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Governo tem solução para crise no saneamento
Parceria com o Governo Aécio Neves vai permitir investimentos
de R$ 28 milhões em abastecimento de água e esgoto
O prefeito Martim Andrada deve
enviar à Câmara Municipal nos
próximos dias um Plano Estratégico para o Abastecimento de Água e
Esgoto em Barbacena. O Plano prevê a parceria com o Governo do Es-

ministrativa e financeira do Demasa,
não inclui demissão de servidores ou
a privatização da autarquia. Ao contrário, o plano, que ainda precisa ser
discutido com a população e aprovado pela Câmara, prevê a redução das

tado, que deverá garantir investimentos de R$ 28 milhões no sistema de
água e esgoto da região Noroeste do
município. O prefeito garantiu que a
solução que está sendo proposta para
resolver de forma definitiva a crise ad-

Prefeito inaugura
Ginásio do Santo Antônio

tarifas, a recuperação e expansão das
redes de água e esgoto, a geração de
300 empregos diretos e indiretos na
cidade e o atendimento às exigências legais no setor de saneamento
básico.
PÁGINA 3
Sérgio Cardoso Ayres

Secretaria de Governo / César Carneiro

O Governo Municipal inaugura, nesta quarta-feira, 13, o Ginásio Municipal Poliesportivo Vereador João Braz, no bairro Santo Antônio. O empreendimento é um sonho
antigo da população do bairro e é fruto de uma parceria entre a gestão atual do Poder
Executivo com o Ministério dos Esportes. A obra é orçada em R$ 600 mil. PÁG. 2

Iniciada construção de ponte na estrada do Jacob
As obras de construção da ponte que dá acesso às comunidades do Jacob e
Violetes tiveram início na última semana. A nova ponte, de 18 metros, vai
garantir de forma definitiva o acesso às duas comunidades e está orçada
em R$ 174 mil.
PÁGINA 4

Solar dos Canedo será
preservado pelo município
Nesta sexta-feira, 15, será realizada no pátio da Prefeitura, a solenidade de assinatura
do contrato de comodato para a recuperação do Solar dos Canedo e o ato de incorporação do prédio da Cadeia Velha ao patrimônio do município.
PÁGINA 5
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Governo inaugura ginásio
poliesportivo do Santo Antônio
Secretaria de Governo / César Carneiro

Novo ginásio tem a
maior quadra
poliesportiva do
município de
Barbacena
O Governo Municipal inaugura, nesta quarta-feira, 13, o Ginásio Municipal
Poliesportivo Vereador João Braz, no bairro Santo Antônio. O empreendimento é
um sonho antigo da população do bairro e é fruto de uma parceria entre a gestão atual do Poder Executivo com o Ministério dos Esportes. A obra é orçada
em R$ 600 mil.
O ginásio possui a maior quadra
poliesportiva do município, com 40m x
20m, além de vestiários, local específico
para arbitragem e arquibancadas. O complexo tem uma área total de 1.760 m². Ele
atenderá não apenas a população do
bairro Santo Antônio, mas também de
bairros vizinhos, como São Pedro e Caminho Novo.
A inauguração do ginásio será no
dia de encerramento da Festa de Santo
Antônio, iniciada dia 1º. Segundo o prefeito Martim Andrada, “este ginásio sempre foi muito almejado pelos moradores
do Santo Antônio”. O prefeito assumiu
o compromisso de entregar a obra dentro de seu mandato, em reunião com o
padre Eudes de Carvalho, pároco de Santo Antônio, logo que assumiu a prefeitura. Sobre a homenagem a João Braz, Martim disse que é justa, pois ele foi um dos
principais nomes do legislativo municipal, da comunidade do Santo Antônio.
Na oportunidade, o prefeito assinará o projeto de lei que propõe a criação de
uma área de proteção ambiental no bairro Santo Antônio.
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Governo apresenta solução para crise no saneamento
André Carvalho

Parceria com o
Governo do Estado
deve ser discutida
com a população e
aprovada pela
Câmara Municipal
Uma parceria com o Governo do
Estado deverá garantir a solução definitiva para a crise administrativa e financeira do Departamento Municipal
de Meio Ambiente e Saneamento (Demasa). O Governo Municipal deve encaminhar nos próximos dias à Câmara Municipal um Plano Estratégico
para o Abastecimento de Água e Esgoto em Barbacena, que vai garantir
investimentos superiores a R$ 28 milhões na recuperação do sistema de
abastecimento de água e na expansão
dos serviços de coleta e tratamento do
esgoto sanitário. O Governo Aécio Neves, mais uma vez, será parceiro do
município, disponibilizando, através
da Copasa, recursos que vão garantir
a qualidade dos serviços prestados à
população da região Noroeste da cidade.
De acordo com o prefeito Martim
Andrada, o plano ainda precisa ser
aprovado pela Câmara Municipal, depois de ampla e transparente discussão com toda a população. “Estamos
enfrentando os problemas de maneira
concreta e propondo soluções que possam resolver de forma permanente as
necessidades de expansão dos serviços de água e esgoto em pontos críticos da cidade”, explicou o prefeito.
Martim Andrada negou de forma categórica que a solução em estudo inclua a privatização do Demasa ou a
demissão de seus servidores. “Não há
qualquer possibilidade de demissões no
Demasa, inclusive porque seus servidores têm direito adquirido à estabilidade. Ao contrário, o Plano Estratégico prevê a criação de 300 empregos diretos e indiretos no município”, revelou.
O prefeito também assegurou que
não está em questão a privatização do
Demasa. “O Demasa é nosso, é patrimônio do povo de Barbacena e em hipótese alguma será privatizado”, as-

Investimentos de R$ 28 milhões vão garantir a recuperação dos equipamentos sucateados do Demasa.

segurou. De acordo com o prefeito, a intenção trabalhar em conjunto com o Governo de
Minas, através da Copasa, no atendimento
à região Noroeste de Barbacena, o que representa aproximadamente 30% do abastecimento de água e 35% dos serviços de coleta
de esgoto sanitário ou cerca de 15 mil domicílios.
Isso será feito através de uma parceria,
por tempo determinado, à exemplo do que já
acontece hoje com o serviço de coleta de lixo
e com o transporte coletivo, por exemplo.
Caso o município entenda, no futuro, que o
contrato não está sendo cumprido de maneira adequada, o Demasa poderá rescindi-lo,
retomando a responsabilidade pela prestação dos serviços naquela área. Nas demais
regiões do município, o Demasa continuará
sendo responsável pela operação do sistema
de abastecimento de água e coleta de esgoto
e pelos investimentos na manutenção e expansão do sistema.

O prefeito Martim Andrada lembrou que,
em função das posturas adotadas pelos gestores do Demasa nas duas últimas administrações, a autarquia perdeu sua capacidade
de investimento, comprometendo a qualidade dos serviços prestados à população. “Nós
precisamos, de um lado, recuperar o Demasa
e garantir que ele possa voltar a prestar serviços de qualidade à população. Para isso, é
preciso valorizar seus servidores, equilibrar
suas finanças e devolver sua capacidade de
investir. De outro lado, é preciso melhorar os
serviços prestados à população, inclusive no
que diz respeito a uma política social de cobrança de tarifas”, disse. O Plano Estratégico a ser enviado à Câmara prevê a criação de
uma tarifa social para água e esgoto, beneficiando a população mais carente da região
Noroeste da cidade. A previsão é de que as
tarifas sejam menores do que aquelas cobradas hoje pelo Demasa para famílias de baixa
renda, que se enquadrem nas condições

previstas pela nova tarifa social.
Além disso, o plano prevê o tratamento do esgoto sanitário, que agora é
exigência legal, sustentada pela Deliberação Normativa 96/2006 do Conselho Estadual de Política Ambiental
(Copam), segundo a qual até 2017 todos os municípios mineiros terão que
contar com um sistema de tratamento
de esgoto que atenda a pelo menos 80%
da população urbana. “Os municípios que não se adaptarem às novas exigências legais terão recursos bloqueados pelo Estado e pela União. Ao contrário, aqueles que cumprirem as determinações legais estarão aptos ao recebimento do ICMS Ecológico, criado
para estimular os investimentos neste
setor”, revelou.
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Iniciada a construção de ponte
na estrada do Jacob
Fotos: Secretaria de Governo / Márcio Cleber

As obras de
construção da ponte
que dá acesso às
comunidades
do Jacob e Violetes
tiveram início na
última semana
MÁRCIO CLEBER

Depois de construir, no início
deste ano, uma ponte provisória
na estrada que dá acesso às comunidades do Jacob e Violetes,
visando normalizar a circulação
de pedestres e de veículos na região, o Governo Municipal, através da Secretaria de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, iniciou
na última semana a construção
de uma ponte que vai garantir de
forma definitiva o acesso às duas
comunidades. A nova ponte, de
18 metros, está orçada em R$ 174
mil.
A obra, em concreto e estrutura metálica, está sendo construída pela Costa Real Engenharia e
será realizada em um outro ponto, próximo aonde foi construída
a ponte provisória. A ponte que
existia foi toda danificada pelas
chuvas que caíram sobre a cidade no final do ano passado e início deste ano.
Os trabalhos na zona rural
não param por aí. Uma outra
equipe de obras está atuando na
estrada que permite o acesso à
localidade do Capelinha, no distrito do Campestre II. Além de patrolamento, também está sendo
promovido encascalhamento e
construção de caixa de captação
de água pluvial, o que evitará
problemas em época de chuvas.
Já na estrada da comunidade

Construção da ponte do Jacob

do Patrimônio, no distrito do Faria, a
recuperação já foi concluída. Dois
mata-burros foram recuperados. Drenos de captação de água pluvial foram
construídos. Em um ponto da estrada
foi necessário um grande trabalho de
aterro, já que no início do ano uma enorme cratera provocada pelas chuvas
apareceu na estrada, prejudicando a
passagem de pedestres e veículos.
Além do aterramento, a equipe de
obras do Governo Municipal providenciou o plantio de mudas de eucaliptos e de outras espécies para melhor
fixação da terra.
Recuperação da estrada
da comunidade do Capelinha
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Governo Municipal assume
em comodato o Solar dos Canedo
Governo vai doar terrenos para a construção das sedes da AMMA
e da Câmara Municipal e vai incorporar o prédio da Cadeia Velha
Fotos: Sérgio Cardoso Ayres

A preservação da memória e do
patrimônio histórico de Barbacena
será, mais uma vez, destaque na
agenda do Governo Municipal
nesta semana. Nesta sexta-feira, 15,
será realizada no pátio da Prefeitura, a solenidade de assinatura do
contrato de comodato para a recuperação do Solar dos Canedo e o
ato de incorporação do prédio da
Cadeia Velha ao patrimônio do
município.
O Solar dos Canedo, um dos
principais exemplares da arquitetura do século passado nesta região,
passará a ser administrado pelo
município de Barbacena, numa
parceria com a família Canedo. Já
o prédio da Cadeia Velha, aonde
funciona a Casa da Cultura, foi
doado pelo Governo Estadual ao
Município de Barbacena. “Estas
são conquistas do povo barbacenense, que agora tem responsabilidade sobre o Solar e o prédio da
Cadeia Velha”, afirmou o prefeito
Martim Andrada.
Para o presidente do Conselho
do Patrimônio Cultural de Barbacena, Sérgio Cardoso Ayres, “os
barbacenenses, há muitos anos,
vêem com preocupação a situação
do Solar dos Canedo. Com o comodato, Barbacena assume por vários anos a administração do imóvel, podendo, finalmente, iniciar o
processo de recuperação e interromper a sua deterioração”. Segundo ele, sempre foi uma prioridade
do atual governo a incorporação
pelo município do prédio da Cadeia Velha. “A equipe técnica da
Fundação Municipal de Cultura,
seguindo orientação do prefeito
Martim Andrada, está trabalhando há vários meses em projetos
para este importante espaço cultural”, disse.
A solenidade também marcará

Município incorpora imóvel da
Cadeia Velha, que foi doado pelo
Governo Estadual, e assume em
comodato o Solar da
família Canedo

a doação do terreno para a construção
da sede da Associação dos Municípios
da Microrregião da Mantiqueira
(Amma), como também o ato de doação
do terreno para a construção da nova
sede da Câmara Municipal de Barbacena. Outro destaque será a assinatura de
convênios com entidades filantrópicas
de assistência social.
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Estudantes de várias escolas participaram de uma caminhada ecológica no dia 5 de junho
Para comemorar o Dia do Meio Ambiente, alunos das escolas municipais Lia Salgado, Inês Piacesi, José Felipe Sad, Randolfo Teixeira de Andrada, o Centro Educacional Angher, o Oratório Diário Eleonor Vesqueti Salesianos, Sesi e Escola Estadual São Miguel participaram de uma caminhada ecológica na manhã do dia 5 de junho, terçafeira, data em que se comemora o Dia do Meio
Ambiente.
A finalidade do evento, segundo os organizadores, foi conscientizar a população sobre a importância do meio ambiente, preocupação esta que
foi traduzida através de músicas, cartazes, faixas
e outros trabalhos produzidos dentro de sala de
aula. Muitos estudantes trajavam roupas representando o meio ambiente, seja mostrando o que
está acontecendo com a natureza, seja relatando a
sua beleza.
A caminhada teve início na Avenida Governador Benedito Valadares, depois de uma cerimônia cívica que aconteceu em frente ao Centro
Educacional Angher. Os participantes percorreram várias ruas do bairro São Sebastião. Muitos
pais também participaram do movimento. O evento foi realizado numa parceria entre o Governo
Municipal e o Centro Educacional Angher.
Desde o dia 1º de junho que a Secretaria de
Educação e Esportes e a Sala Verde “Loucos pelo
meio ambiente” vêm promovendo em vários pontos da zona rural, envolvendo as escolas em caminhadas ecológicas e pescaria que visaram trabalhar com os alunos a importância do meio am-

Secretaria de Governo / César Carneiro

Alunos percorrendo a Avenida Governador Valadares

biente para o ser humano e para a fauna e a flora do
planeta Terra.
Os alunos do turno da tarde da Escola Municipal
Oswaldo Fortini participaram de uma caminhada ecológica no dia 5, também em comemoração ao Dia do

Meio Ambiente. Cerca de 200 alunos, com cartazes alusivos à preservação do meio ambiente, percorreram as ruas próximas à escola, acompanhados por professores e pela diretora Vera Lúcia de
Assis.

Cras promove palestra sobre meio ambiente
Secretaria de Governo / Júlio Batista

Iniciativa fez parte da Semana do Meio
Ambiente e reuniu cerca de 100
pessoas dos bairros São Pedro, Santo
Antônio e Água Santa
Conscientizar a população sobre a importância de se cuidar do meio ambiente.
Este foi o objetivo principal da palestra educativa proferida pelo diretor de comunicação do Conselho Municipal de Segurança
Alimentar de Barbacena (Comsea), Mahananda Vargas, nas dependências do Centro de Referência da Assistência Social
(Cras). A palestra aconteceu na quarta-feira, dia 6, durante a Semana do Meio Ambiente.
A palestra contou com a presença de

toda a equipe do Cras e de cerca de 100
pessoas, de todas as idades, dos bairros São
Pedro, Santo Antônio e Água Santa. “A iniciativa foi muito boa e de extrema importância para a população e para os profissionais do Cras”, disse a coordenadora do
centro, Vanessa Araújo de Oliveira.
Segundo ela, outras palestras serão elaboradas a partir de agora. O Cras funciona
no bairro São Pedro e tem como meta a assistência gratuita a pessoas carentes, possível graças à parceria firmada com o Governo Municipal. A equipe é composta por
três psicólogas, duas assistentes sociais e
um advogado. Além do serviço de assistência, são oferecidos outros serviços, como
o cadastramento no programa Bolsa Família e o encaminhamento ao Hospital Escola.
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Barbacena participa do
Congresso Estadual de Alfabetização
Participantes
apresentaram
manifesto denominado
“Conspiração Mineira
pela Educação”

Alunos estudam o Projeto Tamar do Ibama
Estudantes da Escola Municipal José Moreira dos Santos
apresentam trabalho sobre o mar e animais marinhos
Divulgação

O Governo Municipal, no final
do mês de maio, mostrou mais
uma vez seu interesse pela área
educacional e sua participação nos
programas estaduais. Através da
Secretaria de Educação e Esportes,
representantes barbacenenses estiveram presente no III Congresso
Estadual de Alfabetização, que
aconteceu no auditório do Minas
Centro, em Belo Horizonte.
A Secretária Estadual de Educação, Vanessa Guimarães Pinto,
enfatizou em seu discurso de abertura a importância de se trabalhar
efetivamente para que a escola faça
a diferença na vida do aluno. Ela
conclamou o Estado e os municípios a não medirem esforços para
que toda criança leia e escreva até
os 8 anos de idade.
Para a Diretora Educacional da
Secretaria de Educação e Esportes,
de Barbacena, Conceição Fonseca
Gomes Flisch, o congresso foi fundamental para o avanço da Educação. Participaram do evento quase 2.500 educadores de todo o Estado. O ponto alto da discussão foi a
leitura do manifesto “Conspiração
Mineira pela Educação”, que recebeu o nome a “A Carta do Caminho”, pelo fato do primeiro documento oficial escrito sobre o Brasil
haver sido de “Carta de Caminha”.
Um dos pontos altos do evento
foi que, segundo o documento, depois de décadas apenas acompanhando os esforços do Estado, a
sociedade civil e suas lideranças se
deram conta de que educação não
é apenas assunto de governo, mas
de todos, assumindo a sua parcela
de responsabilidade na formação
educacional de milhões de estudantes mineiros.

Os alunos da 2ª série do Ensino
Fundamental da Escola Municipal
José Moreira dos Santos, no bairro Santo Antônio, participaram, este ano, do
Projeto Tamar, do Ibama. Eles fizeram
pesquisas sobre os animais marinhos,
suas curiosidades, e o risco de extinção pelo que passam, sobretudo, as
tartarugas marinhas. O tema do projeto, apresentado na última terça-feira,
5, foi “Nossas águas sempre limpas –
em defesa das tartarugas marinhas”.
Durante a tarde do dia 5, o resultado prático do projeto foi apresentado
para pais, visitantes, professores e alunos de outras turmas. “Nós reaproveitamos potes e outros objetos que iriam
para o lixo e depois para o mar”, disse
o aluno João Vítor Santos. Ele e os colegas mostraram muito interesse pelo
projeto, como conta a mãe do aluno,
Marcelo Rodrigues. “O projeto é excelente, pois incentiva a conservação da
natureza. Meu filho ficou muito interessado e mais consciente, inclusive
na hora de jogar objetos no lixo”, de-

clarou Adriana Aparecida Rodrigues
Coelho.
A diretora da escola, Marta Aparecida de Lima Tarcísio, disse que a intenção do projeto é, além de incentivar a

Estudantes recebem
diploma do Proerd
O último dia 4 foi especial para 113 alunos da Escola Municipal José Moreira dos Santos. Eles receberam o diploma de participação do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), desenvolvido pela Polícia Militar. O
evento aconteceu no salão paroquial da igreja de Santo Antônio e teve a participação da Banda de Música do 9º Batalhão da Polícia Militar.
O momento marcante foi quando os alunos fizeram o juramento e assumiram publicamente o compromisso de viveram longe das drogas. O Proerd é
desenvolvido nas escolas e procura conscientizar as crianças sobre os problemas que as drogas causam na vida do ser humano.
Prestigiaram o evento o coordenador do Proerd no 9º BPM, tenente Júlio
César Tofoli, e a presidente da Associação Comunitária do bairro, Maria de
Fátima da Costa, além de familiares dos alunos. (Márcio Cleber)

conscientização, “promover a informação aos alunos, que ainda têm pouco conhecimento sobre o mar”. O trabalho foi orientado pela professora
Cirléia Fonseca.
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Secretaria de Governo / César Carneiro

NOTAS
INOVAÇÃO
Quem já passou pela estrada Barbacena/
Campolide pôde observar que a massa asfáltica
que está sendo aplicada é um pouco diferente. Isto
acontece porque ela recebe um tratamento
superficial duplo. A massa é toda processada no
momento que está sendo aplicada na estrada,
trabalho que é realizado pelo chamado caminhãousina, que além de agilizar o trabalho, é muito
mais econômico. A tecnologia adotada nesse
processo é importada da França ,segundo o
engenheiro Carlos Henrique.
Secretaria de Governo / Júlio Batista

PARTICIPAÇÃO
Mais uma vez a Pastoral da Criança e do Menor,
do Bairro Santo Antônio, participou das
atividades da Festa de Santo Antônio. Este ano a
animação musical do segundo dia da trezena, no
horário das 15h00, ficou por conta do coral da
pastoral. Para os responsáveis pela pastoral, a
participação das crianças e dos adolescentes serve
de incentivo para que o trabalho continue sendo
desenvolvido e ressaltando em todos a esperança
em dias melhores.

Divulgação

TRADIÇÃO

O Governo Municipal, por intermédio do Departamento Municipal de Saúde Pública (Demasp), iniciou,
na segunda-feira, 11, a 1ª etapa da Campanha de Multivacinação Infantil na zona urbana do município. Estão
sendo aplicadas vacinas em 21 postos de vacinação na
zona urbana e em locais pré-definidos na zona rural (veja
quadro abaixo). No sábado, dia 16, será o Dia Nacional
de Vacinação dentro da Campanha Nacional de Multivacinação Infantil. Em Barbacena, as vacinas serão aplicadas entre 8h e 17h.
Deverão receber uma dose de vacina contra a poliomielite todas as crianças menores de cinco anos, mesmo
aquelas já vacinadas em campanhas anteriores. Devido
ao caráter multivacinal da campanha, serão oferecidas às
crianças ainda não vacinadas ou àquelas com o calendário de vacinação em atraso as vacinas contra tuberculose,
hepatite b, rotavírus, tétano, difteria, coqueluche, haemophilus b, sarampo, caxumba, rubéola e febre amarela.
Os postos de vacinação na zona urbana são no Boa
Vista; no Caic; em Correio de Almeida; no Funcionários;
no Guido Roman; no Ipanema; no João Fonseca; no João
Paulo II; no Margaridas; no Nossa Senhora do Carmo;
em Padre Brito; em Pinheiro Grosso; na Ponte do Cosme;
no Rubens Crespo; no São Francisco; em Senhora das
Dores; no Santo Antônio; na UBS do Santa Cecília; na
UBS do Santa Efigênia; na UBS do Vilela; na U.C. de
Vacinação; no Santa Luzia e no 9º BPM. Nestes dois
últimos postos, a vacinação ocorre apenas no sábado, 16.

POSTOS DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL

A tradicional gincana cultural da Escola
Municipal Professora Yayá Moreira movimentou
a instituição no sábado, dia 2. A finalidade da
escola é promover uma interação maior entre os
alunos. O tema deste ano foi a história da escola.
Durante todo o mês de maio foram realizadas
várias provas que somavam pontos para a final.
Durante a realização da gincana, os alunos
tiveram a oportunidade de mostrar sua
criatividade e a rapidez de raciocínio para resolver
algumas questões.

Sábado tem seresta na
Praça da Estação

FESTA DO PINHÃO
O distrito de Correia de Almeida ficou movimentado no final de semana prolongado. Centenas de
pessoas prestigiaram a XX Festa do Pinhão, o III Torneio Leiteiro e a III Festa Country, que teve suas características recuperadas nos últimos dois anos,
quando o atual Governo Municipal resgatou as tradicionais festas da cidade. Quem animou o primeiro dia da festa foi a Banda Interfase. Já na sexta-feira,
dia 8, que subiu ao palco foi a Banda Facção. No
sábado o show começou mais cedo com a apresentação do grupo Pop Dance e às 21h foi a vez da dupla
Gil e Guaxupé e logo após quem cantou foi a Banda
Interfase. No domingo, o Automóvel Clube marcou
presença com a aerobahia e às 20h a Banda Malandragem do Samba amimou o público.

Governo Municipal inicia
1ª Etapa da Campanha de
Multivacinação Infantil

PRESENÇA
Participar da festa de Santo Antônio já é um marco
da Escola Municipal José Moreira dos Santos. Todos os anos é realizada a missa do estudante, que
conta com a presença de todos os alunos e também
dos familiares. Como sempre acontece, no final a
escola faz uma apresentação musical. Este ano o
tema foi o da Campanha da Fraternidade que trabalhou a “Amazônia”.

“Minas em Serenata” virá à cidade numa parceria
entre o SESC/MG e o Governo Municipal
Um excelente programa para quem gosta de boa música. Neste sábado, dia 16, o SESC/MG, em parceria com
o Governo Municipal, através da Empresa Municipal de
Turismo (Cenatur), promove o evento “Minas em Serenata”, a partir das 21 horas, na praça da Estação.
O evento ressalta a música popular e a seresta mineira e tem como objetivo resgatar os valores da cultura seresteira. Ele é realizado em diversas cidades do interior
mineiro, sempre com a presença de um grande público, e
também abre oportunidade para os artistas locais mostrarem seus talentos.
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Polícia Militar comemora 232 anos
Fotos: Secretaria de Governo / César Carneiro

Solenidade foi
marcada pela
entrega do diploma
“Colaborador
Benemérito da
Polícia Militar”,
e de medalhas
MÁRCIO CLEBER

Oficial da Polícia Militar recebendo a medalha “Alferes Tiradentes”

PM promove seminário
sobre Fiscalização Ambiental
Evento será realizado durante todo o dia 28 de junho e terá a
presença do secretário de Estado do Meio Ambiente
No próximo dia 28, a 13ª Cia. Independente de Meio Ambiente e Trânsito
Rodoviário da Polícia Militar, sediada em Barbacena, promoverá, com o apoio
da Universidade Presidente Antônio Carlos (Unipac), o seminário “Fiscalização Ambiental”. O evento será durante todo o dia, no auditório da Faculdade de Medicina da Unipac.
Segundo o comandante da 13ª Cia., major Cláudio Trevisani, esta será
uma oportunidade para a discussão de questões ambientais e para a troca de
experiências entre os participantes. Estarão em debate temas ligados à fauna,
à flora, aos recursos hídricos e demais aspectos ambientais. O secretário de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, José Carlos de
Carvalho, fará o encerramento do seminário. As inscrições podem ser feitas
por telefone, através do número 3333-5466, da Polícia Ambiental.
O comandante da 13ª Cia. de Polícia Militar Independente de Meio Ambiente e
Trânsito Rodoviário, major Cláudio Trevisani

Uma solenidade realizada nas
dependências do 9º Batalhão da
Polícia Militar, na manhã de quarta-feira, dia 6, marcou as comemorações dos 232 anos de existência
da Polícia Militar de Minas Gerais
e o dia do pessoal da reserva e reformado. Várias autoridades de
Barbacena e região prestigiaram o
evento.
Nove pessoas foram homenageadas com o diploma de “Colaborador Benemérito da Polícia Militar” por terem contribuído para o
aprimoramento e a eficiência dos
trabalhos da Polícia Militar. Em
seguida, foram agraciados com a
medalha “Dever Cumprido” aqueles que são reformados da corporação, sócios da União dos Militares
de Minas Gerais e que tenham prestado trinta anos de serviço ativo,
nos termos da legislação vigente à
sua época.
Durante a solenidade também
foi feita a a entrega da medalha
“Coronel Fulgêncio de Souza”
àqueles que participaram do movimento revolucionário de 1932, no
túnel da Mantiqueira. Atos de bravura ou ações meritórias praticadas por servidores da ativa, reserva ou reformados da Polícia Militar foram honrados com a medalha “Mérito Profissional”. As homenagens foram encerradas com
a entrega da medalha “Alferes Tiradentes”, a mais alta comenda da
Polícia Militar, que é destinada às
personalidades e entidades que
prestam relevantes serviços à corporação. As comemorações dos 232
anos terminaram com um desfile
cívico no próprio pátio do 9º BPM.
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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Martim Francisco Borges de Andrada
LEIS MUNICIPAIS
LEI Nº 4.024
“Reconhece como de utilidade pública o Grêmio Carnavalesco Cenário da Alegria 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 reconhecido como de utilidade pública o Grêmio Carnavalesco Cenário da Alegria.
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 21 de maio de 2007;
165º ano da Revolução Liberal, 77º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 005/2007 – Autoria do Vereador Amarílio Augusto de Andrade)
...........................................................................................................................................................
LEI Nº 4.025
“Reconhece como de utilidade pública a Organização do Movimento Pró-Moradia de Barbacena 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 reconhecido como de utilidade pública a Organização do Movimento Pró-Moradia de Barbacena, situada na Rua Luiz Moreira
da Cruz, s/nº, Bairro do Carmo, Município de Barbacena/MG.
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 21 de maio de 2007;
165º ano da Revolução Liberal, 77º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 020/2007 – Autoria do Vereador Johnson de Oliveira Marçal)
...........................................................................................................................................................
LEI Nº 4.032
“Concede subvenções sociais 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 concedidas subvenções sociais para o exercício de 2007 à entidades relacionadas no Anexo I à presente Lei, nos valores
também constantes do mesmo anexo.
Art. 2º As subvenções ora concedidas serão liberadas às entidades beneficiadas durante o exercício de 2007, em parcelas mensais, iguais
e sucessivas a partir de maio de 2007.
Art. 3º O recebimento das subvenções concedidas por esta Lei fica condicionado à celebração de convênio com o Município de Barbacena,
obedecidas as exigências da legislação pertinente.
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações próprias do Orçamento para o exercício de 2007.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 06 de junho de 2007;
165º ano da Revolução Liberal, 77º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 035/2007 – Autoria do Executivo Municipal)

Por fim, a previsão constante do art. 11, com a nova redação prevista no art. 2º dos Autógrafos do Projeto, vem de encontro ao próprio art.
2º da Lei objeto da modificação (Lei Municipal nº. 3.427, de 1997), que veicula a já tradicional regra de que o numero de medalhas a
serem concedidas, a cada ano, limitam-se a duas.
Desse modo, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, essas são as razões que nos levam a apor nossa contrariedade aos autógrafos do Projeto
de Lei nº 010, de 2007, submetendo, desta feita, nossa deliberação ao soberano Plenário dessa Casa Legislativa.
Barbacena, 30 de maio de 2007
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
...........................................................................................................................................................
LEI Nº 4.034
“Regulamenta a concessão de homenagens prestadas pela Câmara Municipal ”.
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Todas as concessões de honraria da Câmara Municipal deverão, obrigatoriamente, ser acompanhadas de curriculum e justificativa
para a concessão da homenagem.
Art. 2º VETADO.
Art. 3° Nenhuma homenagem poderá ser prestada a autoridade civil, eclesiástica ou militar que não tenham sido prestados, como
contrapartida, relevantes serviços ao município.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 06 de junho de 2007; 165º ano da Revolução Liberal, 77º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 011/2007 – Autoria Mesa da Câmara)
RAZÕES DE VETO
O dispositivo legal objeto de nossa contrariedade, decorre da presença de idênticas deformidades que macularam e ensejaram igual
oposição ao Projeto de Lei nº. 010/2007.
Vislumbra-se, neste único artigo, a presença de três exigências a serem atendidas quando da concessão de homenagens prestadas pela
Câmara Municipal: data certa para as solenidades, que obrigatoriamente deverá coincidir com a data do aniversário do Município; limitação a uma homenagem em periodicidade anual e, por fim, a exigência da aprovação pelo quorum qualificado de dois terços dos membros da Câmara Municipal.
Como exposto em oportunidade anterior já mencionada, a exigência do quorum qualificado de dois terços vem de encontro ao princípio
da razoabilidade e da proporcionalidade, denotando essa nossa constatação no fato de que tal exigência numérica para manifestação
favorável acerca de assuntos postos à deliberação do soberano Plenário das Casas Legislativas, se faz exclusivamente para questões de
extrema sisudez e severidade, com reflexos pungentes no seio da sociedade afetada. Reiteramos nosso entendimento já expresso nas
razões de veto ao Projeto de Lei nº. 010/2007, que a manutenção desta exigência poderá inviabilizar a concessão de qualquer das
homenagens à cargo do Poder Legislativo barbacenense.
As exigências impostas pelos artigos 1º e 3º da proposição ora sob comento (análise curricular, justificativa da honraria concedida e
necessidade de que o homenageado tenha prestado relevantes serviços à sociedade), constituem um rol de exigências que se apresentam como um processo de filtragem de ótima medida.
Por fim, a previsão de que o número de homenagem a ser concedida se limitará a uma para cada denominação vem atingir, frontalmente, a tradicional regra constante do art. 2º da Lei Municipal nº. 3.427, de 1997, que prevê que o número de Medalhas “Sobral Pinto”, a
maior honraria do Município, a serem concedidas, restringem-se a duas.
Encaminhamos, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, manifestações dos Presidentes do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais e da 3ª
Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, pelas quais manifestam ostensiva contrariedade ao comando constante do art. 2º ora
vetado.
Essas são, Senhor Presidente, Senhores Vereadores, as razões que nos levam a apor nossa contrariedade ao art. 2º dos autógrafos do
Projeto de Lei nº 011, de 2007, submetendo, desta feita, nossa deliberação ao soberano Plenário dessa Casa Legislativa.
Barbacena, 30 de mio de 2007.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
...........................................................................................................................................................

DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO MUNICIPAL Nº 6.093

LEI Nº 4.033
“Denomina Rua José Quintino da Costa Filho”.
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a ter a denominação de Rua José Quintino da Costa Filho a via pública inominada situada entre a Rua Thompson Flores,
situada no Bairro Boa Morte, e Rua Cristiano Flisch, no Bairro das Mansões.
Art. 2° À Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Política Urbana providenciará a colocação de placas indicativas e a necessária comunicação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 06 de junho de 2007;
165º ano da Revolução Liberal, 77º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 013/2007 – Autoria do Executivo Municipal)
............................................................................................................................................................
RAZÕES DE VETO
A proposição legislativa em questão visa, em suma, proceder a alteração dos artigos 10 e 11 da Lei Municipal nº. 3.427, de 1997, que, por
sua vez, modificou a Lei Municipal nº. 1.955, de 1984, que criou a já renomada honraria denominada de “Medalha Sobral Pinto”,
determinando, como conseqüência, a remuneração de ambos os artigos modificados.
Pretende-se, com as modificações aventadas, instituir-se a compulsoriedade da submissão, ao Poder Legislativo local, do ato concessivo da
honraria emanado pelo Conselho Permanente da Medalha, bem como estabelecer o quorum qualificado de dois terços dos membros da
Câmara para a mencionada homologação.
Como terceira inovação, por intermédio do art. 11, pretende-se reduzir o número de medalhas a serem concedidos anualmente, para
apenas uma.
Vislumbramos, de forma cristalina, que a exigência do ato de validação, pelo Poder Legislativo local, da manifestação favorável do Conselho Permanente da Medalha se faz prescindível, decorrente da constatação de que o referido órgão colegiado, conforme previsão
expressa do art. 4º da Lei objeto da modificação, tem, como membro integrante o Presidente da Câmara Municipal de Barbacena, que
exerce, inclusive, a função de presidente nato do Conselho.
A manifestação do dirigente maior da Corporação Legislativa barbacenense, no Conselho representando a instituição, reverbera o
desejo de todos os ilustres representantes do povo, sendo paradoxal a reavaliação da aprovação da homenagem pelos demais membros desse Poder.
O quorum qualificado de dois terços, inovação objeto da proposição sob exame, assim vislumbramos, vem de encontro ao princípio da
razoabilidade e da proporcionalidade, denotando essa nossa constatação no fato de que tal exigência numérica para manifestação
favorável se faz somente para deliberações de matérias de extrema sisudez e severidade, podendo, inclusive, inviabilizar a concessão da
disputada homenagem.
Os requisitos a serem adimplidos por aqueles indicados ao recebimento da mencionada honraria, per si resultam em processo rigoroso
de seleção dos homenageados, apresentando-se írrito a exigência formulada.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com art. 4º, inciso I da Lei Orçamentária nº 3.996, de 21.12.2006, e art. 43 da Lei Federal
nº 4.320/64;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto Crédito Suplementar da ordem de R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais),
às dotações do Orçamento-Programa do exercício fluente, conforme as seguintes discriminações:
103010014.2.157 – Superintendência de Promoção da Saúde; Manutenção Atividades Farmácia
Popular - Rec. Min. Saúde
3390.30 – Material de Consumo.....................................................................................40.000,00
103020011.2.040 – Superintendência de Urgência e Emergência; Manutenção das Atividades do
Serviço Transporte
3390.30 – Material de Consumo.....................................................................................100.000,00
Total.................................................................................................................................140.000,00
Art. 2º Para cobertura do Crédito Suplementar ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes das anulações das dotações do Orçamento Programa vigente, conforme as seguintes
discriminações:
101220001.2.132 – Superintendência Administração e Finanças; Manutenção Atividades Sup.
Administração e Finanças
3390.30 – Material de Consumo.....................................................................................100.000,00
103010014.1.506 – Superintendência de Promoção da Saúde; Equipamentos Farmácia Popular
- Rec. Min. Saúde
4490.52 – Equipamentos e Material Permanente............................................................40.000,00
Total..............................................................................................................................140.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir da presente data.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 16 de março de 2007;
165º Ano da Revolução Liberal, 77º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
........................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 6.099
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com art. 4º, inciso I da Lei Orçamentária nº 3.996, de 21.12.2006, e art. 43 da Lei Federal
nº 4.320/64;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto Crédito Suplementar da ordem de R$200.000,00 (duzentos mil reais), às
dotações do Orçamento-Programa do exercício fluente, conforme as seguintes discriminações:
046950025.2.104 – Administração de Eventos do Calendário Turístico; Realização eventos c/
Ativ. Culturais e Turísticos.
3390.39 – Outros Serviços Terceiros..............................................................................200.000,00
Total...............................................................................................................................200.000,00
Art. 2º Para cobertura do Crédito Suplementar ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes das anulações das dotações do Orçamento Programa vigente, conforme as seguintes
discriminações:
041220001.2.095 – Administração Geral – CENATUR; Manutenção Atividades da CENATUR
3390.35 – Serviços de Consultoria.................................................................................11.000,00
041220001.2.103 – Administração Geral – CENATUR; Manutenção Pagamento de Pessoal.
3190.04 – Contratação Tempo Determinado.....................................................................9.990,00
041280001.2.102 – Administração Geral – CENATUR; Despesas Treinamento Aperfeiçoamento
Pessoal.
3390.14 – Diárias............................................................................................................10.000,00
041280001.2.102 – Administração Geral - CENATUR; Despesas Treinamento Aperfeiçoamento
Pessoal.
3390.30 – Material de Consumo..........................................................................................4.000,00
041280001.2.102 – Administração Geral – CENATUR; Despesas Treinamento Aperfeiçoamento
Pessoal
3390.36 – Serviços de Pessoa Física...............................................................................9.990,00
041280001.2.102 – Administração Geral – CENATUR; Despesas Treinamento Aperfeiçoamento
Pessoal

Outros Serviços Terceiros..................................................................................................9.000,00
046950025.1.096 – Administração de Eventos do Calendário Turístico; Construção Portal Acesso Turístico do Município
Obras e Instalações............................................................................................................4.900,00
046950025.1.098 – Administração de Eventos do Calendário Turístico; Projeto de sinalização
turística
Obras e Instalações..........................................................................................................4.900,00
046950025.1.099 – Administração de Eventos do Calendário Turístico; Implantação projeto
Paisagística dos Trevos Acesso
4490.51 - Obras e Instalações............................................................................................4.900,00
046950025.1.100 - Administração de Eventos do Calendário Turístico; Implantação Projeto Parque Exposição Área Lazer Permanente
4490.51 - Obras e Instalações............................................................................................4.900,00
046950025.1.101 - Administração de Eventos do Calendário Turístico; Projeto Fomento EC.
Resgate Floricultura/Roseicultura
4490.51 - Obras e Instalações...........................................................................................4.900,00
046950025.2.105 - Administração de eventos do Calendário Turístico; Realização de Atividades
Carnavalescas
3390.30 - Material de Consumo........................................................................................9.754,89
046950025.2.105 - Administração de eventos do Calendário Turístico/ Realização de Atividades
Carnavalesca.
3390.36 - Serviços de Pessoa Física..............................................................................3.150,00
046950025.2.105 - Administração de Eventos do Calendário Turístico; Realização de Atividades
Carnavalesca
3390.39 - Outros Serviços Terceiros................................................................................74.226,00
046950025.1.093 - Administração do Parque de Exposição Senador Bias Fortes; Reforma Rec.
Instal. Parque Exposição Senador Bias Fortes
4490.51 - Obras e Instalações..........................................................................................34.389,11
TOTAL.............................................................................................................................200.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 30 de março de 2007;
165º ano da Revolução Liberal, 77º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
.......................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 6.100
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com art. 4º, Inciso I da Lei Orçamentária nº 3.996, de 21.12.2006, e art. 43 da Lei Federal
nº 4.320/64;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto Crédito Suplementar da ordem de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), às
dotações do Orçamento-Programa do exercício vigente, conforme as seguintes discriminações:
175120003.2.086 – Manter as Atividades da Usina e do Aterro Controlado
3190.09–Salário - Família.................................................................................................7.000,00
3391.13 – Obrigações Patronais....................................................................................25.000,00
175120004.1.079 – Melhora o Abastecimento de Água Distritos e Local
4490.51 – Obras e instalações.........................................................................................18.000,00
4490.52 – Equipamentos e Material Permanente...............................................................17.000,00
175120005.2.089 – Manter as Atividades Sistema Efluentes Domésticos
3120.13 – Obrigações Patronais.........................................................................................5.000,00
185410006.2.091 – Manter as Atividades da Gestão Ambiental
3191.13 – Obrigações Patronais.........................................................................................3.000,00
Total ...............................................................................................................................75.000,00
Art. 2º Para cobertura do Crédito Suplementar ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes das anulações das dotações do Orçamento Programa vigente, conforme as seguintes
discriminações:
175120003.2.084 – Manter as Atividades da Limpeza Publica
3190.09 – Salário Família....................................................................................................7.000,00
3191.13 – Obrigações Patronais......................................................................................33.000,00
175120004.1.074 – Ampliar Sistemas de Distribuição de Água
4490.51 – Obras e Instalações........................................................................................10.000,00
4490.52 – Equipamentos e Material Permanente.......................................................... 25.000,00
Total....................................................................................................................................75.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir da presente data.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 30 de março de 2007;
165º ano da Revolução Liberal, 77º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
...........................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 6.103
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com art. 4º, Inciso I da Lei Orçamentária nº 3.996, de 21.12.2006, e art. 43 da Lei Federal
nº 4.320/64;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto Crédito Suplementar da ordem de R$37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos
reais), às dotações do Orçamento-Programa do exercício vigente, conforme as seguintes discriminações:
0407133920001.2.010 – Manutenção das Atividades do Conservatório Municipal
3390.36 – Outros Serviços de Pessoa Física....................................................................5.500,00
0401133910002.1.124 – Ampliação e reforma de Bens Tombados.
4490.51 – Obras e Instalações.........................................................................................30.000,00
0409133920001.2.011 - Manutenção da Biblioteca Pública Municipal
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.............................................2.000,00
Art. 2º Para cobertura do Crédito Suplementar ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes das anulações das dotações do Orçamento Programa vigente, conforme as seguintes
discriminações:
0407133920056.1.129 – Reequipar o Conservatório M.Heitor V.Lobos
4490.52 – Equipamentos e material Permanente................................................................5.500,00
0401132710055.2.094 – Pagamento ao INSS
3190.13 – Obrigações Patronais.....................................................................................30.000,00
0409133920056.1.134 - Reforma Biblioteca Pública
4490.51 - Obras e Instalações...........................................................................................2.000,00
Art. 3º Este decreto entra em vigor a partir da presente data.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 30 de março de 2007;
165º ano da Revolução Liberal, 77º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
.........................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 6.112
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com a Lei Municipal nº 3.996, de 21.12.2006, e art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto Crédito Suplementar da ordem de R$543.500,00 (quinhentos e quarenta e três
mil e quinhentos reais), à dotação do Orçamento-Programa do exercício vigente, conforme as
seguintes
discriminações:
101220001.2.132 – Superintendência Administração e Finanças; Manutenção Atividades Sup.
Administração e Finanças
3390.39 – Outros Serviços Terceiros................................................................................20.000,00
101220001.2.132 – Superintendência Administração e Finanças; Manutenção Atividades Sup.
Administração e Finanças
3390.39 – Outros Serviços de Terceiros .........................................................................50.000,00
103010014.2.157 – Superintendência de Promoção da Saúde; Manutenção Atividades Farmácia
Popular – Rec. Min. Saúde
3390.30 – Material de Consumo........................................................................................1.000,00
103020014.2.075 – Fundo Municipal de Saúde; Manutenção Serviços Atendimento Móvel de
Urgência – SAMU
3390.30 – Material de Consumo.........................................................................................2.000,00
103050007.1.027 – Fundo Municipal de Saúde; Equipamentos Centro Tratamento DST/AIDS
4490.52 – Equipamentos e Material Permanente.........................................................14.000,00
Total..................................................................................................................................87.000,00
Art. 2º Para cobertura do Crédito Suplementar ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes da anulação da dotação do Orçamento Programa vigente, conforme as seguintes discriminações:
102020024.2.074 – Fundo Municipal de Saúde; Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento
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3390.30 – Material de Consumo......................................................................................87.000,00
Total ................................................................................................................................87.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 25 de abril de 2007;
165º ano da Revolução Liberal, 77º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
..........................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 6.113
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com art. 4º, Inciso I da Lei Orçamentária nº 3.996, de 21.12.2006, e art. 43 da Lei Federal
nº 4.320/64;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto Crédito Suplementar da ordem de R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais),
às dotações do Orçamento-Programa do exercício fluente, conforme as seguintes discriminações:
0401131220001.2.001 – Manutenção das Atividades da FUNDAC
3390.30 – Material de Consumo......................................................................................20.000,00
040201133910001.2.015 – Manutenção do Museu George Bernanos.
3390.30 – Material de Consumo........................................................................................2.000,00
040202133910001.2.016 - Manutenção das Atividades do Museu Emeric Marcier
3390.30 - Material de Consumo..........................................................................................2.000,00
040204133920001.2.007 Manutenção das Atividades do Museu Municipal
3390.30 - Material de Consumo........................................................................................2.000,00
040205133920001.2.008 - Manutenção das Atividades do Centro Ferroviário de Cultura
3390.30 - Material de Consumo.........................................................................................2.000,00
040207133920001.2.010 - Manutenção das Atividades do Conservatório Municipal
3390.30 – Material de Consumo.........................................................................................4.000,00
0401133920056.1.132 – Ampliação Reforma do Conservatório Municipal
4490.51 - Obras e Instalações.......................................................................................12.000,00
Art. 2º Para cobertura do Crédito Suplementar ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes das anulações das dotações do Orçamento Programa vigente, conforme as seguintes
discriminações:
04020313391000.2.126 – Ampliação e Reforma da Casa da Cultura
4490.51 – Obras e Instalações.........................................................................................2.000,00
04020913392005.6.134 – Reforma da Biblioteca Pública Municipal
4490.51 – Obras e Instalações.......................................................................................10.000,00
04021113391002.1.125 – Ampliação e reforma da Casa Pio Canedo
4490.51 - Obras e Instalações........................................................................................10.000,00
0401131220001.2.001 - Manutenção das Atividades da FUNDAC
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica............................................22.000,00
Art. 3º Este decreto entra em vigor a partir da presente data.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 26 de Abril de 2007;
165º ano da Resolução Liberal, 77º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
........................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 6.115
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com art. 4º, Inciso I da Lei Orçamentária nº 3.996, de 21.12.2006, e art. 43 da Lei Federal
nº 4.320/64;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto Crédito Suplementar da ordem de R$188.400.00(cento e oitenta e oito mil e
quatrocentos reais) à dotação do Orçamento-Programa do exercício vigente, conforme a seguinte
discriminação:
041220001.2082 – Manter as Atividades do DEMASA
3390.35 – Serviços de Consultoria.....................................................................................6.000,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica..............................................50.000,00
3390.92 - Despesas de Exercícios Anteriores...................................................................2.400,00
175120003.2.086 - Manter as Atividades da usina e do Aterro Controlado
3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.............................................120.000,00
3190.16 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil......................................................10.000,00
Total.................................................................................................................................188.400,00
Art. 2º Para cobertura do Crédito Suplementar ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes das anulações das dotações do Orçamento Programa vigente, conforme as seguintes
discriminações:
175120003.2.084 – Manter as Atividades da Limpeza Pública
3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil............................................188.400,00
Total................................................................................................................................188.400,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 27 de abril de 2007;
165º ano da Revolução Liberal, 77º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
..........................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 6.118
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com a Lei Municipal nº 4.022, de 02.05.2007, e art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto Crédito Especial da ordem de R$105.000,00 (cento e cinco mil reais), às
dotações do Orçamento-Programa do exercício fluente, conforme a seguinte discriminação:
010310028.2.131 – Manutenção de Verba de Gabinete
3390.93 – Indenizações e Restituições...........................................................................105.000,00
Art. 2º Para cobertura do Crédito Especial ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes
das anulações das dotações do Orçamento Programa vigente, conforme as seguintes discriminações:
010310027.1.115 – Reequipamento da Câmara
4490.52 – Equipamentos e Material Permanente.................................................................8.000,00
010310027.2.121 – Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
3390.30 – Material de Consumo.......................................................................................20.000,00
3390.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física..................................................6.000,00
3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica..............................................6.000,00
3390.92 – Despesas de Exercícios Anteriores..................................................................1.500,00
010310027.2.122 – Pagamento de Diárias aos Servidores
3390.14 – Diárias................................................................................................................4.000,00
010310027.2.124 – Publicação, Divulgação Oficial e Publicidades
3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica..............................................2.000,00
010310027.2.125 – Manutenção Assessoria e Consultoria Técnica Especializada
3390.35 – Serviços de Consultoria.....................................................................................3.500,00
010310027.2.127 – Manutenção de Homenagens e Festividades
3390.30 – Material de Consumo.........................................................................................3.000.00
3390.31 – Premiações Culturais Artísticas, Cien., Desportivas.......................................10.000,00
3390.36 – Homenagens, Recepções e Festividades – Pessoa Física.............................4.000,00
3390.39 – Homenagens, Recepções e Festividades – Pessoa Jurídica............................5.000,00
010310028.1.117 – Reequipamento do Corpo Legislativo
4490.52 – Equipamentos e Material Permanente...............................................................4.000,00
010310028.2.128 – Manutenção do Corpo Legislativo
3390.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física..................................................5.000,00
3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica..............................................5.000,00
3390.93 – Indenizações e Restituições..............................................................................5.000,00
010310028.2.129 – Pagamento de Diárias de Edis
3390.14 – Diárias..............................................................................................................5.000,00
010310028.2.130 – Manutenção de Despesas de Pessoal de Vereadores
3120.13 – Obrigações Patronais.........................................................................................8.000,00
Total................................................................................................................................105.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 07 de maio de 2007;
165º ano da Revolução Liberal, 77º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
..........................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 6.119
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com art. 4º, Inciso I da Lei Orçamentária nº 3.996, de 21.12.2006, e art. 43 da Lei Federal
nº 4.320/64;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto Crédito Suplementar da ordem de R$160.00,00 (cento e sessenta mil reais),
às dotações do Orçamento-Programa do exercício vigente, conforme as seguintes discriminações:
041220001.2.082 – Manter as Atividades Administrativas do DEMASA
3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.............................................50.000,00
175120003.2.007 – Manter as Atividades do Aterro Sanitário
3190.16 – Outras Despesas Variáveis – Pessoa Civil.....................................................10.000,00
175120004.2.088 – Manter as Atividades do Abastecimento de Água
3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica..........................................100.000,00
Total...............................................................................................................................160.000,00
Art. 2º Para cobertura do Crédito Suplementar ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes da anulação da dotação do Orçamento Programa vigente, conforme a seguinte discriminação:
175120003.2.084 – Manter as Atividades da Limpeza Pública
3190.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica...........................................160.000,00
Total................................................................................................................................160.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir da presente data.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 10 de maio de 2007;
165º ano da Revolução Liberal, 77º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
.........................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 6.129
“Acrescenta o art. 14 e os Anexos I, II, III e IV no Decreto Municipal nº 6.087, de 2007”
Art.1º Acrescente-se na Lei Municipal nº 6.087, de 2007, o seguinte artigo 14 e os Anexos I, II,
III e IV.
“Art.14 O Município promoverá ações que viabilizarão e garantirão a ampla e periódica divulgação
dos Benefícios Eventuais e dos critérios adotados para sua concessão.
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“ANEXO I

........................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 6.133
“Convoca a III Conferência Municipal e Regional dos Direitos da Criança e do Adolescente 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 na forma do art. 26, I da Constituição do Município de Barbacena;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica convocada a III Conferência Municipal e Regional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, para consolidação do princípio da prioridade absoluta, preconizado na Constituição Federal e na Lei Federal nº 8.069, de 1990.
Art. 2º O evento terá como tema central “Concretizar Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes: investimento obrigatório”, abordando três eixos estratégicos: “Sistema Nacional de Atendimento Sócioeducativo – SINASE: como marco regulatório do atendimento sócioeducativo”; “Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária: como marco regulatório de política de proteção” e “Orçamento Criança e Adolescente: garantia de direitos”.
Art. 3º A III Conferência Municipal e Regional dos Direitos da Criança e do Adolescente, organizada em parceria com a representação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e
Esportes em São João Del Rey, será realizada em Barbacena, no dia 21 de junho de 2007, das
09:00 às 17:30 horas, no auditório do Campus São José, da Universidade Presidente Antônio
Carlos – UNIPAC, situada na Rua Monsenhor José Augusto, nº 203, Bairro São José.
Art. 4º A Assembléia da III Conferência Municipal e Regional dos Direitos da Criança e do
Adolescente deverá elaborar relatório das deliberações e enviá-lo ao Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente até o dia 20 de junho de 2007.
Art. 5º Fica constituída a Comissão Organizadora da III Conferência Municipal e Regional dos
Direitos da Criança e do Adolescente, composta dos seguintes membros:
I – Belkiss Eliane Amaral: representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e
Esportes – Regional São João Del Rey;
II – Ilza das Graças Simões: Presidente e representante do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Barbacena;
III – Elizabete Bruno Ferreira Vitor, representante da Pastoral da Criança do Adolescente, e Maria
José Baeta Neves, representante da Obras Sociais Santo Antônio, como Conselheiras da Sociedade Civil.
IV – Inesila Siqueira Sarmento, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social da Prefeitura do Município de Barbacena, e Cristiane Moura de Carvalho, representante do
Departamento Municipal de Saúde Pública – DEMASP, como Conselheiras Governamental, e;
V – Renato Adriano Rosa, representante do Conselho Tutelar.
Art. 6º Caberá à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e ao Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, a adoção das providências necessárias ao cumprimento
deste Decreto.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 12 de junho de 2007; 165º ano da Revolução Liberal, 77º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
.........................................................................................................................................................................................................................................

PORTARIAS ASSINADAS PELO
EXMO. SR. PRFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 11.489 - 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 de Barbacena; Resolve: Designar os servidores públicos municipais Ricardo
Augusto de Moraes Drumond, Agostinho da Costa Filho e Jair Pereira, para compor Comissão Especial para proceder a avaliação dos
lotes nºs 183 e 184 da Quadra nº 325, do Loteamento Santo Antônio, nesta cidade, no prazo de 10 (dez) dias, para conclusão dos
trabalhos. Barbacena, 04 de junho de 2007. Martim Francisco Borges de Andrada - Prefeito Municipal
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 de Barbacena; RESOLVE:
PORTARIA Nº 11.490 - EXONERAR José Jorge Moreira Nascimento, do Cargo de Provimento em Comissão de Encarregado de Seção de
Apoio Técnico, símbolo SVC-1, da Divisão de Transporte Escolar, na Secretaria Municipal de Educação e Esportes, com efeito retroativo a
31 de maio de 2007. Barbacena, 04 de junho de 2007
PORTARIA Nº 11.491 - NOMEAR Adriana Assunção Chagas Nascimento, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Encarregado
de Seção de Apoio Técnico, símbolo SVC-1, da Divisão Educacional, na Secretaria Municipal de Educação e Esportes, a partir desta data.
Barbacena, 12 de junho de 2007.
PORTARIA Nº 11.492 - NOMEAR Emiliane Tostes Flisch Pereira, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Encarregado de
Seção de Apoio Educacional, símbolo SVC-1, da Divisão Educacional, na Secretaria Municipal de Educação e Esportes, a partir desta data.
Barbacena, 12 de junho de 2007.
PORTARIA Nº 11.493 - NOMEAR Eliane Aparecida Campos Gava, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Encarregado de
Seção de Apoio Educacional, símbolo SVC-1, da Divisão de Material e Merenda, na Secretaria Municipal de Educação e Esportes, a partir
desta data. Barbacena, 12 de junho de 2007. PORTARIA Nº 11.494 - NOMEAR José Carlos Luna, para exercer o Cargo de Provimento em
Comissão de Coordenador de Divisão de Fiscalização, símbolo SVC-3, da Diretoria de Posturas e Política Urbana, na Secretaria Municipal
de Infra-Estrutura e Política Urbana, a partir da desta data. Barbacena, 12 de junho de 2007. Martim Francisco Borges de Andrada Prefeito Municipal
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
SAÚDE PÚBLICA – DEMASP
Diretor: Fernando Malf Wutke
Conselho Municipal de Saúde
Resolução nº. 094 - O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua 294ª Reunião Ordinária, realizada no dia 04 de junho de 2007,
no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei 8.142 de 28/12/1990, pela Lei Municipal 3.695 de 15/02/2002
e pela Resolução Nacional 333 de 04/11/03. Considerando os debates ocorridos no Conselho Municipal de Saúde em reunião realizada
no dia 04/06/2007 conforme lavrado em ata nº. 294; Resolve: Aprovar por unanimidade a indicação do conselheiro representante do
segmento de trabalhadores em saúde, Aureo Jorge Santos Rosa para o cargo de ouvidor do Conselho Municipal de Saúde de Barbacena,
até a eleição da próxima mesa diretora deste conselho. Barbacena, 05 de junho de 2007. Milton Roman - Presidente do Conselho
Municipal de Saúde
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Quando o progresso chegou a Barbacena
Texto da escritora
Ines Piacesi mostra
a modernização da
indústria têxtil local
no ano de 1923

Industrialização é uma palavra-chave para qualquer município brasileiro. E Barbacena não foge a esta regra na busca
de investimentos e ampliação do mercado de trabalho. Neste curioso texto da escritora e jornalista Ines Piacesi, escrito em
1923 e publicado no Apollo Jornal, ela relata uma visita que fez a então Fábrica de Tecidos Barbacenense, localizada no Alto
da Fábrica, proximidades do bairro São José, provavelmente a atual Ferreira Guimarães. A escritora descreve com entusiasmo seu processo de modernização, suas instalações, o know-how inglês no setor e a independência que trouxe às
mulheres com o trabalho feminino, entre outros assuntos. Poeticamente, a jornalista chega a comparar o processo de
descaroçamento e limpeza do algodão a “uma chuva de neve”. Inês Piacesi também publicou seus textos nos jornais
Rubicon, Jornal de Barbacena e Cidade de Barbacena, entre outros. O referido texto foi extraído do livro “Pedaços d´alma e
Flores do Coração”, publicado em 1981 pela Esdeva Empresa Gráfica Ltda, Juiz de Fora. (Sérgio Cardoso Ayres)

A grande fábrica de tecidos
Como Roma, assentando-se venusta sobre 7 colinas graciosas, Barbacena
estende-se sobre montes e outeiros que
lhe dão um aspecto galhardo, triunfal.
Uma das eminências mais pitorescas e
aprazíveis de Barbacena é o quarteirão
do Alto da Fábrica, assim denominado
pelo fato grandioso da grande “Fábrica
de Tecidos” instalada ali.
Embora a pouca atenção que a edilidade parece dispensar àquelas plagas
tão privilegiadas pela natureza, elas estão destinadas a ser o ponto mais belo e
futuroso da cidade, porque ali a vida se
sente com mais pujança, o progresso caminha assombroso, lesto, sem par.
A grande Fábrica de Tecidos Barbacenense, pivô da indústria brasileira, pois
que, sendo a melhor e a maior de Minas,
ela rivaliza com as melhores do Brasil,
isto porém, agora, porque, quem a viu
anos atrás não poderia supor que ela se
tornasse o que é hoje – a Manchester de
Minas.
Para se fazer uma idéia do que ela
seja, é mister penetrar-se no seu interior,
que é um mundo vasto e moderno, onde
o engenho, a inteligência do homem concebem prodígios de atividade produtora, Confiada seu gerência-diretora a um
homem inteligente e superior, destes que
são talhados para as grandes indústrias
como os ingleses em geral, filhos do maior empório industrial do mundo, o sr.
Tom Pilkington é a alma impulsionadora e arrojada de tudo aquilo; é o ídolo
dos seus 500 empregados.
Parte da fábrica foi construída recentemente e outra parte foi destinada a
escritórios, almoxarifados, etc, ainda está
em construção. Obedecendo rigorosamente a técnica da higiene, garantias e

Rua XV de Novembro no ano de 1923

conforto, ela proporciona um bem-estar convidativo, a quantos sorridentes e despreocupados sob o seu teto ganham a vida. 200 teares
trabalham continuamente, prosseguindo ativa, a instalação para outros tantos; as diversas
seções de tecelagem, fiação, tinturaria, engomação, etc., administradas com ordem, dãonos com sua atividade rumorosa, a impressão
dum mundo completo.
O pavilhão do descaroçamento e limpeza
do algodão é interessante: lembra-nos uma chuva de neve, dando-nos ímpetos de afundar sobre os montes alvos, mimosos e macios.
Do descaroçamento do algodão até a sua
transformação em ricas peças de brins, morins,
zefires, etc., a gente tem o que ver, presa de vivo
interesse, sugestionada à concepção dos pro-

dígios da inteligência. As mercadorias prontas
para a exportação, que tivemos o prazer de
apreciar, são as melhores no gênero e são revendidas no Rio e em São Paulo como produto
estrangeiro...
O sr. Tom Pilkington, distinto cavalheiro,
não olvidou as menores exigências na recentíssima instalação da nova fábrica; pagando com
liberalidade o braço operário, ele rodeou-o do
conforto dos grandes centros. Não esqueceu
nem mesmo a vigia, encarregada exclusivamente de fazer manter ordem nas diversas instalações sanitárias.
O trabalho das fábricas, hoje, é o melhor
ideal da independência feminina, principalmente sob administração generosas de um verdadeiro industrial como é o sr. Pilkington.

O serviço de escritório está confiado
à perícia de uma talentosa moça, Maria
Cheim, que tem mais 2 auxiliares.
Isto revela eloqüentemente a superioridade intelectual do Diretor-Gerente
que confessa com prazer preferir ao elemento masculino o concurso espiritual
mais dedicado, mais submisso, mais
dócil da inteligência feminina.
Entusiasmada pelo surto de grandeza e de franca prosperidade que nos
empolgou, visitando a Fábrica de Tecidos, que é uma glória para Barbacena,
enviamos parabéns à Companhia, representada tão dignamente pelo sr. Tom
Pilkington. (Inês Piacesi)

