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Emoção na posse de Aécio Neves
A emoção marcou as cerimônias
de posse do governador Aécio Neves, eleito com 7,2 milhões de votos
para seu segundo mandato à frente
do Palácio da Liberdade. Mais de 10
mil pessoas estiveram presentes à festa na Praça da Liberdade em Belo
Horizonte e foram brindadas pelo
governador com um convite para conhecer o Palácio após a cerimônia oficial.
Antes disso, na Assembléia
Legislativa, Aécio falou dos planos
para os próximos anos e prometeu
fazer da ética, da eficiência e da seriedade os pilares de sua administração. Várias autoridades e lideranças
políticas de Minas estiveram presentes à solenidade, entre elas, vários
representantes da população de
Barbacena. O deputado federal
Bonifácio Andrada compôs a mesa
de honra na solenidade de posse do
governador, representando o presidente da Câmara Federal, Aldo Rebelo. O deputado estadual Lafayette
Andrada, o Advogado-Geral da
União, José Bonifácio Borges de
Andrada e o prefeito Martim Andrada também estiveram entre os presentes.
PÁGINAS 4, 5 e 6
Na Assembléia Legislativa, o deputado federal Bonifácio Andrada, o governador Aécio Neves, o presidente da Assembléia,
Mauri Torres e o senador Eduardo Azeredo
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Polícia Militar faz vistoria no
sub-destacamento de Padre Brito
Vistoria técnica foi realizada pelo comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar
Divulgação

Mais um passo foi dado para
que o sub-destacamento da Polícia
Militar do distrito de Padre Brito
volte a funcionar, levando mais segurança para os moradores da região. Foi realizada, no dia 22 de
dezembro, a vistoria técnica pelo
comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar, o tenente-coronel José
Eduardo da Silva, que estava acompanhado pelo tenente Marco Aurélio de Carvalho e pelo cabo
Fernando Lopes.
Esteve presente na visita dos
militares do 9º BPM Afonso
Fernando da Cunha, da Associação de Desenvolvimento Comunitário de Padre Brito e o agente executivo do Governo Municipal, Airton Teles.
A reforma de todo o prédio só
foi possível graças a uma parceria
entre o Governo Municipal e a Associação de Desenvolvimento Comunitário do distrito, que teve
como principal objetivo proporcionar mais qualidade de vida para
os moradores.

Momento da vistoria no sub-destacamento da Polícia Militar do Distrito de Padre Brito

Governo Municipal premia vencedores do concurso de Natal
Secretaria de Governo / César Carneiro

Os vencedores do concurso de decoração de Natal foram premiados no
dia 23 de dezembro, em cerimônia realizada no Plaza Center Shopping. O
evento foi organizado pelo Governo
Municipal, através da Empresa Municipal de Turismo (Cenatur) e teve
como tema “Natal – Menino Jesus”.
Na categoria presépio a vencedora foi Elizabeth Picinin Paolucci, da
loja Bota de Outro. Em segundo lugar
ficou Jane Maria Serqueira, moradora
da rua Belizário Pena, no Cento. Em
terceiro lugar ficou Márcia Helena K.
Picinin. Já na categoria de vitrine quem
levou o prêmio foi a loja Oficina dos
Sonhos, de Bernadete Serqueira e
Figueiredo Câmara. Em segundo ficou
a Bota de Ouro e, em terceiro, a
Evidênce.
Rebecca Veloso, proprietária da residência localizada na rua
Monsenhor João Gonçalves, 82, no
centro, foi quem levou a melhor na ca-

Representantes da Cenatur entregam o prêmio
tegoria residência. Depois veio a casa de
Paulo Cândido da Silva, da rua Coronel
Jairo Pereira da Silva,no bairro Santa
Cecília e José Carlos V. Brígido, morador

à vencedora do concurso de vitrine
da residência de nº 182, da rua João
Paulo II, no bairro Nossa Senhora
Aparecida.
(Márcio Cleber)
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Barbacena recebe
equipamentos do
Programa de Melhoria
do Setor de Saneamento
MÁRCIO CLEBER

O município de Barbacena recebeu na última semana parte dos
equipamentos do Programa de
Melhoria do Setor de Saneamento
(PMSS), do Ministério das Cidades,
ao qual a cidade foi contemplada.
O equipamento consta de calibre
comprimento útil da haste, geofone
mecânico, válvula geradora de ondas, haste de escuta, haste de perfuração, equipamento completo
com broca e tubo pitométrico, mangueira especial para pitometria e
um alicate walttimetro digital.
Serão, ao todo, cerca de seis meses de trabalhos e o programa estará atuando na realização de diagnóstico técnico e operacional do sistema de água, elaboração e concepção do sistema de abastecimento de
água e a setorização da distribuição, detalhamento e atualização do
plano de escoamento de bacias do
sistema de coleta de esgoto sanitário, elaboração de diretrizes para
prestação de serviços em regime de
eficiência e realização de pesquisa
de satisfação do cliente.
Os trabalhos em Barbacena tiveram início no dia 29 de novembro, quando a representante do
Consórcio Luso Brasileiro
PROCESL/COBRAPE, responsável pela realização, fez uma explanação de como tudo funcionará no
município. No dia 18 de dezembro,
uma equipe da PROCESL/
COBRAPE esteve visitando as estações de tratamento de água, o sistema de tratamento de esgoto e de
captação de água.
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Números mostram avanços na saúde
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Aumento no investimento e na distribuição de remédios e redução de óbitos, consultas
e internações confirmam que saúde é prioridade do atual governo
Ilustração

Os últimos dois anos mostram
avanços significativos na área da
saúde em Barbacena, resultado do
esforço da equipe formada pelo prefeito Martim Andrada, que ao assumir o Poder Executivo do município, em janeiro de 2005, definiu
que esta seria uma prioridade em
sua gestão.
Neste período, algumas medidas importantes já foram tomadas,
como a criação da Policlínica Municipal de Referência, no bairro
Vilela, a restauração das unidades
de saúde, a inauguração do Hospital Regional, a implantação do
Serviço Móvel de Urgência (Samu),
o aumento substancial na distribuição de remédios e a mudança da
parte administrativa do Demasp
para as imediações do Hospital Regional.
A mais recente ação tomada na
área da saúde foi a transferência
do serviço de Pronto Atendimento
para os hospitais conveniados, que
possibilita mais opções para os pacientes e reduz as filas e transtornos gerados no antigo atendimento. Além disso, o Demasp pagou em
tempo recorde quatro folhas de pagamento atrasadas dos servidores
da saúde e mais o 13º salário (atrasos herdados da administração
anterior).

Os números comprovam os
avanços. Em 2004, o investimento
na área da saúde do município foi
de R$ 35.624.458,05. Em 2005,
39.160.695,33. Ano passado, o investimento superou os R$ 43 milhões, o que significa um aumento
de 20,70% em comparação a 2004.
Houve também um aumento no repasse aos hospitais em relação aos
números de 2004, quando foram
repassados pouco mais de R$ 14
milhões. A distribuição de remédios nas unidades de saúde também
mostra uma evolução. Em 2004, foram distribuídos 5.815.625. Em
2005, 6.232.866 e neste ano
7.655.689. Uma comparação entre
2006 e 2004 aponta para um acréscimo de 31,65%.
Enquanto os investimentos crescem, outros números caem, como
os de consultas, internações e mortes. Este é mais um sinal de que a
saúde é prioridade do governo
Martim Andrada e de que o empenho do atual governo está rendendo frutos para a cidade. O número
de óbitos caiu de 936 em 2004 para
861 em 2005 e 827 até novembro de
2006. Nos primeiros 11 meses de
2006, foram registradas 15.118
internações hospitalares em
Barbacena. Em 2004, foram 20.308.

Dia da Imigração Italiana será
comemorado em Barbacena
Assinada pelo prefeito Martim Andrada em dezembro, lei nº 3.993 institui o dia 15 de abril
como Dia da Imigração Italiana e da Instalação da Colônia Rodrigo Silva
A partir deste ano, Barbacena celebrará o Dia da Imigração Italiana, instituído pela lei municipal nº 3.993/06, assinada pelo prefeito Martim Andrada em 14 de dezembro do
ano passado e publicada na última edição do Jornal Oficial.
O dia 15 de abril marcará, no município, a importância dos
imigrantes italianos, responsáveis pela colonização de parte
da cidade.
No mesmo dia, será comemorado o Dia da Instalação da
Colônia Rodrigo Silva, local onde se instalaram os primeiros
italianos quando chegaram a Barbacena. Segundo o prefeito
Martim Andrada, “a cidade, hoje, não escreveria a sua história sem passar pela constituição da comunidade italiana”, o

que justifica a implantação da nova lei.
Em outubro do ano passado, a cidade sediou o “II Seminário sobre a Imigração Italiana em Minas Gerais”, evento
que teve a participação do cônsul da Itália em Minas Gerais, Goiás e Tocantins, Bryan Bolasco; do membro do Conselho Geral dos Italianos, Mário Casteliengo; da presidente do Comitê dos Italianos no Exterior, Silvia Acciati e da
agente consular honorária da Itália em Barbacena, Isabel
Puiati, dentre outras autoridades.
Estima-se que cerca de um milhão e meio de descendentes de italianos estejam morando atualmente em Minas
Gerais.
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Aécio lutará por justiça fiscal
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Governador toma posse e defende um novo pacto federativo, com distribuição
de recursos mais justa entre União, Estados e Municípios
A defesa de um novo pacto federativo, que permita aos estados e
municípios conviver em um clima
de maior justiça fiscal, marcou o
tom do discurso de posse do governador Aécio Neves na Assembléia
Legislativa, na última segunda-feira (1º de janeiro). Ao tomar posse
como o primeiro governador de
Minas reeleito, com 7,2 milhões de
votos, Aécio Neves afirmou que inicia este novo governo com a responsabilidade de trabalhar para
reduzir as diferenças regionais e
garantiu que seu segundo mandato será melhor.
Segundo o governador, alcançar melhor distribuição de renda e
condições de vida passa necessariamente pela melhor divisão entre
estados e municípios dos recursos
hoje concentrados na União. “Os
avanços que o país precisa não
acontecerão enquanto não houver
autonomia administrativa para estados e municípios e justiça tributária”, afirmou o governador. Ele
garantiu que Minas Gerais não fugirá da responsabilidade de participar da construção de um futuro
mais solidário para todos os brasileiros.
O governador chegou à Assembléia Legislativa às 16h30. No plenário, ao lado do vice-governador
eleito, Antonio Augusto Junho
Anastasia, do deputado federal
Bonifácio Andrada – que representou o presidente do Congresso Nacional na solenidade - e do presidente do Legislativo, deputado estadual Mauri Torres, ele assinou o
Termo de Posse e o Compromisso
Constitucional. Estavam presentes
sua filha Gabriela, e seus pais Inês
Maria Neves Faria e Aécio Cunha,
além das principais autoridades
do Estado, entre as quais o Advogado-Geral do Estado, José Bonifácio Borges de Andrada, o prefeito
de Barbacena, Martim Andrada e o
recém-eleito deputado estadual,
Lafayette Andrada.
Ao falar para mais de 550 pessoas presentes no plenário e galerias da Assembléia, o governador
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Aécio Neves afirmou que os avanços obtidos no Estado nos últimos
quatro anos criaram bases concretas para assegurar o crescimento de
Minas nos próximos anos. Ele lembrou que a reorganização e modernização do Estado só foram possíveis graças ao conjunto de medidas conhecido como Choque de
Gestão, que se tornou modelo para
o país. “As medidas que tomamos,
para orgulho dos mineiros, são hoje
reconhecidas como referenciais de
boa gestão no Brasil. Gastar menos
com o governo para gastar mais
com a população foi o nosso lema.
Nossa obstinação”, afirmou.
Em seu pronunciamento na Assembléia, o governador destacou,
ainda, a eficiência de seu secretariado na condução dos gastos públicos. “Em uma demonstração inequívoca da eficiência do trabalho
de nossa equipe, conseguimos realizar 91% do orçamento dos investimentos autorizados, com recursos
próprios, enquanto a média brasileira não chegou aos 50%. Economizamos com as compras do Estado e eliminamos drasticamente os
desperdícios. Apesar de termos reduzido o ICMS sobre 152 produtos
de consumo popular, o crescimento na arrecadação desse tributo foi
de 18,3% em 2005, enquanto no
Brasil, a taxa foi de 11,9%. Mais
uma vez, falo de eficiência na gestão da coisa pública”, ressaltou.
O governador também fez um
balanço das ações do governo nas
áreas de Educação, Saúde e Assistência Social e encerrou seu pronunciamento na Assembléia garantindo ao povo mineiro que o segundo mandato será, com certeza,
ainda melhor. “Minas se prepara
para ser um Estado líder em crescimento, geração de emprego e renda, entre todos os estados brasileiros. O resultado da eleição demonstra o apoio a um trabalho sério e
responsável que vem transformando Minas. Agora, com as bases já
mais sólidas do Estado, eu não tenho dúvida nenhuma de que Minas vai dar um grandioso salto e
nós vamos fazer aquilo que não se
costuma ver em dois mandatos consecutivos. O próximo mandato vai
ser melhor que o que passou”.

FOTOS
Carol Coelho, Eugênio Sávio, Guilherme Bergamini, Omar Freire, Ricardo
Barbosa e Wellington Pedro
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Na praça da Liberdade, emoção
Na Assembléia Legislativa, Aécio Neves usou o
tom habitual de homem público experiente e ponderado para anunciar suas prioridades para os seus
próximos quatro anos de Governo. Mas na Praça da
Liberdade, palco histórico dos principais acontecimentos políticos de Minas, foi a emoção que falou
mais forte. A solenidade em comemoração à posse
do governador Aécio Neves emocionou as cerca de
dez mil pessoas que se reuniram em torno do Palácio
da Liberdade para saudar o governador.
Ele chegou à Praça em Rolls Royce preto ano 1953,
acompanhado da filha Gabriela, e foi recebido pela
Companhia de Polícia de Guarda do Palácio da Liberdade. O governador passou em revista à tropa e
iniciou, sozinho, o percurso da Alameda Travessia.
Neste momento, uma grande bandeira de Minas, de
16 metros de altura e 10 metros de largura, foi erguida
entre as centenárias palmeiras da Praça da Liberdade.
Aécio Neves percorreu a alameda saudando o
público distribuído pelos jardins da Praça da Liberdade. O governador fez todo o percurso ao som do
dobrar dos sinos da matriz da Nossa Senhora do
Pilar gravados especialmente para a solenidade. A
gravação dos sinos foi executada simultaneamente
ao refrão da música “Oh, Minas Gerais”, tocado por
um trompetista da Banda de Música da Polícia Militar. Ao final da alameda, Aécio Neves relembrou atitude de Tancredo Neves ao reverenciar a bandeira
de Minas Gerais.
Acompanhado da família e do vice-governador
Antonio Augusto Anastasia, Aécio Neves discursou
na mesma varanda de saudações oficiais onde, há
24 anos atrás, Tancredo Neves, seu avô, fez o pronunciamento como o primeiro governador eleito pelo
povo. Emocionado, ele lembrou a célebre frase proferida por Tancredo, que entrou para a história do país.
“Com o coração tocado pela forte emoção deste momento, olhando nos olhos de cada um dos mineiros,
presto a minha homenagem ao grande estadista repetindo as palavras que ainda hoje ecoam no afeto e
respeito da nossa memória: ‘Mineiros, o primeiro
compromisso de Minas é com a liberdade’. Retomo
os fundamentos desta declaração histórica, com a
certeza de que o amor à liberdade continua sendo o
traço essencial do espírito que anima o povo da nossa terra”, afirmou.
O Governador também reafirmou seu compromisso de fazer de Minas um dos mais promissores estados da nação. “É com o olhar no infinito das nossas
possibilidades que reafirmo cada um dos compromissos que nos trouxeram a este momento solene. O
compromisso de trabalhar até o limite das minhas
forças para construir em Minas um novo tempo e
uma nova sociedade. O compromisso de fazer da
responsabilidade e da ética marcas indissociáveis
das nossas ações no Governo e manter acesa as chamas do nosso amor à liberdade e do respeito ao nosso povo. É com esse olhar infinito – que não conhece
barreiras nem se deixa nublar pelas dificuldades –
que continuaremos trabalhando para nos aproximarmos da Minas dos nossos sonhos”, afirmou o governador.
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Aécio dá posse a secretários e estabelece novas metas
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O governador Aécio Neves
empossou, na última terça-feira, os secretários de Estado e anunciou as principais metas que a nova equipe de governo deverá cumprir nos próximos quatro
anos. A inclusão social será o foco principal dos novos programas a serem desenvolvidos pelo secretariado, com prioridade para as regiões mais pobres. O
governador está determinado a consolidar o crescimento econômico, os avanços sociais e o modelo de gestão pública
implantado em Minas Gerais durante
seu primeiro mandato.
“Estamos mais preparados do que
qualquer outro Estado da Federação para
dar um salto de crescimento e o Estado
sendo parceiro, sendo indutor desse crescimento. Obviamente, vamos continuar
dando prioridade às regiões menos desenvolvidas do Estado, com políticas
sociais vigorosas, inclusive diferenciadas
em relação a outras regiões mais prósperas. Essa é uma determinação nossa”,
afirmou Aécio Neves.
O Governador também já estruturou
um novo programa para coordenar as
ações de todas as secretarias. O objetivo
do programa “Estado para Resultados”
é alcançar um patamar ainda maior de
eficiência e qualidade nas ações do Governo. Cada secretaria e órgão público
deverá se vincular à estratégia global e
aos principais compromissos do Governo do Estado para com a sociedade. Caberá ao vice-governador Antonio
Anastasia a responsabilidade de implantar o programa e acompanhar as ações e
resultados obtidos.
“De agora em diante, em todas as
áreas, assumimos um compromisso ainda mais rigoroso com a qualidade, a gestão eficiente e o melhor atendimento ao
cidadão. O êxito da ação governamental
depende do cumprimento desse compromisso”, afirmou o governador. Segundo
ele, o controle do gasto público será a
base do Choque de Gestão de Segunda
Geração.
O governador também destacou a
alta qualidade profissional do novo secretariado. Segundo ele, a formação de
sua equipe de governo se pautou na capacidade de cada um para enfrentar os
principais desafios para o crescimento e
a inclusão social em Minas. “Temos novas e imensas tarefas a cumprir, e entendo que a equipe de governo que hoje assume suas funções está à altura desse
desafio. Estaremos juntos nessa empreitada”, disse Aécio Neves, se dirigindo
aos novos secretários de Estado.
Durante a cerimônia, 15 secretários
e dois secretários extraordinários assinaram o Termo de Posse. Entre eles, o Advogado-Geral do Estado, José Bonifácio

TRE diploma
eleitos de 2006

O secretariado do governador Aécio Neves
Borges de Andrada, que já integrava a equipe
do primeiro mandato do Governador. Filho de
Bonifácio José Tamm de Andrada e Amália
Borges de Andrada, José Bonifácio Borges de
Andrada foi Advogado-Geral da União, entre
junho e dezembro de 2002. Antes disso, foi
Subsecretário-Geral da Presidência da República e Secretário-Executivo do Ministério da Justiça. Sua carreira como homem público, contudo, foi iniciada na Câmara Municipal de
Barbacena, onde foi eleito vereador em 1982.
Agora como Advogado-Geral do Estado,
ele e toda a equipe da AGE serão de extrema
importância neste segundo ciclo do Governo
Aécio Neves, que pretende lutar pela melhor
distribuição das receitas da União, garantindo

a formação de um novo pacto federativo para
o país. Os irmãos do novo secretário, Martim
Andrada, prefeito de Barbacena, e o deputado
estadual Lafayette Andrada, entre outras autoridades, estiveram na solenidade de posse
dos secretários.
Após a cerimônia, o governador Aécio Neves e os novos secretários participaram de uma
missa solene, celebrada pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, nos jardins do Palácio da
Liberdade. O ex-presidente Itamar Franco, o
ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin
e o prefeito de Belo Horizonte, Fernando
Pimentel, também participaram da cerimônia
religiosa.

O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG)
diplomou, no último dia 18, os
134 candidatos eleitos em 2006
por Minas Gerais. A cerimônia
foi realizada no Palácio das Artes e contou com a presença das
principais lideranças políticas do
Estado.
Os primeiros diplomados foram o governador Aécio Neves
e seu vice, Antônio Anastasia.
Na mesma solenidade, receberam seus diplomas o deputado
federal Bonifácio Andrada, que
vai cumprir seu oitavo mandato
e Lafayette Andrada, para seu
primeiro mandato de deputado
estadual. “Caberá a Minas Gerais, mais uma vez, fazer com
que haja reconciliação entre representantes e representados.
Vamos continuar dando exemplo de austeridade e respeito ao
dinheiro público, inspirando
outros Estados na boa prática
política”, disse Aécio, que discursou
em
nome
dos
diplomados.
O deputado Lafayette
Andrada aproveitou a solenidade para confirmar a parceria entre o Governo de Minas e a população de Barbacena. “O Governador tem sido um parceiro
muito importante do povo
barbacenense e tem ajudado a
viabilizar obras importantes para
toda a região. Na Assembléia,
ele certamente terá apoio de uma
ampla base parlamentar para
consolidar o crescimento de Minas, que ele iniciou de forma brilhante em seu primeiro mandato”, declarou o deputado.
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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Martim Francisco Borges de Andrada
LEIS MUNICIPAIS
LEI Nº 3.997
“Concede isenção do pagamento das Taxas de Licença para Localização e Funcionamento, de Conservação de Vias Públicas, de Prevenção Contra Sinistros e de Serviços Administrativos 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 Ficam isentas das Taxas de Licença para Localização e Funcionamento, de Conservação de Vias Públicas, de Prevenção Contra
Sinistros e de Serviços Administrativos, de que tratam os artigos 82, 152, 163 e 168 da Lei Municipal nº 3.246, de 1995, a União, o Estado
de Minas Gerais, os templos de qualquer culto, assim considerados os locais onde se celebram as cerimônias públicas, os partidos políticos,
as entidades sindicais de trabalhadores, as instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos
§1º A isenção de que trata esta lei é extensiva às autarquias e fundações instituídas e mantidas pela União e pelo Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Para fazer jus aos benefícios desta lei, as instituições de ensino e de assistência social devem preencher os requisitos constantes do
art. 215 da Lei Municipal nº 3.246, de 1995.
Parágrafo único. As instituições de assistência social deverão possuir, ainda, registro no Conselho Municipal de Assistência Social –
COMAS.
Art. 3º Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar, com a União ou com o Estado de Minas Gerais, acordos, convênios, contratos ou
outros instrumentos congêneres, de isenção recíproca ou de compensação de contas decorrentes de isenções unilaterais.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 26 de dezembro de 2006; 164º ano da Revolução Liberal, 76º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 101/2006 – Autoria do Executivo Municipal)
(REPUBLICADOPORINCORREÇÃO)
PUBLICADO NO JORNAL DO POSTE NA DATA DE 28 DE DEZEMBRO DE 2006
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
LEI Nº 3.999
“Reconhece como de utilidade pública a Organização dos Moradores dos Bairros Carmo e Fátima 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 reconhecida como de utilidade pública a Organização dos Moradores dos Bairros Carmo e Fátima.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 28 de dezembro de 2006; 164º ano da Revolução Liberal, 76º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 092/2006 – Autoria do Vereador Sebastião Alvim da Silva)
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
LEI Nº 4.000
“Reconhece como de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos do Pinheiro Grosso 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 reconhecida como de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos do Pinheiro Grosso.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 28 de dezembro de 2006; 164º ano da Revolução Liberal, 76º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 093/2006 – Autoria de Vários Vereadores)
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
LEI Nº 4.001
“Reconhece como de utilidade pública municipal a APPC – Associação das Pessoas Portadoras de Câncer e Familiares 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 reconhecida como de utilidade pública municipal a APPC – Associação das Pessoas Portadoras de Câncer e Familiares, com
sua sede provisória na Rua Silva Jardim, s/nº, nas dependências do Hospital Ibiapaba, Centro, Município de Barbacena/MG.
Art. 2º A APPC Associação das Pessoas Portadoras de Câncer e Familiares, tem por finalidade a prestação de serviço de auxiliar aos
portadores de câncer e familiares com medicamentos, nas áreas de enfermagem e médica, exames, fisioterapia e acima de tudo na parte
de relações humanas, sempre visando o bem estar daqueles que passam por momentos de grande dificuldade, tanto de saúde, emocional, financeira e espiritual, procurando proporcionar melhores momentos a todos associados e familiares, o bem estar junto da sociedade,
sem objetivos de lucros.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 28 de dezembro de 2006; 164º ano da Revolução Liberal, 76º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 076/2006 – Autoria dos Vereadores João Bosco de Abreu e Flávio Maluf Caldas)
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
LEI Nº 4.002
“Denomina vias públicas do Loteamento “Residencial Marino Ceolin”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º As vias públicas do Loteamento “Residencial Marino Ceolin”, abaixo relacionadas, passarão a ter as seguintes denominações:
I. Rua 03 passa a ser denominada Rua Albertino Gomes de Abreu;
II. Rua 05 passa a ser denominada Rua Maria Helena Discacciati Ferreira;
III. Rua 07 passa a ser denominada Rua Maria Santa Rosa Ceolin;
IV. Rua 08 passa a ser denominada Rua Magdalena Minighin Discacciati;
V. A praça inominada localizada na quadra “D” entre as Ruas 3 e Capitão Corteletti fica denominada como Praça Flávia Navarro Erhardt.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 3 de janeiro de 2007; 165º ano da Revolução Liberal, 77º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 068/2006 – Autoria do Executivo)
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO MUNICIPAL Nº 5.836
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, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena;
DECRETA:
Art. 1º Ficam delegados aos Secretários Municipais, ao Advogado-Geral do Município e aos Assessores Especiais, de igual nível hierárquico, poderes para ordenar despesas no âmbito de sua unidade administrativa, observadas as disponibilidades financeiras e a existência
de crédito orçamentário, no valor máximo equivalente ao fixado no art. 24, incisos I e II da Lei Federal nº 8.666, de 1993.
§ 1º É vedado ao ordenador autorizar a execução de despesas sem expressa comprovação de suficientes disponibilidades de recursos
financeiros e orçamentários.
§ 2º Os ordenadores de despesas responderão administrativa, civil e penalmente pelos atos de sua gestão, na forma da Lei.
Art. 2º Ao Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças, além da responsabilidade delegada pelo artigo anterior,
compete:
I - autorizar, conjuntamente com o Prefeito Municipal ou com o Secretário de Governo, Coordenação Política e Gestão Estratégica, o
pagamento de despesa em valor superior ao definido no art 1º deste Decreto, e igual ou inferior ao triplo do limite do mesmo artigo, no
âmbito de Administração Direta, podendo, para tanto assinar cheques, ordens bancárias ou transferências eletrônicas correspondentes;
II - coordenar a execução orçamentária e financeira do Município;
III - manifestar expressa e previamente acerca do comprometimento da administração em processos licitatórios, de dispensas ou
inexigibilidades;
IV - elaborar o cronograma mensal de desembolso do governo, estabelecer as metas bimestrais de arrecadação, calcular e definir para
as unidades orçamentárias, as quotas mensais ou trimestrais de recursos orçamentários e financeiros correspondentes;
V - fazer cumprir os limites de despesas com pessoal, conforme disposto na Lei Complementar nº 101, de 2000;
VI - fazer cumprir os limites de aplicação de recursos em educação e saúde, de acordo com os dispositivos constitucionais e legais;
VII - decidir sobre os prazos para o cumprimento de obrigações tributárias, principais e acessórias;

VIII - fazer cumprir, na forma da Lei Complementar nº 101, de 2000, a realização de audiências públicas e a publicação dos Relatórios de
Gestão Fiscal e Resumido de Execução Orçamentária;
IX - realizar tempestivamente, na forma da Lei, os repasses de recursos ao Poder Legislativo e às Entidades da Administração Indireta, e;
X - oficiar ao Prefeito quando a receita não comportar o cumprimento das metas fiscais, para que seja promovida a limitação de empenhos, conforme determinação do art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 2000, e de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias
vigente.
Art. 3º Ao Secretário do Governo, Coordenação Política e Gestão Estratégica, além das delegações conferidas pelo artigo 1º deste
Decreto, ficam delegados poderes para:
I - ordenar despesas, no âmbito da Administração Direta, em valor superior ao definido no artigo 1º deste Decreto, e igual ou inferior ao
triplo do limite do mesmo artigo;
II - autorizar, conjuntamente com o Secretário de Planejamento, Orçamento e Finanças, os pagamentos das despesas até o limite do inciso
anterior, podendo assinar cheques, ordens bancárias ou transferências eletrônicas correspondentes;
III - manifestar prévia e expressamente, sobre a movimentação de pessoal, nas Administrações Direta e Indireta;
IV - fazer publicar os atos oficiais do Governo e os relatórios determinados pela Lei Complementar nº 101, de 2000, e;
V - definir e fazer cumprir o programa de divulgações oficiais e institucionais do Município;
Art. 4º Ao Advogado-Geral do Município, além das competências constantes do artigo 1º deste Decreto, ficam delegadas atribuições para:
I - aprovar editais e minutas de contratos integrantes dos processos licitatórios e de dispensa ou inexigibilidade nas Administrações Direta e
Indireta;
II - aprovar previamente os contratos, convênios, ajustes, acordos ou instrumentos congêneres e seus respectivos termos de aditamento ou
rescisão, e;
III - manifestar nas demandas de consultoria jurídica subscrita pelas autoridades de que trata o artigo 1º deste Decreto.
Art. 5º Ao Secretário de Administração e Recursos Humanos, além das delegações constantes do artigo 1º deste Decreto, ficam atribuídas
competências para:
I - assinar atos de movimentação de pessoal, observado o disposto no art. 3º, inciso III deste Decreto;
II - assinar contratos, aditivos ou termos de rescisão de locação de bens imóveis no âmbito da Administração Direta do Município;
III - ordenar as despesas com pessoal e encargos, subscrevendo os correspondentes empenhos e ordens de pagamento inerentes às
respectivas folhas;
IV - superintender e fiscalizar o uso da frota própria ou arrendada de veículos leves da Administração Direta do Município.
Art. 6º Ao Secretário Municipal de Educação e Esportes, além do disposto no artigo 1º deste Decreto, fica delegada competência para:
I - superintender e fiscalizar a aplicação dos recursos provenientes do FUNDEF, nos termos da Lei Federal nº 9.424, de 1996, e;
II - superintender e fiscalizar a aplicação dos recursos provenientes da Quota Estadual do Salário Educação – QESE, do Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, do Programa Nacional de Transporte Escolar – PNATE, do Programa Dinheiro Direto na Escola –
PDDE e outros recursos vinculados a manutenção e desenvolvimento da educação aplicados no Município.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em contrário.
Art. 8º Ficam ratificadas as demais delegações de poderes que não conflitam com este Decreto.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 03 de julho de 2006; 164º ano da Revolução Liberal, 76º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
(REPUBLICADOPORINCORREÇÃO)
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 5.952
“Fixa tarifas dos serviços de Água e Esgoto, e dá outras providências”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis em vigor e Resolução nº
003/2006, de 27 de dezembro de 2006, exarada pelo Conselho de Administração do Departamento Municipal de Meio Ambiente e
Saneamento - DEMASA;
DECRETA:
Art. 1º Ficam reajustadas em 20% (vinte por cento) as tarifas do Departamento Municipal de Meio Ambiente e Saneamento - DEMASA,
conforme Tabelas I e III:
§ 1º Tabela de Tarifas I – Sede do Município e Distrito de Correia de Almeida:
FAIXASDECONSUMO
VALORES EM R$, POR M3
0 a 12,0 m3
1,04
12,1 a 15,0 m3
1,25
15,1 a 20,0 m3
1,73
3
20,1 a 25,0 m
2,24
3
25,1 a 30,0 m
2,75
3
30,1 a 40,0 m
2,87
3
40,1 a 50,0 m
3,32
3
50,1 a 75,0 m
3,69
75,1 a 100,0 m3
4,11
Acima de 100,0 m3
4,97
§ 2º Tarifas mínimas:
CLASSE
ÁGUA
ESGOTO
TOTAL
12,48
6,24
18,72
Residência até 12 m3
Comércio Grupo I – até 16 m3
27,68
13,84
41,52
Comércio Grupo II – até 30 m3
82,50
41,25
123,75
§ 3º Tabela II – Distritos de Senhora das Dores, Pinheiro Grosso e São Sebastião dos Torres; Localidades de Campestre, Pombal e
Margaridas:
FAIXASDECONSUMO
VALORES EM R$, POR M3
0 a 12,0 m3
0,77
12,1 a 15,0 m3
1,02
15,1 a 20,0 m3
1,30
20,1 a 25,0 m3
1,62
25,1 a 30,0 m3
2,03
30,1 a 40,0 m3
2,12
40,1 a 50,0 m3
2,45
50,1 a 75,0 m3
2,73
75,1 a 100,0 m3
3,03
3
Acima de 100,0 m
3,66
§ 4º Tarifas mínimas:
CLASSE
ÁGUA
ESGOTO
TOTAL
3
Residência até 12 m
9,24
4,62
13,86
3
Comércio Grupo I – até 16 m
20,80
10,40
31,20
Comércio Grupo II – até 30m³
60,90
30,45
91,35
Art. 2º Fica também autorizado o aumento de 20% (vinte por cento) nas outras tarifas de serviços cobrados pelo DEMASA:
SERVIÇOS
TARIFASEMR$
Ligação de Água com Hidrômetro de 3 m3
178,85
Ligação de Água com Hidrômetro de 5 m3
209,76
Ligação de Água com Hidrômetro de 10 m3 565,80
Ligação de Água com Hidrômetro de 30 m3 894,24
Ligação de Esgoto
53,82
Certidão
6,63
Religação de Água
18,64
Taxa de Expediente
3,46
Conhecimento
1,94
Mudança de Padrão
32,16
Caminhão de Água e Limpeza de Fossa
90,81
Violação
74,67
Aferição de Hidrômetro
10,00
2ª via de conta
0,80
Art. 3º Fica a tarifa de Esgoto fixada em 50% (cinqüenta por cento) do valor do consumo de Água.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 28 de dezembro de 2006; 164º ano da Revolução Liberal, 76º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
PUBLICADO NO JORNAL DO POSTE NA DATA DE 28 DE DEZEMBRO DE 2006
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 5.953
“Fixa preço das passagens nos transportes coletivos urbanos e rurais”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis em vigor, em especial com
o disposto nos artigos 93, IX e 270 e seus parágrafos, da Constituição do Município de Barbacena;
DECRETA:
Art. 1º Fica fixado em R$1,60 (um real e sessenta centavos) o preço das passagens nos transportes coletivos urbanos e rurais de Barbacena.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 07 de janeiro de 2007.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 28 de dezembro de 2006; 164º ano da Revolução Liberal, 76º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
PUBLICADO NO JORNAL DO POSTE NA DATA DE 28 DE DEZEMBRO DE 2006
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 5.954
“Declara de utilidade pública para fins de desapropriação, um terreno situado à Rua Sete de Setembro, nº 1.058, Bairro Centro, e dá
outras providências”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis em vigor, em especial com
o disposto no Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e na forma dos artigos 26, inciso I, alínea “d”, e 93, inciso VIII, da Constituição
do Município de Barbacena;
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, por via amigável ou judicial, a propriedade, o domínio útil ou a
posse, a qualquer título, de um terreno, e respectiva benfeitoria, situado na Rua Sete de Setembro, nº 1.058, no Bairro Centro, nesta
cidade, constituído de uma área de 2.350,00m2 (dois mil trezentos e cinqüenta metros quadrados), com as seguintes medidas e confrontações: 65,72m (sessenta e cinco metros e setenta e dois centímetros) de frente, com a rua citada; 65,16m (sessenta e cinco metros e
dezesseis centímetros) de fundos com quem de direito; 36,00m( trinta e seis metros) do lado direito com quem de direito; 32,00m ( trinta e
dois metros) do lado esquerdo com quem de direito.
Art. 2º A desapropriação de que trata este Decreto tem por finalidade a abertura de via pública.
Art. 3º Fica assegurado ao Poder Público expropriante o direito de, a qualquer tempo, proceder às correções que porventura se façam
necessárias com relação às medidas e/ou titularidade, posse ou domínio do imóvel descrito no art. 1º deste Decreto.
Art. 4º A desapropriação de que trata este Decreto fica declarada de urgência.
Art. 5º As despesas decorrentes da desapropriação de que trata este Decreto, serão cobertas com recursos do Orçamento de 2007.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 28 de dezembro de 2006; 164º ano da Revolução Liberal, 76º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 5.955
“Dispõe sobre a atualização da Unidade Padrão Fiscal do Município de Barbacena - UFMB, e dá outras providências”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis vigentes, em especial com o
disposto no art. 1º, Parágrafo Único da Lei nº 3.863, de 27 de julho de 2005, e na forma do art. 26, inciso I, da Constituição do Município de
Barbacena;
DECRETA:
Art. 1º A Unidade Padrão Fiscal do Município de Barbacena – UFMB instituída pela Lei nº 3.863, de 2005, fica reajustada em 2,81% (dois
vírgula oitenta e um por cento), a partir de 1º de janeiro de 2007.
Art. 2º Ficam autorizados os procedimentos legais atinentes à atividade tributária e afins do Município de Barbacena, necessários à
adoção do novo valor da UFMB.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 29 de dezembro de 2006; 164º ano da Revolução Liberal, 76º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
PUBLICADO NO JORNAL DO POSTE NA DATA DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006
l...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PORTARIAS ASSINADAS PELO
EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 11.416 - O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis em
vigor, especialmente com o disposto no art. 31, e no inciso II, do art. 34, da Lei Municipal nº 3.740/03, e na forma do art. 26, inciso II, da
Constituição do Município de Barbacena; R E S O L V E: NOMEAR REJANE APARECIDA GOMES, para função de Conselheira Tutelar, em
substituição ao Conselheiro Tutelar Reginaldo Maria da Silva, a partir desta data. Barbacena, 26 de dezembro de 2006. Martim Francisco
Borges de Andrada - Prefeito Municipal
PUBLICADO NO JORNAL DO POSTE NA DATA DE 26 DE DEZEMBRO DE 2006
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DEMASP
Resolução 021/2006 – O Diretor-Geral do Departamento Municipal de Saúde Pública “ Doutor Antônio Benedito Araújo ” – Demasp, no
uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 15 da Lei Delegada Municipal nº 4 de 26 de fevereiro de 2005 e em conformidade
com as leis em vigor, Considerando que, por força da resolução 20/2006 desta autarquia, foram transferido, sem solução de continuidade, o serviço de urgência-emergência da rede municipal para a Santa Casa de Misericórdia e para o Instituto de Maternidade Assistência
à Infância e Policlínica de Barbacena, através dos convênios de nºs 004/2006 e 003/2006, respectivamente; Considerando que foi determinada pela resolução 20/2006 a criação de um grupo de trabalho para examinar e apresentar uma proposta para a solução dos
serviços de urgência-emergência na rede municipal, o qual até o momento não concluiu os trabalhos; Considerando que os serviços de
urgência-emergência, desde a modificação proposta, vem sendo prestada aos usuários de maneira muito superior a que era através do
PA, sendo certo que inclusive as ocorrências policiais ( BO/PM ) diminuíram consideravelmente se comparadas as originadas, nos últimos
seis meses, no antigo Pronto Atendimento; Considerando que, no mesmo período, o número de atendimentos de urgência-emergência,
nos hospitais conveniados, manteve a mesma média dos períodos anteriores, tendo ocasionado a diminuição do tempo de espera dos
pacientes para atendimento; Considerando que a Santa Casa de Misericórdia de Barbacena e o Instituto Maternidade Assistência à
Infância e Policlínica de Barbacena foram consultados e aceitaram a prorrogação dos convênios firmados, e que o Hospital Ibiapaba S.A.
igualmente consultado, afirmou o seu interesse em firmar um convênio nos mesmos termos dos outros dois já existentes; Considerando
que o Município tem feito gestões junto à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, com o objetivo de integrar a Fhemig ( Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais ) ao esforço de melhoria dos serviços de urgência-emergência no Município, no que vem
encontrando boa receptividade; Considerando, enfim, que o número de reclamações quanto aos serviços de urgência-emergência no
Município diminuiu consideravelmente no referido período, indicando uma melhoria no atendimento; Resolve: 1 – Manter, pelo prazo de
120 ( cento e vinte dias ), os serviços conveniados com a Santa Casa de Misericórdia de Barbacena ( Convênio nº 004/2006 ) e com o
Instituto Maternidade Assistência à Infância e Policlínica de Barbacena ( Convênio nº 003/2006 ), determinando a formalização dos necessários instrumentos. 2 – Determinar a formalização de um convênio com o Hospital Ibiapaba S.A. com o mesmo objeto dos convênios
referidos, transferindo para o mesmo os serviços de urgência-emergência afetos às especialidades daquele Hospital, pelo prazo de 120
dias. 3 – Determinar que se dê notícia desta Resolução ao Grupo de Trabalho formado, ao Conselho Municipal de Saúde, à Secretaria
Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças, à Secretaria Municipal de Governo, Coordenação Política e Gestão Estratégica, a
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, à Advocacia-Geral do Município de Barbacena e ao Representante do Ministério Público
Estadual ao qual estiverem cometidas as questões atinentes à saúde no Município. Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura. Barbacena, aos 27 de dezembro de 2006. Fernando Maluf Wutke – Diretor-Geral
PUBLICADO NO JORNAL DO POSTE NA DATA DE 29 DE DEZEMBRO 2006
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CENATUR
Ato do Presidente nº 014/2006 - O Presidente da Empresa Municipal de Turismo de Barbacena, o Sr. Ralph de Araújo Justino, no uso das
atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis vigentes, nomeia Agostinho Costa Filho, Flávio Pastorini Borges de Medeiros e
Ricardo Espírito Santo e Silva, para sob a Presidência do primeiro constituírem comissão para proceder à avaliação do imóvel situado no
interior do Parque de Exposições “ Senador Bias Fortes ” onde se encontram o depósito do material elétrico pertencente à Cenatur e a
residência da Senhora Maria Aparecida Pereira. Este Ato entrará em vigor a partir da data de sua assinatura. Barbacena, 04 de dezembro de 2006. Ralph de Araújo Justino - Presidente da Cenatur
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
Carta Convite nº 008/2006 - Processo nº 074/2006 - Visto e examinado o presente Processo Licitatório, considerando a justificativa da CPL
que pugnou pela anulação do Procedimento Licitatório e consubstanciado na cota do ilustre técnico Flávio Lúcio de Paula Gonzaga de ls.
97, e por tudo que dos autos consta, hei por bem ANULAR A CARTA-CONVITE Nº 008/2006, PROCESSO nº 074/2006, devendo fazer a
publicação desta decisão no Jornal Oficial do Município. Barbacena, 22 de dezembro de 2006. Amarílio Augusto de Andrade - Presidente
da Câmara Municipal de Barbacena
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8
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Obra de José Pedro Xavier da Veiga reúne notas de Minas Gerais entre os anos de 1664 e 1897
mês de fevereiro.

SÉRGIO CARDOSO AYRES

Publicado pela primeira vez em
1898, pela Imprensa Oficial do Estado, em Ouro Preto, o volumoso livro
“Efemérides Mineiras”, escrito por José
Pedro Xavier da Veiga, é considerado o
maior catálogo de informação histórica de Minas Gerais, além de ser o único no gênero. A obra, que andava um
pouco esquecida, teve uma segunda
reimpressão, em 1926 e, mesmo assim,
tornou-se uma raridade. A Fundação
João Pinheiro, em 1998, republicou a
obra, em dois volumes, pela série “Coleção Mineiriana”, para a felicidade
dos pesquisadores e estudiosos da história de Minas Gerais.
Seu autor, José Pedro Xavier da
Veiga, jornalista e político, foi um dos
idealizadores do Arquivo Público Mineiro, criado por lei em 1895 e determinando que fossem escritas “com exatidão e circunstanciado desenvolvimento, as efemérides sociais e políticas do
Estado”. Em nenhuma outra obra se
encontrará, razoavelmente organizada,
uma coletânea tão vasta de decretos,
leis, alvarás, dados eclesiásticos, econômicos, demográficos e administrativos, além de sinopses de eventos e de
história local, lendas e curiosidades. E
Barbacena está retratada na obra com
inúmeras notas, que vão desde falecimentos de importantes cidadãos até
dados demográficos, eleitorais e fatos
os mais variados.
As “Efemérides Mineiras” abrangem o período entre os anos de 1664 e
1897, com o autor tendo por referência
os dias de cada mês, relatando os fatos que aconteceram diariamente ao
longo de mais de dois séculos. Devido
ao volume de notas sobre Barbacena,
passo a publicar periodicamente todas
as referências ao nosso município, começando pelo mês de janeiro, onde se
podem ler notícias sobre a fundação
da Santa Casa de Misericórdia, a posse do Conde de Prados como governador da província do Rio de Janeiro e o
número de escravos em Barbacena no
ano de 1883. Gostaria de ressaltar que
este material, coletado por mim, já foi
publicado em parte pela imprensa local em anos anteriores, constituindose numa reportagem de grande cunho
histórico.

9 DE JANEIRO
1881 - Lei imperial nº 3.029, que reformou a legislação
eleitoral, estabelecendo pela primeira vez no Brasil o sistema do voto direto para a eleição dos membros das Assembléias Legislativas, geral e provinciais. A mesma lei criou de
novo os distritos, um para cada deputado à Assembléia Geral, os quais, em Minas, elegiam dos membros da respectiva
Assembléia Legislativa.
A organização dos distritos mineiros foi a seguinte, de
conformidade com o decreto nº 8.117, de 21 de maio de 1881:
1º distrito - sede em Ouro Preto
2º distrito - sede em Mariana (...)
6º distrito - sede em São João del Rei
7º distrito - sede em Barbacena (...)
10º distrito - sede em Juiz de Fora (...)
20º distrito - sede em Grão Mogol.
15 DE JANEIRO
1779 - Ordem do Ministério Ultramarino ao Governador da Capitania exigindo a remessa para Lisboa de amostras: 1º, de grande mina de salitre descoberta na fazenda do
coronel Domingos da Rocha, entre o arraial do Rio Pardo e
a Serra do Grão Mogol; 2º, do aço das minas descobertas em
Vila Rica e Serro, 3º, de um barro que dá ferro, em que já se fez
experiência no tempo do Governador Visconde de Barbacena,
acompanhando as amostras informações exatas.

Detalhe de quadro retratando o Conde de Prados que faz parte do
acervo da Santa Casa de Misericórdia de Barbacena

MÊS DE JANEIRO
1º DE JANEIRO
1858 - É inaugurado o Hospital de Caridade da cidade de
Barbacena, fundado pelo cidadão Antônio José Ferreira
Armonde (falecido a 10 de janeiro de 1852), que o dotou com
20.000$ em dinheiro, 24.000$ em bens e fundou seu patrimônio
com uma fazenda de criar.
Pode também dizer-se que esse estabelecimento é devido ao distinto e finado mineiro Conde de Prados, sobrinho
e afilhado daquele respeitável cidadão, visto haver recusado
a herança que o mesmo lhe oferecera, aconselhando-o que a
aplicasse na fundação de uma casa de caridade, de cujo plano,
construção e organização de serviços se encarregou. E assim
aconteceu.
3 DE JANEIRO
1879 - Lei mineira nº 2.572 - Concede a Celestino Gaspar
de Oliveira privilégio exclusivo por vinte anos para a navegação do rio das Mortes por meio de barcas movidas a vapor,
e contém outras disposições a respeito.
5 DE JANEIRO
1883 - A população servil da província, que atingia em
22 de dezembro de 1876 a 365.861 indivíduos, na presente data
- conforme consta de documentos ofciais - era de 311.666,
assim distribuída por municípios:
População escrava
(...) Barbacena - 8.983
(...) Juiz de Fora - 21.808
(...) Leopoldina - 16.001
(...) Ouro Preto - 2.539
(...) São João del Rei - 6.697
(...) São José del Rei - 3.584
(...) Ubá - 6.020
(...) Uberaba - 3.012
7 DE JANEIRO
1881 - Volta ao exercício de seu cargo, interrompido a 28
de dezembro do ano anterior, o Governador do Estado, Dr.
Crispim Jacques Bias Fortes, continuando até 11 do seguinte

17 DE JANEIRO
1850 - Falece em Barbacena o coronel Marcelino José
Ferreira Armond, 1º Barão de Pitangui, nascido na mesma
cidade em 1786. Foi um cidadão distinto por seu patriotismo
e sentimentos filantrópicos.
18 DE JANEIRO
1878 - Toma posse do cargo de Presidente da Província
do Rio de Janeiro o Visconde de Prados, natural de Minas
Gerais.
20 DE JANEIRO
1798 - Início do serviço do correio em Minas Gerais,
sendo por alvará desta data (...) criadas as primeiras agências:
em Vila Rica (...); e nas cabeças de cada uma das outras três
comarcas - São João del Rei, Sabará e Serro (...). Criou-se
também um estafeta com a obrigação de conduzir as malas
até o Paraibuna em bestas suas, e de receber aí as que vinham
do Rio de Janeiro (...). Em breve, porém, foi obrigado a pedir
demissão do ofício, pelos prejuízos que com este sofria. (...)
21 DE JANEIRO
1738 - Ordem régia ao Governador da Capitania, determinando-lhe a prisão de todos os religiosos que estiverem
“nas Minas” sem emprego ou licença. Ordem estas vieram
numerosas de Portugal. Parece que ao governo da metrópole
não convinha ter em Minas grande número de religiosos,
cuja cobiça era então proverbial, para não colherem eles parte dos proventos que o governo procurava monopolizar.
22 DE JANEIRO
1826 - O Imperador D. Pedro I forma o Senado do Império, escolhendo os seus membros nas listas apresentadas pelo
corpo leitoral. Foram estes os primeiros senadores que teve
o Brasil: (...); Alagoas - Visconde (depois Marquês) de
Barbacena (Caldeira Brant); (...).
24 DE JANEIRO
1808 - O ouvidor da comarca do Rio das Mortes (sede
em São João del Rei) manda publicar em edital a notícia da
próxima chegada do Príncipe Regente ao Rio de Janeiro, “notícia a mais alegre que se pode dar”, porque “no mesmo
augusto senhor se admiram reunidas todas as brilhantes qualidades que distinguem todos os verdadeiros heróis”. E neste teor discorre à larga, passando depois, de ordem do capitão-general Governador da Capitania,

a convidar os povos a concorrerem com donativos,
animais, mantimentos etc, “que deviam ser logo
enviados para o Rio de Janeiro”. E intima todos os
tropeiros da comarca que, da data do edital em diante, “não disponham viagem alguma com as suas tropas sem licença minha, e sem que seja para conduzirem para o Rio de Janeiro todos os gêneros que devam em tempo transporta-se para a mesma cidade,
que deve estar fornecida de todo o preciso à chegada
de um tão poderoso, tão amabilíssimo e tão respeitável e adorável príncipe e monarca lusitano, que
vem fazer a felicidade deste tão afortunado país”(...).
25 DE JANEIRO
1891 - Eleição do Congresso Constituinte e
Legislativo Mineiro. Foram eleitos:
Senadores - (...) Dr. Antonio Carlos Ribeiro de
Andrada (56.035); (...) Dr. Crispim Jacques Bias Fortes (58.875); (...).
28 DE JANEIRO
1736 - Decreto manda levantar quatro intendências em Minas Gerais, a saber: em Vila Rica, em São
João del Rei (no Rio das Mortes), em Sabará e Serro
Frio.
30 DE JANEIRO
1832 -Academia Médico-Cirúrgica em São João
del Rei. Na sessão deste dia é apresentado no Conselho Geral da Província o seguinte projeto de proposta:
“O Conselho Geral da Província de Minas Gerais, considerando que nada deve merecer tanto a
solicitude de um bom governo como seja a conservação da saúde e vida dos membros da associação política (...), resolve a seguinte:
Art 1º - Fica criada na vila de São João del Rei
uma Academia Médico-Cirúrgica, com as mesmas
cadeiras e igual número de lentes e substitutos que
tem a do Rio de Janeiro. (...)
31 DE JANEIRO
1736 - Carta régia ao Governador da Capitania
com o decreto que cria nela quatro Intendências, a
sabe: em Vila Rica, Rio das Mortes (São João del Rei),
Sabará e Serro do Frio, para execução do sistema de
capitação e censo, em que por ora se comutou o quinto.
1776 - Portaria ao mesmo governador remetendo-lhe, para informar, uma representação do provedor da Fazenda contra o ex-governador Antônio
Carlos Furtado de Mendonça, por ter este assentado
praça a seis criados seus e feito despesas particulares que importaram grande quantia, à custa da Real
Fazenda, debaixo dos títulos supostos etc, (...). Apesar dos grandes e fundados temores que lhes infundia o rei, armado de todos os aparelhos do despotismo onipotente, alguns governadores foram tão prevaricadores e de tal rapacidade que não pouparam
sequer a Fazenda Real, aliás considerada, então, uma
espécie de arca santa, para ser fulminado quem nela
ousasse tocar. Nas já citadas instruções do notável
ministro Martinho de Mello e Castro ao Visconde
de Barbacena, se fala positivamente das manobras
indecentes e criminosas do famigerado governador
Luiz da Cunha Menezes nas arrematações de contratos, em proteção a afilhados ou comensais seus, (...).
1897 - Longevidade. Neste dia informou à Folha de Barbacena o seu correspondente na Lagoa
Dourada viver ali, fruindo vigorosa saúde, D.
Joaquina Clara do Carmo, de 115 anos de idade, pois
nasceu em 1782. Foi batizada na capela da Soledade,
pouco distante do arraial de Congonhas do Campo.

