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Exposição aborda as raízes e
a modernidade da arte mineira
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Mostra vai até o dia 30 de outubro no BQ Shopping com o apoio da Fundac
Q SÉRGIO AYRES

Uma mostra itinerante sobre a história
da arte mineira, que tem no barroco e na
arte moderna dois pontos fortes. Esta
história é o centro da exposição “Arte
Mineira: raízes e modernidade”, que
acontece em Barbacena entre os dias 24 e
30 de outubro. O evento está acontecendo
no BQ Shopping e tem o apoio da
Fundação Municipal de Cultura - Fundac,
BDMG-Cultural, Fiemg e Governo de Minas
Gerais, através da Lei Rouanet de incentivo
cultural.
Integrada por 16 painéis, com dois
metros de altura, cada um com cerca de
quatro fotos, a mostra reúne um acervo que
percorre todos os caminhos da arte mineira,
desde Aleijadinho e mestre Athaíde, até os
dias de hoje, sem esquecer artistas e obras
que fizeram a nossa história e deram a Minas
Gerais a importância que ocupa no cenário
artístico nacional.

Segundo o secretário-executivo da
Fundac, Cândido Bias Fortes, a
exposição é uma excelente oportunidade
para os barbacenenses conhecerem de
perto um mosaico que relata a história
da arte em Minas Gerais. Estão
representados na mostra nomes como
Scliar, Amílcar de Castro, Alberto
Delpino e Guignard, entre muitos
outros.
As obras que foram fotografadas
para a mostra, que tem um caráter
didático, informam o público sobre as
fases mais representativas das artes
plásticas em Minas. A idéia central é
levar às cidades reproduções de
qualidade das obras desses artistas
mineiros, que ocupam um espaço
fundamental na arte brasileira. A mostra
poderá ser visitada durante todo o
horário em que o shopping está aberto.

Professora barbacenense
tem projeto reconhecido
Q MÁRCIO CLEBER

O projeto Psicomotricidade interligada às aulas de artes na
Educação Infantil, de autoria da professora Fátima Rosângela
de Siqueira Almeida, da Escola Municipal Crispim Bias Fortes,
ficou entre os melhores no Prêmio Lúcia Casasanta.
A cerimônia de reconhecimento dos trabalhos foi em Belo
Horizonte, no dia 19, no Centro de Referência do Professor e
foi uma realização da Secretaria de Estado de Educação.
Para Fátima, ver seu nome, o da escola, o da Superintendência
Regional de Ensino e o da cidade serem reconhecidos por
todo o Estado e participar da festa de premiação, foi um
momento de muita emoção.
A finalidade do prêmio é reconhecer e estimular o trabalho
dos professores que se dedicam à alfabetização e reconhecer
o mérito profissional que se destaca pelo esforço criativo,
valorizando, assim, o trabalho do mestre.

Divulgação

À esquerda, obra do artista
Guignard e abaixo escultura
de Aleijadinho
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Barbacena discute
cultura em conferência
Q SÉRGIO AYRES

Pensar a cultura de um povo é buscar sua identidade cultural e meios
de fomentar as manifestações populares e preservar os bens móveis e
imóveis do patrimônio público, sem esquecer o patrimônio imaterial –
que são as tradições e símbolos. O município de Barbacena vai realizar,
no dia 31 de outubro, na próxima segunda-feira, sua 1ª Conferência
Municipal de Cultura, que pode ser considerado um marco na história
cultural da cidade. O tema do encontro será “Estado e Sociedade
Construindo as Políticas Públicas de Cultura”, com os seguintes eixos
temáticos: Gestão Pública da Cultura, Cultura é Direito e Cidadania,
Economia da Cultura, Patrimônio Cultural, Comunicação e Cultura.
Dezenas de entidades e associações culturais vão participar do
encontro, tendo realizado suas inscrições na Fundação Municipal de Cultura
– Fundac, organizadora do evento em nome da Prefeitura Municipal de
Barbacena. O prefeito Martim Andrada nomeou uma comissão
organizadora para conduzir os trabalhos, que tem representantes de vários
setores da cultural local, como Maria de Fátima Jorge (Ponto de Partida),
Édson Brandão (artista gráfico), Flávio Franco (assessor de fomento
econômico), Sérgio Cardoso Ayres (Conselho do Patrimônio Cultural),
Lúcia Pires (diretora de Cultura da Fundac), Ralph Justino (Cenatur) e
Fabrício Avelino (vice-presidente da Fundac). O encontro servirá como
preparação da cidade para a 1ª Conferência
Estadual de Cultura, que vai subsidiar a construção das diretrizes para
o Plano Estadual de Cultura, culminando com a elaboração de planos
de trabalho do Conselho Nacional de Política Cultural.
O evento, que será no salão de convenções do Master Plaza, com
início às 9h00, vai eleger delegados municipais para a Conferência
Estadual, que acontece no mês de novembro, em Belo Horizonte. Além
de palestras, a conferência terá grupos de trabalho que vão discutir e
elaborar propostas municipais para as esferas superiores da política cultural
no país. “Será um momento em que artistas, intelectuais, agentes culturais
e entidades afins poderão discutir o momento cultural da cidade, de Minas
e do Brasil, elaborando propostas para uma efetiva política pública para
este setor fundamental da cidadania”, disse Fabrício Avelino, vicepresidente da Fundac.
A Matriz da Piedade é um dos patrimônios arquitetônicos mais representativos de Barbacena
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NOTAS
Associação Médica
No próximo sábado, dia 29, a nova diretoria da Associação Médica de
Barbacena será empossada na sede da instituição. O presidente, José
Eugênio Dutra Câmara Filho, cede o cargo à eleita Marta Maria Imbroinise
da Fonseca. A cerimônia de troca da presidência começa às 20h30.
Exposição de Artes
Teve início nesta quarta, 26, a VIII Exposição de Artes do Centro
Educacional Brasileiro (CEB). O evento apresenta trabalhos artesanais
confeccionados pelos alunos da escola, na Oficina de Artes, que estarão
expostos até sexta, dia 28, no Centro Ferroviário de Cultura (Cefec), das
9h às 11h e das 14h às 17h.
Hipismo
A Federação Mineira de Hipismo adiou para dezembro a prova
promocional de hipismo que Barbacena vai sediar. A prova é uma espécie
de avaliação para que o município possa sediar etapas dos campeonatos
mineiro e brasileiro nos próximos anos e terá uma premiação em torno
de R$ 10 mil.
Impostos
O Governo prorrogou o prazo de recadastramento do Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) para 21 de novembro. O
recadastramento deve ser feito através de contadores ou diretamente na
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças. Os contribuintes da
Taxa de Licença para Localização e Fiscalização da Conservação das
Condições de Funcionamento (TLLF) também tiveram o prazo
prorrogado para 18 de novembro.
Jornada cultural
A Associação Comunitária do Bairro Caminho Novo e a agremiação PróArte promovem, entre os dias 4 e 6 de novembro, a 1ª Jornada Cultural
do Bairro Caminho Novo. O evento traz como atrações serenata, baile
da saudade, almoço e discussões acerca de temas relevantes. No dia 29
deste mês serão oferecidas oficinas de arte no Centro Educacional Branca
de Neve, onde será lançada a jornada. As inscrições vão até o dia 28, de
segunda a sexta-feira, na sede da associação, situada à Rua Caminho
Novo, 228. O Governo Municipal apóia o evento, através da Fundac e
da Cenatur.
Visita
O sociólogo e cientista político Edgar Magalhães, consultor do Ministério
de Desenvolvimento Social , esteve em Barbacena na última sexta-feira,
21. A pedido do prefeito Martim Andrada, ele se reuniu com a equipe da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para ajudar no diagnóstico
da área social do município. Segundo o secretário Fernando Maluf, todos
os membros de sua equipe participaram da reunião, respondendo a
questões ligadas a cada setor.
Visita II
A secretária de Cultura de Viçosa e coordenadora estadual do Projeto
Tim – ArtEducação, Virgínia Bittencourt Moura, esteve em Barbacena no
último dia 20. O objetivo da visita foi acompanhar as oficinas oferecidas
pelo projeto em Barbacena, uma das dez cidades do Estado que integram
o ArtEducação. Virgínia esteve no museu Georges Bernanos, onde são
oferecidas aulas de balé, e na Escola Municipal Padre Sinfrônio de Castro,
onde são oferecidas aulas de canto (foto). O projeto atende a cerca de
250 crianças de Barbacena e, além de dança e canto, são oferecidas
também oficinas de capoeira e reciclagem.

4
9º BPM implanta projeto
Consepinho em Barbacena
Numa iniciativa do 9º Batalhão de Polícia Militar, está sendo
implantado, na área de atuação da unidade, o projeto Consepinho,
que tem como objetivo levar a estrutura dos Conselhos Comunitários
de Segurança Pública (Consep) às escolas das redes pública e privada.
A intenção é desenvolver a cidadania através da participação e do
engajamento de alunos com problemas relacionados à segurança
dentro e fora da escola.
O projeto terá toda a estrutura dos Conseps, tendo ainda em seus
objetivos específicos a abordagem da segurança no seu aspecto mais
amplo, ou seja, inicialmente com a discussão de problemas internos
na escola, posteriormente em ruas e bairros onde os participantes
residem. A princípio, ele será lançado no Colégio Tiradentes e na E. E.
Professor João Anastácio.
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Merendeiras participam de
programa de capacitação
O Governo Municipal, através da Secretaria de Educação e Esporte,
realizou na última sexta-feira, dia 21, o “Encontro de Merendeiras”
das escolas municipais. No primeiro momento foi destacada a
importância das profissionais dentro da escola, principalmente na
educação, na aprendizagem dos alunos.
“Higiene pessoal” foi o assunto da palestra proferida por Marta
Letícia Oliveira Alves, do curso técnico de Nutrição e Dietética da
Escola Agrotécnica Federal de Barbacena. Ela mostrou os cuidados
necessários no setor, desde os pequenos detalhes de higiene.
Já a nutricionista Ariane Soares Matos, da rede municipal de
educação, falou sobre os alimentos, chamando atenção para a
reciclagem dos mesmos. No final, foram distribuídas, para as
responsáveis pela alimentação das escolas, algumas receitas.
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Municípios discutem criação de Comdec
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Criação e funcionamento
das Coordenadorias Municipais
de Defesa Civil (Comdec). Esse
foi o assunto central da 106ª
assembléia geral da Associação
dos Municípios da Micro-região
da Mantiqueira (AMMA) e
também tema da palestra
proferida pelo tenente-coronel
Alexandre Lucas Alves, secretário-executivo da Coordenadoria Estadual de Defesa
Civil (Cedec).
O encontro aconteceu na
última sexta-feira, 21, na
Câmara Municipal de Santa
Bárbara do Tugúrio e reuniu os
prefeitos Martim Andrada
(Barbacena); Jaime do Amaral
(Santa Bárbara do Tugúrio);
Sebastião Monteiro (Ibertioga);
Adaílton da Cunha (Santana
do Garambéu); Djalma Júnior
(Capela Nova); Moacir Tostes
de Oliveira (Carandaí), pre-

Foto: Secretaria de Governo / César Carneiro

O secretário-executivo da Cedec, Alexandre Lucas, explicou a necessidade de criação e
funcionamento das coordenadorias municipais

sidente da AMMA; Neide Sávio
de Oliveira (Bias Fortes);
Joaquim Fonseca (Santa Rita
de Ibtipoca) e Manoel Ribeiro
(Ressaquinha). Os prefeitos de
Antônio Carlos e Senhora dos
Remédios mandaram representantes.
Par ticiparam ainda do
encontro da assembléia geral
da AMMA o secretário-executivo da AMMA, Tarcísio
Washington de Carvalho, o
comandante do 9º Batalhão de
Polícia Militar (BPM), tenentecoronel Maciel Dornelas, e o
comandante da 13ª Região da
Polícia Militar, coronel Hudson
Ferreira Bento, que destacou a
presença dos militares. “A
Polícia Militar quer estar cada
vez mais próxima dos municípios e de suas populações”.
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Governo Municipal entrega calçamento
no Loteamento Santo Antônio
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Fotos: Secretaria de Governo / César Carneiro

O Governo Municipal, através da Secretaria de Infra-estrutura e
Política Urbana, entregou, na última sexta-feira, dia 21 de outubro,
para os moradores do Loteamento Santo Antônio, a Rua Luciano
Pupo Nogueira toda calçada.
Durante a cerimônia, os moradores agradeceram ao prefeito Martim
Andrada pelo benefício.
“Agora acabou a poeira, os buracos, os carros podem transitar
principalmente nos dias de chuva”, comentou Maria das Graças Neves,
que mora no local há 15 anos.
O prefeito Martim Andrada disse que aquela era a primeira rua
que estava sendo entregue calçada e que existem outras que estão
sendo arrumadas em diversos locais da cidade.

O prefeito Martim Andrada
na entrega do calçamento da
Rua Luciano Pupo Nogueira

Durante as obras

GOVERNO EM AÇÃO
Limpeza urbana
 Foram desenvolvidos trabalhos de campina, limpeza e pintura de
meios-fios nos bairros Santo Antônio e Santa Tereza II. O grupo da
varrição itinerante atuou nas proximidades do Parque de Exposições
e dentro do mesmo.
Água esgoto
Em todo o mês de setembro o Demasa, atendendo a chamados a
população, fez 243 reparos em redes de distribuição de água; 292
na rede coletora de esgoto; 163 entregas de água via carro-pipa, em

locais que não possuem rede; 114 novas ligações de água e 24 de
rede de esgoto e 66 aferições de hidrômetros.
Meio ambiente
Equipe do Demasa esteve participando, de 17 a 21, no município
de Ilhéus, na Bahia, do VII Encontro Nacional de Comitês de Bacia
Hidrográficas. A finalidade foi discutir sobre assuntos relacionados
à Política Nacional de Recursos Hídricos e a articulação dos membros
do Pró-comité do GD2 para sua formação até o início do ano de
2006
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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Martim Francisco Borges de Andrada

LEIS MUNICIPAIS
L E I N º 3. 8 8 6
“Autoriza o Executivo Municipal a celebrar Termo de Ajuste com o Município de Ibertioga, Município de Santa Rita
do Ibitipoca e Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira - AMMA, e dá outras providências”.
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a celebrar Termo de Ajuste com o Município de Ibertioga, Município
de Santa Rita do Ibitipoca e Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira - AMMA, tendo por objeto
a conjugação de esforços objetivando as obras de infra-estrutura viária da Rodovia MG-338, conforme minuta em
anexo, que passa a fazer parte integrante da presente Lei.
Art. 2º Fica autorizada a transferência de recursos do Município à Associação dos Municípios da Microrregião da
Mantiqueira, na ordem de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), a título de contribuição para o investimento de que
trata o artigo anterior.
Parágrafo único. Os recursos definidos no caput deste artigo serão transferidos à conta da Associação dos Municípios
da Microrregião da Mantiqueira – AMMA, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas de R$10.883,33 (dez
mil oitocentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos), através do Banco do Brasil S.A., mediante lançamentos
de débitos a serem autorizados na conta de depósito do Fundo de Participação dos Municípios.
Art. 3º Fica autorizada a abertura de crédito especial da ordem de R$43.333,32 (quarenta e três mi trezentos e trinta
e três reais e trinta e dois centavos) ao Orçamento vigente para atendimento às despesas decorrentes desta Lei,
podendo, para tanto, usar como recursos os previstos no art. 43, § 1º, I a VI, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964, incluindo-se no orçamento para 2006 o aporte financeiro complementar.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 19 de outubro de 2005;
163º ano da Revolução Liberal, 75º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
.................................................................................................................................................

DECRETOS MUNICIPAIS
D E C R E T O M U N I C I P A L N º 5. 6 2 2
“Aprova Regulamento da I Conferência Municipal de Cultura”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso de suas atribuições de seu cargo, em conformidade com
as leis em vigor, e na forma do inciso I do art. 26 da Constituição do Município de Barbacena;
D E C R E T A:
Art. 1o Fica aprovado o Regulamento da I Conferência Municipal de Cultura, cujo texto passa a integrar o presente
Decreto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 19 de outubro de 2005;
163º ano da Revolução Liberal, 75º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
( Publicado no Jornal do Poste no dia 25 de outubro de 2005 )
REGULAMENTO - CAPÍTULO I - DOS OBJETIVO:Art. 1º A I Conferência Municipal de Cultura, convocada pelo
Prefeito Municipal, por meio do Decreto nº 5.617, de 13 de outubro de 2005, terá por objetivo avaliar a Política Cultural
e definir diretrizes do Plano e Sistema Municipal de Cultura e eleger delegados de cultura que participarão da
Conferência Estadual. Art. 2º São objetivos específicos da I Conferência Municipal de Cultura: a) reunir pensamentos,
demandas, propostas, necessidades da população brasileira, mineira e barbacenense, contribuindo para a realização
de amplos diagnósticos da diversidade cultural do País, Estado e Município; b) fomentar o processo de formação
dos Planos e Sistemas Nacionais, Estaduais e Municipais de Cultura; c) elaborar um documento de orientação para
formulação de políticas culturais do País; d) Identificar e fortalecer os mecanismos de articulação institucional entre
os entes federativos e destes com a sociedade civil; e) fortalecer e facilitar o estabelecimento de novas redes de
produtores culturais; f) contribuir para a formação do Sistema Nacional de Informações Culturais; g) mobilizar a
sociedade e os meios de comunicação para a importância da cultura e o desenvolvimento sustentável do País; h)
fortalecer, ampliar e diversificar os signos e processos constitutivos da identidade e da diversidade cultural brasileira;
i) fortalecer as instituições democráticas e o próprio conceito de democracia no Brasil; j) auxiliar os governos Federal,
Estaduais e Municipais a ampliar e consolidar os conceitos de Cultura junto aos diversos setores da sociedade; l)
identificar e fortalecer a transversalidade da Cultura em relação a Políticas Públicas nos três níveis de governo; m)
constituir a estratégia de implantação do Sistema Nacional de Cultura pelos Entes Federados; n) eleger delegados
que participarão da I Conferência Estadual de Cultura. CAPÍTULO II - DA REALIZAÇÃO: Art. 3º A realização da
I Conferência Municipal de Cultura será em etapa única, no dia 31 de outubro de 2005 a partir das 8:00 horas, quando
serão debatidos os eixos temáticos. CAPÍTULO III - DOS DELEGADOS: Art. 4º Os delegados serão escolhidos pelas
diversas entidades do Município, através de reuniões internas, e inscritos em ficha credencial expedida pela Fundação
Municipal de Cultura – FUNDAC. Art. 5º Os membros da Comissão Organizadora são delegados natos, sem prejuízo
à representatividade dos órgãos e/ou entidades das quais possam fazer parte. Art. 6º Serão realizadas plenárias
setoriais de grupos artísticos de músicos, artistas cênicos, artistas plásticos, artistas da linguagem, dança e de
produtores/formadores/difusores culturais, nas quais serão eleitos delegados que os represente, na fração de 1
delegado a cada 25 participantes. Parágrafo único. As entidades e a sociedade serão convocadas pela Fundação
Municipal de Cultura, através de divulgação na mídia local. Art. 7º As inscrições deverão ser feitas até o dia 26 de
outubro de 2005, às 17:00 horas, na sede da Fundação Municipal de Cultura – FUNDAC. § 1º O credenciamento
obrigatório dos delegados deverá ser feito junto à Comissão Organizadora até o dia 26 de outubro de 2005. § 2º O
Executivo Municipal indicará os delegados governamentais na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) dos
indicados pela sociedade civil organizada e setores artísticos. CAPÍTULO IV - TEMÁRIO: Art. 8º A I Conferência
Municipal de Cultura terá como tema ESTADO E SOCIEDADE CONSTRUINDO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE
CULTURA, com os seguintes eixos temáticos: I - Gestão Pública da Cultura; II - Cultura é Direito e Cidadania; III
- Economia da Cultura; IV - Patrimônio Cultural; V - Comunicação e Cultura. Art. 9º Será parte da programação
a realização de trabalhos de grupo com o objetivo de propiciar oportunidade de ampla discussão do temário da I
Conferência Municipal de Cultura como também troca de experiências e elaboração de propostas. Art. 10 A Comissão
Organizadora se responsabilizará pela elaboração e/ou seleção de textos sobre o temário central, para subsidiar os
debates na Conferência. CAPÍTULO V - DA ORGANIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA: Art. 11 A I Conferência Municipal
de Cultura será presidida pelo Exmº Sr. Prefeito Municipal de Barbacena, acompanhada pela Presidenta da Fundação
Municipal de Cultura - FUNDAC. Art. 12 Para a organização e desenvolvimento das atividades, a I Conferência
Municipal de Cultura contará como uma Comissão Organizadora, instituída pela Portaria nº 10.975, de 19 de outubro
de 2005. SEÇÃO I - DAS ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO ORGANIZADORA: Art. 13 A Comissão Organizadora tem
as seguintes atribuições: a) promover a realização da Conferência, atendendo aos aspectos técnicos, políticos,
administrativos e financeiros, exercendo sua coordenação geral; b) elaborar o regimento interno da Conferência; c)
aprovar os apresentadores e debatedores do temário central, bem como os documentos técnicos e textos de apoio;
d) aprovar critérios e modalidades de participação e representação dos interessados, bem como o local de realização
da Conferência; e) elaborar e aprovar o plano de publicidade, informação e comunicação. CAPÍTULO VI - DO
FUNCIONAMENTO DA CONFERÊNCIA: Art. 14 O funcionamento da I Conferência Municipal de Cultura de
Barbacena ocorrerá da seguinte forma: I - Instalação da Plenária, que é a instância máxima de decisão. II - Durante
a plenária, os trabalhos são abertos, a Comissão Organizadora e o GTE são apresentados. III - Leitura do regulamento
e solicitação de adesão espontânea dos participantes a um dos grupos de discussão, por eixo temático. IV - Cada
grupo de discussão elege um coordenador, dentre seus membros. V - Realiza-se livremente a discussão do tema,
elaborando a seguir, as diretrizes de políticas públicas, tendo em vista os locais, buscando uma redação abrangente
e sintética. VI - O relator apresenta uma proposta de redação ao grupo, que aprova ou realiza as devidas modificações
pertinentes. Caso haja modificações ou propostas contraditórias, sobre as quais não se alcance consenso no grupo,

deve ser votada a redação final e escolhida uma das posições em conflito. VII - O relator elabora um relatório final
das diretrizes definidas pelo grupo, bem como as moções. VIII - Reinstala-se a Sessão Plenária, após o término das
discussões em cada grupo. IX - Realiza-se a leitura dos relatórios das diretrizes propostas, podendo-se solicitar
esclarecimentos ao coordenador do grupo, bem como sugerir alterações na redação, visando a eliminar sobreposições
e coincidências, sem alterar, contudo, o conteúdo da diretriz. X - As propostas são votadas e o conjunto de diretrizes
aprovado. XI - A Comissão Organizadora abre inscrição para candidatos a delegados. XII - Realiza-se eleição direta
dos delegados, através de nominata, solicitando, em seguida, aprovação da plenária. Serão eleitos os mais votados,
não sendo aceita a inscrição de chapa. XIII - Os delegados são eleitos e votarão através das nominatas, em que
constarão os nomes de todos os delegados (nominatas separadas para os setores governamentais e não governamentais)
e cada um escolherá, para a votação dos delegados não governamentais, 3 (três) nomes; e, governamentais, 1 (um)
nome, cada setor em sua nominata. XIV - Encerrada a eleição, a Comissão Organizadora procede à leitura final das
Diretrizes de Políticas Públicas de Cultura, bem como os nomes dos delegados eleitos, para conhecimento da plenária.
XV - A comissão organizadora elabora um documento a ser enviado aos órgãos competentes, nas instâncias estadual
e federal. XVI - Dá-se o encerramento da Conferência, pela Comissão Organizadora. CAPÍTULO VII - DOS
MEMBROS DA CONFERÊNCI: Art. 15 A I Conferência Municipal de Cultura deverá contar com a participação de
membros representantes de órgãos governamentais, entidades de classe, representantes de conselhos, Associações,
Sindicatos de profissionais, representantes de entidades e pessoas interessadas nas questões relativas à Cultura.
Art. 16 Os membros da I Conferência Municipal de Cultura serão distribuídos nas seguintes categorias: a) delegados,
com direito a voz e a voto; b) convidados, com direito a voz, somente; c) observadores, sem direito a voz e a voto.
CAPÍTULO VIII - DA DINÂMICA DOS GRUPOS DE TRABALHO: Art. 17 Durante a Conferência Municipal de Cultura
serão realizados grupos de trabalho, para aprofundamento do temário e apresentação de propostas. Parágrafo único.
Farão parte das discussões dos Grupos de Trabalho da I Conferência Municipal de Cultura textos base para discussão
e as propostas dos delegados à I Conferência Municipal. Art. 18 Cada grupo de trabalho terá uma coordenação
indicada pela Comissão Organizadora e um(a) relator(a) escolhido(a) pelo próprio grupo. Art. 19 Cada grupo contará
com equipe técnica de apoio composta de 1 (um) consultor e 1 (um) redator, nas reuniões de trabalho, à disposição
do coordenador. Art. 20 Os grupos de trabalho funcionarão da seguinte forma: I - breve exposição dos documentos,
a partir das propostas apresentadas pelos delegados na Conferência Municipal; II - escolha do(a) relator(a) do grupo
de trabalho; III - debate entre os(as) participantes do grupo de trabalho, mediado pelo(a) coordenador(a); IV apresentação por escrito de novas propostas, que poderão ser defendidas oralmente em até 3 (três) minutos; V votação das propostas discutidas no grupo; VI - redação do relatório do grupo. Parágrafo único. A redação dos
relatórios dos grupos de trabalho da Conferência Municipal de Cultura é de responsabilidade dos coordenadores e
relatores, sob supervisão da Comissão Organizadora. Art. 21 A redação do relatório final da I Conferência Municipal
de Cultura ficará sob responsabilidade da Comissão Organizadora. CAPÍTULO IX - DA DINÂMICA DA PLENÁRIA
FINAL: Art. 22 A plenária final, destinada à votação das propostas aprovadas pelos grupos de trabalho e à eleição
da delegação estadual à I Conferência Estadual de Cultura, terá a seguinte dinâmica: I – de avulso ou tempo de até
20 minutos para leitura pelos participantes, leitura da proposta do relatório final, pela Mesa, na hipótese de não haver
distribuição; II - apresentação de pedidos de destaque; III - votação e aprovação, por maioria simples, do relatório
final, salvos os destaques; IV - discussão, votação e aprovação, por maioria simples, dos destaques; V - eleição
da delegação municipal; VI - encerramento da Conferência pelo Exmº Sr. Prefeito Municipal de Barbacena e pela
Presidenta da Fundação Municipal de Cultura - FUNDAC. §1º Para discussão dos destaques, a palavra será dada
uma única vez e por até 2 (dois) minutos aos(às) delegados(as) votantes, alternando-se um parecer favorável e outro
contrário à proposição, se houver divergência. §2º As propostas contraditórias serão automaticamente destacadas.
§3º Serão aceitas propostas novas e moções, desde que subscritas por, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento)
dos(as) delegados(as) e apresentadas dentro do prazo estabelecido pela presidência da plenária, observado o início
do processo de votação. §4º A aprovação de proposta destacada prejudicará proposta com teor contrário aprovada
em bloco. Art. 23 A plenária final será presidida conjuntamente pelo Exmº Sr. Prefeito Municipal de Barbacena e
pela Presidenta da Fundação Municipal de Cultura - FUNDAC. Art. 24 Só poderão participar da votação das propostas
os(as) delegados(as) munidos(as) de cartão de votação. CAPÍTULO X - DA ELEIÇÃO DOS(AS) DELEGADOS(AS)
À CONFERÊNCIA ESTADUAL: Art. 25 Todos(as) os(as) participantes com direito a voto podem candidatar-se a
delegado(a) à Conferência Estadual, sendo observada sua freqüência e participação em todas as discussões
desenvolvidas pelo grupo acerca dos temas abordados e presença na plenária final. Parágrafo único. O Município terá
uma delegação à Conferência Estadual de Cultura constituída por participantes titulares e/ou suplentes, sendo que,
a representação do Poder Público será na proporção de ¼ (um quarto) dos participantes inscritos da Sociedade civil
e Movimentos Artísticos. Art. 26 As inscrições dos(as) candidatos(as) devem ser feitas na Secretaria do evento,
em formulário próprio, no dia 29 de novembro de 2005, impreterivelmente, até às 16:00 horas. Art. 27 A eleição
ocorrerá da seguinte forma: I - cada candidato(a) terá até 2 (dois) minutos para apresentar-se; II - a eleição será
feita por voto direto, mediante nominata fornecida pela organização do evento; III - em caso de empate será
considerado(a) eleito(a) o(a) candidato(a) que representar o setor com maior representatividade; IV - os(as)
candidatos(as) não eleitos(as), observado o resultado da votação, serão considerados(as) suplentes. Parágrafo
único. Para cada delegado(a) eleito(a) haverá pelo menos um(a) suplente, que somente será credenciado(a) na
ausência do(a) titular. CAPÍTULO XI - DOS RECURSOS: Art. 28 As despesas com a organização geral e realização
da Conferência correrão à conta da dotação orçamentária consignada pelo Governo Municipal e/ ou recursos de outras
fontes. CAPÍTULO XII - DISPOSIÇÕES GERAIS: Art. 29 Os casos omissos serão resolvidos pelo Coordenador da
Comissão Organizadora de Conferência. Barbacena, 19 de outubro de 2005. Martim Francisco Borges de Andrada
- Prefeito Municipal
.................................................................................................................................................
D E C R E T O N º 5. 6 1 7
“Convoca a I Conferência Municipal de Cultura, e dá outras providências”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso de suas atribuições de seu cargo, em conformidade com
as leis em vigor, e na forma do inciso I do art. 26 da Constituição do Município de Barbacena;
R E S O L V E:
Art. 1º Fica convocada a I Conferência Municipal de Cultura, etapa local e preparatória da I Conferência Nacional da
Cultura, com o objetivo de avaliar a política cultural, definir diretrizes do plano e sistema municipal de cultura e eleger
os delegados que participarão da Conferência Estadual.
Art. 2º A I Conferência Municipal de Cultura realizar-se-á no horário de 09:00 às 18:00 horas, do dia 31 de outubro
de 2005, no Salão de Convenções do Master Plaza Hotel, sito à Rua Dr. Francisco Figueiredo Abranches, nº 47,
Centro.
Art. 3º O evento terá como tema central ESTADO E SOCIEDADE: CONSTRUINDO AS POLÍTICAS PÚBLICAS
DE CULTURA, conforme definição do Conselho Nacional de Políticas Culturais – CNPC.
Art. 4º A I Conferência Municipal de Cultura será precedida de inscrições que deverão ser realizadas no período de
19 a 26 de outubro de 2005, no horário de 13:00 às 17:00 horas, na sede da Fundação Municipal de Cultura – FUNDAC.
Art. 5º Os delegados da I Conferência Municipal de Cultura serão eleitos através de votação direta nas suas próprias
entidades e em plenárias setoriais de grupos
de músicos, artistas cênicos, artistas plásticos, artistas da
linguagem e de
produtores/ formadores/difusores culturais.
Art. 6º Para organização do evento será constituído Grupo de Trabalho a ser designado por ato administrativo próprio
do Chefe do Executivo Municipal
§ 1º Competirá ao órgão colegiado previsto no caput deste artigo a elaboração do Regulamento da I Conferência
Municipal de Cultura, a ser submetido à aprovação do Prefeito do Município de Barbacena.
§ 2º Os membros do Grupo de Trabalho de que trata este artigo são delegados natos á Conferência, sem prejuízo
à representatividade dos órgãos ou entidades das quais possam fazer parte
Art. 7º Caberá aos órgãos e entidades da Administração Pública municipal a adoção das providências necessárias
ao cumprimento deste Decreto.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 13 de outubro de 2005;
163º ano da Revolução Liberal, 75º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
.................................................................................................................................................
D E C R E T O M U N I C I P A L N º 5. 6 2 3
“Estabelece data móvel para as comemorações do Dia do Funcionário Público Municipal”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as
leis vigentes e na forma do art. 26, inciso I, da Constituição do Município de Barbacena;
Considerando que o dia 28 de outubro é consagrado ao Funcionário Público;

Considerando a tradição de se comemorar o Dia do Funcionário em datas móveis;
Considerando ainda, que o Dia de Finados, 2 de novembro, é feriado nacional, ocorrendo em uma quarta-feira;
Considerando a possibilidade desta medida proporcionar um período de descanso maior à laboriosa classe;
D E C R E T A:
Art. 1º O Dia do Servidor será comemorado este ano, no dia 31 de outubro, segunda-feira.
Art. 2º O ponto será facultativo excepcionalmente este ano, no dia 1º de novembro, terça-feira.
Art. 3º Nas datas mencionadas nos arts. 1º e 2º não funcionarão as Repartições Públicas Municipais do Poder
Executivo.
Art.. 4º Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 21 de outubro de 2005;
163º ano da Revolução Liberal, 75º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
( Publicado no Jornal do Poste na data de 25 de outubro de 2005 )
.................................................................................................................................................

Portarias assinadas pelo Sr. Prefeito Municipal
EXTRATO DE PORTARIA N º10.975 - O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de
seu cargo, em conformidade com as leis em vigor e na forma do art. 26, II, da Constituição do Município; R E S
OL V E: 1. DESIGNAR, nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 5.617, de 13 de outubro de 2005, os membros
da Comissão Organizadora da I Conferência Municipal de Cultura, conforme segue: – Fabrício Júnior Oliveira Avelino
– Flávio Dani Franco – Lúcia Pires do Amaral – Sérgio Luiz Barreto Campello Cardoso Ayres – Ralph Araújo Justino
– Flávio Maluf Caldas - Maria Aparecida Patrício Campos – Elaine Cristina da Silva – Therezinha Abreu Pereira –
Maria de Fátima Jorge. 2. DISPOR que a presente Portaria entre em vigor a partir desta data. Barbacena, 19 de
outubro de 2005. Martim Francisco Borges de Andrada - Prefeito Municipal
.................................................................................................................................................

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
EXTRATO DE RESOLUÇÃO nº. 002/05 - O Secretário Municipal de Educação e Esporte no uso das atribuições de
seu cargo e de conformidade com as Leis em vigor e no disposto nos Editais números 001, 002, 003, de 26/09/05
- SMEE e com a Resolução 001/05 de 03/10/05 - SMEE. RESOLVE: 1 - Constituir Comissão Especial composta
pelas Senhoras: - Maria Eugênia Castro Silva Oliveira ; - Vanuza Margareth Candian Dezolt - Maria Solange Lucindo
Magno - Rosária Aparecida Dias Eugênio Resende - Elcy Rodrigues Gomes - Rita de cássia Gonçalves Candian. Com
o objetivo de Avaliar, Classificar e atender a Recursos da Documentação apresentada pelos candidatos inscritos no
período de 24/10 a 31/10/05, à possível contratação nas Escolas Municipais de Barbacena para a Regência de Aulas
e/ou Turmas em 2006. 1. Indicar como Coordenadora da Comissão: - Inesila de Siqueira Sarmento - delegando-lhe
amplos poderes para convocar, em caso de necessidade, novos Membros para o trabalho Classificatório, acima
mencionado; 1. Fixar em 30 (trinta) dias a contar desta data, o prazo máximo para a conclusão dos trabalhos.
Barbacena, 24 de outubro de 2005. Guaraci Gonçalves - Secretário Municipal e Educação e Esporte
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Barbacena vai às urnas
Em uma votação bastante tranqüila os
barbacenenses também foram às urnas e
deram sua participação para a construção da
cidadania do país. Como a maioria das
cidades, Barbacena também votou a favor do
comércio de armas de fogo e munição. Foram
42.591 pessoas que votaram “não”, o que
corresponde a 62,08% dos votos válidos.
Disseram “sim” 37,92% o que representa
26.018 eleitores. Os votos nulos somaram
1.802 e os brancos 1.229. Votaram 68.609
pessoas. O prefeito Martim Andrada, votou na
seção de nº 001, que fica no prédio da
Biblioteca Pública Municipal. Em seguida
visitou as outras duas seções que também
funcionam no mesmo prédio. (Márcio Cleber)

Estudantes visitam Saint-Gobain
Os alunos das 8ª séries da
Escola Municipal Oswaldo Fortini
(foto) quebraram a rotina da
semana em busca de adquirir
conhecimentos de uma forma mais
prática. Um grupo esteve visitando
a empresa Saint-Gobain na manhã
de terça-feira, dia 18, e o outro na
manhã de quarta-feira, dia 19.
Primeiro, os estudantes participaram de uma palestra ministrada por Eduardo Firmo, responsável pela área de meio-ambiente
da empresa, quando foi apresentado o funcionamento da
mesma, que tem cuidados especiais
e uma preocupação com a
preservação do meio ambiente. Ele
também chamou atenção para a
segurança do trabalho e os cuidados na área de saúde.
Em seguida, dentro de um
ônibus, os jovens circularam pelas
dependências da empresa conhecendo de perto todos o seu funcionamento. Eles estavam acompanhados de professores, orientadores e da direção da escola.
(Márcio Cleber)
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Governo Municipal
realiza mais uma
Ação Social
Mais uma Ação Social vai levar à
população barbacenense serviços de cunho
social e atendimentos nas mais diversas
áreas. Desta vez ela será realizada no dia 6
de novembro, das 10h00 às 15h00, nas
dependências das Obras Passionistas São
Paulo da Cruz, na Rua São Paulo da Cruz.
Os moradores poderão usufruir de
serviços médicos, odontológicos, emissões de
carteiras de identidade e trabalho, corte de
cabelo, dicas para a saúde da mulher,
orientações para uma alimentação saudável,
implementação de pomar e horta doméstica,
prevenção contra incêndios, além de
entretenimento com apresentação de grupos
de dança, capoeira e muita recreação para
as crianças.

Barbacena no vôlei
feminino do Jimi
Mais uma vez a equipe de vôlei feminino
de Barbacena mostrou seu potencial ao
vencer a 7ª edição dos Jogos do Interior de
Minas (Jimi). O grupo que é do Olympic/
Unimed/Roselanche, foi vencedor das quatro
partidas finais. O mais novo título foi
conquistado sobre o Uberlândia por 3x2. No
início a equipe de Barbacena começou
perdendo mas a reação foi esmagadora.
Comandado pelo técnico Júlio Tadeu, o
time vai representar o estado no jogos
nacionais que serão realizados no final do
ano. Para o superintendente de esporte do
município, Eduardo José Lima Sad esta
vitória das meninas serve de incentivo para
o esporte da cidade. “Os jogos do Jim são
desenvolvidos através de uma parceria
estabelecida entre o estado e os municípios”,
comentou.
A jogadora Érika foi o destaque dos jogos.
Barbacena também marcou presença no
Karatê, com Fernando Cruz, que levou uma
medalha de prata e outra de bronze. Já na
natação, nos 200 metros borboleta, a
medalha de bronze foi para Pablo
Damasceno. Nos 50 metros peito Carolina
Dias ficou com a de prata.

