei.
Art. 9º. São geradores de gorduras e óleos de uso culinário toda e qualquer pessoa física ou jurídica que, em decorrên-
cia de sua atividade ou uso comercial, gere qualquer quantidade de gordura e óleo usados. 
Art. 10. São obrigações do gerador de gorduras e óleos de uso culinário: 
I – armazenar as gorduras e óleos usados de forma segura, em lugar acessível à coleta, e em recipientes adequados 
e resistentes a vazamentos, conforme estabelecido nesta Lei; 
II – adotar as medidas necessárias para evitar que gorduras e óleos usados venham a ser contaminados por produtos 
químicos, combustíveis, solventes e outras substâncias, salvo as decorrentes da sua normal utilização; 
III – destinar as gorduras e óleos usados para a recepção e coleta aos respectivos fabricantes ou seus representantes 
legais, ou a cooperativas e empresas de reciclagem ou benefi ciamento que estejam devidamente licenciadas no Mu-
nicípio de Araxá/MG; 
IV – informar aos coletores autorizados os possíveis contaminantes adquiridos pela gordura e óleo utilizado; 
V – manter os registros de manifesto da gordura e óleo usados.
Art. 11. São obrigações dos coletores de gorduras e óleos de uso culinário: 
I – disponibilizar recipientes adequados e resistentes a vazamentos nos estabelecimentos comerciais onde se realizará 
a coleta da gordura e do óleo de uso culinário; 
II – realizar as coletas periódicas a fi m de evitar que os recipientes alcancem o limite máximo de armazenamento;
III – tomar medidas necessárias para evitar que a gordura e o óleo coletados venham a ser contaminados por produto 
químico, por combustíveis, por solventes ou por outras substâncias nocivas;
IV – garantir que as atividades de manuseio, transporte e transbordo da gordura e do óleo coletados sejam efetuadas 
em condições adequadas de segurança e por pessoal capacitado;
V – destinar a gordura e o óleo coletados a locais devidamente habilitados pelo órgão ambiental competente, de forma 
segura. 
Art. 12. Considera-se receptor de gordura e óleo de uso culinário toda e qualquer pessoa física ou jurídica que comer-
cialize o óleo de fritura como substituto de um produto comercial, ou o utilize como matéria-prima em processo indus-
trial.
Art. 13. São obrigações do receptor de gordura e óleo de uso culinário: 
I – responsabilizar-se pela destinação fi nal da gordura e do óleo de uso culinário, por meio de sistemas de tratamento 
e reutilização aprovados pelo órgão ambiental competente; 
II – somente dispor dos resíduos derivados do processo de industrialização da gordura e do óleo de uso culinário após 
submetê-los a tratamento prévio; 
III – submeter ao órgão ambiental competente o sistema de tratamento e destinação fi nal dos resíduos da gordura e 
do óleo usados, para prévia aprovação;
IV – garantir que as atividades de manuseio, transporte e transbordo da gordura e do óleo coletados sejam efetuadas 
em condições adequadas de segurança e por pessoal capacitado; 
V – destinar a gordura e o óleo coletados a locais devidamente habilitados pelo órgão ambiental competente, de forma 
segura.
Art. 14. Caberá ao órgão ambiental municipal competente a fi scalização e aplicação das penalidades previstas nesta 
Lei.
Art. 15. As normas de caráter executivo e administrativo necessárias ao cumprimento desta Lei serão estabelecidas em 
regulamento a ser baixado por Decreto Executivo.
Art. 16. Para a consecução dos objetivos desta Lei, os órgãos de proteção ambiental do Município promoverão, em 
ação conjunta com os demais órgãos municipais, campanhas educativas visando a adesão da população, bem como 
dos proprietários de estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de serviços, ao Programa Municipal de 
Coleta e Reciclagem de Gorduras e Óleos de Uso Culinário e seus resíduos.
Art. 17. As despesas porventura decorrentes da aplicação e execução desta Lei correrão à conta das dotações orça-
mentárias próprias, consignadas anualmente no orçamento, e suplementadas, se necessário.
Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEI Nº 7.571   -   DE 08 DE JULHO DE 2021

Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Convênio com as Obras Assistenciais Casa do Caminho.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Município de Araxá autorizado a fi rmar Termo de Convênio com as Obras Assistenciais Casa do Camin-
ho, inscrita no CNPJ sob o nº 20.060.331/0001-24, no sentido de conceder-lhe subvenção social no valor de R$ 
544.820,27 (quinhentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e vinte reais e vinte e sete centavos), para fi ns de custeio 
e manutenção de suas atividades.
Art. 2º. Para fazer face às despesas decorrentes da presente Lei, fi ca autorizada a abertura de crédito especial no 
orçamento vigente, utilizando-se como fonte de recursos a anulação parcial da fi cha orçamentária n.º 933 – recursos 
ordinários. 
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO PLANALTO DE ARAXÁ 

RESOLUÇÃO N° 06, DE 01 DE ABRIL DE 2021
DISPÕE ACERCA DA RECOMPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS DOS CARGOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DA 
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO PLANALTO DE ARAXÁ (AMPLA).
O Presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Planalto de Araxá (AMPLA), no uso de suas atribuições 
estatutárias e legais e, mormenteem relação a garantia esculpida no inciso X, do artigo 37, da Constituição Federal, e, 
por fi m, considerando à aprovação pela Assembleia Geral, sanciona e promulga a seguinte Resolução:
Art. 1° - Ficam recompostos em 4,52% (quatro vírgula cinquenta e dois por cento) os vencimentos dos cargos dos 
empregados públicos, efetivos, concursados, estáveis, contratados e comissionados da Associação dos Municípios da 
Microrregião do Planalto de Araxá (AMPLA),cujo percentual incide sobre os vencimentos vigentes em 31 de dezembro 
de 2020.
Art. 2° -Fica a Associação dos Municípios da Microrregião do Planalto de Araxá (AMPLA) autorizado a abrir crédito 

adicional suplementar ou realizar realocações orçamentárias, em caso de insufi ciência de recursos e/ou dotações para 
realização das despesas decorrentes desta resolução.
Art. 3° - As despesas decorrentes da presente resolução correrão por conta de dotação consignada no orçamento vi-
gente, notadamente 04.122.001.2.001.3.1.90.11/ 20.606.009.2.012.3.1.90.11 – Vencimentos e vantagens fi xas – Pes-
soal Civil.
Art. 4° - A presente resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de 
janeiro de 2021.
Araxá – Minas Gerais, 01 de abril de 2021

Pref. John Wercollis de Moraes
Presidente do AMPLA
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Art. 3° - As despesas decorrentes da presente resolução correrão por conta de dotação consignada no orçamento 
vigente, notadamente 04.122.0001.2.001.3.1.90.11 – vencimentos e vantagens fi xas – Pessoal Civil.
Art. 4° - A presente resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de 
janeiro de 2021.

Araxá – Minas Gerais, 01 de abril de 2021

Pref. John Wercollis de Moraes
Presidente do CIMPLA

CONSELHO MUNICIPAL DOS  DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Resolução nº 021, de 07 de julho de 2021.
Dispõe sobre ERRATA da Resolução n° 020, de 22 de junho de 2021, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente de Araxá - CMDCA, que se refere à convocação do Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Araxá, para a indicação de 06 (seis) membros titulares e 06 (seis) membros suplentes para compor o 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Araxá (CMDCA) Biênio 2021-2023. 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá – CMDCA, na qualidade de órgão deliberati-
vo, responsável pela defi nição das políticas públicas de atendimento à criança e ao adolescente no Município e no uso 
de suas atribuições legais, nos termos do inciso II, alíneas “a”, “b”, “c”, § 2º e §3º do art. 10 c/c art.14 da Lei Municipal 
nº 6.087/2011, considerando a deliberação da plenária em reunião extraordinária realizada no dia 07/07/2021, via 
“Skype”;
RESOLVE:
Art. 1º - Tornar pública a ERRATA na Resolução nº 020, de 22 de junho de 2021, do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Araxá- CMDCA, que se refere ao seu Anexo I, do Edital de Convocação para que as Or-
ganizações e Movimentos da Sociedade Civil de defesa, promoção e garantia dos direitos de crianças e adolescentes 
participem do Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que será realizado no dia 10 de agosto de 
2021, às 08h.
I- ERRATA - Retifi ca-se o quadro constante no artigo 3º, do Anexo I da Resolução nº 020, de 22 de junho de 2021:
Onde se lia: 

Instituição
Associação Araxá Taekwondo - AAT
Associação de Assistência a Pessoa com Defi ciência de Araxá - FADA
Associação Brasileira Kosmo’s de Artes Marciais
Associação Aquecendo Vidas – Grupo de Apoio à Adoção e a Convivência Familiar e Comunitária de Araxá
Associação Damas Salesianas de Araxá
Associação Desportiva Triathlon Araxá
Associação Vidança
Centro de Atendimento Múltiplo de Talentos de Araxá - CAMTA
Centro de Formação Profi ssional Julio Dário
Comunidade Rhema de Aliança
CONSEP – Conselho Comunitário de Segurança Pública de Araxá/MG 
Ferrocarril Esporte Clube
Grupo da Solidariedade
Instituto Consciência e Ação
Instituto FOCO
Instituto Apreender
Instituto Pater de Educação e Cultura - Societá Formação Profi ssional
Movart - Instituto das Artes e Movimento
Oratório Nossa Senhora Auxiliadora
SEPROSIC – Lar Santa Terezinha
SOS – Serviço de Obras Sociais
Trianon Esporte Clube

Leia-se:
Instituição

Associação Araxá Taekwondo - AAT
Associação de Assistência a Pessoa com Defi ciência de Araxá - FADA
Associação Brasileira Kosmo’s de Artes Marciais
Associação Aquecendo Vidas – Grupo de Apoio à Adoção e a Convivência Familiar e Comunitária de Araxá
Associação Damas Salesianas de Araxá
Associação Desportiva Triathlon Araxá
Associação Esportiva Dínamo Esporte Clube
Centro de Atendimento Múltiplo de Talentos de Araxá - CAMTA
Centro de Formação Profi ssional Julio Dário
Comunidade Rhema de Aliança
CONSEP – Conselho Comunitário de Segurança Pública de Araxá/MG 
Ferrocarril Esporte Clube
Grupo da Solidariedade
Instituto Consciência e Ação
Instituto FOCO
Instituto Apreender
Instituto Pater de Educação e Cultura - Societá Formação Profi ssional
Movart - Instituto das Artes e Movimento
Oratório Nossa Senhora Auxiliadora
SEPROSIC – Lar Santa Terezinha
SOS – Serviço de Obras Sociais
Trianon Esporte Clube

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá – MG, 07 de julho de 2021.

XXXXXXXXXXXX
Presidente Interina 

Do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Araxá

ANEXO I
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Art. 1º - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá – CMDCA, CONVOCA as Organi-
zações e Movimentos da Sociedade Civil de defesa, promoção e garantia dos direitos de crianças e adolescentes para 
participarem do Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que será realizado no dia 10 de agosto de 
2021, às 08h, com a fi nalidade de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 
I. Plataforma “TeamLink”: (Abertura da sala às 7h50min)
a. Apresentação e aprovação do Regimento Interno do Fórum, por meio de votação utilizando-se a câmera de vídeo. 
b. Prestação de Contas do mandato referente ao biênio 2019-2021;
c. Esclarecimentos sobre o que é o CMDCA e as atribuições dos Conselheiros;
d. Apresentação das Instituições que estarão pleiteando uma cadeira no CMDCA– 03 minutos para cada inscrita;
II. Plataforma “Curia”: 
e. Processo de votação das Instituições que estarão pleiteando uma cadeira no Conselho.
Parágrafo único: A verifi cação do quórum, se dará, por meio de chamada nominal da Instituição, onde o representante 
deverá abrir sua câmera e microfone para confi rmar sua presença.
Art. 2º - As Organizações e Movimentos da Sociedade Civil de defesa, promoção e garantia dos direitos de crianças e 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Resolução nº 25, de 02 de julho de 2021.
Dispõe sobre a composição da Diretoria Executiva do Conselho Municipal de Assistência Social de Araxá-MG para o 
mandato correspondente ao período de março 2020 a março de 2022.  
O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, na qualidade de órgão deliberativo responsável pela gestão e 
elaboração das políticas públicas de assistência social no âmbito do município, no uso das atribuições legais, e em 
especial no exercício da competência conferida pelo artigo 11 da Lei Municipal n.º 5.210/2008, regulamentada pelo 
artigo 12 do Regimento Interno; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal n.º 341, de 18 de junho de 2021, o qual nomeou os membros titu-
lares e suplentes do Conselho Municipal de Assistência Social para o mandato correspondente ao período de março 
2020 a março de 2022;  
CONSIDERANDO a eleição realizada pelo plenário do Conselho Municipal de Assistência Social em sessão Extraor-
dinária do dia 02 de julho 2021, conforme ata lavrada e assinada pelos presentes;
RESOLVE:
Art. 1º- Fica assim composta a Diretoria Executiva do Conselho Municipal de Assistência Social de Araxá-MG para o 
mandato 2020-2022:
I- Presidente: Maria Celeste de Paula Souza
II- Vice-Presidente: José Carlos Miranda da Silva 
III- 1ª Secretária: Elba Regina Pontes Machado
IV- 2ª Secretária: Patrícia Mendes da Silva
Art.2º- As competências dos cargos que compõem a Diretoria Executiva estão delineadas no Regimento Interno do 
Conselho Municipal de Assistência Social, aprovado pela Resolução n.º 05, de 13 de março de 2020.  
Art. 3º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de julho de 2021.
Araxá,02 de julho de 2021

Maria Celeste de Paula Souza
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESOLUÇÃO N° 26/2021 de 02 de julho de 2021.

Dispõe sobre formação das Comissões Permanentes do Conselho Municipal de Assistência Social de Araxá- CMAS, 
referentes ao mandato 2020 – 2022 e dá outras providências; 
O Conselho Municipal de Assistência Social de Araxá – CMAS, na qualidade de órgão deliberativo, responsável pela 
defi nição das políticas públicas de Assistência Social no Município, em sua reunião extraordinária realizada no dia 02 
de julho de 2021, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º - Formar as Comissões Permanentes do Conselho Municipal de Assistência Social de Araxá- CMAS, referentes 
ao mandato 2020 – 2022, conforme relação a seguir:
I. Comissão Permanente de Análise de Pedido de Inscrição de Entidades, Serviços, Programas, Projetos e Benefícios 
de Assistência Social:
a) Fernanda Aparecida Marques Negrão (Governamental);
b) Elenice Veloso Paula (Não governamental);
c) Maria Vicentina Vieira (Governamental);
d) Maria Celeste de Paula Souza (Não governamental);
e) Ana Carolina Resende de Couto (Governamental); 
f) Mirlane Lázara Deckers (Não governamental). 
II. Comissão Permanente de Acompanhamento de Benefícios Socioassistenciais:
a) Jaqueline de Fátima Batista Guimarães (Governamental);
b)  Aureo de Alencar Silva (Não governamental);
c) Jaqueline Pires Moreira (Governamental); 
d) Elenice Veloso Paula (Não governamental);
e) José Carlos Miranda da Silva (Governamental); 
f) Maria Celeste de Paula Souza (Não governamental).
III. Comissão Permanente de Análise de Instrumentos legais do Conselho Municipal de Assistência Social:
a) Patrícia Mendes da Silva (Governamental);
b) Elba Regina Pontes Machado (Não governamental);
c) Jaqueline Pires Moreira (Governamental); 
d) Mirlane lázara Deckers (Não governamental);
e) José Carlos Miranda da Silva (Governamental); 
f) Marisete Aparecida Augusto (Não governamental). 
IV. Comissão Permanente de Fiscalização, Monitoramento e Avaliação:

a) Ana Flávia de Paiva (Governamental);
b) Elenice Veloso Paula (Não governamental);
c) José Carlos Miranda da Silva (Governamental);
d) Rosângela de Oliveira (Não governamental);
e) Marya Eduarda da Mota (Governamental);
f) Mirlane Lázara Deckers (Não governamental).
V. Comissão Permanente de Planejamento e Fiscalização Orçamentário e Financeiro:
a) José Carlos Miranda da Silva (Governamental);
b) Elba Regina Pontes Machado (Não governamental);
c) Jaqueline Pires Moreira (Governamental);
d) Marizete Aparecida Augusto (Não governamental);
e) José Adriano Barbosa (Governamental);
f) Aureo de Alencar Silva (Não governamental).
Art 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá, 02 de julho de 2021.

Maria Celeste de Paula Souza
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESOLUÇÃO N° 27/2021 de 02 de julho de 2021.

Dispõe sobre formação da Comissão Especial encarregada da 12ª Conferência Municipal de Assistência Social do 
Conselho Municipal de Assistência Social de Araxá- CMAS;
O Conselho Municipal de Assistência Social de Araxá – CMAS, na qualidade de órgão deliberativo, responsável pela 
defi nição das políticas públicas de Assistência Social no Município, em sua reunião extraordinária realizada no dia 02 
de julho de 2021, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:
Art. 1º - Fica instaurada a Comissão Especial da 12ª Conferência Municipal de Assistência Social para a condução de 
todos os trabalhos de preparação, organização e condução da 12ª Conferência Muncipal de Assitência Social, ao qual 
será composta pelos seguintes membros:  
a) Fernanda Aparecida Marques Negrão;
b) Patricia Mendes da Silva;
c) Ana Carolina Resende de Couto;
d) Elba Regina Pontes Machado;
e) Mirlane Lázara Deckers; 
f) Maria Celeste de Paula Souza.
Art 2º - Todas as deliberações deverão ser referendadas pela plenário do CMAS e publicadas no DOMA em forma de 
resolução.
Art 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de julho de 2021.
Araxá, 02 de julho de 2021.

Maria Celeste de Paula Souza
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESOLUÇÃO N° 28/2021, de 02 de julho de 2021.

Dispõe sobre a convocação da 12° Conferência Municipal de Assistência Social e dá outras providências; 
A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Araxá, no uso de suas atribuições e, considerando a 
necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação da Política de Assistência Social no Município,  
RESOLVE:
Art. 1º - Convocar a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social, a ser realizada no dia 25 de agosto de 2021, ten-
do como tema central: “Assistência Social: direito do povo e dever do Estado, com fi nanciamento público para enfrentar 
as desigualdades e garantir proteção social”.
Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta Resolução correrão por conta de dotação orçamentária do órgão 
gestor municipal de assistência social.
Art. 3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Araxá – MG, 02 de julho de 2021. 

Maria Celeste de Paula Souza
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
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adolescentes, inscritas no CMDCA, em conformidade com o art. 14 da Lei Municipal 6.087 de 2011,  poderão inscre-
ver 04 (quatro) delegados representantes, que terão direito a voto no Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Araxá.
§ 1º. As inscrições deverão ser realizadas por meio de formulário eletrônico, cujo link, será enviado para o e-mail de 
cada Instituição, no dia 28/06/2021 e a mesma terá até o dia 02 de julho de 2021 para seu preenchimento.
§ 2º. Em conformidade com o § 3º, art. 10 da Lei Municipal nº 6.087/2011, estão habilitadas a participarem do Fórum 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá, com direito a voto, as seguintes organizações da socie-
dade civil com inscrição ativa no CMDCA:

Instituição
Associação Araxá de Jiu Jitsu
Associação Araxá Taekwondo - AAT
Associação de Assistência a Pessoa com Defi ciência de Araxá - FADA
Associação de Equoterapia Prosseguir de Araxá - ASSEPA
Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
Associação Brasileira Kosmo’s de Artes Marciais
Associação Aquecendo Vidas – Grupo de Apoio à Adoção e a Convivência Familiar e Comunitária de Araxá
Associação Damas Salesianas de Araxá
Associação Esportiva Araxaense - AEA
Associação Esportiva Dínamo Esporte Clube
Associação Desportiva Triathlon Araxá
Associação Vidança
Casa de Nazaré
Centro de Atendimento Múltiplo de Talentos de Araxá - CAMTA
Centro de Formação Profi ssional Julio Dário
Comunidade Rhema de Aliança
CONSEP – Conselho Comunitário de Segurança Pública de Araxá/MG 
Ferrocarril Esporte Clube
Fundação de Assistência à Mulher de Araxá – FAMA (Centro Atendimento à Criança – CAC)
Fundação Cultural de Araxá
Fundação Rio Branco
Grupo da Solidariedade
Instituto Consciência e Ação
Instituto FOCO
Instituto Apreender
Instituto Pater de Educação e Cultura- Societá Formação Profi ssional
Instituto Social Labor, Fé e Amor
Instituto Sócio Cultural Esportivo - INSER
Movart - Instituto das Artes e Movimento
Oratório Nossa Senhora Auxiliadora
SEPROSIC – Lar Santa Terezinha
SOS – Serviço de Obras Sociais
Trianon Esporte Clube

Art. 3º- Em conformidade com o inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” e § 14º, do art. 10 da Lei Municipal nº 6.087/2011, estão 
habilitadas a participar do Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá, com direito a voto e a 
pleitear uma vaga no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Araxá – CMDCA, para o mandato 
do biênio 2021-2023, as seguintes organizações da sociedade civil com inscrição ativa no CMDCA:

Instituição
Associação Araxá Taekwondo - AAT
Associação de Assistência a Pessoa com Defi ciência de Araxá - FADA
Associação Brasileira Kosmo’s de Artes Marciais
Associação Aquecendo Vidas – Grupo de Apoio à Adoção e a Convivência Familiar e Comunitária de Araxá
Associação Damas Salesianas de Araxá
Associação Desportiva Triathlon Araxá
Associação Vidança
Centro de Atendimento Múltiplo de Talentos de Araxá - CAMTA
Centro de Formação Profi ssional Julio Dário
Comunidade Rhema de Aliança
CONSEP – Conselho Comunitário de Segurança Pública de Araxá/MG 
Ferrocarril Esporte Clube
Grupo da Solidariedade
Instituto Consciência e Ação
Instituto FOCO
Instituto Apreender
Instituto Pater de Educação e Cultura - Societá Formação Profi ssional
Movart - Instituto das Artes e Movimento
Oratório Nossa Senhora Auxiliadora
SEPROSIC – Lar Santa Terezinha
SOS – Serviço de Obras Sociais
Trianon Esporte Clube

Art. 4º - Fixa-se o mesmo prazo estabelecido no § 1º do artigo 2º deste Edital para as Organizações da Sociedade Civil 
habilitadas a ocupar uma vaga no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA) manifestarem 
o seu interesse em concorrer no processo eleitoral por meio do formulário eletrônico a ser disponibilizado no ato das 
inscrições.
Art. 5º - A Comissão Especial se reunirá após o término do período de inscrições para homologar as candidaturas 
das Organizações e Movimentos da Sociedade Civil inscritos, com publicação no DOMA de listagem das inscrições 
homologadas. 
Araxá – MG, 22 de junho de 2021.

Carlos Alberto da Luz
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Araxá

ANEXO II
CRONOGRAMA

Data Atividade
25/06/2021 Publicação do Edital no DOMA

28/06/2021 a 02/07/2021 Credenciamento das Organizações da Sociedade Civil 
09/07/2021 Publicação no DOMA dos nomes das Instituições credenciadas
10/08/2021 Realização do Fórum
13/08/2021 Publicação dos nomes das Organizações eleitas
24/09/2021 Posse dos novos Conselheiros

ANEXO III
FORMULÁRIO ELETRÔNICO

Inscrição para o Fórum Municipal de Eleição das Organizações da Sociedade Civil para compor o CMDCA de Araxá 
(biênio 2021-2023).
Instituição: ____________________________________________________________________
CNPJ: ____________________________________________
Responsável pelo preenchimento: _______________________________________
1) Indique 04 (quatro) representantes da Instituição para serem delegados no Fórum Municipal dos Direitos da Criança 
e Adolescente de Araxá e Assembleia de votação para composição do Conselho biênio 2021-2023, em conformidade 
com o Art. 14 da Lei Municipal 6.087 de 2011:
Delegado 1: 
Nome completo: ________________________________
CPF: __________________________________________
e-mail pessoal: ___________________________________
Telefone: _______________________________
Tipo de vínculo com a Instituição: ________________________________________________________
Delegado 2: 
Nome completo: ________________________________
CPF: __________________________________________
e-mail pessoal: ___________________________________
Telefone: _______________________________
Tipo de vínculo com a Instituição: ________________________________________________________
Delegado 3: 
Nome completo: ________________________________
CPF: __________________________________________
e-mail pessoal: ___________________________________

Telefone: _______________________________
Tipo de vínculo com a Instituição: ________________________________________________________
Delegado 4: 
Nome completo: ________________________________
CPF: __________________________________________
e-mail pessoal: ___________________________________
Telefone: _______________________________
Tipo de vínculo com a Instituição: ________________________________________________________
2) A Instituição tem direito de pleitear uma vaga no CMDCA para o mandato do biênio 2021/2023, em conformidade 
com o inciso II, alíneas “a”, “b”, “c” e §14º do art. 10 da Lei Municipal nº 6.087/2011?
(   ) Sim
(   ) Não 
2.1) Em caso positivo, registre se há interesse ou não pleitear uma vaga no Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente de Araxá. (A resposta positiva será a Inscrição da Instituição para concorrer a uma vaga)
(   ) Não, a instituição não tem interesse em pleitear vaga no CMDCA. 
(   ) Sim, Declaro, sob as penas da Lei, que a Instituição está em conformidade com  o art. 3º do Anexo I – Edital de 
Convocação da  Resolução nº 020, de  22 de junho de 2021,  tendo  direito a voto e a pleitear uma vaga no Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Araxá – CMDCA, para o mandato do biênio 2021-2023.
Indique o nome completo do representante que irá apresentar a Instituição durante o Fórum: ____________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resolução nº 022, de 07 de julho 2021.
Dispõe sobre homologação das inscrições das Organizações da Sociedade Civil habilitadas a concorrerem a uma das 
06 (seis) vagas não governamentais no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá – CM-
DCA, Biênio 2021-2023.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá – CMDCA, no uso de suas atribuições legais, 
e nos termos do inciso II, alíneas “a”, “b”, “c”, § 2º e §3º do art. 10 c/c artigos 14 a 22 da Lei Municipal nº 6.087/2011; 
CONSIDERANDO o parecer da Comissão Especial, instaurada pela Resolução n.º 019, de 12 de maio de 2021 e 
encarregada de conduzir os trabalhos de preparação, organização e condução do Fórum Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Araxá;
CONSIDERANDO a deliberação do plenário do CMDCA em sessão extraordinária realizada no dia 07 de julho de 2021, 
no sentido de ratifi car o parecer da Comissão Especial.
RESOLVE:
Art. 1º- Homologar o credenciamento das organizações da sociedade civil de defesa, promoção e garantia dos direitos 
de crianças e adolescentes habilitadas a participar do Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Araxá e a concorrer às 06 (seis) vagas reservadas à representação da sociedade civil que comporão o Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá para o próximo biênio (2021 – 2023),  mediante processo de 
eleição a ser realizada na mesma data e local de realização do Fórum. 
Art. 2º - O plenário do CMDCA, ratifi cando o parecer da Comissão Especial Eleitoral, no uso de suas atribuições, ho-
mologa as inscrições das organizações da sociedade civil, conforme o que segue:
I – Organizações da sociedade civil com direito a voto e a pleitear uma vaga no Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e Adolescente de Araxá – CMDCA, para o mandato do biênio 2021-2023:

Associação Araxá Taekwondo - AAT
Associação de Assistência a Pessoa com Defi ciência de Araxá - FADA
Associação Brasileira Kosmo’s de Artes Marciais
Associação Aquecendo Vidas – Grupo de Apoio à Adoção e a Convivência Familiar e Comunitária de Araxá
Associação Damas Salesianas de Araxá
Associação Desportiva Triathlon Araxá
Associação Esportiva Dínamo Esporte Clube
Centro de Atendimento Múltiplo de Talentos de Araxá - CAMTA
Centro de Formação Profi ssional Julio Dário
Comunidade Rhema de Aliança
CONSEP – Conselho Comunitário de Segurança Pública de Araxá/MG 
Ferrocarril Esporte Clube
Grupo da Solidariedade
Instituto Consciência e Ação
Instituto FOCO
Instituto Apreender
Instituto Pater de Educação e Cultura - Societá Formação Profi ssional
Movart - Instituto das Artes e Movimento
Oratório Nossa Senhora Auxiliadora
SEPROSIC – Lar Santa Terezinha
SOS – Serviço de Obras Sociais
Trianon Esporte Clube

II- Organizações da sociedade civil, com inscrições homologadas e habilitadas a concorrerem a uma das 06 (seis) 
vagas da representação da sociedade civil no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Araxá – 
CMDCA, mediante processo de eleição que ocorrerá no Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
de Araxá:

Associação Aquecendo Vidas – Grupo de Apoio à Adoção e a Convivência Familiar e Comunitária de Araxá 
Associação Damas Salesianas de Araxá
Associação Esportiva Dínamo Esporte Clube
Centro de Atendimento de Múltiplos Talentos de Araxá - CAMTA
Centro de Formação Profi ssional Júlio Dário
Instituto Apreender 
Instituto Consciência e Ação
Instituto FOCO
Trianon Esporte Clube

Art. 3º - O Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá será realizado no dia 10 de agosto de 
2021, às 08h, com a fi nalidade de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 
I. Plataforma “TeamLink”: (Abertura da sala às 7h50min)
a. Apresentação e aprovação do Regimento Interno do Fórum, por meio de votação utilizando-se a câmera de vídeo. 
b. Prestação de Contas do mandato referente ao biênio 2019-2021;
c. Esclarecimentos sobre o que é o CMDCA e as atribuições dos Conselheiros;
d. Apresentação das Instituições que estarão pleiteando uma cadeira no CMDCA– 03 minutos para cada inscrita;
II. Plataforma “Curia”: 
e. Processo de votação das Instituições que estarão pleiteando uma cadeira no Conselho.
Art. 4º- As organizações da sociedade civil com inscrições homologadas, acima identifi cadas, deverão observar as 
regras do processo eleitoral previstas na Resolução n.º 020/2021/CMDCA, de 22 de junho de 2021. 
Art. 5º - Os casos omissos nesta Resolução serão decididos pela Comissão Especial Eleitoral.
Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá – MG, 07 de julho de 2021.

_________________________________________
Cristiane Ferreira Luiz Bertolla 

1ª Secretária do CMDCA
Presidente em exercício

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resolução nº 023, de 07 de julho 2021.

Autoriza a aquisição para uso da licença da Plataforma “Curia”, software de gerenciamento de assembleias digitais, 
pela Secretaria Municipal de Ação Social com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de 
Araxá, para uso do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá – CMDCA, no uso de suas atribuições legais, 
e nos termos do inciso II, alíneas “a”, “b”, “c”, § 2º e §3º do art. 10 c/c artigos 14 a 22 da Lei Municipal nº 6.087/2011; 
CONSIDERANDO a deliberação do plenário do CMDCA em sessão extraordinária realizada no dia 07 de julho de 2021,
RESOLVE:
Art. 1º- Fica autorizada a aquisição para uso da licença da Plataforma “Curia”, software de gerenciamento de assem-
bleias digitais, pela Secretaria Municipal de Ação Social, no valor de até R$ 1.620,00 (um mil, seiscentos e vinte reais), 
para uso do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá – CMDCA, com a fi nalidade de 
realizar o processo de votação das Instituições que estarão pleiteando uma cadeira no Conselho, durante o Fórum 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá, em conformidade com Resolução nº 020, de 22 de junho 
de 2021.
Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
Araxá – MG, 07 de julho de 2021.

_________________________________________
Cristiane Ferreira Luiz Bertolla 

1ª Secretária do CMDCA
Presidente em exercício.
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FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXÁ - FCAA – Pregão Presencial 05.010/2021. Extrato 
de contrato. A FCAA e TEREZA MARSCHAL MARTINS EIRELI ME, fi rmam contrato no valor de R$11.118,79 para 
aquisição de materiais de escritório e escolares para atender as atividades da sede da FCAA e dos subprogramas 
Casas de Acolhimento “Lar” e “Abrigo”, mantidos pela FCAA. Prazo: a contar assinatura até 31/12/2021. Taciana Pinto 
de Almeida, Presidente, 09/07/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dispensa de Licitação 08.007/2021. Extrato de contrato fi rmado entre a Fundação da Criança e do Adolescente de 

Araxá e a Agência Clic Soluções em Tecnologia e Mídia Visual Ltda. A Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá 
torna público que aos 06 de julho de 2.021 foi fi rmado contrato oriundo de processo de dispensa de licitação para con-
tratação de empresa prestadora de serviços  de manutenção, alteração do domínio, hospedagem e criação no novo 
layout do site da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá.   A validade do contrato é de 06 de julho a 31 de 
dezembro de 2.021. O valor da contratação é de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais). Araxá, 07 de julho de 2.021. 
Taciana Pinto de Almeida - Presidente da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá.

FUNDAÇÃO CULTURA CALMON BARRETO

ATA DA REUNIÃO VIRTUAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS, realizada no dia 04 de junho 
de 2021, em primeira chamada  às 11:02, tendo obtido quórum inicial legal de nove conselheiros (metade mais um) às 
11:15 em segunda chamada, estando presente os seguintes membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais, 
representantes da sociedade civil: eu Wanessa Borges, Conselheira Titular do Segmento de Artes Cênicas (dança), 
que secretariei a presente reunião, o Presidente Heleno Alves Resende, Conselheiro Titular do Segmento Literatura, 
Conselheiro Titular Caio Ranieri representante do Segmento de Artes Cênicas (teatro), o Conselheiro Titular Tiago 
Martins representante do Segmento Música. Os membros representantes do Poder Público: Conselheira Suplente Ra-
quel Leão representante da Fundação Cultural Calmom Barreto de Araxá, Conselheira Titular Mirlane Lázara Deckers 

representante da Secretaria de Ação e Promoção Social, a Conselheira Titular Janete Maria Rezende da Cunha e a 
Conselheira Sebastiana Barbosa C. Souza representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e 
Inovações Tecnológicas, a Conselheira Suplente Fabiana Cristina da Silva Pereira  da Secretaria da Fazenda, o Con-
selheiro Titular Tancredo Borges Guimarães da Fundação Cultural Calmom Barreto de Araxá. O Presidente Heleno 
Alves Resende, deu início à reunião informando as seguintes pautas: eleição e votação para do 1 secretário e eleição 
do 2 secretário sendo todos nesse mandato da sociedade civil. Heleno abriu espaço de fala para os conselheiros se 
manifestarem para candidatar aos cargos da diretoria, o Conselheiro Caio Ranieri se manifestou dizendo que está com 
o tempo corrido, o Conselheiro Tiago Martins também disse que está viajando muito e não tem tempo de dedicar a este 

CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Resolução n° 004, de 1º de julho de 2021.
Dispõe sobre aprovação do Projeto Governamental “Mãos à Obra” e utilização de recursos do Fundo Municipal de 
Habitação.
O Conselho Municipal de Habitação de Araxá – COMUHAB, na qualidade de órgão deliberativo, responsável pela 
gestão e elaboração das políticas públicas habitacionais no Município, conforme o disposto na Lei Municipal n.º 
5.635/2009, e em observância aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
efi ciência - artigo 37, caput, da Constituição Federal -, visando atender ao interesse público;
CONSIDERANDO o que dispõem os artigos 2º, caput e 3º, caput, alínea “c”, da Lei Municipal n.º 5.635/2009;
CONSIDERANDO o parecer apresentado pela Comissão Especial de Análise acerca do projeto e respectivo plano de 
trabalho apresentado pela Secretaria de Ação Social do Município de Araxá-MG, tendo por objetivo a execução de 
projeto de interesse público da política municipal de habitação, mediante liberação de recursos do Fundo Municipal 
de Habitação, em conformidade com a aprovação do plenário do colegiado em votação realizada em sua Reunião 
Ordinária, realizada no dia 1º de julho de 2021, conforme atas lavradas e assinadas no ato;   
RESOLVE:
Art. 1º- Fica aprovado o Projeto Governamental “Mãos à Obra” e autorizado a utilização de recursos fi nanceiros do 
Fundo Municipal de Habitação pela Secretaria Municipal de Ação Social, no valor de R$1.200.000,00 (um milhão e duz-
entos mil reais), visando atender a esta fi nalidade, em conformidade com o plano de trabalho aprovado pelo plenário 
do COMUHAB em Reunião Ordinária realizada no dia 1º de julho de 2021.
Art. 2º. Fica expressamente vedada a utilização dos recursos fi nanceiros do Fundo Municipal de Habitação para fi na-
lidades alheias à execução do projeto aprovado, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente público.
Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá, 1º de julho de 2021.

Alessandra Maria da Silva 
Presidente do Conselho Municipal de Habitação

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resolução n° 005, de 1º de julho de 2021.

Dispõe sobre a aprovação e a criação da Comissão de Análise, Monitoramento e Acompanhamento do Projeto Gover-
namental “Mãos à Obra”, fi nanciado pelo Fundo Municipal de Habitação.
O Conselho Municipal de Habitação de Araxá – COMUHAB, na qualidade de órgão deliberativo, responsável pela 
gestão e elaboração das políticas públicas habitacionais no Município, conforme o disposto na Lei Municipal n.º 
5.635/2009, e em observância aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
efi ciência - artigo 37, caput, da Constituição Federal -, visando atender ao interesse público;
CONSIDERANDO o que dispõem os artigos 2º, caput e 3º, caput, alínea “c”, da Lei Municipal n.º 5.635/2009;
CONSIDERANDO a deliberação do Projeto “Mãos à Obra”, através da Resolução nº 004, de 1º de julho, de 2021, em 
conformidade com a aprovação do plenário do colegiado em votação realizada em sua Reunião Ordinária, realizada no 
dia 1º de julho de 2021, conforme atas lavradas e assinadas no ato;   
RESOLVE:
Art. 1º- O monitoramento e avaliação da execução do projeto deverá ser realizado por uma comissão composta por 03 
(três) agentes públicos, fi cando assegurado dentre os membros da comissão, a participação de pelo menos 01 (um) 
servidor vinculado à Secretaria Municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, a ser designada para esta fi nalidade 
mediante nomeação do Chefe do Poder Executivo para fi ns de acompanhamento da execução do Projeto Governa-
mental a ser executado com recursos fi nanceiros procedentes do Fundo Municipal de Habitação.
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Araxá, 1º de julho de 2021.

____________________________________
Alessandra Maria da Silva 

Presidente do Conselho Municipal de Habitação

____________________________________________
Rubens Magela da Silva

Prefeito do Município de Araxá

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO CMSA Nº 11 DE 30 DE JUNHO DE 2021
“Empossa Conselheiro indicado por entidade representativa do Conselho Municipal de Saúde de Araxá – Gestão 2018-
2020”
O Conselho Municipal de Saúde de Araxá – CMSA, em sua 6ª Reunião Ordinária de 2021, realizada no dia 30 de 
junho de 2021, através de sua Presidente, Cristiane dos Santos Andrade, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pelas Leis 8142/90, 8080/90, LC 141/2012, Resolução CNS 453/2012, Lei Municipal 7368/2019 e Regimento Interno 
e considerando:
- O disposto na Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que “Institui os Conselhos de Saúde no Brasil e dá 
outras providências”; 
- O disposto na Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, “Lei Orgânica da Saúde”; 
- A Resolução nº 453, de 10 de Maio de 2012, que aprova as diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e 
funcionamento dos Conselhos de Saúde.
- A Lei Municipal nº 7.368/2019, que reestrutura o Conselho Municipal de Saúde de Araxá e dispõe sobre a participação 
da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde – SUS do Município de Araxá/MG, altera as Leis Municipais 
números 2.624/93 e 3.287/97 e 5819/10 e dá outras providências. 
RESOLVE:
Artigo 1º. Empossar Conselheiro indicado pela entidade representativa do Conselho Municipal de Saúde de Araxá – 
Gestão 2018-2020, em substituição ao anteriormente empossado, conforme segue:
Usuários
Suplente: Janiarles Lucely Pereira Silva em substituição a Thais de Fátima dos Santos (empossada anteriormente), 
representante da Associação de Assistência à Pessoa com Defi ciência de Araxá – FADA.
Artigo 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Araxá, 30 de junho de 2021.

Cristiane dos Santos Andrade
Presidente 

Conselho Municipal de Saúde de Araxá 

Daniel Batista Nazário
Secretário Geral 

Conselho Municipal de Saúde de Araxá

Lorena de Pinho Magalhães
Secretária Municipal de Saúde

Homologa esta Resolução
Rubens Magela da Silva

Prefeito Municipal de Araxá
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUÇÃO CMSA Nº 12 DE 30 DE JUNHO DE 2021
“Recomenda observações para o 3º Relatório Detalhado Quadrimestral Anual – RDQA 2020.”
O Conselho Municipal de Saúde de Araxá – CMSA, em sua 6ª Reunião Ordinária de 2021, realizada no dia 30 de 
junho de 2021, através de sua Presidente, Cristiane dos Santos Andrade, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pelas Leis 8142/90, 8080/90, LC 141/2012, Resolução CNS 453/2012, Lei Municipal 7368/2019 e Regimento Interno 
e considerando:
- O disposto na Lei Federal 8080/90, “Lei Orgânica da Saúde”.
- O disposto no Art.1º, § 2º da Lei Federal 8142/90 que estabelece que o Sistema Único de Saúde – SUS contará, 
sem prejuízo das funções do Legislativo com a instância colegiada do Conselho de Saúde, em caráter permanente e 
deliberativo, órgão colegiado que atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, 
inclusive nos aspectos econômicos e fi nanceiros.
- O disposto na Resolução CNS 453/2012 na sua Quinta Diretriz que diz que compete ao Conselho de Saúde deliberar 
sobre os programas de saúde e aprovar projetos a serem encaminhados para o Legislativo, avaliar e deliberar sobre 
contratos, consórcios e convênios conforme diretrizes dos Planos de Saúde;
- O disposto no Artigo 39, § 6º da Lei Complementar 141/12 que diz: “O descumprimento do disposto neste artigo im-
plicará na suspensão das transferências voluntárias entre os entes da federação, observadas as normas estatuídas no 

Artigo 25 da Lei Complementar 101 de 04/05/2000”;
- A análise de assuntos contábeis e fi nanceiros ter se mantido conforme relatado na Avaliação do RAG 2015, onde 
ainda não é oferecida uma assessoria contábil independente do poder executivo e da contabilidade municipal.  
RECOMENDA: 
Artigo 1º. Recomendar que sejam realizadas as pontuações elencadas, como também, sejam reprogramadas para 
os próximos RDQAs e solicitar que a Secretaria Municipal de Saúde possa sanar esses apontamentos e promover as 
devidas adequações, conforme segue:
• A impossibilidade de análise dos dados contábeis entregues neste relatório, pois, mesmo com solicitação ofi ciada 
deste conselho (Ofi cio CMSA 34/2020) a assessoria contábil não foi ofertada; falta entendimento técnico por parte dos 
conselheiros, nesta área, para que estes relatórios, inclusive demais instrumentos, como o RAG, sejam corretamente 
avaliados e apreciados pelo CMSA.
• O Novo Corona Vírus/ Covid-19 trouxe outras ações que não estavam previstas e que se fi zeram necessárias. A 
despeito da pandemia, este conselho recomenda a manutenção de ações de prevenção e combate a doenças infec-
tocontagiosas, após pandemia, pois verifi cou-se a falta de informações básicas e de educação em saúde e que são 
necessárias à comunidade e, sobremaneira, indispensáveis  no controle destas doenças.
• O mesmo COVID 19 foi motivo para postergação de ações previstas no PMS 2018-2021 para vigência 2020. Logo, 
este Conselho recomenda, novamente, que essas ações estejam incluídas nos PAS 2022 e não sejam negligenciadas.
• Muitos setores não apresentaram nenhum dado de informação para conferência perante o PMS 2018-2021 e PAS 
2020 para serem avaliados, sendo este fato recorrente. Este conselho orienta a esta Secretaria que observe a atuação 
destes setores, seus fi nanciamentos, metas e ações para que haja transparência documental e possível comprovação 
de existência e participação na construção da saúde pública do município.
• Muitas ações planejadas não foram realizadas com justifi cativa da pandemia e decretos vigentes de enfrentamento 
ao Covid. Entretanto, não houve prestação de contas de qual destinação: substitutiva ou reserva de recursos previstos 
para estas ações com o redirecionamento destes recursos para novas estratégias ou uma aplicação para efi ciência 
dos resultados futuros. Assim, este conselho questiona a destinação dos recursos previstos e que não foram utilizados 
devido à pandemia.
• Muitas ações foram informadas como realizadas, porém, não há comprovação, havendo, portanto, uma discrepância 
das metas que, na realidade, não foram atingidas.
• Este 3º RDQA 2020 não foi readequado ou alterado conforme solicitação deste conselho, via Ofício CMSA Nº 24/2020, 
como disposto no Item 6: “6. Diante destas colocações, o Conselho Municipal de Saúde de Araxá recomenda que para 
os documentos referentes ao ano de 2020, as apresentações dos RDQAs a este órgão, sejam consonantes com a 
Programação Anual de Saúde e com o Plano Municipal de Saúde apresentados; orienta uma comunicação melhor en-
tre os setores e a criação de um protocolo ou instrumento padrão de fácil adesão aos profi ssionais responsáveis pela 
redação e elaboração de seus RDQAs”.
• A solicitação de melhor esclarecimento, também foi feita no ofício CMSA Nº 33/2020 e deliberado por este conselho.
Artigo 2º.  Recomendar ao Executivo Municipal, que sejam reprogramadas e executadas a contento; de acordo com a 
legislação que rege cada Programa, ações e serviços de saúde pactuados e não executados.
Artigo 3º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação  
Araxá, 30 de junho de 2021.

Cristiane dos Santos Andrade
Presidente 

Conselho Municipal de Saúde de Araxá 

Daniel Batista Nazário
Secretário Geral 

Conselho Municipal de Saúde de Araxá

Lorena de Pinho Magalhães
Secretária Municipal de Saúde

Homologa esta Resolução
Rubens Magela da Silva

Prefeito Municipal de Araxá
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INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ 

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, ADILSON MARCELO DE SOUZA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.R2.02.550.0143.001, localizado na RUA FRANCISCO DE FREITAS, 100, Bairro SAO DOMINGOS, nesta cidade, por 
se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, com-
parecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao 
artigo 46 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, CARLIANE BARBOSA DOS SANTOS, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.IS.03.480.0012.001, localizado na RUA PAULA CECILIA DOS SANTOS, 500, Bairro MANGABEIRAS IV, nesta ci-
dade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste 
edital, comparecer na sede do IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fi m de tomar ciência sobre autuação por 
infração ao artigo 151 E 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente 
edital, DONARIA RITA DE JESUS - ESPOLIO, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.01.152.0172.001, localizado na AVN CARICIO AFONSO RIBEIRO, 574, Bairro ALVORADA, nesta cidade, por 
se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, com-
parecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao 
artigo 46 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições 
e tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo 
presente edital, DOUGLAS HELENO DA SILVA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.IS.08.122.0387.001, localizado na RUA MARIA DE LOURDES RIOS, 10, Bairro JARDIM DAS OLIVEIRAS II, nesta 
cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste 
edital, comparecer na sede do IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fi m de tomar ciência sobre autuação por 
infração ao artigo 216 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente 
edital, EMANUEL DONIZETE DE FARIA E OUTRA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.R2.02.225.0102.001, localizado na RUA JUCA CANCIO, 560, Bairro TIRADENTES, nesta cidade, por se encontrar 
em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na 
sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao artigo 151 
E 37do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente 
edital, ESPOLIO E SUC. D EMIRENA DE AGUIAR AVILA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição 
Municipal: 1.R2.02.058.0233.001, localizado na RUA CLARIMUNDO BATISTA DA COSTA ESQUINA COM A RUA 
TEOFILO DOS SANTOS, Bairro SÃO PEDRO, nesta cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, 
no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na sede do IPDSA, Praça Coronel Adolfo, 
nº 33, Centro, a fi m de tomar ciência sobre autuação por infração ao artigo 151 E 37 do mencionado Código, a que 
responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo 
em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, 
FELIX RACHID DE ARAUJO, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 1.R2.03.125.0128.001, 
localizado na RUA JOAO ANTONIO DA MOTA, 105, Bairro ANDREA, nesta cidade, por se encontrar em local incerto e 
não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na sede do IPDSA, Praça 
Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fi m de tomar ciência sobre autuação por infração ao artigo 151 E 37 do mencionado 
Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, FERNANDO DOS REIS MOISES, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.R2.08.173.0077.001, localizado na RUA TURQUIA, 50, Bairro PEP-11, nesta cidade, por se encontrar em local 
incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na sede do 
IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fi m de tomar ciência sobre autuação por infração ao artigo 151 E 37 do 
mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições 
e tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo 
presente edital, JOSE ROMEL DE BARCELOS, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 

1.C1.06.077.0305.001, localizado na RUA TIRADENTES, 171, Bairro CENTRO, nesta cidade, por se encontrar em 
local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na sede 
do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao artigo 46 do 
mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente 
edital, LZP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.03.138.0343.001, localizado na RUA FERREIRA BENFICA, 307, Bairro ESTANCIA, nesta cidade, por se encon-
trar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na 
sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao artigo 151 
E 37do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, MARIA ABADIA DA CRUZ E OUTROS, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.C2.03.051.0188.002, localizado na AVN CAPITAO BELARMINO DE PAULA MACHADO, 501, Bairro SANTO ANTO-
NIO, nesta cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publi-
cação deste edital, comparecer na sede do IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fi m de tomar ciência sobre 
autuação por infração ao artigo 46 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, MIGUEL CORREA DE RESENDE, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.R2.02.221.0195.001, localizado na RUA ANESIA MONTOVANI, 395, Bairro TIRADENTES, nesta cidade, por se en-
contrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer 
na sede do IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fi m de tomar ciência sobre autuação por infração ao artigo 
151 E 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, SILVIA HELENA PEREIRA LONDE, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R2.03.559.0322.001, localizado na RUA OTAVIO VITORIANO ROSA, 105, Bairro JARDIM EUROPA V, nesta cidade, 
por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, 
comparecer na sede do IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fi m de tomar ciência sobre autuação por infração 
ao artigo 151 E 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente 
edital, SILVINHA GONCALVES DE SOUZA ROCHA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.C1.06.075.0351.001, localizado na RUA CALIMERIO GUIMARAES, 809, Bairro CENTRO, nesta cidade, por se en-
contrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer 
na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por infração ao artigo 
46 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 24 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente 
edital, VANDERLEI MAURICIO ALVES E OUTRA, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
1.R1.03.412.0158.001, localizado na RUA ANTONIO DONIZETE DA COSTA, 35, Bairro RESIDENCIAL VITORIA, nes-
ta cidade, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste 
edital, comparecer na sede do IPDSA, Rua Capitão Izidro, nº 170, Centro, a fi m de tomar ciência sobre notifi cação por 
infração ao artigo 151 E 37 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e tendo 
em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo presente edital, 
VANESSA CORREIA ALVES, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 1.R2.02.859.0262.001, 
localizado na RUA MARIA DO CARMO DA SILVA, 135, Bairro SANTA RITA, nesta cidade, por se encontrar em local 
incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, comparecer na sede do 
IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fi m de tomar ciência sobre autuação por infração ao artigo 151 E 37 do 
mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá – IPDSA, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto no inciso III, do artigo 25 do Código de Posturas Municipal, Lei 2.547/92, CITA, pelo pre-
sente edital, WALMER DAVID DOS SANTOS, sem qualifi cação, proprietário do terreno com Inscrição Municipal: 
3.R2.08.200.0099.001, localizado na RUA ANTÔNIA ALVES MAGALHAES, 120A, Bairro AEROPORTO, nesta cidade, 
por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste edital, 
comparecer na sede do IPDSA, Praça Coronel Adolfo, nº 33, Centro, a fi m de tomar ciência sobre autuação por infração 
ao artigo 46 do mencionado Código, a que responde, e a apresentar defesa.

cargo, a Conselheira Wanessa, disse que, ajuda no que for preciso para que os conselheiros possam assumir os car-
gos, o Conselheiro Caio se manifestou para o cargo de 1 secretário, o conselheiro Heleno abriu a votação e todos pre-
sentes votaram a favor da candidatura do Conselheiro Caio como 1 secretário, o Conselheiro Heleno abriu a votação 
para o 2 secretário que somente o Conselheiro Tiago representante do segmento de música se candidatou, todos os 
conselheiros presentes votaram a favor da candidatura de Tiago, conselheira Wanessa pediu ao Heleno que abrisse a 
votação para a comissão eleitoral para dar inicio ao processo de inscrições e assembleias setoriais de cada segmento, 
o Conselheiro Heleno abriu espaço para que os conselheiros se manifestassem, o Conselheiro Heleno disse que pode 
fazer parte, a Conselheira Mirlaine se dispôs a participar, a Conselheira Wanessa também se dispôs a participar  e 
o Conselheiro Caio também deixou seu nome para participar da comissão, o Conselheiro Heleno abriu espaço para 
a votação e todos foram aprovados para a comissão em votação unanime pelos demais conselheiros presentes, a 
Conselheira Mirlaine pediu a palavra e disse que o conselho precisa fazer um novo edital para que os recursos re-
manescentes da Lei Aldir Blanc foram aprovados para uso de novos projeto, o Conselheiro Heleno abriu espaço para 
manifestação dos conselheiros para elaboração dos editais dos recursos remanescentes da Lei Aldir Blanc, Mirlaine, 
Wanessa, Caio e Tancredo, o Conselheiro Heleno abriu a votação e todos os conselheiros presentes votaram unanime 
aos conselheiros que manifestaram interesse na comissão, a Conselheira Wanessa, alertou que mesmo que o Estado 
publicando que é para os municípios elaborarem os textos dos editais é preciso reunir com a presidente da Fundação 
Cultural Calmom Barreto e saber se a mesma irá usar os editais realizados pela comissão, pois talvez não utilizam os 
textos formulados pela comissão do Conselho Municipal de Cultura, ela lembrou que a comissão do Conselho realizou 
pesquisas e reuniões exaustivamente no primeiro edital e pouco foi usado pela antiga gestão, a Conselheira Wanessa 
pediu a Raquel representante da Fundação Cultural Calmom Barreto na reunião virtual que levasse a presidência para 
que as inscrições para a eleição dos novos membros  do Conselho Municipal de Política Cultural seja on line através 
do site da Fundação Cultural Calmom Barreto, haja visto que estamos na pandemia e dessa forma mais pessoas 
podem participar, a Conselheira Wanessa relatou que pediu a presidente da Fundação Cultural Calmom Barreto que 
realizasse uma Lei Emergencial para os artistas em Araxá e enviou um modelo de lei de Uberlandia que realizaram 
em forma de premiações e que a presidente da Fundação acatou no mesmo instante pedindo sua assessoria que 
elaborasse para o município, Wanessa seguiu parabenizando os trabalhos da Fundação Cultural Calmom Barreto e 
os representantes do poder público que são participativos e expõe opiniões para ajudar nas politicas públicas culturais 
para o município. O Presidente Heleno encerrou a reunião virtual, cuja transcrição está nesta ata por mim lavrada, e 
segue assinada por mim e todos os demais virtualmente presentes:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ATA DA REUNIÃO VIRTUAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS, realizada no dia 7 de julho 
de 2021, em primeira chamada  às 11:00, tendo obtido quórum inicial legal de nove conselheiros titulares (metade 
mais um) às 11:20 em segunda chamada compareceram virtualmente mais dois conselheiros, obtendo quórum de dez 
conselheiros titulares e um suplente , através de Plataforma Virtual - Google Meet, para discutir e deliberar sobre as 
seguintes pautas: Leitura e Aprovação do Edital de seleção dos representantes para composição do Conselho Munic-
ipal de Política Cultural de Araxá para comporem o CMPC / Biênio 2021-2022 e aprovação da data para Eleição dos 
novos membros da Sociedade Civil dos segmentos: Segmento de artes cênicas nos seguimentos de dança, teatro e 
circo: 02 (dois) representantes; Segmento da música: 01 (um) representante; Segmento de artes visuais incluindo to-
das as linguagens: 01 (um) representante; Segmento de literatura, livro e leitura: 01 (um) representante; Segmento de 
Povos Tradicionais de Matriz Africana: 01 (um) representante; Segmento Indígena: 01 (um) representante; Segmento 
de artesão considerando e incluindo todas as formas de produção quer que seja: Artesão-artista, Artesão-artesão ou 
Artesão-semi industrial: 01 (um) representante. Segmento de produção cultural: 01 (um) representante. O CMPC é 
composto por 18 (dezoito) membros titulares e igual número de suplentes, sendo 09 (nove) membros titulares e respec-
tivos suplentes representando o poder público e 09 (nove) membros titulares e respectivos suplentes representando a 
sociedade civil. Os representantes do poder público serão indicados pelos próprios órgãos, através dos secretários. A 
reunião virtual contou com a presença dos seguintes representantes da sociedade civil: eu Caio Ranieri, Conselheiro 
Titular do Segmento de Artes Cênicas (teatro) que secretariei a presente reunião, o Presidente Heleno Alves Resende, 
Conselheiro Titular do Segmento Literatura, a Vice Presidente Wanessa Borges Alves, Conselheira Titular do Segmen-
to de Artes Cênicas (dança), o Conselheiro Titular Thiago Martins do Segmento Música; o Conselheiro Titular Sidney 
Manoel e o Conselheiro Suplente Jhobert Mateus Rodrigues do Segmento de Cultura Popular, os membros repre-
sentantes do Poder Público: a Conselheira Titular: Adelina Rezende de Menezes representante da Fundação Cultural 
Calmon Barreto de Araxá, a Conselheira Titular Mirlane Lázara Deckers Conselheira representante da Secretaria de 
Ação e Promoção Social, a Conselheira Titular Sebastiana Barbosa C. Souza representantes da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas,  a Conselheira Suplente Fabiana Cristina da Silva Pereira  

da Secretaria da Fazenda, o Conselheiro Suplente Jaime Nascimento representante da Fundação Cultural Calmon 
Barreto de Araxá. A Vice Presidente Wanessa Borges deu as boas vindas e  início a leitura do Edital de Seleção dos 
Representantes da Sociedade Civil para composição do Conselho Municipal de Política Cultural de Araxá. Em seguida 
a Vice Presidente apontou considerações pertinentes a mudança da escrita do edital conforme está no regimento do 
Conselho e Lei do Sistema Municipal de Cultura, o Presidente deu inicio a votação das mudanças do edital que dispõe 
sobre o processo eleitoral, obtendo aprovação unânime de todos os conselheiros, em seguida o conselheiro Heleno 
sugeriu nova data para inscrição e período de eleições setoriais que será na plataforma digital, disponibilizada pela 
Fundação Cultural Calmom Barreto no período de 12 a 22 de julho e a votação para a escolha dos membros da socie-
dade civil do conselho municipal de cultura biênio 2021-2022 que será realizada remotamente por meio da plataforma 
digital da Fundação Cultural Calmom Barreto, e o período de 23 a 31 de julho de 2021 para eleições setoriais, a Vice 
Presidente Wanessa pediu para que os conselheiros se manifestassem, obtendo aprovação unânime  de todos pre-
sentes, com a data de inscrição e data do período de eleições setoriais, a vice presidente Wanessa Borges agradeceu 
o comparecimento de todos os conselheiros na reunião extraordinária e os trabalhos voluntários que todos os consel-
heiros realizaram durante todo o mandato, ressaltando que o Conselho Municipal de Política Cultural precisa continuar 
atuando mesmo sem recursos, dialogando e implementando politicas públicas para o segmento cultural, o Conselheiro 
Tiago Martins agradeceu a oportunidade em servir o Conselho, o Conselheiro Sidney relatou suas experiências frente 
a cultura e espera que tudo melhore para todos. O Presidente Heleno agradeceu o trabalho de todos os conselheiros 
nesse mandato e encerrou a reunião virtual, cuja transcrição está nesta ata por mim lavrada, e segue assinada por mim 
e todos os demais virtualmente presentes:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ATA DA REUNIÃO VIRTUAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS, realizada no dia 24 de junho 
de 2021, em primeira chamada  às 11:02, tendo obtido quórum inicial legal de nove conselheiros (metade mais um) às 
11:15 em segunda chamada, estando presente os seguintes membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais, 
representantes da sociedade civil: eu Caio Ranieri, Conselheiro Titular do Segmento de Artes Cênicas (teatro), que 
secretariei a presente reunião, o Presidente Heleno Alves Resende, Conselheiro Titular do Segmento Literatura, a 
Vice Presidente Wanessa Borges, representante do Segmento de Artes Cênicas (dança), o Conselheiro Titular Tiago 
Martins e Conselheiro Suplente Wender representante do Segmento Música, o Conselheiro Jhobert Mateus Rodrigues, 
representante do Segmento Cultura Popular. Os membros representantes do Poder Público: Conselheira Suplente Ra-
quel Leão representante da Fundação Cultural Calmom Barreto de Araxá, Conselheira Titular Mirlane Lázara Deckers 
representante da Secretaria de Ação e Promoção Social, a Conselheira Titular Janete Maria Rezende da Cunha e a 
Conselheira Sebastiana Barbosa C. Souza representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e 
Inovações Tecnológicas, a Conselheira Suplente Fabiana Cristina da Silva Pereira  da Secretaria da Fazenda, o Con-
selheiro Titular Tancredo Borges Guimarães Titular e Jaime Nascimento Suplente da Fundação Cultural Calmom Barre-
to de Araxá. O Presidente Heleno Alves Resende, deu início à reunião informando as seguintes pautas: apresentação 
do vídeo de divulgação da eleição no novo mandato do Conselho, Explanação da Presidente da Fundação Cultural 
Calmom Barreto de Araxá, a Presidente Cynthia Rocha Verçosa trouxe o vídeo de divulgação para a inscrição dos 
novos membros do Conselho Municipal de Política Cultural e mostrou em tela o vídeo para possíveis considerações 
dos conselheiros, após o vídeo a Presidente Cynthia perguntou aos conselheiros se gostaram do vídeo, a Conselheira 
Wanessa disse que gostou do vídeo só gostaria de pontuar que faltou a escrita e divulgação do segmento teatro, circo 
e produtor cultural, que como será assembleias setoriais seria bom deixar um pouco mais claro para que todos com-
preendessem o recado do vídeo, o Conselheiro Tiago disse que poderia colocar no rodapé passando os segmentos 
que estarão sendo realizados votação, Cynhtia disse que o vídeo não pode fi car muito grande e é difícil elaborar um 
vídeo desse, o Conselheiro Jaime disse que fi cou bom o vídeo e deu pra entender, a conselheira Mirlaine também 
também gostou do vídeo, a Vice Presidente Wanessa abriu a votação para o vídeo com as correções e considerações 
do vídeo e todos votaram a favor em unanimidade, o Conselheiro Heleno perguntou a presidente Cynhtia quando 
seria lançado o edital da Lei Calmom Barreto, a presidente disse que está sendo elaborado e logo será publicado no 
Diário Ofi cial de União em inicio de julho e que todos que irão concorrer ao edital é preciso fazer o cadastro no site da 
Fundação Cultural Calmom Barreto, a conselheira Wanessa perguntou a presidente quem ira elaborar os editais, qual 
será a comissão, a presidente informou que o conselho não participa, vai participar três pessoas da Fundação Cultural 
Calmom Barreto, sendo ela Cynthia, Desireé e a Dra Daniele e duas pessoas da sociedade civil que o prefeito escol-
heu, mas que o prefeito deu aval para que ela escolhesse as pessoas. O Presidente Heleno agradeceu a presença da 
presidente e encerrou a reunião virtual, cuja transcrição está nesta ata por mim lavrada, e segue assinada por mim e 
todos os demais virtualmente presentes:


