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Escola Municipal Tony Marcos
recebe Centro Cultural Farol
F MÁRCIO CLEBER

O período de férias da
E.M. Tony Marcos de Andrade, no bairro Nove de Março, foi repleto de atividades. A
Escola foi agraciada com a
presença do Projeto Social
Fatos, do Centro Cultural
Farol, de Belo Horizonte. A
vinda do grupo a Barbacena
foi uma parceria com o Governo Municipal.
O grupo, que é composto
por 19 pessoas, que são
secundaristas e universitários,
visitaram os moradores do
bairro para conversar sobre
diversos assuntos ligados ao
dia-a-dia.
Pais e filhos se reuniam na
escola, onde foram desenvolvidos brincadeiras com
desenho; teatro sobre o lixo,
dengue, Pinóquio e o Fantasminha Pluf; recreação; aulas
falando sobre a saúde, meio
ambiente e cidadania; artesanato de pintura, biscuit,
desenho e colagem, dominó,
jogos com biscuit, portaretrato, porta-lápis e caixa de
presente. Também foram
orientadas sobre como escovar adequadamente os dentes.
Para os adolescentes
acima de 15 anos, os trabalhos
envolveram curso de postura
profissional, aulas sobre saúde,
gravidez na adolescência e

sexualidade. No artesanato
aprenderam a fazer aplicação
em camiseta e a confeccionar
bijouterias.
“Gostei muito da palestra
que falava sobre o corpo da
mulher porque pude conhecer
e saber melhor como tudo
funciona e os cuidados que se
deve ter”, declarou, empolgada com as atividades, Juliana
do Nascimento, de 13 anos.
Ana Paula Ventura Caetano,
de 12 anos, considerou a
oportunidade como um incentivo para sua vida porque
aprendeu coisas que deu um
novo sentido para sua caminhada.
As mães também foram
inseridas em aulas sobre cidadania - leis trabalhistas,
trabalho infantil e violência
doméstica -, os cuidados da
casa, as virtudes da convivência e a educação dos filhos.
Na área de saúde receberam
orientação ao que se refere à
hipertensão, obesidade, menopausa e educação sexual dos
filhos. Elas aproveitaram para
aprender pátina, decorar toalhas e caderno de receitas.
A diretora da Escola, Adele
Márcia Costa Paiva, acompanhou todo o trabalho.
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Como
encerramento
dos trabalhos,
o grupo, no final
de cada dia,
apresentava uma
peça teatral que
tinha como objetivo
conscientizar a
todos sobre
diversos assuntos
ligados ao seu
dia-a-dia

Mutirão da Saúde
O Governo Municipal, através do Demasp, promove mais um Mutirão da Saúde. Desta
vez será no bairro Ipanema, na Escola Municipal Sebastião Francisco do Vale. Acontecerá
no próximo domingo, dia 31,das 8h às 17h. Quem participar terá atendimento na área da
saúde, aferir sua pressão arterial, realizar um diagnóstico sobre o câncer bucal, aprender a
escovar melhor os dentes, como cuidar da higiene bucal dos bebês e crianças, saber como
funcionam diversos programas na área da saúde e do social; além de orientações sobre os
mais diferentes assuntos do seu interesse. Várias entidades participam do Mutirão da Saúde,
em parceria com o Governo Municipal.
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Segunda Conferência das Cidades
do Município de Barbacena
No dia 30 de julho, a partir das 8 horas, no auditório do Colégio Estadual
Professor Soares Ferreira, será realizada a 2ª Conferência das Cidades do
Município de Barbacena.

PROGRAMAÇÃO
08:00 - Credenciamento e entrega de material
09:00 - Abertura oficial da Conferência: Dr. Martim Francisco Borges de
Andrada - Prefeito Municipal
09:30 - Aprovação do Regulamento
10:00 - Palestra “Plano Diretor de Desenvolvimento como um Instrumento do
Desenvolvimento Municipal”
- Palestrante: Eduardo Nery - Consultor da Fundação João Pinheiro
12:00 - Intervalo para Almoço
14:00 - Apresentação das Propostas
15:00 - Apresentação dos 36 Delegados
16:00 - Eleição de quatro delegados para a Conferência Estadual
17:00 - Encerramento da Conferência

Ginásio Poliesportivo
do Santo Antônio
Engenheiros do Governo Municipal e da Caixa Econômica Federal (CEF)
estiveram, na última sexta-feira, dia 22, no local onde será construído o
Ginásio Poliesportivo do do bairro Santo Antônio. Recebidos pelo Pe. Eudes
de Carvalho, pároco da Igreja de Santo Antônio, eles fizeram uma análise
técnica e discutiram alguns pontos do projeto, que está em fase de análise
na CEF. O ginásio é um sonho antigo dos moradores do bairro. (Sérgio
Monteiro)
César Carneiro

Os engenheiros José Luiz Marinho e Ricardo Drumond com o padre Eudes de Carvalho no
local onde vai ser construído o ginásio

Reforma Urbana, cidade para todos
Hodiernamente o planejamento das ações e das políticas públicas
com foco nos resultados democraticamente eleitos como prioritários,
vem alcançando consistência, tornando-se uma importante ferramenta
de manuseio popular na constante e interminável busca da melhoria
das condições de vida do nosso povo.
A realização desta Segunda Conferência das Cidades do nosso
Município é mais uma etapa desse importante planejamento de ações e
políticas públicas. Estamos no limiar de nosso Governo, deparamos
com a ansiedade da população e com as constatações inequívocas da
administração em relação à plurais, vultosas e desafiadoras
necessidades de melhorias em nossa cidade a exigirem um pacto decisivo
e forte entre governantes e governados para a superação dos obstáculos
representados pela escassez de recursos públicos, no enfrentamento
das principais demandas sociais.
Adstritos à conceituação moderna da administração pública
centrada no binômio “planejamento e eficácia”, pretendemos que este
Fórum, ilustrado e enriquecido pelo discernimento de seus participantes,
possa contribuir para o estabelecimento das principais metas deste
Município, notadamente nas área de Habitação, Saneamento Básico,
Meio Ambiente, Educação, Telecomunicações, Desenvolvimento
Urbano, Saúde, Transportes, Trânsito e Mobilidade Urbana, dentre
outras que já fazem parte das ações implementadas desde 1º de janeiro
de 2005 e que precisam ser priorizadas e fortalecidas pela participação
popular, pelas parcerias público-privadas e pela cooperação de outros
Municípios, do Estado e da União para construirmos um futuro melhor
e fazermos de Barbacena uma “Cidade para Todos”.

Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal

César Carneiro
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Mais crédito para o trabalhador rural

Atualmente, mais de 1.300 produtores rurais são atendidos pelo Pronaf em Barbacena
Fotos: César Carneiro

F SÉRGIO MONTEIRO

Na última sexta-feira, 22, o Banco
do Brasil lançou, em Barbacena, o
Plano Safra 2005/2006. A iniciativa tem
como parceiros do banco o Governo
Municipal, através da Secretaria de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
o Ceasa/MG, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barbacena, o
Sindicato Rural de Barbacena e a
Escola Agrotécnica Federal de
Barbacena.
O principal objetivo do Plano Safra
é abrir linhas de crédito para o
trabalhador rural, dentro do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). O programa,
que atende aos produtores tanto para
custeio quanto para investimento, teve
um crescimento significativo em Minas
Gerais nos últimos três anos. Em 2002,
o Banco do Brasil disponibilizou R$ 100
milhões para os agricultores mineiros
enquanto que este ano o valor
aumentou em cinco vezes, colocando
o estado em terceiro lugar no número
de adesões e investimentos em todo o
país.
Em Barbacena, os números
também são diferentes dos últimos três
anos. Em 2002, apenas 177
trabalhadores eram atendidos pelas
linhas de crédito do Pronaf, hoje já são
mais de 1.300. “O Pronaf é uma vitória
dos trabalhadores rurais e deve ser
comemorado por todos eles”, destacou
o vice-presidente do Banco do Brasil,
Adésio Lima, que presidiu a solenidade
e discursou sobre o programa e
respondeu a alguns questionamentos
dos produtores. “O crédito não é o único
elo entre os produtores rurais e o
desenvolvimento, mas é importante”,
concluiu, lembrando que os juros são
de 3% ao ano.

15ª Festa de São Cristóvão
No domingo, dia 31, haverá a procissão motorizada saindo, às 15h, do
Santuário de Nossa Senhora da Piedade em direção ao Bairro São Cristóvão, onde haverá a bênção especial
para os veículos e motoristas. Também será realizada a 6ª corrida rústica
com largada às 9h, na Rua Paulo de
Oliveira Costa. As inscrições poderão
ser feitas no local.

Festa de São Sebastião

Adésio Lima, vice-presidente do Banco do
Brasil, respondeu a vários questionamentos
dos produtores rurais sobre o Pronaf

O secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
Richard Rebouças, destacou a
importância dos produtores rurais para
a economia nacional, e ressaltou a
participação do Governo Municipal no
lançamento do Plano. “Projetos como
este visam oferecer melhores
condições para os homens da zona
rural e o Governo Municipal será um
facilitador para o seu bom desenvolvimento”.
Também compuseram a mesa dos
trabalhos o vice-prefeito Jairo Toledo,
representando o prefeito Martim

Andrada; o secretário de Planejamento,
Orçamento e Finanças, José Francisco
Milagres Primo; o gerente do Banco
do Brasil de Barbacena, Rogério
Antônio de Melo; o deputado estadual
Édson Resende; o vice-diretor da
Escola Agrotécnica, José Alexandrino
Filho; o prefeito de Carandaí e
presidente da Amma, Moacir Tostes de
Oliveira; o superintendente regional do
Banco do Brasil, Luiz Carlos Moscard,
o presidente do Sindicato Rural de
Barbacena, Renato Laguardia; a vicepresidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barbacena, Alaíde
Bageto Moraes; o gerente de agronegócio da superintendência estadual
do Banco do Brasil, Maurílio Antunes
Corrêa; o engenheiro agrônomo da
Emater, Carlos Renato Tavares; o gerente da Ceasa em Barbacena,
Alexandre Lopes da Silva. Estiveram
presentes gerentes do Banco do Brasil
de cidades vizinhas, como Juiz de Fora,
Santos Dumont, Mercês, Barroso e
Antônio Carlos.

Começa na próxima sexta-feira,
dia 29 e vai até o dia 7 de agosto a
Festa de São Sebastião, no distrito de
Nossa Senhora das Dores . Todos os
dias celebração às 19h. No domingo
dia 7, missa às 13h e em seguida,
procissão saindo da capela de São
Sebastião. Na quinta, sexta, sábado e
domingo, movimento de barraquinhas. Acontecerá também leilão de
bezerros, porcos, aves e outras prendas.

Governo apóia Bike Cana
Incentivar a prática do esporte é
uma das metas do Governo Municipal. Foi isto que ele fez, por meio da
secretaria de Educação e Esporte e a
de Governo, Coordenação Política e
Gestão Estratégica, ao apoiar a 9º
edição Bike Cana que desce sua
criação tem como ponto de partida
Barbacena e sempre com o mesmo
destino, a cidade de Presidente Bernardes, localizada na Zona da Mata.
O início das atividades foi na Praça
de Santo Antônio. Este ano participaram atletas de Barbacena, Belo
Horizonte, Presidente Bernardes, Conselheiro Lafaiete, Rio de Janeiro,
Brasília, Ubá, Juiz de Fora, São João
del-Rei, Viçosa e Jerusalém.
Amigos e parentes dos participantes acompanham todo o circuito.
Segundo Rachid Silva, um dos organizadores, a maior parte do percurso a
estrada é de terra e são 120km. A Bike
Cana foi realizada nos dias 15 e 16.
(Márcio Cleber)
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Barbacena realiza Conferência Municipal
de Assistência Social
Discussão acerca do Sistema Único de Assistência Social marcou conferência

F SÉRGIO MONTEIRO

O Governo Municipal,
através da Secretaria de Desenvolvimento Social, realizou
na quinta-feira, dia 21, a 5ª
Conferência Municipal de
Assistência Social, em parceria com a Secretaria de Estado
de Desenvolvimento e Esportes, com a Diretoria de Apoio
do Deficiente, com o Conselho
Tutelar e com os conselhos
municipais de Assistência
Social, dos Direitos da Criança
e do Adolescente, do Idoso, de
Promoção da Pessoa com
Deficiência.
A conferência teve como
finalidade propor estratégias
para a implantação da política
de assistência social e elaborar
relatório sobre o tema proposto para ser encaminhado
para a conferência estadual.
Durante a abertura da
conferência, o vice-prefeito de
Barbacena, Jairo Toledo, que
representou o prefeito Martim
Andrada, definiu a assistência
social como uma das maiores
dificuldades encontradas pelos
governantes. “A cultura nacional fundada em bases
coloniais e escravocratas teima em tratar o assunto pela
ótica dos favores e da caridade assistencialista ou
clientelista e este é o grande
desafio da nova política de
assistência social, que tenta de
forma ousada romper essa
barreira cultural”, declarou.

A importância de uma
mentalidade voltada para a
necessidade real de cada um
também foi abordada pelo
secretário de Desenvolvimento
Social, Fernando Maluf que
também é o presidente do
Conselho Municipal de
Assistência Social. “Nós que
lidamos com a área social não
queremos fazer caridade,
queremos fazer Justiça com os
menos afortunados, sabendo
que estamos lidando com o
dinheiro público”, disse ele,
destacando o papel da escola
neste processo. “A escola é a
grande fonte para a diminuição das diferenças sociais.
Ela não é substituta do lar, mas
sua continuação”.
Um grupo de crianças do
oratório Dicino Madre Moran
Mazzarello, emocionou a todos
com uma apresentação
musical. Em seguida, aconteceu a palestra com o tema
Suas - Sistema Único de
Assistência Social - Plano
10: estratégias e metas para
a implementação da Política
Nacional de Assistência
Social (PNAS) proferida pelos
especialistas Geraldo José da
Silva, diretor regional da
Sedese/São João del-Rei e
Belkiss Eriana de Souza,
técnica da Assistência Social,
As propostas aprovadas na
Conferência Municipal serão
levadas à Conferência Estadual através dos delegados
eleitos durante o evento.

Fotos: César Carneiro

Crianças do oratório Dicino Madre
Moran Mazzarello durante
apresentação assistida por
autoridades e integrantes de várias
entidades

Barbacenenses disputam
segunda etapa do Jimi
Barbacena será representada na fase final do Oi Jimi 2005 (Jogos do Interior de Minas
Gerais) nas modalidades natação, voleibol feminino e tae-kwon-do. As equipes de vôlei e
natação garantiram a vaga na fase final após se classificarem na fase regional, disputada
entre 16 e 24 de julho em Conselheiro Lafaiete. Já a disputa do tae-kwon-do acontece
apenas na fase final, que será disputada entre 8 e 18 de outubro, em Lavras.
Os nadadores do Centro de Aprendizagem e Treinamento da Escola A Maré de Natação
e Desportos foram os primeiros a se garantirem na etapa final. A equipe feminina sagrou-se
campeã da etapa regional enquanto a equipe masculina ficou com o terceiro lugar geral, o
que foi suficiente para assegurar a participação na fase final. Já as meninas do voleibol
venceram a etapa regional, superando Juiz de Fora na final por 3 sets a 1. (Sérgio Monteiro)

6

27 de Julho de 2005 - Ano XIII - Nº 249 - 022/2005

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Martim Francisco Borges de Andrada

Departamento Municipal de Meio Ambiente
e Saneamento - DEMASA
O Diretor Geral do DEMASA – Departamento Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, no uso das atribuições de
seu Cargo e de conformidade com o disposto no artigo 86 da Lei nº 3.245/95, RESOLVE autorizar o gozo de férias
regulamentares e férias-prêmio aos servidores abaixo relacionados: 01 – Orlando Fernandes da Silva, matrícula nº
007, ocupante do cargo público de Provimento em Comissão de Chefe de Setor, referente ao período de aquisição
compreendido entre 01.03.02 a 28.02.03 a partir de 02.07.2005; 02 – Sebastião José de Oliveira, matrícula nº 016,
ocupante do cargo público de Operador de Rede, referente ao período de aquisição compreendido entre 02.01.03 a
01.01.04 a partir de 02.07.2005; 03 – Lindolfo Ramos Teodoro Filho, matrícula nº 034, ocupante do cargo público de
Gari, referente ao período de aquisição compreendido entre 16.02.01 a 15.02.02 a partir de 02.07.2005; 04 – Wilson
Paulucci, matrícula nº 035, ocupante do cargo público de Operador de Bombas, referente ao período de aquisição
compreendido entre 01.03.04 a 28.02.05 a partir de 02.07.2005; 05 – João Odécio Vale, matrícula nº 038, ocupante
do cargo público de Operador de Bombas, referente ao período de aquisição compreendido entre 12.04.04 a 11.04.05
a partir de 02.07.2005; 06 – Maria do Carmo Cruz, matrícula nº 058, ocupante do cargo público de Cantineira, referente
ao período de aquisição compreendido entre 16.03.03 a 15.03.04 a partir de 02.07.2005; 07 – Maria José da Silva
Vidigal Pinto, matrícula nº 059, ocupante do cargo público de Chefe de Seção, referente ao período de aquisição
compreendido entre 05.05.03 a 04.05.04 a partir de 02.07.2005; 08 – João Forthi Alves, matrícula nº 060, ocupante
do cargo público de Operador de Bombas, referente ao período de aquisição compreendido entre 23.03.04 a 22.03.05
a partir de 02.07.2005; 09 – Rosana Espírito Santo e Silva Freitas de Oliveira, matrícula nº 064, ocupante do cargo
de Provimento em Comissão de Assistente, referente ao período de aquisição compreendido entre 01.04.04 a
31.03.05 a partir de 02.07.2005; 10 – José Walter Paulo, matrícula nº 070, ocupante do cargo público de Porteiro,
referente ao período de aquisição compreendido entre 03.06.04 a 02.06.05 a partir de 02.07.2005; 11 – Maria de
Fátima Vanini Campos, matrícula nº 079, ocupante do cargo de Provimento em Comissão de Chefe de Setor,
referente ao período de aquisição compreendido entre 01.08.04 a 31.07.05 a partir de 02.07.2005; 12 – Luiza de
Marilacc Mendes Gava, matrícula n.º 084, ocupante do cargo público de Chefe de Seção, referente a período de fériasprêmio por 30 (trinta) dias a partir de 04.07.2005; 13 – Altair José Alves, matrícula nº 103, ocupante do cargo público
de Provimento em Comissão Chefe de Setor, referente ao período de aquisição compreendido entre 04.03.04 a
03.03.05 a partir de 02.07.2005; 14 – Francisco Dorneles da Costa, matrícula n.º 105, ocupante do cargo público
de Chefe de Seção Apostilado, referente a período de férias-prêmio por 30 (trinta) dias a partir de 01.07.2005; 15
– Hélio do Nascimento, matrícula nº 120, ocupante do cargo público de Gari, referente ao período de aquisição
compreendido entre 20.01.03 a 19.01.04 a partir de 02.07.2005; 16 – Carlos Roberto dos Anjos, matrícula nº 125,
ocupante do cargo público de Gari, referente ao período de aquisição compreendido entre 07.04.03 a 06.04.04 a partir
de 02.07.2005; 17 – José Márcio Daniel Pereira, matrícula nº 126, ocupante do cargo público de Gari, referente ao
período de aquisição compreendido entre 15.05.04 a 14.05.05 a partir de 02.07.2005; 18 – Antônio Rosa de Lima,
matrícula n.º 131, ocupante do cargo público de Motorista, referente a período de férias-prêmio por 90 (noventa) dias
a partir de 04.07.2005; 19 – Paulo Sérgio de Oliveira, matrícula nº 148, ocupante do cargo público de Auxiliar de
Administração, referente ao período de aquisição compreendido entre 06.07.04 a 05.07.05 a partir de 02.07.2005;
20 – Caetano do Espírito Santo, matrícula n.º 155, ocupante do cargo público de Auxiliar de Escritório, referente a
período de férias-prêmio por 30 (trinta) dias a partir de 14.06.2005; 21 – Agnaldo Antônio Geraldo, matrícula nº 171,
ocupante do cargo público de Desenhista Copista, referente ao período de aquisição compreendido entre 01.07.99
a 30.06.00 a partir de 02.07.2005; 22 – Terezinha Amaral Dias, matrícula nº 174, ocupante do cargo público de Chefe
de Seção, referente ao período de aquisição compreendido entre 01.07.02 a 30.06.03 a partir de 02.07.2005; 23 –
Raimundo Luiz Carlos, matrícula nº 185, ocupante do cargo público de Operador de Esgoto, referente ao período de
aquisição compreendido entre 08.06.04 a 07.06.05 a partir de 02.07.2005; 24 – Ademir Menucci, matrícula nº 187,
ocupante do cargo público de Bombeiro, referente ao período de aquisição compreendido entre 08.06.04 a 07.06.05
a partir de 02.07.2005; 25 – Wilson de Assis Gomes, matrícula nº 188, ocupante do cargo público de Operador de
Esgoto, referente ao período de aquisição compreendido entre 08.06.04 a 07.06.05 a partir de 02.07.2005; 26 – Milton
Alves Moreira, matrícula nº 190, ocupante do cargo público de Encarregado, referente ao período de aquisição
compreendido entre 08.06.02 a 07.06.03 a partir de 02.07.2005; 27 – Luiz Paulo Moreira da Silva, matrícula nº 200,
ocupante do cargo público de Servente, referente ao período de aquisição compreendido entre 20.05.03 a 19.05.04
a partir de 02.07.2005; 28 – Jorge Raimundo Caetano Vaz, matrícula nº 201, ocupante do cargo público de Porteiro,
referente ao período de aquisição compreendido entre 22.05.04 a 21.05.05 a partir de 02.07.2005; 29 – Flávio Lúcio
de Paula Gonzaga, matrícula nº 203, ocupante do cargo público de Provimento em Comissão de Coordenador de
Departamento, referente ao período de aquisição compreendido entre 19.11.01 a 18.11.02 a partir de 02.07.2005;
30 – Daniel Salgarello, matrícula nº 204, ocupante do cargo público de Provimento em Comissão de Coordenador de
Divisão, referente ao período de aquisição compreendido entre 03.12.03 a 02.12.04 a partir de 02.07.2005; 31 – Walmir
Moreira da Silva, matrícula nº 209, ocupante do cargo público de Auxiliar de Operador de Máquinas, referente ao
período de aquisição compreendido entre 29.06.03 a 28.06.04 a partir de 02.07.2005; 32 – André Eugênio das Chagas,
matrícula nº 215, ocupante do cargo público de Fiscal, referente ao período de aquisição compreendido entre 15.02.04
a 14.02.05 a partir de 02.07.2005; 33 – José Sérgio de Barros, matrícula n.º 216, ocupante do cargo público de
Operador de Esgoto, referente a período de férias-prêmio por 30 (trinta) dias a partir de 04.07.2005; 34 – José Jorge
Ribeiro, matrícula nº 227, ocupante do cargo público de Soldador, referente ao período de aquisição compreendido
entre 07.06.04 a 06.06.05 a partir de 02.07.2005; 35 – Elizabeth Cardoso, matrícula nº 260, ocupante do cargo público
de Trabalhador Braçal, referente ao período de aquisição compreendido entre 01.12.02 a 30.11.03 a partir de
02.07.2005; 36 – Cláudio Augusto Esteves Ribeiro, matrícula nº 276, ocupante do cargo público de Motorista,
referente ao período de aquisição compreendido entre 03.01.04 a 02.01.05 a partir de 02.07.2005; 37 – José Wellington
da Silva, matrícula nº 284, ocupante do cargo público de Provimento em Comissão Chefe de Setor, referente ao
período de aquisição compreendido entre 02.05.04 a 01.05.05 a partir de 02.07.2005; 38 – Wellington Rodrigues da
Silva, matrícula nº 285, ocupante do cargo público de Auxiliar de Laboratório, referente ao período de aquisição
compreendido entre 02.05.03 a 01.05.04 a partir de 02.07.2005; 39 – Reinaldo José Anselmo, matrícula nº 289,
ocupante do cargo público de Auxiliar de Serviços TCP II, referente ao período de aquisição compreendido entre
11.07.04 a 10.07.05 a partir de 02.07.2005; 40 – Josirene de Carvalho Barbosa, matrícula nº 301, ocupante do cargo
público de Auxiliar de Escritório, referente ao período de aquisição compreendido entre 23.01.04 a 22.01.05 a partir
de 02.07.2005; 41 – Waldeny Maria Moreno, matrícula n.º 303, ocupante do cargo público de Advogada, referente
a período de férias-prêmio por 30 (trinta) dias a partir de 01.07.2005; 42 – Nelson do Nascimento, matrícula nº 314,
ocupante do cargo público de Provimento em Comissão Chefe de Setor, referente ao período de aquisição compreendido
entre 01.08.00 a 31.07.01 a partir de 02.07.2005; 43 – Elisângela Tavares Dias Tonussi, matrícula nº 318, ocupante
do cargo público de Provimento em Comissão Chefe de Setor, referente ao período de aquisição compreendido entre
01.04.03 a 31.03.04 a partir de 02.07.2005; 44 – Gil César Pereira de Carvalho, matrícula nº 731, ocupante do cargo
público de Auxiliar de Escritório, referente ao período de aquisição compreendido entre 08.07.03 a 07.07.04 a partir
de 02.07.2005; 45 – Vivian Melo Antunes, matrícula nº 736, ocupante do cargo público de Auxiliar de Escritório,
referente ao período de aquisição compreendido entre 08.07.03 a 07.07.04 a partir de 02.07.2005; 46 – Willian Damázio
dos Santos, matrícula nº 737, ocupante do cargo público de Auxiliar de Escritório, referente ao período de aquisição
compreendido entre 08.07.04 a 07.07.05 a partir de 02.07.2005; 47 – Vicente de Paula Roque, matrícula nº 754,
ocupante do cargo público de Fiscal, referente ao período de aquisição compreendido entre 08.07.04 a 07.07.05 a
partir de 02.07.2005; 48 – Carlos Alberto Mota, matrícula nº 757, ocupante do cargo público de Pedreiro, referente
ao período de aquisição compreendido entre 08.07.04 a 07.07.05 a partir de 02.07.2005; 49 – José Cristiano de
Carvalho Araújo, matrícula nº 762, ocupante do cargo público de Auxiliar de Serviços TCP I, referente ao período
de aquisição compreendido entre 08.07.04 a 07.07.05 a partir de 02.07.2005; 50 – Gilsomar Maria Matos Resende,
matrícula nº 765, ocupante do cargo público de Auxiliar de Serviços TCP II, referente ao período de aquisição
compreendido entre 08.07.04 a 07.07.05 a partir de 02.07.2005; 51 – Marcelo José de Souza, matrícula nº 787,
ocupante do cargo público de Motorista, referente ao período de aquisição compreendido entre 08.07.04 a 07.07.05
a partir de 02.07.2005; 52 – Agnésio Cândido da Silva, matrícula nº 811, ocupante do cargo público de Trabalhador
Braçal, referente ao período de aquisição compreendido entre 08.07.03 a 07.07.04 a partir de 02.07.2005; 53 –
Aparecida Luciana de Lima, matrícula nº 813, ocupante do cargo público de Trabalhador Braçal, referente ao período
de aquisição compreendido entre 08.07.03 a 07.07.04 a partir de 02.07.2005; 54 – Emerson Rodrigo Pimentel,
matrícula nº 851, ocupante do cargo público de Servente, referente ao período de aquisição compreendido entre
08.07.04 a 07.07.05 a partir de 02.07.2005; 55 – Flávio José Moreira, matrícula nº 856, ocupante do cargo público
de Servente, referente ao período de aquisição compreendido entre 08.07.04 a 07.07.05 a partir de 02.07.2005; 56
– Heraldo Francisco de Souza Carmo, matrícula nº 857, ocupante do cargo público de Servente, referente ao período
de aquisição compreendido entre 08.07.03 a 07.07.04 a partir de 02.07.2005; 57 – José Airton de Melo, matrícula
nº 861, ocupante do cargo público de Servente, referente ao período de aquisição compreendido entre 08.07.03 a
07.07.04 a partir de 02.07.2005; 58 – João Paulo Pimentel, matrícula nº 862, ocupante do cargo público de Servente,
referente ao período de aquisição compreendido entre 08.07.03 a 07.07.04 a partir de 02.07.2005; 59 – Edir do

Nascimento, matrícula nº 885, ocupante do cargo público de Trabalhador Braçal, referente ao período de aquisição
compreendido entre 17.07.03 a 16.07.04 a partir de 02.07.2005; 60 – Gilberto de Paula, matrícula nº 901, ocupante
do cargo público de Servente, referente ao período de aquisição compreendido entre 08.07.03 a 07.07.04 a partir de
02.0 7.2005; 61 – Márcio Dias, matrícula nº 912, ocupante do cargo público de Servente, referente ao período de
aquisição compreendido entre 08.07.03 a 07.07.04 a partir de 02.07.2005; 62 – Marcos Ferreira do Nascimento,
matrícula nº 915, ocupante do cargo público de Servente, referente ao período de aquisição compreendido entre
08.07.04 a 07.07.05 a partir de 02.07.2005; 63 – Rozalez José Saraiva, matrícula nº 925, ocupante do cargo público
de Servente, referente ao período de aquisição compreendido entre 08.07.04 a 07.07.05 a partir de 02.07.2005; 64
– Valdinei Aurélio Teixeira, matrícula nº 928, ocupante do cargo público de Servente, referente ao período de aquisição
compreendido entre 08.07.03 a 07.07.04 a partir de 02.07.2005; 65 – Vicente de Oliveira Tostes, matrícula nº 930,
ocupante do cargo público de Servente, referente ao período de aquisição compreendido entre 08.07.03 a 07.07.04
a partir de 02.07.2005; 66 – Washington Pereira de Souza, matrícula nº 934, ocupante do cargo público de Servente,
referente ao período de aquisição compreendido entre 08.07.02 a 07.07.03 a partir de 02.07.2005; 67 – Nadir da Rocha
Justi, matrícula nº 974, ocupante do cargo público de Trabalhador Braçal, referente ao período de aquisição
compreendido entre 01.10.03 a 30.11.04 17.07.03 a 16.07.04 a partir de 02.07.2005; 68 – Elisângela Aparecida
Ferreira, matrícula nº 1024, ocupante do cargo público de Telefonista, referente ao período de aquisição compreendido
entre 17.02.04 a 16.02.05 a partir de 02.07.2005; 69 – Maria de Fátima Campos Augusto, matrícula nº 1087, ocupante
do cargo público de Servente, referente ao período de aquisição compreendido entre 01.09.03 a 31.08.04 a partir de
02.07.2005; 70 – Aparecida Júlia Silveira dos Santos, matrícula nº 1133, ocupante do cargo público de Servente,
referente ao período de aquisição compreendido entre 01.07.04 a 30.06.05 a partir de 02.07.2005; Barbacena, 27
de Junho de 2005. José Carlos de Menezes Pinheiro - Diretor Geral – DEMASA
Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário de Governo, Coordenação Política e Gestão Estratégica
.............................................................................................................................................................................................
Cumprindo o disposto do art. 52 da Lei 2828 o DEMASA publica a movimentação do quadro de Pessoal no mês de
Junho/2005. Admitidos no mês: Elisângela Rafael da Silva Meireles - Cargo: Chefe de Setor de Segurança do
Trabalho. João B. Rodrigues - Cargo: Assistente Executivo de Gabinete. José Antônio Nepomuceno Filho - Cargo:
Chefe de Setor de Varrição e Coleta de Lixo. José Carlos de Menezes Pinheiro - Cargo: Diretor Geral. Maria Aparecida
Rodrigues Machado - Cargo: Coordenadora da Divisão Financeira. Zélio Domingos de Souza - Cargo: Chefe de Setor
de Manutenção de Esgoto e Bueiros. Demitidos: Antônio Nepomuceno da Silveira - Cargo: Bombeiro. Motivo:
Aposentadoria. Geraldo Evangelista de Oliveira - Cargo: Operador de Bombas. Motivo: Aposentadoria. Jonathan Alves
Ferreira - Cargo: Gari Motivo: Inquérito Administrativo. Motivo: A pedido - José Carlos de Menezes Pinheiro - Diretor
Geral – DEMASA
Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário de Governo, Coordenação Política e Gestão Estratégica
.............................................................................................................................................................................................

EXTRATO DE PORTARIA

PORTARIA Nº 029/2005 - “Dispõe sobre planejamento para compras e serviços do DEMASA” O Diretor Geral do
Departamento Municipal de Meio Ambiente e Saneamento - Demasa, no uso das atribuições de seu cargo, em
conformidade com o art. 17, inc. III e art. 22 da Lei Delegada Municipal nº 05 de 28 de fevereiro de 2005, e com
o art. 17 da Lei Municipal 2828/72. RESOLVE: Art. 1º - Instituir Planejamento Trimestral de Compras e Serviços
no DEMASA, para que efetivamente atinjamos a eficiência dos serviços prestados, todos os setores deverão fazer
planejamento pelo período de 03 (três) meses de suas necessidades de compras, serviços para que venham a
observar os ditames da lei de Licitações com antecedência para evitarmos as rotinas de dispensas e seu fracionamento
que é vedado pela Lei 8666/93. Art. 2º - O modelo do planejamento trimestral deverá conter estimativa de preços,
estoque atual e demanda do setor, devendo ser assinado pelo chefe do setor e encaminhado ao Diretor Geral até
o dia 10 do mês antecedente ao trimestre planejado. A falta de observância desses procedimentos responsabilizará
os servidores nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Civis de Barbacena – Lei 3245/95, e Lei 8666/93.
Barbacena, 10 de junho de 2005. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. José Carlos de Menezes
Pinheiro - Diretor Geral – DEMASA
Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário de Governo, Coordenação Política e Gestão Estratégica
.............................................................................................................................................................................................
PORTARIA 030/2005 - José Carlos de Menezes Pinheiro, Diretor Geral do Departamento Municipal de Meio Ambiente
e Saneamento – DEMASA – Barbacena (MG), no uso das atribuições do seu cargo, conforme art. 17, item III, da
Lei nº 2.828/92 de 22/12/92, RESOLVE: DEMITIR o servidor JONANTHAN ALVES FERREIRA, conforme Processo
Administrativo Disciplinar 008/2004, a partir de primeiro de junho de dois mil e cinco. Barbacena, vinte de junho de
dois mil e cinco. José Carlos de Menezes Pinheiro - Diretor Geral – DEMASA
Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário de Governo, Coordenação Política e Gestão Estratégica
.............................................................................................................................................................................................

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
SAÚDE PÚBLICA – DEMASP

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - RESOLUÇÃO Nº 043 DE 11 DE JULHO DE 2005 – ATA Nº 251. O Plenário
do Conselho Municipal de Saúde, em sua 251º Reunião Ordinária, realizada no dia 11 de julho de 2005, no uso de suas
competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei 8.142 de 28/12/1990, pela Lei Municipal 3.695 de 15/02/
2002 e pela Resolução Nacional 333 de 04/11/03 e, Considerando os debates ocorridos no Conselho Municipal de Saúde
em reunião realizada no dia 11/07/2005 conforme lavrado em ata nº 251; RESOLVE: Aprovar a Prestação de Contas
do DEMASP referente ao 4º trimestre de 2004, por análise aritmética, sabendo-se que a verba foi repassada para
o município, mas não sabendo onde ela foi gasta. Barbacena, 12 de julho de 2005. Milton Roman - Presidente do
Conselho Municipal de Saúde. Homologo a Resolução nº 042/05 do Conselho Municipal de Saúde, nos termos do art.1º
§2º da Lei Federal nº 8142 /90 e do art. 12 da lei Municipal nº 3695/02. Luiz Fernando Freesz - Diretor Geral do
DEMASP e Gestor do SUS
Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário de Governo, Coordenação Política e Gestão Estratégica
............................................................................................................................................................................................

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA

Faço saber que a Câmara Municipal de Barbacena aprovou, nos termos do art. 71 e seu Parágrafo Único da
Constituição Municipal e eu, Amarílio Augusto de Andrade, Presidente, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO Nº635/2005
“Suspende a execução de ato normativo municipal declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências.”
Art. 1º. Fica sustada a execução do art. nº. 26 do Ato das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município
de Barbacena, declarado como infringente às Constituições Federal e Estadual.
Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Barbacena, 11 de julho de 2005
Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº 007/04 de autoria Mesa da Câmara)
............................................................................................................................................................................................
DECRETO LEGISLATIVO Nº636/2005
“Dispõe sobre aprovação de Convênio celebrado entre as Obras Passionistas São Paulo da Cruz e o Município de
Barbacena e dá outras providências.”
Art. 1º. Fica aprovado o Convênio celebrado entre as Obras Passionistas São Paulo da Cruz e o Município de
Barbacena.

Art. 2º. O objetivo do referido convênio é a conjugação de esforços entre as partes, na formação sócio-educativa
de menores carentes de ambos os sexos.
Art. 3º. A Prefeitura Municipal de Barbacena prestará contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data limite
para execução do objeto do convênio.
Art. 4º. O convênio de que trata o artigo 1º passa a fazer parte integrante do presente Decreto Legislativo, inclusive
para publicação na íntegra.
Art. 5º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Barbacena, 11 de julho de 2005
Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº 013/05 de autoria Mesa da Câmara)
............................................................................................................................................................................................
DECRETO LEGISLATIVO Nº637/2005
“Dispõe sobre aprovação de Convênio celebrado entre o Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado
de Governo e o Município de Barbacena/MG e dá outras providências.”
Art. 1º. Fica aprovado o Convênio celebrado entre e o Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado
de Governo e o Município de Barbacena.
Art. 2º. O objetivo do referido convênio é a conjugação de esforços entre as partes, visando a autorização da
disposição de servidor público estadual para ocupar cargo de provimento em comissão no Município.
Art. 3º. A Prefeitura Municipal de Barbacena prestará contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data limite
para execução do objeto do convênio.
Art. 4º. O convênio de que trata o artigo 1º. passa a fazer parte integrante do presente Decreto Legislativo, inclusive
para publicação na íntegra.
Art. 5º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Barbacena, 14 de julho de 2005
Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº 011/05 de autoria Mesa da Câmara)
............................................................................................................................................................................................
DECRETO LEGISLATIVO Nº638/2005
“Dispõe sobre aprovação de Convênio celebrado entre a Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte S/A
- BHTRANS e o Município de Barbacena e dá outras providências.”
Art. 1º. Fica aprovado o Convênio celebrado entre a Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte S/A BHTRANS e o Município de Barbacena.
Art. 2º. O objetivo do referido convênio é a mútua cooperação entre as partes, pela autorização de disposição do
empregado Paulo Duarte Gonçalves para ocupar o cargo de provimento em comissão de Superintendente de Trânsito
do Município de Barbacena.
Art. 3º. A Prefeitura Municipal de Barbacena prestará contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data limite
para execução do objeto do convênio.”
Art. 4º. O convênio de que trata o artigo 1º passa a fazer parte integrante do presente Decreto Legislativo, inclusive
para publicação na íntegra.
Art. 5º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Barbacena, 14 de julho de 2005
Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº 012/05 de autoria Mesa da Câmara)
............................................................................................................................................................................................
DECRETO LEGISLATIVO Nº639/2005
“Dispõe sobre aprovação de Convênio celebrado entre a Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino e Extensão da Escola
Agrotécnica Federal de Barbacena Diaulas Abreu - FAPE e o Município de Barbacena e dá outras providências.”
Art. 1º. Fica aprovado o Convênio celebrado entre a Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino e Extensão da Escola
Agrotécnica Federal de Barbacena Diaulas Abreu – FAPE e o Município de Barbacena.
Art. 2º. O objetivo do referido convênio é a conjugação de esforços entre as partes, na promoção e desenvolvimento
do esporte, através do repasse de recursos financeiros para custeio das despesas com coordenação, arbitragem,
premiação e material esportivo com a realização dos jogos Escolares Mineiros, Fase Barbacena.
Art. 3º. A Prefeitura Municipal de Barbacena prestará contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data limite
para execução do objeto do convênio.
Art. 4º. O convênio de que trata o artigo 1º. passa a fazer parte integrante do presente Decreto Legislativo, inclusive
para publicação na íntegra.
Art. 5º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Barbacena, 14 de julho de 2005
Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº 015/05 de autoria Mesa da Câmara)
............................................................................................................................................................................................
DECRETO LEGISLATIVO Nº 640/2005
“Dispõe sobre aprovação de Convênio celebrado entre a Associação São Miguel Arcanjo e o Município de Barbacena
e dá outras providências.”
Art. 1º. Fica aprovado o Convênio celebrado entre a Associação São Miguel Arcanjo e o Município de Barbacena.
Art. 2º. O objetivo do referido convênio é a conjugação de esforços entre as partes, na formação sócio-educativa
de menores carentes dos bairros João Paulo II, Nove de Março e Santa Maria, através do custeio das despesas com
transporte escolar de alunos do ensino fundamental matriculados na Escola São Miguel Arcanjo, localizada no
Município de Barbacena.
Art. 3º. A Prefeitura Municipal de Barbacena prestará contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data limite
para execução do objeto do convênio.
Art. 4º. O convênio de que trata o artigo 1º. passa a fazer parte integrante do presente Decreto Legislativo, inclusive
para publicação na íntegra.
Art. 5º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Barbacena, 14 de julho de 2005
Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº 016/05 de autoria Mesa da Câmara)
............................................................................................................................................................................................

ATAS 2004

RESUMO DA ATA Nº 114/2004
035ª-Sessão Extraordinária-10/12/2004-Segundo Período - Quarto Ano da Legislatura
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade
1º Secretário: Vereador Eduardo José Lima Sad
Vereadores presentes: conforme registro em livro próprio.
1- PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE
HORÁRIO: 15:02h.
I - Leitura e Discussão da Ata: Não houve leitura de ata.
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA
HORÁRIO: 15:04H
a) REGIME DE URGÊNCIA – SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1) Projeto de Lei nº 064/04 – Abre Crédito Especial ao Orçamento Vigente e dá outras providências – Autoria do
Executivo - aprovado
b) REGIME DE URGÊNCIA – PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
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1) Projeto de Lei nº 063/04 – Impõe ao executivo Municipal a aplicação do valor apurado em processo licitatório
instaurado para a contratação de instituição financeira para prestação de serviços gratuita de pagamento com
exclusividade da folha dos servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas da Administração Direta e
Indireta, bem como a cessão de uso de espaços públicos, à titulo precatório – aprovado.
c) PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL
1) Projeto de Emenda Constitucional nº 003/04 - Institui a Advocacia-Geral do Município e dá outras providências
– Autoria: Vários Vereadores- aprovado.
d) PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE RESOLUÇÃO
1) Projeto de Resolução 008/03 – Delega ao Executivo Municipal, através do Prefeito do Município, poder e
competência para editar regras jurídicas novas, nos casos e condições que define – Autoria da Mesa da Câmara
- aprovado.
e) REGIME DE URGÊNCIA – PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1) Projeto de Lei nº 065/04 – Abre Crédito Suplementar ao Orçamento Vigente do Departamento Municipal de Saúde
Pública – DEMASP e dá outras providências – Autoria do Executivo - aprovado
2) Projeto de Lei nº 066/04 – Altera disposições da Lei nº 3246, de 13 de dezembro de 1995, Código Tributário Municipal,
com relação ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN e dá outras providências – Autoria do
Executivo - Vistas ao vereador Odair Ferreira.
3) Projeto de Lei nº 060/04 – Altera redação do art. 2º, da lei nº 3812, de 02 de julho de 2204 e dá outras providências
– Autoria do Executivo – Vistas ao vereador Odair Ferreira.
4) Projeto de Lei nº 061/04 – Autoriza permuta de área de propriedade do Município – Autoria do Executivo – Vistas
ao vereador Odair Ferreira.
f) REGIME DE URGÊNCIA – PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1) Projeto de Decreto Legislativo nº 024/04 – Aprova Ata da 76ª reunião da Comissão do Plano Diretor e dá outras
providências – Autoria da Mesa da Câmara - Anexo Relatório da Secretaria de Obras. Rejeitado. Voto favorável
do vereador José Gabriel.
2) Projeto de Decreto Legislativo nº 025/04 – Aprova Ata da 77ª reunião da Comissão do Plano Diretor e dá outras
providências – Autoria da Mesa da Câmara - Anexo Relatório da Secretaria de Obras- Rejeitado. Voto favorável
do vereador José Gabriel.
3) Projeto de Decreto Legislativo. nº 026/04 – Aprova Ata da 78ª reunião da Comissão do Plano Diretor e dá outras
providências – Autoria da Mesa da Câmara - PRAZO VENCIDO EM 11.11.04 – Anexo Relatório da Secretaria de
Obras – Vistas ao vereador Jonas Orempüller. Por encontrar-se o projeto com prazo vencido o presidente, com base
no regimento interno, declarou encerrada a sessão às quinze horas e quinze minutos. Eu, Horácio Antonio Amorim
Barbosa, redator de atas em exercício, lavro a presente ata que será assinada pelo presidente e secretário. Vereador
Amarílio Augusto de Andrade - Presidente - Vereador Eduardo José Lima Sad - Secretário
.........................................................................................................
RESUMO DA ATA Nº 115/2004
036ª Sessão Extraordinária – 11.12.2004 - 2º Período - 4º Ano da Legislatura
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Secretário: Vereador Eduardo Sad
Vereadores: Todos presentes:
Vereador com licença médica: Paulo Siloé de Carvalho
PRIMEIRA PARTE EXPEDIENTE – HORÁRIO: 09:31 hrs
- Não há atas nem correspondências
SEGUNDA PARTE –ORDEM DO DIA 09:33 h
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE PROJETOS
REGIME DE URGÊNCIA – REDAÇÃO FINAL
Proj. Lei nº 064/04 – Abre crédito especial ao orçamento vigente e dá outras providências – Aut. Executivo - PRAZO
VENCE EM 18.03.05 - APROVADO POR UNANIMIDADE.
REGIME DE URGÊNCIA – SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Proj. Lei nº 063/04 – Impõe ao Executivo Municipal a aplicação do valor apurado em processo licitatório instaurado
para a contratação de instituição financeira para prestação de serviços gratuitos de pagamento com exclusividade
da folha de servidores públicos municipais, ativos, inativos e pensionistas da administração direta e indireta bem como,
a cessão de uso de espaços públicos a título precatório – Aut.Executivo - PRAZO VENCE EM 09.03.05– Votar
Emendas de fls. 17 de autoria dos Vers. José Higino e Eduardo Sad.
Colocada em votação a emenda de fls. 17 a mesma foi aprovada por unanimidade. A seguir, o Sr. Presidente colocou
em Segunda Discussão e Votação, o Projeto de Lei nº. 063/04, já com a emenda de fls. 017, incluída. Tendo sido
o mesmo aprovado por unanimidade. O Ver. Márcio de Souza solicitou à Casa, a aprovação, em redação final, do
presente projeto de lei. Colocado o presente requerimento em votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade pelo
Plenário. Tendo em vista a aprovação do Requerimento de autoria do Ver. Márcio de Souza foi colocada em Discussão
a Redação Final, do Projeto de Lei nº. 063/04, já com a emenda de fls. 017, incluída. Tendo sido o mesmo aprovado
por unanimidade. O Ver. Paulo Araújo agradeceu a todos os vereadores pelo esforço concentrado numa manhã de
sábado, na aprovação da presente matéria, que resgata a vida funcional dos servidores públicos.
Proj. Lei nº 065/04 – Abre crédito suplementar ao orçamento vigente ao Departamento Municipal de Saúde Pública
– DEMASP e dá outras providências – Aut. Executivo PRAZO VENCE EM 18.03.05 – Votar emenda de fls. 101
de autoria do Ver. Paulo Moreira.
Colocada em discussão e votação a emenda de fls. 101 foi a mesma aprovada por unanimidade. A seguir, foi colocado
em discussão e votação o Projeto de Lei nº. 065/04 já com a emenda aprovada incluída. Tendo sido aprovado por
unanimidade. O Ver. João Bosco solicitou a aprovação da presente matéria também em redação final. Tendo sido
o Requerimento aprovado pelo Plenário foi colocada em discussão a redação final do Projeto de Lei nº. 065/04 já com
a emenda aprovada incluída sendo o mesmo aprovado.
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJ. EMENDA CONSTITUCIONAL
Proj. Emenda Constitucional nº. 003/04 – Institui a advocacia geral do município e dá outras providências – Aut. Vários
Vereadores. Votar Emendas de fls. 009 de autoria do Ver. Martim Andrada. Colocada em discussão a emenda de
fls. 009 de autoria do vereador Martim Andrada foi a mesma aprovada por unanimidade. O Ver. Eduardo Sad solicitou
a aprovação da presente matéria também em redação final. Tendo sido o Requerimento aprovado por unanimidade
pelo Plenário foi colocada em discussão e votação a redação final do Projeto de Emenda Constitucional nº. 003/04,
tendo sido o mesmo aprovado por unanimidade. Colocado em votação o Projeto de Emenda Constitucional nº. 003
em Redação Final já com a emenda de fls. 009 incluída foi o mesmo aprovado por unanimidade.
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJ. DE RESOLUÇÃO
Proj. Res nº 008/03 – Delega ao Executivo Municipal, através do Prefeito do Município, poder e competência para
editar regras jurídicas novas nos casos e condições que define – Aut. Mesa da Câmara. Votar Emenda de fls. 008
e 009, de autoria do Ver. Paulo Moreira; 010 e 012, de autoria dos Vers. José Higino e Paulo Araújo; 018, de autoria
do Ver. José Gabriel e 019, de autoria do Ver. Luiz Lúcio. Como autor das emendas de fls. 008 e 009 o Ver. Paulo
Moreira solicitou a retirada das mesmas, o que foi deferido pelo Presidente. Colocada em discussão a emenda de
fls. 010 de autoria dos Vers. José Higino e Paulo Araújo. Solicitou a palavra o Ver. Paulo Araújo que disse ter procurado
o Prefeito eleito Martim Andrada, juntamente com o Ver. Márcio de Souza que também é servidor do município sobre
a aprovação da presente matéria, e se posicionaram sobre a posição do Executivo em assegurar os direitos dos
servidores e, segundo o vereador Martim Andrada – prefeito eleito, ele irá começar o mandato em sintonia com todos
os segmentos da sociedade, principalmente com os servidores, mantendo todos os direitos dos mesmos, razão pela
qual estava solicitando ao Presidente a retirada da emenda de fls. 010, deixando apenas em discussão e votação
a emenda de fls. 012 a qual assegurava os direitos acima mencionados. Tendo em vista o “De Acordo” do Ver. José
Higino, também autor da referida emenda, o Sr. Presidente deferiu o pedido do Ver. Paulo Araújo, retirando a emenda
de fls. 010 e colocando em discussão e votação a emenda de fls. 012. A seguir, foi concedida a palavra ao Ver. Márcio
de Souza, que ratificando as palavras do Ver. Paulo Araújo, estava de acordo com a presente matéria e que esta
emenda apenas manteria os direitos dos servidores. A seguir, foi colocada em votação a presente emenda, tendo
sido a mesma aprovada por unanimidade. Colocada em discussão e votação a emenda de fls. 018 de autoria do Ver.
José Gabriel foi a mesma rejeitada por unanimidade. Colocada em discussão e votação a emenda de fls. 019 de autoria
do Ver. Luiz Lúcio de Almeida foi a mesma aprovada por unanimidade. Colocado em Segunda discussão e votação
o Projeto de Resolução nº. 008/03 já com as emendas aprovadas, incluídas, foi o mesmo aprovado por unanimidade.
O Ver. Odair solicitou a aprovação da presente matéria também em redação final. Tendo sido aprovado esse
Requerimento pelo Plenário da Câmara, o Sr. Presidente colocou em Discussão a Redação Final do Projeto de
Resolução nº. 008/03 já as com as emendas aprovadas incluídas, tendo sido o mesmo aprovado por unanimidade
em redação final. Solicitou a palavra o Ver. Martim Andrada, como Líder da Maioria que agradeceu aos edis
companheiros pela aprovação de matéria tão relevante e importante, que irá engrandecer o município através de uma
reforma que visa adequar a administração ao modelo atual de gestão já implantado em quase todo o Brasil e que possa
atender as necessidades de todos os cidadãos barbacenenses. Disse que a Comissão de Transição já está levantando
dados sobre um déficit aproximado no valor de 10 milhões de reais, na Prefeitura, além de um déficit no DEMASP
em torno de 5 milhões, razão pela qual, a administração que se inicia no dia 1º. de janeiro de 2005 terá que fazer
algumas reformas na tentativa de corrigir a situação deixada pelo atual governo e equilibrar as finanças do município
de Barbacena partindo para o crescimento da cidade. Agradeceu a confiança nele depositada e prometeu um grande
resultado ao final dos quatro anos de sua administração. O Sr. Presidente, em nome de todos os vereadores,
agradeceu ao Prefeito eleito Martim Andrada e disse que o Legislativo fez sua parte ao aprovar esta matéria, dando
a ele os instrumentos necessários para começar uma administração com tranqüilidade.
REGIME DE URGÊNCIA – PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJ. DE LEI
Proj. Lei nº 066/04 – Altera disposição da Lei 3246, de 13.12.95 – Código Tributário Municipal com relação ao imposto
sobre serviço de qualquer natureza - ISSQN e dá outras providências – Aut. Executivo PRAZO VENCE EM 18.03.05
– Vista ao Ver. Luiz Lúcio.
Proj. Lei nº 060/04 – Altera redação do art. 2º. da lei 3812, de 02.07.04 e dá outras providências – Aut. Executivo
PRAZO VENCE EM 02.03.05
Solicitou a palavra o Ver. Paulo Araújo ratificando suas palavras anteriores sobre a necessidade de se lutar pelo
crescimento de nossa cidade e parabenizou, mais uma vez, o Prefeito eleito, Martim Andrada e agradeceu a todos
que confiaram em seu mandato, pela expressiva votação que obteve, apesar de não ter conseguido êxito em se eleger
como vereador, mas se considerava um vencedor ao saber que tantas pessoas nele confiaram e o apoiaram, tendo
certeza que a democracia estabelece a derrota e a vitória, e o bom democrata tem que estar preparado para as duas
situações. Aproveitando a oportunidade para se despedir oficialmente da Tribuna da Câmara, agradeceu a todos, pelos
doze anos que cumpriu o seu mandato, o que lhe dá a certeza do dever cumprido. Estimou um mandato profícuo
aos Doutores Martim Andrada e Jairo Toledo, Prefeito e Vice-Prefeitos eleitos, respectivamente, bem como, a todos
os vereadores eleitos para 2005/2008. Colocado em discussão e votação o Projeto de Lei nº. 060/04 foi concedida
vista ao Ver. Paulo Moreira.
Proj. Lei nº 061/04 – Autoriza permuta de área de propriedade do município – Aut. Executivo PRAZO VENCE EM
25.02.05. Vista ao Ver. Luiz Lúcio.
REGIME DE URGÊNCIA – PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJ. DE DEC. LEGISLATIVO
Proj. Decreto Legislativo nº 026/04 – Aprova ata da 78ª. Comissão do Plano Diretor e dá outras providências – Aut.
Executivo PRAZO VENCIDO EM 11.11.04. Anexo Relatório da Secretaria de Obras. Vista ao Ver. Paulo Araújo.

Estando o projeto com prazo vencido, cumprindo o que determina o Regimento Interno, o Sr. Presidente determinou
o encerramento da presente sessão. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão às 10:43 horas. Eu, Hipólita
Maria Lara Miranda Barbosa Silva, redatora de atas em exercício, lavro a presente, que após lida e aprovada, será
devidamente assinada pelos Senhores Presidente e Secretário. Presidente – Ver. Amarílio Andrade - Secretário –
Ver. Eduardo Sad.
............................................................................................................................................................................................
RESUMO DA ATA Nº 118/2004
078ª-Sessão Ordinária-14/12/2004-Segundo Período - Quarto Ano da Legislatura
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade
1º Secretário: Vereador Eduardo José Lima Sad
Vereadores presentes: conforme registro em livro próprio.
Às dezenove horas e vinte e nove minutos o presidente em exercício, vereador José Higino, solicitou que fosse feita
a chamada e verificou a ausência de quorum necessário para a abertura da reunião e nos termos do artigo terceiro
do regimento interno declarou o recesso do segundo período ordinário do ano de dois mil e quatro . Eu, Horácio Antonio
Amorim Barbosa, redator de atas em exercício, lavro a presente que após lida e aprovada será assinada pelo
Presidente e Secretário. Vereador Amarílio Augusto de Andrade - Presidente - Vereador Eduardo José Lima Sad
- Secretário
............................................................................................................................................................................................

ATAS 2005

RESUMO DA ATA Nº003 /2005
001ª-Sessão Extraordinária- 11/01/2005- Primeiro Ano da Legislatura
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade
1º Secretário: Johnson de Oliveira Marçal
Vereadores presentes: conforme registro em livro próprio.
1- PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE
HORÁRIO: 18:17h
I - Leitura e Discussão da Ata: Atas n° 001/2005 ; 002/2005 - Aprovadas
II – Leitura de correspondências e comunicações: - Declaração de bens do Senhor Célio Copatti Mazzoni
-Balancete do Demae referente a novembro de 2004 .
- Ofício do Prefeito Municipal solicitando indicação de vereador para o conselho do Codema. O vereador Flavio Maluf
informou a indicação do vereador Tião Batateiro que foi colocada em votação e aprovada por unanimidade.
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA
HORÁRIO: 18:55h
a) DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
1) Projeto de Decreto Legislativo nº 029/03 – Concede Título de Cidadão Honorário de Barbacena ao Sr. Aristóteles
Drumond e dá outras providências – Autoria do Ver. José Higino Ferreira. Por ser matéria deliberada por escrutínio
secreto o secretário efetuou a chamada dos vereadores que depositaram seus votos na urna. Apurada a votação
o projeto foi aprovado por unanimidade.
b) PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETOS DE LEI
1) Projeto de Lei nº 015/04 – Estabelece normas ambientais e de ocupação do solo, para implantação de postos
revendedores no Município de Barbacena e dá outras providências – Autoria da Mesa da Câmara – retirado de pauta
por solicitação do prefeito municipal.
2) Projeto de Lei nº 041/04 – Dispõe sobre a implantação de terapia naturais no Município de Barbacena – Autoria
do Ver. Flávio Barbosa- retirado de pauta devido à ausência do autor no momento da votação.
c) PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO
1) Projeto de Decreto Legislativo nº 005/01 – Revoga o Decreto Municipal nº 4640, de 14 de fevereiro de 2001 e
dá outras providências – Autoria do Ver. José Higino . O autor disse que a matéria refere-se à anulação do aumento
desproporcional no preço da tarifa de água ocorrido em março de 2001, tendo o projeto perdido o objetivo e solicitou
que a matéria fosse arquivada, tendo o seu pedido deferido pelo presidente.
2) Projeto de Decreto Legislativo nº 015/02 – Dispõe sobre aprovação de convênio celebrado entre o Município de
Barbacena e o Sistema Municipal de previdência e Assistência ao Servidor e dá outras providências – Autoria da Mesa
da Câmara. O vereador José Higino disse: que todos os projetos de decretos legislativos constantes da pauta referemse a convênios “ad referendum” da Câmara, com emendas para serem discutidas em segunda votação; que pediria
vistas de todos os decretos e os levaria ao prefeito para que o mesmo analise a necessidade de manutenção dos
mesmos, pois são de teor totalmente administrativo; que muitos convênios perderam a validade e outros podem ser
aprovados para referendar atos do ex-prefeito; solicitou ao presidente que analisasse o regimento e nomeasse
comissões para que dessem pareceres às emendas. O Vereador Pedro do Vale disse: que os convênios foram
cumpridos e as contas analisadas pelo tribunal de contas; que a população quer uma Câmara mostrando trabalho,
e solicitou ao vereador José Higino que retirasse os pedidos de vistas para que pudessem limpar a pauta. O vereador
José Higino disse que não é possível votar os convênios de qualquer maneira porque a Câmara com onze vereadores
será intensamente fiscalizada. Citou parte do convênio que referia-se a listagem mas não a anexava, listagem esta
solicitada pelo então vereador Martim Andrada,com pedido indeferido pelo vereador da época Jonas Orempüller, que
então era aliado do prefeito Célio Mazzoni; afirmou que o convênio dizia respeito a situação do ano de dois mil e
dois que precisa ser verificada seu cumprimento e portanto manteria o pedido de vistas. O vereador João Bosco
disse que não concordava com o pedido de vistas coletivas em todos os projetos o que abriria precedente que poderia
prejudicar o andamento dos trabalhos no futuro. O vereador Pedro do Vale, em aparte, declarou que existem projetos
do ano de dois mil e dois que não foram votados pela legislatura anterior e seu intuito é limpar a pauta, mostrando
à população que a Câmara quer trabalhar. O vereador João Bosco disse que não é necessário limpar a pauta para
mostrar trabalho, pois se não votaram em dois anos não se pode agora votar apressadamente; que quem deveria
pedir vistas seriam os vereadores novos que não conhecem o assunto. O vereador José Higino referindo-se a convênio
entre a Prefeitura e o Coral Araújo disse que se o município não cumpriu o que determina o decreto é necessário
responsabilizar o ex-prefeito municipal; citou o S.O.S que teve creches fechadas por falta de repasses municipais
e o programa bolsa-família que em março tinha duzentas e vinte e três famílias e com sua intervenção, em dezembro,
estava com seis mil quatrocentos e setenta e sete famílias beneficiadas. Solicitou ao presidente que retirasse os
projetos de pauta até a próxima reunião e, mediante carga, lhe entregasse os projetos para que os levasse ao
Executivo, para saber da conveniência ou não da aprovação, e também informar-se sobre a execução dos mesmos.
O vereador João Bosco concordou com a proposta do vereador José Higino e disse que muitas entidades estão
reclamando porque não receberam verba do município. O vereador Johnson disse que , em nome dos novatos,
concordava com o vereador João Bosco e com o vereador Pedro do Vale quando este diz que a Casa precisa andar,
pois a Câmara é o combustível do executivo e se por desconhecimento ou questões de tempo ficarem protelando,
sendo os vereadores pagos pelo povo, é necessário conhecer os projetos dar andamento o mais rápido possível,
pois é o dever de todos fazê-lo com sabedoria, dignidade e a benção de Deus; solicitou aos vereadores que voltem
ao assunto com conhecimento e se possível tendo lido os decretos. O presidente deferiu o requerimento o do vereador
José Higino e retirou de pauta todos os projetos de decreto legislativo e emendas constitucionais. O vereador José
Higino disse que sua intenção não é obstruir, mas fazer uma votação correta, pois muitos convênios sequer foram
cumpridos pela prefeitura municipal. O presidente disse que devido a muitos vereadores desconhecerem as matérias
retiraria de pauta os projetos de resolução 016/97; 005/99 e 011/03 para que os vereadores e seus assessores tomem
conhecimento; em seguida convocou a todos para reunião no dia seguinte às dezoito horas. Nada mais havendo a
tratar foi encerrada a sessão ás dezenove horas e quarenta e sete minutos. minutos. Eu, Horácio Antonio Amorim
Barbosa, redator de atas em exercício, lavro a presente que após lida e aprovada será assinada pelo Presidente e
Secretário. Vereador Amarílio Augusto de Andrade – Presidente. Vereador Johnson de Oliveira Marçal - Secretário
............................................................................................................................................................................................
RESUMO DA ATA Nº005/2005
003ª-Sessão Extraordinária-13/01/2005- Primeiro Ano da Legislatura
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade
1º Secretário: Johnson de Oliveira Marçal
Vereadores presentes: conforme registro em livro próprio.
1- PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE
HORÁRIO: 18:22h.
I - Leitura e Discussão da Ata: Atas n° 118/2004 e 003/05 – aprovadas.
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA
HORÁRIO: 18:26 h
a) PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE RESOLUÇÃO
1)Projeto de Resolução Nº 005/99 - Autoriza o Presidente da Câmara, ouvida a Mesa a contratar advogados
especializados e indicados pelos vereadores, em defesa de processos oriundos do exercício do Vereador ou da Mesa
da Câmara, e que já não exerçam tais funções e dá outras providências. Autoria do Vereador José Higino. O vereador
Flávio Maluf disse: que apesar das explicações do vereador José Higino considerou precoce a aprovação da matéria
e após pedir vistas procurou ex–vereadores que disseram que após deixarem o mandato é possível ter dissabores
com o tribunal de contas; que seria interessante que outros vereadores pedissem vistas e principalmente que
vereadores mais antigos se posicionassem. Vistas ao vereador João Filardi.
2)Projeto de Resolução nº 004/02 – Altera disposições da Resolução nº 266, de 14 de dezembro de 1994, cria comissão
permanente e dá outras providências – Autoria do Ver. José Higino. Vistas ao vereador João da Semente.
3)Projeto de Resolução. nº 011/03 – Revoga a Resolução nº 287, de 05 de fevereiro de 2002 e dá outras providências
– Autoria da Mesa da Câmara (anexo parecer do grupo SIM)- O vereador João Bosco disse: que o projeto ao revogar
a resolução impede os vereadores de terem acesso a empréstimos junto à Caixa Econômica Federal, usando o
desconto em folha de pagamento. O vereador José Higino disse que apenas na Caixa é possível empréstimo com
juros de dois por cento ao mês concordando com a manifestação do vereador João Bosco. Vistas ao vereador Flávio
Maluf . O secretario realizou a chamada final e o presidente declarou encerrada a sessão às dezoito horas e quarenta
e dois minutos. Eu, Horácio Antonio Amorim Barbosa, redator de atas em exercício, lavro a presente que após lida
e aprovada será assinada pelo Presidente e Secretário. Vereador Amarílio Augusto de Andrade – Presidente Vereador
Johnson de Oliveira Marçal - Secretário
............................................................................................................................................................................................
RESUMO DA ATA Nº007/2005
005ª-Sessão Extraordinária-15/11/2005 - Primeiro Ano da Legislatura
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade
1º Secretário: Johnson de Oliveira Marçal
Vereadores presentes: conforme registro em livro próprio.
1- PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE
HORÁRIO: 09:12h.
I - Leitura e Discussão da Ata: ata n° 005/2003- aprovada
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA
HORÁRIO: 09: 16h.

O vereador Flávio Maluf encaminhou ofício indicando o vereador João Bosco de Abreu como líder da maioria. O
vereador João Bosco agradeceu a indicação e convidou o vereador Flávio Maluf para a vice liderança da maioria..
a) PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE RESOLUÇÃO
1)Projeto de Resolução Nº 005/99 - Autoriza o Presidente da Câmara, ouvida a Mesa a contratar advogados
especializados e indicados pelos vereadores, em defesa de processos oriundos do exercício do Vereador ou da Mesa
da Câmara, e que já não exerçam tais funções e dá outras providências. Autora do Ver. José Higino . Vistas ao
vereador Tião Batateiro.
2)Projeto de Resolução nº 004/02 – Altera disposições da Resolução nº 266, de 14 de dezembro de 1994, cria
comissão permanente e dá outras providências – Autoria do Vereador José Higino. Vistas ao vereador Flávio Maluf.
3)Projeto de Resolução nº 011/03 – Revoga a Resolução nº 287, de 05 de fevereiro de 2002 e dá outras providências
– Autoria Mesa da Câmara (anexo parecer do grupo SIM) – vistas ao vereador João Bosco de Abreu.
O vereador Flávio Maluf falou da necessidade da evolução e de usufruir dos benefícios da tecnologia e sugeriu que
os projetos fossem encaminhados ao vereadores por e-mail, o que daria agilidade aos trabalhos, evitando desnecessários
pedidos de vistas. O vereador Pedro do Vale disse que a população deveria ter acesso aos trabalhos do legislativo
e que a idéia era de muita relevância. O vereador Flávio Maluf disse que a população às vezes julga os vereadores,
sem nunca ter acompanhado o trabalho individual ou coletivo do legislativo, mas a partir do momento em que a
população tiver acesso, podendo acompanhar e saber quem votou contra ou a favor de determinada matéria poderá
fazer melhor julgamento. O vereador José Higino disse: que o vereador Flávio Maluf deveria elaborar uma resolução
sobre o assunto; que o número de pessoas com acesso a computador ainda é pequeno. O vereador Pedro do Vale
disse que concordava com o vereador José Higino e sugeriu que a pauta e os projetos em tramitação fossem
divulgados pelo rádio em horários de maior audiência. O vereador João Bosco disse que a dificuldade de atender às
demandas deixa o vereador sem tempo, mas acha que é um avanço o uso de meios eletrônicos; sugeriu a criação
de uma assessoria de imprensa que divulgasse os trabalhos do legislativo e informasse à população através de
boletim. O vereador José Higino disse que já existe uma autorização permitindo a divulgação semanal dos trabalhos
do legislativo, o que já foi feito, não tendo funcionado porque tratava-se de uma leitura da relação dos projetos e ficou
feito a “Hora do Brasil”, então a população acabava desligando o rádio; sugeriu que as matérias fossem transformadas
em notícia para que tivessem maior funcionabilidade, sendo divulgadas em horários de maior. O vereador Flávio Maluf
disse que o boletim informativo é válido e poderia, talvez bimestralmente divulgar matérias de maneira sintética o que
seria compreendido pela população, mas não se pode esquecer dos muito barbacenenses que moram fora e poderão
acompanhar os trabalhos via internet além de uma parcela de moradores que têm acesso; alertou para a necessidade
da transparência e modificação do funcionamento da câmara para que daqui a quatro anos não ocorra uma grande
exclusão dos atuais vereadores pela população; concordou com a sugestão da existência do assessor de imprensa
dizendo que este além desta função deveria ser um recolhedor de idéias, pois são muitas as propostas da população
que não chegam ao conhecimento dos vereadores. O vereador João da Semente disse ser necessário seguir os bons
exemplos e ajudar os que estão precisando. O vereador Tião Batateiro concordou com as palavras do vereador Pedro
do Vale e lembrou a ampla divulgação dos governos federal e estadual através da TV Senado e TV Câmara e sugeriu
que os conteúdos das matérias fossem divulgados antes ou depois do programa do Padre Marcelo; continuando o
vereador disse que para uma cidade que passou quatro anos praticamente desgovernada o prefeito Martim Andrada
com o início da operação tapa-buracos e o pagamento de salários, começa com o pé direito, mostrando a que veio.
O vereador Pastor Johnson disse que as idéias do informativo e da divulgação via internet eram boas, mas envolve
gastos com servidores especializados; sobre a questão do rádio disse que deveriam ser tomados cuidados para não
criarem uma segunda “Hora do Brasil”, uma “Hora de Barbacena” no rádio, devendo o material apresentado ser
preparado por pessoa especializada para não afugentar ou irritar o ouvinte. O vereador João Bosco disse que ficou
clara a vontade de todos em mostrar os trabalhos realizados, e seja qual forem as maneiras de divulgá-los, estas
serão gradativas, não devem ser maçantes e cuidadas por profissional especializado. O vereador Tião Batateiro citou
o programa de José Antonio Lopes que é um dos mais ouvidos na cidade e disse que se algo deste tipo for criado
poderá integrar a comunidade aos trabalhos do legislativo, pois quando alguém ouvir poderá saber o que está
acontecendo e se algo do interesse de sua comunidade está sendo discutido. O presidente disse que a Câmara possui
página própria na internet, e também através da Interlegis; solicitou ao vereador Maluf que procurasse o assessor
jurídico para se informar sobre a necessidade de mudanças no regimento interno; disse que para as mudanças a
câmara precisa ter condições de fazê-las. O vereador João da Semente disse que o ciúme é o que pode derrubar
a Casa; que onde está a maioria está Deus, se a maioria não está satisfeita é necessário mudar, e a união de todos
fará muito bem à cidade . O presidente disse que a Mesa irá inteirar-se dos pleitos executando tudo o que puder
ser feito. O secretário efetuou a chamada final. O presidente encerrou a sessão às dez horas e sete minutos. Eu,
Horácio Antonio Amorim Barbosa, redator de atas em exercício, lavro a presente que após lida e aprovada será
assinada pelos Presidente e Secretário. Vereador Amarílio Augusto de Andrade – Presidente. Vereador Johnson de
Oliveira Marçal - Secretário
............................................................................................................................................................................................
RESUMO DA ATA Nº009 /2005
007ª-Sessão Extraordinária-17/11/2005 - Primeiro Ano da Legislatura
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade
1º Secretário: Johnson Oliveira Marçal
Vereadores presentes: conforme registro em livro próprio.
1- PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE
HORÁRIO: 18:35h.
I - Leitura e discussão de atas: atas n°092/2003 e 007/2005- aprovadas
II- Leitura de correspondências e comunicações: edital de convocação 01/05 da Câmara Municipal de Barbacena.
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA
HORÁRIO: 18:43h.
a) PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE RESOLUÇÃO
1)Projeto de Resolução Nº 005/99 - Autoriza o Presidente da Câmara, ouvida a Mesa a contratar advogados
especializados e indicados pelos vereadores, em defesa de processos oriundos do exercício do Vereador ou da Mesa
da Câmara, e que já não exerçam tais funções e dá outras providências. Autoria do Vereador José Higino- vistas
ao vereador João Bosco. O vereador Jair da Fonseca Pinto ocupou a tribuna e disse: que hoje um ônibus em sua
quarta passagem pela Rua Bahia afundou quando o asfalto cedeu e uma senhora machucou-se batendo com a boca
em uma poltrona; que um policial deteve o motorista alegando que estava colocando em risco a vida humana; que
ainda não pode dar explicações sobre o ocorrido pois não tem ido à empresa. O vereador José Higino disse que se
o policial prendeu o motorista alegando crime contra a vida ou lesão corporal houve abuso de autoridade; que está
propondo o projeto de resolução 004/02, para coibir abusos e relatou casos que chegaram até seu conhecimento.
Continuando, Higino esclareceu que teve informações de que a prefeitura determinou a colocação de cones onde
tinha surgido um buraco, não havendo nenhuma culpa do poder público, pois além das chuvas existem a herança de
buracos deixada pelo prefeito anterior. O vereador Jair disse que quando chegou ao local não haviam cones, era a
quarta viagem do motorista e ninguém sabia que o terreno estava oco, sendo estranho o enquadramento por lesão
corporal. O vereador Higino disse que pode ter ocorrido abuso de autoridade do policial que devia ter feito a ocorrência
narrando o acontecido e levado a vítima até a um hospital; que seu projeto não visa qualquer represália contra policiais,
mas levar ao conhecimento das autoridades determinados fatos e ajudá–las e fazê–las se sentirem mais fortalecidas.
2)Projeto de Resolução nº 004/02 – Altera disposições da Resolução nº 266, de 14 de dezembro de 1994, cria
comissão permanente e dá outras providências – Autoria do Vereador José Higino. O vereador Johnson leu o conteúdo
de seu parecer sobre a matéria onde ressalta que “conforme dispõe o artigo 144 da Constituição Federal a segurança
pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: I - polícia federal; II - polícia rodoviária
federal; III - polícia ferroviária federal; IV - polícias civis; V - polícias militares e corpos de bombeiros militares;
no mesmo artigo diz que os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens,
serviços e instalações, conforme dispuser a lei; e disse que a segurança pública protege a sociedade em todos os
segmentos inclusive no município, sendo salutar a observação do autor do projeto sobre a fiscalização destes órgãos,
justificando assim a criação da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal de Barbacena, porém se
observáramos o regimento interno desta Câmara no artigo 50, seção II, inciso XII, está previsto a Comissão de
Direitos Humanos que em caso de desrespeito ao cidadão tem o poder de investir na defesa do mesmo, conforme
artigo 62 do mesmo regimento compete à Comissão de Direitos Humanos opinar sobre: 1°) a defesa dos direitos
individuais e coletivos; 2°) a defesa dos direitos políticos; 3°) a defesa dos direitos de etnias e dos grupos sociais
minoritários; 4°) a política de segurança pública; 5°) a promoção e divulgação dos direitos humanos. Continuando
o vereador disse que qualquer cidadão poderá representar à Comissão de Direitos Humanos sobre fatos que
supostamente firam direitos individuais ou coletivos, cabendo à Comissão receber e processar as reclamações a
ela dirigidas e por estes motivos manifestava-se contrário à matéria, sendo mister revitalizar a Comissão de Direitos
Humanos para que o cidadão sinta-se amparado, sabendo que toda denúncia será apurada e as medidas devidamente
tomadas; disse que gostaria de evitar encher a Casa de comissões que podem ficar inoperantes e inativas. O
vereador José Higino leu a ocorrência policial onde constava a existência de impedimentos em parte da via, tendo
estes sido retirados pelo trocador do ônibus e parabenizou a prefeitura por ter agido em tempo hábil; a ocorrência
informava também ter sido o motorista preso e conduzido; disse que houve abuso de autoridade; que direitos humanos
difere de segurança pública porque aquela defende a vítima, assiste aos necessitados e a comissão de segurança
pública colabora com a polícia, pois apesar de não terem poder investigatório o que for apurado será enviado às
autoridades competentes, auxiliando o cidadão, evitando abusos constrangedores. O vereador João Bosco disse que
não há nenhuma inconstitucionalidade no projeto, apenas a criação permanente de mais uma comissão que fará a
câmara trabalhar e que com esta comissão o policial mais despreparado irá pensar duas vezes antes de fazer algumas
besteiras.. Em aparte o vereador Johnson disse respeitar a opinião de todos, mas acreditava que à comissão de
direitos humanos cabia investigar, apurar e informar às autoridades, sendo ela suficiente para lidar com estes casos.
O vereador João Bosco respondeu afirmando que a criação de outra comissão não prejudica, podendo ajudar a
comissão de direitos humanos, somando com ela, mostrando a vontade do legislativo na defesa do povo e solicitou
como líder da maioria que seus pares votassem a favor do projeto de resolução. O vereador Pedro do Vale disse
considerar a polícia mineira como uma das melhores do país, mas existem exceções e exemplificou citando caso
ocorrido no Bairro Ipanema onde um tenente à paisana revistou moradores em uma venda, sendo necessário alguém
que interceda pelos injustiçados, cabendo este papel aos vereadores como representantes do povo; que à comissão
deveria ser acrescentado um advogado para a defesa, principalmente, da população da periferia e dos distritos. O
secretário efetuou a chamada final e o presidente às dezenove horas e cinqüenta e cinco minutos declarou encerrada
a sessão. . Eu, Horácio Antonio Amorim Barbosa, redator de atas em exercício, lavro a presente que após lida e
aprovada será assinada pelo Presidente e pelo Secretário. Vereador Amarílio Augusto de Andrade – Presidente.
Vereador Johnson de Oliveira Marçal - Secretário
............................................................................................................................................................................................
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Domingo de sons e cores na Estação Cultural
Oficinas de bonecos, máscaras e percussão e apresentação do grupo Mucambo
despertam o interesse dos barbacenenses
Fotos: Clemilson Carlos

F SÉRGIO MONTEIRO

Os barbacenenses interessados
pelo lado artístico tiveram mais um
domingo diferente. Tem sido assim
desde o início da Estação Cultural,
evento promovido pelo Governo
Municipal durante o mês de julho, que
traz para a cidade diversas atrações do
cenário artístico e cultural. No último
domingo, pela manhã, no Cefec, foram
oferecidas oficinas de bonecos,
máscaras e percussão. À tarde, o grupo
Mucambo fez uma apresentação na
Praça dos Andradas.
Quem esteve no Cefec, pôde, além
de participar das oficinas oferecidas,
aprender um pouco mais sobre algumas
vertentes culturais do Brasil. As
oficinas despertaram a curiosidade dos
participantes, que tiveram contato com
o até então desconhecido. Richard
Bertolin e Fernanda Barbosa ensinaram a fazer máscaras de gesso, que
podem ter acabamento em verniz ou
tinta, por exemplo. As máscaras
demoram pouco mais de 20 minutos
para ficarem prontas e se destacam
pela beleza. Ambos fazem parte da
Companhia dos Atores de Barbacena.
A oficina de bonecos ficou por
conta de Luciana Carvalho, enquanto
que a de percussão teve a coordenação
do líder do grupo Mucambo, André
Luiz Mendes Pereira, de São João delRei, que teve o apoio de Débora Dutra
Fontini e Solange de Melo Ribeiro,
também do grupo musical. André
contou um pouco de sua história,
lembrando a influência de Lênis Rino,
de Belo Horizonte, que o despertou
para o Maracatu e apresentou aos
alunos os instrumentos utilizados pelo
grupo Mucambo, que compõem a
orquestra do maracatu: ganzá, gongué,
abê, tarol e alfaias.
A apresentação do grupo Mucambo, com cerca de 20 componentes,
foi basicamente ao som do ritmo
maracatu nação do baque virado,
embora o grupo apresente outros
ritmos, como jongo, coco de roda e
congado.

Festa de Nossa Senhora
do Carmo termina com
concerto do Coral da
Ordem Terceira
F HELOS PORFÍRIO

O vice-presidente da Fundac, Fabrício Avelino, participando da oficina de bonecos

Apresentação do Grupo Mucambo na Praça dos Andradas

O grupo argentino Ensemble Bach
faz concerto em Barbacena
A música antiga, que engloba a barroca e a renascentista, será lembrada
no dia 29, pelo conjunto argentino Ensemble Bach de la Plata. Ele fará
apresentação única às 19h30min, no auditório do Colégio Estadual, numa
audição gratuita. A população barbacenense usufruirá do bel-canto e se
deliciará com as composições criadas entre o final do Século XVI e meados
do Século XVIII.
A promoção é do Governo Municipal, através da Fundação Municipal de
Cultura Professor Agenor Soares de Moura (Fundac), em parceria com a
Sala de Música Heitor Villa-Lobos, que não mediram esforços para trazer
um conjunto, embora jovem, mas experiente, com apresentações nas principais
salas eruditas da Argentina. (Helos Porfírio)

A festa de Nossa Senhora do
Carmo encerrou-se no dia 20 de
julho com missa concelebrada na
capela construída em sua homenagem, com a participação do
coral da Ordem Terceira, sob a
regência do maestro Kleber José
Lopes Camargo. As solenidades
terminaram com o tríduo do Profeta
Elias e meditação sobre a sua
espiritualidade e o carisma da
Ordem do Carmo, do qual Elias é o
inspirador.
O clima de introdução da missa
foi dado pelo canto gregoriano e as
rezas cantadas pelo celebrante, que
tinham respostas do coro, dentro da
melodia monocórdia do cantochão.
Ao final, depois da bênção do
Santíssimo Sacramento, feita pelo
padre Ronaldo Gomes Chaves,
pároco local, o coral entoou o Hino
do Congresso Eucarístico de 1950,
que foi realizado em Minas Gerais.
Assim que terminou a celebração,
o Coral da Ordem Terceira do Carmo
apresentou para os fiéis um concerto
com músicas barrocas. Os temas
foram ofícios religiosos e trechos de
compositores nascidos na região das
Vertentes, Ouro Preto e Diamantina,
nos Séculos XVIII e XIX, entre eles
Júlio de Mesquita, diamantinense
radicado em Ouro Preto e compositor sacro da Ordem Terceira do
Carmo, de Ouro Preto, e o Capitão
Manoel Dias de Oliveira, de
Tiradentes.
Atualmente, muitas corporações
musicais que se dedicam à música
barroca, têm em seu repertório obras
de autores mineiros, que são
respeitadas no mundo, pela sua
beleza e introspecção. Exemplo disso
são as criações do Capitão Manoel
Dias de Oliveira para as procissões
da Semana Santa e o Canto da
Verônica, que foram muito bem
interpretadas pelo coral, que
emocionou a todos os presentes.

