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Inaugurada a primeira etapa das
obras da rua XV de Novembro

Fotos: Secretaria de Governo / Júlio Batista

O Governo Municipal inaugurou, na manhã do último sábado, a primeira etapa das obras de revitalização
da Rua XV de Novembro. Nesta primeira etapa, foram
entregues a reforma da praça do Rosário, a ampliação
da calçada em todo o trecho que vai da praça até o
Banco Real, esquina da rua 1º de Maio, e a reforma da
rede de captação de água pluvial, com a construção de
mais caixas de captação. Além dessas novidades, houve mudança do sistema de iluminação, com a troca
dos postes comuns por ornamentais, e a passagem da
rede elétrica para uma canalização subterrânea.
PÁGINAS 6 e 7

Entrega de medalhas
encerra comemorações
de aniversário
Evento realizado na praça Conde de Prados homenageou 36 personalidades e contou com a presença da
população.
PÁGINA 12

A praça do Rosário
foi totalmente
reformada

Juizado Especial
volta a funcionar
no antigo Fórum
Homenageados receberam a insígnia pelos serviços prestados ao município

Barbacena ganha selos
alusivos aos seus 216 anos
PÁGINA 5

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) reinaugurou, na noite de segunda-feira, 27, o prédio
antigo do Fórum Mendes Pimentel, que acaba de
passar por uma ampla reforma. As obras de reforma do prédio tiveram início este ano e contaram
com o apoio do Governo Municipal.
PÁGINA 3

Nova ponte
normaliza acesso às
comunidades do
Jacob e Violetes
Construída sobre o Ribeirão do Caieiro, a nova ponte tem estrutura de aço e é revestida de concreto,
diferente da que existia, que era de madeira.
PÁGINA 2
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Nova ponte normaliza acesso às
comunidades do Jacob e Violetes
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Acesso para escoamento da produção agrícola está garantido com a ponte de estrutura de aço e concreto
Secretaria de Governo / Júlio Batista

A tarde do último sábado, dia
25, foi de muita comemoração para
os moradores das comunidades do
Jacob e Violetes. O prefeito Martim
Andrada, acompanhado de sua
equipe e dos moradores, inaugurou a ponte que dá acesso às duas
comunidades. Com a entrega da
ponte, a vida no local volta ao normal, já que é o único meio para se
chegar diretamente ao centro de
Barbacena. “A ponte é considerada, para nós moradores, a porta de
nossa casa, porque é por ali que
escoamos nossa produção agrícola e leiteira. É a alternativa mais
rápida que temos para ir e vir”,
declarou João Carlos Viol, líder comunitário.
Durante a inauguração, o prefeito Martim Andrada ressaltou a
importância da ponte para aquelas comunidades. “Ao mesmo
tempo em que estamos transformando o centro da cidade, também
estamos com nossos trabalhos voltados para a zona rural. Esta ponte
não é uma obra comum. Ela é educação, saúde, assistência social,
economia, sobrevivência e energia
para todos os moradores que aqui
residem”, concluiu.
Construída sobre o Ribeirão do
Caieiro, a nova ponte tem estrutura de aço e é revestida de concreto,
diferente da que existia, que era de
madeira. “Foi uma obra orçada em
R$ 174 mil e levamos 60 dias para
sua construção. Com ela, os moradores têm a garantia do escoamento de suas mercadorias”, relatou o
secretário de Agricultura, Pecuária
e Abastecimento Richard Rebouças.
A ponte que era utilizada pelos
moradores foi destruída pelas fortes chuvas que caíram sobre a cidade no início deste ano. O Governo Municipal, imediatamente,
construiu uma provisória, em parceria com as comunidades, para
que os moradores não ficassem
isolados. (Márcio Cleber)

Uma cerimônia religiosa marcou a inauguração da nova ponte

Crapca promove evento
Pró-Criança e Adolescente
Quermesse teve gincana cultural e reuniu centenas de pessoas
na praça do bairro Santo Antônio
O final de semana foi repleto de atividades em várias partes da cidade encerrando as comemorações dos 216 anos de
Barbacena. Na praça Santo Antônio, o Centro de Referência de Promoção da Criança e do Adolescente (Crapca) realizou
a 1ª Quermesse Pró-Criança e Adolescente, com a realização de várias atividades que promoveram uma maior integração
entre as crianças e os adolescentes que freqüentam o Crapca e a comunidade em geral.
Na parte da tarde, uma gincana cultural fez a alegria das pessoas, que não economizaram energia e criatividade na
realização das provas. Paralelo à gincana, um outro grupo participou do torneio de futsal e vôlei. Já à noite, a programação
envolveu vários shows, que animaram ainda mais a festa.
O evento contou também com a participação de alunos da Escola Estadual Henrique Diniz e Escola Municipal
Embaixador Martim Francisco – Caic. A Sala Verde também aproveitou o momento para trabalhar a preservação do meio
ambiente.
O Crapca, que atende diariamente mais de 80 crianças e adolescentes, funciona no bairro Santo Antônio.
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TJMG reinaugura
Fórum Mendes Pimentel
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Governo Municipal foi parceiro nas obras de reforma do antigo prédio, que patrimônio histórico de Barbacena
Secretaria de Governo / César Carneiro

O Tribunal de Justiça de Minas
Gerais (TJMG) reinaugurou, na
noite de segunda-feira, 27, o antigo
prédio do Fórum Mendes Pimentel, que acaba de passar por uma
ampla reforma. As obras tiveram
início nos primeiros meses deste
ano e contaram com o apoio do
Governo Municipal.
Segundo o presidente do TJMG,
desembargador Orlando Adão de
Carvalho, a revitalização do prédio, no qual funcionam os Juizados Especiais da comarca de Barbacena, vai permitir maior agilidade nas prestações jurisdicionais.
Para ele, todas as 12 cidades que
compõem a comarca de Barbacena
serão beneficiadas com a reforma
nas dependências do Fórum. “Faço
questão de cumprimentar todos os
agentes públicos de Barbacena e
em especial os cidadãos desta comarca”, disse ele.
A participação do Governo
Municipal como parceiro nesta
obra foi exaltada pelo desembargador José Fernandes Filho, presidente do Conselho de Supervisão e
Gestão dos Juizados Especiais. “O
prefeito Martim Andrada foi um
grande parceiro nesta obra, dando
continuidade à contribuição que a
família Andrada sempre deu ao judiciário, ao Estado e ao País”, falou. Segundo o prefeito Martim Andrada, ele foi procurado pelo coordenador dos Juizados Especiais de
Barbacena, juiz Alanir Rabeca, ainda em 2005, para viabilizar a parceria. “Este prédio, construído em
1922, tem uma grande importância histórica. Por aqui já passaram
magistrados e juristas de grande
importância. Esta reforma vem preservar a história cultural e a história do judiciário do município”,
disse Martim.
Patrimônio histórico
O prédio que abriga o Fórum
Mendes Pimentel tem grande rele-

O presidente do TJMG, Orlando de Carvalho, a juíza diretora do foro da comarca de Barbacena, Maria Aparecida Consentino, o prefeito Martim Andrada e o
desembargador José Fernandes Filho cortam a fita de inauguração das novas dependências

vância histórica, tanto do ponto de vista
de sua arquitetura, quanto no que se refere à preservação da memória cultural
do município. Sua construção foi iniciada em abril de 1922, em um terreno que
até então era ocupado pela residência do
antigo juiz da cidade. Desde sua inauguração, em junho de 1923, a edificação,
que é considerada um dos mais belos
exemplos da arquitetura eclética de Barbacena, cumpre a missão de abrigar o
Poder Judiciário.

O nome escolhido para “batizar” o
Fórum faz jus à tradição barbacenense
no universo do Direito. Mendes Pimentel, carioca que cursou o ensino secundário em Barbacena, é considerado um
dos mais importantes juristas da história do país. Entre outros feitos, foi o primeiro reitor da Universidade de Minas
Gerais, nomeado pelo presidente Antônio Carlos, em 1929. Por determinação
do Supremo Tribunal de Justiça, Mendes Pimentel teve seu nome inscrito no

Livro Nacional do Mérito.
O Fórum também recebeu outras grandes personalidades do judiciário mineiro, entre os quais os
desembargadores Arquimedes de
Faria, Moacir Pedroso, Márcio Solero Ximenes Carneiro e os juristas
José Bonifácio Lafayette de Andrada, Henrique Horta, João Raimundo de Figueiredo, Geraldo Nogueira e Adhimar Coutinho, dentre outros.
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NOTAS

Fotos: Secretaria de Governo
César Carneiro - Júlio Batista - Divulgação

Festa em Padre Brito
A comunidade do distrito de Padre Brito celebrou
no último fim de semana seu padroeiro, que é São
José. Além da parte religiosa, aconteceu também a
social, que envolveu muita música. Uma das novidades deste ano foi a feira de artesanato com
produtos confeccionados pelos próprios moradores. O prefeito Martim Andrada esteve prestigiando a festa no sábado. A parte social foi organizada pelo Governo Municipal em parceria com a
Associação de Desenvolvimento Comunitário do
Padre Brito.
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Festa Comunitária
Começa no dia 7 de setembro a segunda edição da Festa Comunitária da Colônia Rodrigo Silva, organizada
pela Associação Comunitária da Região Sudoeste de
Barbacena (Acresb), com o apoio do Governo Municipal, através da Cenatur. A festa vai até o dia 9 e tem,
como principais atrações, os shows com Renato Valério, banda Malandragem e banda Interfase, além do
desfile e eleição do broto, brotinho e rainha da região
Sudoeste.
3º Troféu Funcionalismo Público
A Associação dos Servidores Públicos Municipais de
Barbacena (ASPM) promove, a partir de setembro, o 3º
Troféu Funcionalismo Público de Futebol Society. A
novidade deste ano será a participação de convidados
nas equipes. Nas duas primeiras edições, o 9º Batalhão
de Polícia Militar ficou com o troféu.

Padroeira
No próximo dia primeiro, Barbacena inicia os festejos de
sua padroeira, Nossa Senhora da Piedade. Todos os dias
haverá missa às 7h, 15h e 19h
com a novena. Cada dia será
dedicado a reflexão em torno
de um tema. No dia 15, dia
dedicado à padroeira, tem
missa às 8h00 e às 10h00 a
solene missa concelebrada
com a participação de dom
Geraldo Lyrio. Às 14h30 acontece a consagração das crianças do Estado de Minas Gerais e do município à padroeira. Logo em
seguida, missa. A procissão com a imagem de
Nossa Senhora da Piedade sairá às 16h00.

Culminância
A Escola Municipal Olinda Barbosa, localizada
no bairro João Paulo II, realizou no sábado, dia
25, o encerramento do projeto sobre folclore. Dança, teatro e mostra de artes plásticas fizeram parte
da programação. Desde o início de agosto, mês do
folclore, os alunos trabalham com o tema. Muitos
pais prestigiaram o evento.

Semeando
Para enriquecer ainda mais os trabalhos do projeto Semeando, que vem sendo desenvolvido pela Escola
Municipal Crispim de Paula Nésio, aconteceu na instituição, uma palestra sobre o uso de agrotóxicos, dia
18. A palestra foi ministrada por Terezinha de Jesus Campos.

Quarta à sábado: 13h00 às 17h00 - Domingo: 13h00 às 16h00
Estrada do Faria s/nº - Bairro Monte Mário

5
Barbacena ganha selos personalizados
alusivos aos seus 216 anos

29 de Agosto de 2007 - Ano XV - Nº 356 - 035/2007

Secretaria de Governo / Júlio Batista

Selo personalizado
traz imagens do
Pontilhão, da igreja
de Nossa Senhora
da Assunção,
do prédio da Estação
Ferroviária e também
de rosas
Dentro da cerimônia de
entrega da medalha do Mérito Barbacenense “José Bonifácio Lafayette de Andrada”, o Governo Municipal
e a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos lançaram os selos personalizados alusivos aos 216 anos
de Barbacena. “Este tipo
de ação tem se tornado
constante na programação
dos Correios porque marca
o que de mais importante
existe no contexto sócio-cultural do Brasil”, destacou
Francisco Antônio de Carvalho, gerente regional dos
Correios de Minas Gerais.
“Este selo, que marca
mais um aniversário da cidade, é de suma importância para Barbacena, porque
vai divulgar mais a cidade
e também porque ficará registrado no acervo histórico do município”, declarou.
Concebidos pelo publicitário Leandro Faria, os selos estampam imagens do
Pontilhão, da igreja de Nossa Senhora da Assunção, do
prédio da Estação Ferroviária e também de rosas, fazendo referências a diversos símbolos da cidade.

Orquestra de
Ouro Branco
se apresentou
na cidade
Apresentação na Matriz da
Piedade teve o apoio do
Governo Municipal,
através da Fundac

Francisco Antônio de Carvalho, gerente regional dos Correios de Minas Gerais e o prefeito Martim Andrada

A Orquestra de Câmara de
Ouro Branco se apresentou, na
quinta-feira, 23, em Barbacena, sob
a regência do maestro Charles
Roussin. A apresentação, feita no
Santuário de Nossa Senhora da Piedade, faz parte do Circuito Cultural da Casa de Música de Ouro
Branco, projeto patrocinado pela
Gerdau Açominas, por meio das
Leis Federal e Estadual de Incentivo à Cultura. O evento teve o apoio
do Governo Municipal, por intermédio da Fundac.
Durante a apresentação, a orquestra, composta por 18 músicos,
recordou obras clássicas da música erudita. O projeto, criado em
2003, percorre cidades mineiras
que fazem parte da Estrada Real e
tem como objetivo principal, além
de oferecer a boa música, conscientizar os mineiros da necessidade e
relevância da democratização do
acesso à arte como forma de promoção da inserção social.
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Inaugurada a primeira etapa das
obras da rua XV de Novembro
Trecho que vai do Rosário até a esquina da rua 1º de Maio revela como ficará o centro da cidade
Fotos: Secretaria de Governo / Júlio Batista

O Governo Municipal inaugurou, na manhã do último sábado, a
primeira etapa das obras de revitalização da Rua XV de Novembro.
Nesta primeira etapa, foram entregues a reforma da praça do Rosário, a ampliação da calçada em todo
o trecho que vai da praça até o Banco Real, esquina da rua 1º de Maio,
e a reforma da rede de captação de
água pluvial, com a construção de
mais caixas de captação. Além dessas novidades, houve mudança do
sistema de iluminação, com a troca dos postes comuns por ornamentais, e a passagem da rede elétrica
para uma canalização subterrânea.
A parte que se refere ao trânsito
também foi totalmente organizada,
com a instalação de placas de sinalização. O piso também foi trocado, possibilitando um novo e moderno visual para a rua XV de Novembro, a principal via urbana da
cidade. Quem esteve no centro na
manhã de sábado já sentiu a diferença, com o trânsito fechado, muita gente na rua e mais espaço para
todos. O novo trecho inaugurado
revelou como ficará o centro da cidade após a conclusão das obras.

Praça do Rosário revitalizada

O prefeito Martim
Andrada cortando a
fita de inauguração

Um dos destaques dessa nova
mudança foram os trabalhos de jardinagem, que envolveram não só
a praça, mas vários pontos da rua,
deixando o local mais bonito e agradável. A reforma da praça proporcionou uma maior valorização da
Igreja de Nossa Senhora do Rosário, um dos patrimônios históricos
de Barbacena.
“Este é um momento importante para a cidade. As obras da rua
XV de Novembro estão sendo fundamentais porque o centro da cidade está ficando com uma nova
imagem. Isso vai mostrar para
quem visita o município que aqui
é um lugar atraente, bonito”, comentou o prefeito Martim Andrada. “Nós trabalhamos com resultados. O momento é de transição,
mas depois vêm os resultados e
quem vai usufruir será a população. Está é uma obra em nível de
primeiro mundo”, concluiu o prefeito, que foi muito cumprimentado pelos transeuntes. (Márcio Cleber)
Prefeito caminha ao lado de
populares na rua XV de Novembro
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População aprova mudanças no centro
Quem já passou pela rua XV de Novembro ou quem tem algum estabelecimento comercial no
local, não esconde a satisfação diante do ambiente mais moderno, seguro e agradável.
Confira o que dizem algumas pessoas em relação ao projeto de revitalização do centro da cidade:
“Melhorou o aspecto da cidade.
A ampliação da calçada foi importante para que pudéssemos
caminhar com mais tranqüilidade e segurança. Quem visitar a
cidade vai poder levar uma imagem positiva. É importante que a
população preserve o que está
sendo trabalhado”.

Fotos: Secretaria de Governo / Júlio Batista

Rosiane da Rocha Pacífico,
estudante de psicologia

“Barbacena agora está ficando com
cara de gente grande. As obras de
revitalização da rua XV de Novembro estão sendo excelentes
para a área comercial porque, com
um centro mais bonito, as pessoas
saem mais de casa e acabam visitando o comércio e comprando o
que precisam. Para o pedestre também está sendo ótima, porque o
espaço para sua locomoção ficou
maior com a ampliação da calçada. Não adianta o prefeito trabalhar
para deixar a cidade mais bonita
se a população não preservar. É importante que todos nós sejamos responsáveis em cuidar para que Barbacena continue cada vez mais
bonita”.
Antônio Chala Sad,
presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Barbacena (CDL)

“Sempre foi um desejo de nós
comerciantes termos um centro
da cidade mais organizado e que
desse preferência ao pedestre.
Além do ambiente que está mais
suave, o comércio ficou também
valorizado”.
Moisés Moreira da Silva,
proprietário da loja Digital

“Essa mudança vai valorizar mais o centro da cidade e todo o comércio. A reforma da praça deu mais destaque para a
Igreja do Rosário, que é uma de nossas
obras históricas. Minha loja, que está instalada perto da praça, ficou mais visível,
mais clara, o que a valorizou muito
mais”.

“Mudou 100%. Posso transitar
pela rua XV de Novembro com
mais facilidade já que a calçada
foi ampliada. A valorização de
todos nós, pedestres, nos deu
mais segurança no processo
de ir e vir diário. Está tudo
muito bonito”.

Daniela Colonelli de Araújo,
proprietária da Loja Kara e Coroa

Oswaldo Marteleto,
aposentado
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Secretaria de Governo / Sérgio Ayres

Projeto foi elaborado
pela equipe técnica
da Fundação
Municipal de Cultura
O prédio do Museu Municipal
de Barbacena, situado à Praça Conde de Prados e também conhecido
como Solar dos Penna, finalmente
terá a estrutura da cobertura do seu
telhado recuperada. A Fundação
Municipal de Cultura “Professor
Agenor Soares de Moura” – Fundac, através da sua equipe técnica,
teve aprovado, junto ao Fundo Estadual de Cultura, um projeto de
reforma do telhado do imóvel. O
resultado foi divulgado esta semana e o valor da verba é de R$ 35
mil. O Fundo é mantido pela Secretaria de Estado da Cultura, Superintendência de Fomento e Incentivo à Cultura, Diretoria do Fundo
Estadual de Cultura e Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais –
BDMG. Foram aprovados cerca de
70 projetos de várias cidades mineiras. “Demos um grande passo
no sentido de elaborar projetos e
concretizá-los. E este foi apenas o
começo de um trabalho”, disse a
presidente da Fundac, professora
Zenaide Viera Maia.
A equipe técnica da Fundac, criada pelo Governo Municipal com
o interesse de elaborar projetos e
captar recursos, possui vários profissionais e vem participando de
editais em busca de investimentos
no setor patrimonial de Barbacena.
“Esta aprovação representa apenas
o primeiro resultado concreto do
trabalho que estamos desenvolvendo”, disse o arquiteto André
Grossi. Ele ressalta que a recuperação do telhado sofrerá algumas alterações diante do projeto original,
já que o montante de verba liberado permitirá apenas a realização
de parte do projeto. “Vamos trocar
toda a estrutura de madeira do telhado, conservando as capas originais das telhas”, disse ele.
O Fundo Estadual de Cultura
liberou para as obras o valor de R$

35 mil reais, com o Governo Municipal
tendo que entrar com uma contrapartida, que será realizada na forma de serviços. “Esta conquista merece os parabéns
de toda a comunidade barbacenense,
principalmente pelo que ela representa

de valor patrimonial e cultural. Estamos
participando de outros editais e acreditamos que podemos conseguir mais recursos para o município”, disse Sérgio
Cardoso Ayres, presidente do Conselho
do Patrimônio Cultural de Barbacena.

Segundo integrantes da equipe técnica da Fundação de Cultura, assim que a parte burocrática do processo for cumprida e a verba liberada, as obras no telhado do museu terão início.

Sábado tem projeto “Música nos
Bairros” no São Sebastião
Coral do BDMG se apresenta na capela do Colégio Imaculada
a partir das 18 horas, com entrada franca
Neste sábado, dia 1º de setembro, o Governo
Municipal, através da Fundac, traz a Barbacena
o Coral BDMG, que se apresenta na capela do
Colégio Imaculada Conceição, dentro do programa Música nos Bairros. A apresentação começa
às 18 horas, com entrada franca.
Esta será a terceira atração deste ano do programa Música nos Bairros. Em abril, o Quarteto
Ângelus se apresentou na igreja do Carmo, abrindo a temporada e, em junho, a Orquestra Filarmônica de Juiz de Fora fez uma apresentação na

igreja de São Domingos de Gusmão, no bairro Diniz II.
Além das apresentações do programa, o Governo Municipal já trouxe, este ano, por intermédio
da Fundac, o conjunto Quadro Antiquo, o Quarteto de Sopro do Palácio das Artes e o pianista Néri
Contin, que fez uma apresentação solo no auditório da Escola Agrotécnica. Na semana passada, a
Orquestra de Câmara de Ouro Branco, também
esteve em Barbacena, fazendo uma bela apresentação no Santuário de Nossa Senhora da Piedade.
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Barbacena sediará Revolution Fight 2
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Evento reunirá lutadores de várias cidades mineiras e de outros estados com apoio do Governo Municipal
Secretaria de Governo / Arquivo

Grandes nomes do Jiu Jitsu estarão em Barbacena no dia 22 de
setembro, quando será realizada a
segunda edição do Revolution Fight. O evento tem a organização da
Associação Zangado Team e do
Governo Municipal, através da Superintendência de Esportes e Lazer.
As lutas acontecerão no Ginásio
Municipal Professor Delmo Maria,
anexo ao Colégio Estadual e os ingressos começarão a ser vendidos
já na próxima semana.
As lutas principais terão os barbacenenses Marcelo Pedra e Geovani Tavares Mariano como atrações. Mariano, inclusive, vem de
bons resultados, como o 3º lugar na
Copa do Mundo, disputada em julho, em Teresópolis, e o primeiro
lugar na 3ª etapa do Campeonato
Mineiro, disputada em 19 de agosto. Em ambas as competições, o
barbacenense participou na categoria pesadíssimo (faixa roxa).
“A equipe de Barbacena que
participou da 3ª etapa do Campeonato Mineiro teve o apoio da Prefeitura Municipal e nós temos de
agradecer por esta iniciativa”, disse Mariano, que já havia ganho a
1ª etapa do Estadual. Apesar de
praticar Jiu Jitsu há oito anos, ele
está apenas em seu primeiro ano
como confederado, o que lhe abre a
possibilidade de participar de eventos organizados pela Federação
Mineira e pela Confederação Brasileira de Jiu Jitsu.
A primeira edição do Revolution Fight aconteceu em maio e atraiu
centenas de pessoas ao ginásio
Delmo Maria. A diferença desta
segunda edição é que serão disputadas apenas lutas de Jiu Jitsu e não
haverá Vale Tudo.

Troféu Barbacena
já tem seus vencedores
Torneio teve as disputas decisivas no
último final de semana

Secretaria de Governo / Júlio Batista

O barbacenense Geovani
Mariano, campeão da 3ª etapa
do Campeonato Mineiro, será
uma das atrações principais do
Revolution Fight 2

A primeira edição do Revolution Fight foi realizada no ginásio Delmo Maria, em maio deste ano

A área de esporte também esteve em alta no último final de semana com a
finalização da edição do Troféu Barbacena. A torcida mais uma vez marcou
presença dando apoio para seu time. No vôlei masculino quem levou a melhor
foi Barroso, que ganhou do TCT Conecta Informática de Barbacena por 3 sets a
2. Já no feminino, a cidade de Lafaiete venceu Repic de Barbacena por 3 sets a
2.
No futsal comercial a Samara ganhou da Casa das Máquinas por 4x3. Já no
futsal infantil o vencedor foi o Futebol Arte. Venceu o Uniesporte São José por
7x6.
O Troféu Barbacena, que envolveu quase trinta equipes de Barbacena e
região, foi uma promoção do Governo Municipal, através da superintendência de Esportes e Lazer e da Associação dos Servidores Públicos Municipais
(ASPM). Os jogos aconteceram no Ginásio Municipal Professor Delmo Maria.
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29 de Agosto de 2007 - Ano XV - Nº 356 - 035/2007

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Martim Francisco Borges de Andrada
PORTARIAS ASSINADAS PELO
EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL
Portaria nº 11.579 - O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis em
vigor e disposto no artigo 26, II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE: 1 – REVOGAR a designação contida na Portaria nº
11.260, de 2006, de Elisângela Rafael da Silva Meireles, como membro titular, representante na área governamental, da Fundação
Municipal de Cultura “Prof. Agenor Soares de Moura” - FUNDAC, no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – COMDE.
2 – DESIGNAR para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – COMDE, Solange Fernandes, como titular e
Áurea Luíza Campos Vasconcelos Grossi, como suplente, como representantes, na área governamental, da Fundação Municipal de
Cultura “Prof. Agenor Soares de Moura” – FUNDAC. 3 – DISPOR que a presente Portaria entre em vigor a partir desta data. Barbacena, 21
de agosto de 2007 Martim Francisco Borges de Andrada - Prefeito Municipal
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

do exercício da função dar-se-á através de ato de nomeação pelo Prefeito. § 3º - O Conselheiro Tutelar no pleno exercício de suas
funções receberá R$ 754,32 (setecentos e cinqüenta e quatro reais e trinta e dois centavos) mensais de remuneração. TITULO VII - DAS
DISPOSIÇÕES FINAIS - Art. 17 – A participação do candidato no Processo de Escolha de Membro do Conselho Tutelar implicará por parte
do candidato, do conhecimento e aceitação das normas contidas nessa Resolução e no artigo 140 do ECA, a saber: “São proibidos de
servir no mesmo conselho marido e mulher, ascendente e descendente, sogro (a) e genro ou nora, irmão (ã), cunhado (a) durante o
cunhadio, sobrinho (a), padrasto, madrasta e enteado (a) ”. Art. 18 – Após a publicação de cada Nominata, o candidato poderá recorrer
dentro do prazo de 05 (cinco) dias, sendo que a Comissão Organizadora deverá avaliar o pedido de recurso e responder, dentro de 48
(quarenta e oito) horas. Parágrafo Único – A interposição de recursos não suspenderá o andamento do Processo de Escolha. Art. 19 –
Durante o triênio 2007 a 2010, todas as vagas que surgirem no município de Barbacena, para substituição ou ampliação do número de
Conselhos Tutelares, será aproveitado os Conselheiros aprovados no Processo de Escolha realizado na presente data. Art. 20 – O Anexo
I desta Resolução estabelece o Cronograma do Processo de Eleição de Conselheiros Tutelares. Art. 21 – Os casos omissos serão decididos
pela Comissão Organizadora em conjunto com a Diretoria do CMDCA e ou representante do Ministério Publico. Art. 22 - Esta Resolução
entra em vigor na presente data, revogando-se as disposições em contrário Barbacena, 27 de agosto de 2007José Augusto de Oliveira
Penna Naves - Secretário Municipal de Governo, Coordenação Política e Gestão Estratégica

SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Secretário: Guaraci Gonçalves
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Presidente: Ilza das Graças Simões
Resolução nº. 006/07 - Dispõe sobre o Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar de Barbacena – Triênio 2007/ 2010. O
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, no que se refere à atribuição de regulamentar o Processo de
Escolha dos Membros do Conselho Tutelar de Barbacena – Triênio 2007 a 2010, tendo como base a Constituição Federal de 1988, a Lei
Federal nº. 8.069/1990 e a Lei Municipal nº. 3.740/2003, resolve: TITULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES - Art. 1º - A escolha dos
Conselheiros Tutelares e seus Suplentes será feita mediante procedimentos estabelecidos na presente Resolução, observado os preceitos
legais, sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Barbacena e a fiscalização do
Ministério Público. Art. 2º - A presente Resolução regulamenta o Processo de Escolha e Posse dos Membros do Conselho Tutelar – Triênio
2007 a 2010, órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, composto de 05 (cinco) membros, escolhidos para um mandato de 03
(três) anos, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Art. 3º - Todo o Processo de Escolha dos
conselheiros do Conselho Tutelar será coordenado e conduzido pela Comissão Organizadora nomeada pelo CMDCA, com colaboração
e participação da Secretária Executiva do CMDCA, e apoio logístico da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. TÍTULO II - DA
COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO ORGANIZADORA - Art. 4º - A Comissão Organizadora será paritária, composta por 06 (seis)
membros sendo 03 (três) da área Governamental e 03 (três) da Sociedade Civil Organizada, representativas na área da criança e do
adolescente do município de Barbacena. §1º - Os integrantes dessa Comissão Organizadora não poderão concorrer ao cargo de
Conselheiro Tutelar e não exercerão o direito de voto na Assembléia de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar. §2º - Os Conselheiros do CMDCA, candidatos a membro do Conselho Tutelar deverão se desligar da função até o dia 10 de setembro de 2007, permanecendo licenciados durante todo o Processo de Escolha e, sendo escolhidos, perderão o seu mandato junto ao Conselho no ato da posse,
sendo substituído conforme determina a Lei Municipal nº. 3.740/2003. Art. 5º - São atribuições da Comissão Organizadora: §1º - Organizar e estruturar todo Processo de Escolha de Conselheiros Tutelares em quatro etapas a saber: 1ª etapa: inscrição dos candidatos: 20 a
24 de agosto de 2007; 2ª etapa: Curso de Capacitação para os candidatos e Conselheiros de Direitos: dia 20 de setembro de 2007; 3ª
etapa: Prova sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA: dia 28 de setembro de 2007; 4ª etapa: Assembléia de Eleição: dia 18 de
outubro de 2007. §2º - Elaborar, analisar e aprovar Edital, Nonimatas e Resoluções. §3º - Receber as inscrições, avaliar e aprovar a
inscrição dos candidatos que preencherem os requisitos, bem como impugnar e receber pedidos de impugnação, desde que fundamentados, avaliando-os e decidindo sobre os mesmos. §4º - Encaminhar ao CMDCA a nominata dos candidatos aprovados na inscrição, na
prova, e a classificação dos candidatos eleitos na Assembléia, por ordem decrescente, para as devidas publicações. §5º - Credenciar os
fiscais dos candidatos e os membros da mesa de votação identificando-os por crachás. §6º - Organizar, definir e distribuir as cédulas ao
presidente de cada mesa de votação. §7º - Supervisionar os trabalhos da Assembléia de Escolha e apuração dos resultados, solucionando imediatamente, todas as dificuldades e dúvidas que ocorrerem durante a Assembléia; §8º - Recolher todo o material da Assembléia
após o seu encerramento acondicionando-o após apuração dos votos em envelope lacrado e rubricado, guardando-o pelo prazo de 03
(três) anos. §9º - À Comissão Organizadora reserva-se o direito de averiguar a veracidade das informações prestadas. TÍTULO III - DO
REGISTRO DAS CANDIDATURAS - Art. 6º - Poderão se inscrever como candidatos a Conselheiro Tutelar os que preencherem os requisitos
contidos no Edital Nº. 001 do CMDCA de 01 de agosto de 2007. §1º - Os inscritos poderão complementar documentação faltosa por motivo
alheio a sua vontade até 31 de agosto de 2007. §2º - O candidato a Conselheiro Tutelar deverá residir em Barbacena e estar no gozo
dos direitos políticos. §3º - As inscrições serão feitas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de 20 a 24 de agosto de 2007. §4º
- Será permitida a inscrição por procuração. §5º - Os atuais Conselheiros Tutelares, em pleno exercício da função, durante o primeiro
mandato, poderão ser reconduzidos uma única vez, após aprovação no Processo de Escolha, previsto nessa Resolução. §6º - Conforme
determina a Lei Municipal nº. 3.740/03 art. 17 parágrafo 1º não será permitido mais de uma recondução. §7º - Encerrado o período de
Inscrição, sem que atinja o número mínimo de dez (10) candidatos, prorrogar-se-á o período de inscrição por mais cinco (5) dias úteis,
consecutivos uma única vez. TÍTULO IV - DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E PROVA DE CONHECIMENTOS - Art. 7º – A 1ª Nominata convoca os
candidatos com as inscrições deferidas para o Curso de Capacitação e para Prova de Conhecimentos sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente, abrindo o prazo de 05(cinco) dias para impugnação por qualquer cidadão e para recurso dos candidatos com inscrições
indeferidas, tendo a Comissão Organizadora igual prazo para avaliar e decidir sobre a fundamentação da mesma, dispensando encaminhamento ao Ministério Público. §1º - O Curso de Capacitação para os candidatos e Conselheiros de Direito promovido pelo CMDCA e
Ministério Público, será realizado dia 20 de setembro de 2007 de 08 às 17 horas, no Auditório da antiga Clínica Angelina Ferreira,
localizada a Rua Monsenhor Silvestre de Castro, nº. 275 – Bairro Funcionários. §2º - Será fornecido Certificado aos candidatos com
freqüência de 100% (cem por cento) da carga horária proposta. Art. 8º – A classificação dos candidatos para concorrer ao pleito, será feita
com base em nota obtida na prova escrita de caráter eliminatório, com 20 (vinte) questões de múltipla escolha, duração de 03 (três) horas
e valor de 10 (dez) pontos, sendo considerado habilitado para o Pleito os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 70%
(setenta por cento). Os candidatos deverão comparecer ao local da Prova 30 (trinta) minutos antes do horário fixado para o inicio,
munidos do protocolo de inscrição, Carteira de Identidade, lápis, borracha e caneta. Será eliminado da Prova de Conhecimentos o
candidato que: deixar de comparecer ao local e horário determinados, não havendo em hipótese alguma segunda chamada; retirar-se
do recinto da Prova de Conhecimentos durante a sua realização, sem a devida autorização; comunicar-se com outros candidatos durante
a realização da Prova ou utilizar-se de material de consulta; fazer uso do aparelho celular ou pedir material emprestado após o início da
prova; prejudicar a realização do processo; A Prova de Conhecimentos será realizada no dia 28 de setembro de 2007, no horário de 09
às 12 horas. III – A 2ª Nominata com a lista dos aprovados na prova de conhecimentos e habilitados para o pleito será publicada e afixada
na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Conselho Tutelar até o dia 02 de outubro de 2007. TITULO V - DA ASSEMBLÉIA DE
ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR - Art. 9º – Os Conselheiros Tutelares após serem aprovados na Prova de Conhecimentos sobre o ECA, serão escolhidos em Assembléia Geral, através do voto secreto, facultativo e direto, sendo eleitor os que comparecerem no local de votação, apresentando o Título de Eleitor da 23ª Zona Eleitoral e Carteira de Identidade com foto ou documento equivalente. §1º - Aplica-se, no que couber, o disposto na legislação eleitoral em vigor, quanto à eleição e a apuração dos votos. §2º - Os
eleitores serão nomeados e empossados ao cargo de Conselheiro Tutelar para o exercício de 03 (três) anos. Art. 10 – É vedada a
propaganda de candidatos nos veículos de comunicação, admitindo-se somente a realização de debates e entrevistas promovidas pela
Comissão Organizadora e pelo Fórum das Entidades. Parágrafo Único – Não será permitido no recinto de votação, e respeitando-se
distância de 200 (duzentos) metros, qualquer tipo de propaganda de candidatos. Art. 11 – A Assembléia de Escolha dos Membros do
Conselho Tutelar será no dia 18 de outubro de 2007, tendo início às 09 (nove) horas e encerramento às 16 (dezesseis) horas, quando
os Presidentes das mesas deverão lacrar as urnas e, imediatamente, entregá-las à Comissão Organizadora, junto com as Atas e as
listagens de presenças. §1º - Em cada mesa de votação, haverá três mesários convocados pela Comissão Organizadora, sendo um
Presidente, um Secretário e um Vogal, não sendo permitido dois membros da mesa ausentar-se simultaneamente. § 2º - Não poderão
integrar a mesa de votação, quaisquer dos candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade, até o segundo grau inclusive, bem como
cônjuge. § 3º - Cada votante poderá votar em 05 (cinco) candidatos a Conselheiros Tutelares. Art. 12 – Compete às mesas de votação; I –
Abrir as urnas para os fiscais, antes da votação II - Rubricar as cédulas de votação (Presidente e Secretário). III – Conferir a assinatura do
Titulo de Eleitor, que deverá ser recolhido pela mesa de votação, antes que o votante se dirija à cabine de votação para anotação do
nome e numero do Titulo de Eleitor na lista de controle de votação. IV – Fazer a Ata de Votação, onde conste o número de cédulas
recebidas, número de votantes, cédulas inutilizadas, em branco e cédulas não aproveitadas durante a votação. V - Em caso de eleição por
via eletrônica, tornam-se sem efeito os incisos I e II deste artigo. Art. 13 – A apuração terá inicio 30(trinta) minutos após o encerramento da
votação. § 1º - O local do escrutínio será no mesmo local de votação. § 2º - As mesas de escrutínio serão compostas por Conselheiros
Municipais e membros das Mesas de Votação. § 3º - Em caso de voto manual serão anuladas as cédulas que: contiverem mais de cinco
opções assinaladas; contiverem expressões, frases e/ou palavras que possam indicar o votante; não corresponderem ao modelo oficial;
não estiverem rubricadas pela mesa de votação. § 4º - Concluída a apuração dos votos, a Comissão Organizadora e a Presidente do
CMDCA, proclamarão o resultado final, afixando em local visível os candidatos eleitos e o numero de votos recebidos. § 5º - Os cinco
primeiros candidatos com maior número de votos, serão considerados Conselheiros Tutelares Titulares, ficando os demais pela ordem de
votação como suplentes em número máximo de 20 ( vinte). § 6º - Havendo empate na votação, será considerado eleito o candidato mais
idoso, casado, com maior número de filhos, nessa seqüência de critérios. § 7º - Divulgado o resultado, os concorrentes ao cargo que
julgarem prejudicados poderão interpor recurso à Comissão Organizadora, com o prazo de 05 (cinco) dias para impugnação a contar
do dia da proclamação do resultado. § 8º - Após a votação, não havendo o número mínimo de 05 (cinco) candidatos escolhidos para o
respectivo Conselho Tutelar, o CMDCA manterá o resultado e promoverá outro Processo de Escolha para o preenchimento das vagas que
não tenham sido preenchidas. Art. 14 – Após a publicação da 3ª Nominata, os 05 (cinco) Conselheiros Tutelares Titulares deverão
providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias os seguintes documentos: I - Apresentar declaração de bens. II - Ser submetido à inspeção
médica oficial, que julgará apto ou não o eleito, mediante laudo circunstanciado. III – Sendo o Conselheiro considerado inapto será
garantido a ele o direito de recurso junto á Comissão Organizadora, impetrado em 48 (quarenta e oito) horas subseqüentes ao conhecimento pelo interessado. TITULO VI - DA POSSE DA INVESTIDURA DO CARGO - Art. 15 – Compete ao Prefeito Municipal dar posse aos
Conselheiros do Conselho Tutelar, participando da Cerimônia os Conselheiros do CMDCA, o Secretário de Desenvolvimento Social e o
Ministério Público. § 1º - A cerimônia de posse será realizada até o dia 26 de outubro de 2007 na Prefeitura Municipal. § 2º - No ato da
posse os Conselheiros deverão assinar Termo de Compromisso com suas responsabilidades e deveres. Art. 16 – O Cargo de Conselheiro
Tutelar e de dedicação exclusiva, sendo a função incompatível com o exercício de qualquer função remunerada publica, sendo vedado o
exercício de quaisquer atividades privadas que sejam incompatíveis com o exercício da função e com o horário de trabalho do Conselheiro
Tutelar. § 1º - O Conselheiro Tutelar fica sujeito à jornada de 30 (trinta) horas semanais de trabalho, cumprindo plantões diurnos e
noturnos conforme escala aprovada por todos os membros do Conselho Tutelar, em conformidade com a legislação vigente. § 2º - O início

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário Municipal de Governo, Coordenação Política e Gestão Estratégica
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E RECURSOS HUMANOS
Secretário: Ian de Araújo Besxhoren
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto Municipal nº
5.725, de 20 de fevereiro de 2006, Resolve:
Portaria 063/07 - Conceder Ascensão Funcional, com fundamento no art. 30 da Lei nº 3245, de 13 de dezembro de 1995, ao servidor
Luiz Henrique de Castro Fortes, ocupante do cargo público de Auxiliar de Serviços Gerais, nível A-3, do Quadro de Servidores Públicos
Municipais, para o nível B-7, Barbacena, 22 de junho de 2007.
Portaria 067/07 - Conceder Apostilamento, à servidora Rosângela Pedrosa de Carvalho das Neves, nos vencimentos do Cargo de Diretor
Escolar, do Quadro de Servidores Públicos do Município. Barbacena, 16 de julho de 2007.
Portaria 068/07 - Conceder Apostilamento, à servidora Lucia Helena Ribeiro Tostes, nos vencimentos do Cargo de Diretor Escolar, do
Quadro de Servidores Públicos do Município, Barbacena, 20 de julho de 2007.
Portaria 069/07 - Conceder progressão funcional, com fundamento no artigo 33 da Lei 3330 de 27 de junho de 1996, à servidora Maria
Auxiliadora Cimino Moreira, ocupante do cargo público de Técnico em Educação, do Quadro dos Servidores Públicos do Município, para
T2A. Barbacena, 03 de agosto de 2007.
Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário Municipal de Governo, Coordenação Política e Gestão Estratégica
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRA-ESTRUTURA E POLÍTICA URBANA
Secretário: José Luiz Ribeiro Feyo
Portaria 004/07 – O Secretário Municipal de Infra-Estrutura e Política Urbana, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo
Decreto Municipal nº 6.154, de 16 de julho de 2007. Resolve: Designar os servidores José Luiz Ribeiro Feyo, Flávio Dani Franco, Ricardo
Augusto de Moraes Drumond, Leonardo Araújo de Carvalho e Jair Pereira para, sob a presidência do primeiro, compor comissão
especial com o objetivo de elaborar Laudo de Avaliação, Memorial Descritivo e Croqui do lote de nº 2, localizado no Distrito Industrial,
localizado na BR-265, próximo a Empresa RDM – Rio Doce Manganês, no prazo máximo de 05 ( cinco ) dias a contar da assinatura deste
ato. Barbacena, 23 de agosto de 2007.
Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário Municipal de Governo, Coordenação Política e Gestão Estratégica
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Secretário: Guaraci Gonçalves
Conselho Municipal de Assistência Social
Resolução nº. 017/2007 - “Aprovar o Certificado de Inscrição de Entidades no Conselho Municipal de Assistência Social.” O Conselho
Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Municipal Nº. 3.595/2000 com as alterações
decorrentes da Lei Municipal Nº. 3.775/2003, de acordo com a Resolução Nº. 31/2003 do Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS
e do Parecer favorável da Comissão Permanente de Registro e Certificado do CMAS, resolve: Art. 1º - Emitir o Certificado de inscrição no
CMAS às entidades relacionadas no anexo I, sem nenhuma restrição devido à veracidade das informações contida nos Pareceres da
Comissão Permanente de Registro e Certificado. Art. 2º - A validade do Certificado de Inscrição no CMAS é de um ano, com exceção das
entidades cujas diretorias vencem antes do período estipulado. Art. 3º - Os prazos de validades são os que constam em cada certificado e
transcritos no Anexo I. Art. 4º - Esta resolução entra em vigor na presente data. Barbacena, 16 de agosto de 2007.

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
SAÚDE PÚBLICA - DEMASP
Diretor: Fernando Maluf Wutke
Portaria nº 023/2007 - Cria Comissão Permanente de Auditoria com sua composição e dá outras providências. O Diretor Geral do Demasp,
no uso das atribuições de seu cargo, ao agasalho da Lei 3.154/95, combinado com a Lei Delegada Municipal nº 04, de 28 de fevereiro de
2005, art. 15, I, IV e V, em conformidade com o disposto no art. 15,I da Lei 8.080/90 e considerando a necessidade da auditoria nos
serviços prestados por seus credenciados no âmbito da saúde Resolve: Art. 1º - Criar Comissão Permanente de Auditoria, para integrar os
serviços da Gerência de Auditoria em Saúde do DEMASP, para fins de acompanhamento da execução de ações e serviços de saúde pelos
órgãos públicos e entidades privadas, integrantes e participantes do SUS/Barbacena, cuja composição, sob a presidência do primeiro
membro, é a seguinte: 1-Renato César Vaz de Melo, Gerente de Auditoria em Saúde-matrícula 2.761; 2-Ângelo Porcaro de Sales,
matrícula 1.333; 3-Maria Aparecida Bragança Neves, matrícula 2.771; 4-Sílvia Márcia Xavier Araújo, matrícula 8.605; 5-Valéria Queiroz
Soares, matrícula 13.624; 6-Aldo Peixoto, matrícula 11.616; 7-João Ícaro Ferreira dos Reis, matrícula 1.490; 8-Dante Mendes Bianchetti,
matrícula 1.339; 9-José Francisco Jorge Ribeiro Mendes, matrícula 3.386. Art. 2º - a Comissão está subordinada hierarquicamente e
administrativamente ao Gestor Municipal do SUS/Barbacena, através do Diretor Geral do Demasp. ART. 3º - Esta Portaria entra em vigor na
data de sua publicação. Barbacena, MG, aos 21 de agosto de 2007.
Extrato de Convênios - Janeiro/Fevereiro 2007
Extrato do convênio nº 12/2007 - processo nº002/2007 disp.licitação nº002/2007 - objeto: distrib.insulina,agulhas e seringas - conveniado:
Assoc. dos Disbéticos de Barbacena – Assodibar - valor: sem custo - data de assinatura: 02/05/2007 - vigência: até 01/05/2008
Extrato do convênio nº011/2007 - processo nº0028/2007 e disp.licitação. nº 002/2007- objeto: cooperação técnica - contratado: Col.dos
Sec. Municipais – Cosems - valor: r$ 250,00/mês - data de assinatura: 05/07/2007 - vigência: até 04/07/2008
Extrato contrato nº 025/2007 - processo nº 026/2007 e pregão elet. 03/2007 - objeto: fornec. equiptº e mat. permanente - contratado:
Equipel com de Equip. Ltda. - valor: r$ 1.453,45 - data de assinatura: 10/05/2007 - vigência: 12 meses da data de entrega dos materiais
Extrato contrato nº 026/2007 - processo nº 026/2007 e pregão elet. 026/2007 - objeto: fornec. equiptº e mat. permanentes - contratado:
CR Limão Móveis p/escritório ltda. - valor: r$ 17.574,00 - data de assinatura: 10/05/2007 - vigência: 12 meses da data de entrega dos
materiais
Extrato contrato nº027/2007 - processo nº026/2007 e pregão elet. 003/2007 - objeto: fornecequiptº e materiais permanentes - contratado: Nanoteck com. e Representação ltda. - valor: r$ 1.496,80 - data de assinatura: 10/05/2007 - vigência: 12 meses da data de entrega dos
materiais
Extrato contrato nº 030/2007 - processo nº050/2007 e pregão pres. nº009/2007 - objeto: fornec. de agua mineral - contratado: Sampaio
Neto Distrib. Ltda. - valor: r$ 5.500,00 - data de assinatura: 11/06/2007 - vigência: até 31/12/2007
Extrato contrato nº 031/2007 - processo nº018/2007 e pregão pr. nº005/2007 - objeto: fornec. de ração e fubá - contratado: Izarron Com
de Prod. Agropecuários ltda. - valor: r$ 39.776,00 - data de assinatura: 11/06/2007 - vigência: até 31 de dezembro de 2007-08-22
Extrato contrato nº032/2007 - processo nº 035 /2007 e pregão elet. nº004/2007 - objeto: aquisição de equiptº de informártica - contratado: R e F Serviços de Informática Ltda. - valor: r$ 28.416,80 - data de assinatura: 27/06/2007 - vigência: a mesma da garantia dos
materiais
Extrato do contrato nº033/2007 - processo nº025/2007 e pregão pres. nº007/2007 - objeto: fornec. de gás veicular - contratado: Gnv
Cabana Ltda. - valor: r$ 51.448,32 - data de assinatura: 27/06/2007 - vigência: 1 ano da data de assinatura
Extrato do contrato nº034/2007 - processo nº035/2007 e pregão elet. nº 004/2007 - objeto: aquisição de equiptº de informática - contratado: Nexpoint - Informática Ltda. valor: r$ 1.990,00 - data de assinatura: 27/06/2007 - vigência: até o término da garantia dos equiptº.
Extrato do contrato nº035/2007 - processo nº 036/2007 e pregão elet. 006/2007 - objeto: aquisição de filme radiológico - contratado:União
Geral Distrib. Ltda. - valor: r$ 17.000,00 - data de assinatura: 27/06/2007 - vigência: até 31/12/2007
Extrato do contrato nº 037/2007 - processo nº054/2007 e pregão pres. nº054/2007 - objeto: aquisição de veículo(doblô) - contratado:
Betim Veículos Ltda. valor: r$ 55.350,00 - data de assinatura: 10/07/2007 - vigência: até 09/07/2008
Extrato do contrato nº038/2007 - processo nº069/2007 e disp.licitação nº003/2007 - objeto: contr. veículo terceirizado - contratado: Deusdedit
Fernandes S. Filho - valor: r$ 39.600,00 - data de assinatura: 27/06/2007 - vigência:26/12/2007
Extrato do contrato nº039/2007 - processo nº083/2007 e inexigibilidade nº 002/2007 - objeto: aquisição de mat.consumo laboratório contratado: Diamed - Latino América S/A - valor: r$82.889,76 - data de assinatura:02/07/2007 - vigência: 1 ano da data de entrega dos
materiais
Extrato do contrato nº 040/2007 - processo nº096/2007 e inexigibilidae nº003/2007 - objeto: contratação serviços técnicos espec. - contratado: Dr. Hiran Reis Corrêa - valor: r$ 38.880,00 - data de assinatura: 01/07/2007 - vigência: até 31/12/2007.
Extrato do convênio nº011/2007 - objeto: cooperação técnica - conveniado: Cosems/MG - Colegiado dos Sec.Munic. de Saude de MG valor: r$ 250,00/mês - data de assinatura: 05/07/2007 - vigência: 04/07/2007
Extrato do convênio nº 012/2007 - objeto: fornec. insulina/agulha/seringa - conveniado: Assodibar/Barbacena - Assoc. dos Diabéticos de
Barbacena - valor: sem custo (repasse de material) - data de assinatura: 02/05/2007 - vigência: até 01/05/2008.
Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário Municipal de Governo, Coordenação Política e Gestão Estratégica
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO – DEMASA
Diretor: José Carlos Menezes Pinheiro
RESUMO DOS CONTRATOS DE DIREITO ADMINISTRATIVO FIRMADOS EM JULHO DE 2007
Contratos de Direito Privado
Contrato n.º: 035/2007 - Contratante: Demasa - Contratado: Winner Elétrica Ltda. Objeto: Aquisição de 01 (um) auto transformador de 200
(duzentos) CV, 440 (quatrocentos e quarenta) volts, 60 (sessenta) hertz, y aberto 10 (dez) segundos tape 65% 80%, com termistor. Valor:
R$ 893,00 (oitocentos e noventa e três reais) Início: 05/07/07 Término: Término da garantia do material
Contrato n.º: 036/2007 - Contratante: Demasa - Contratado: Mecaltec Indústria e Comércio Ltda. Objeto: Aquisição de 30 (trinta) registros
de derivação TAP Ø 1” BSPT fabricados de acordo com a NBR 6414. Valor: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) Início: 05/07/07
Término: Entrega dos materiais
Contrato nº: 037/2007 - Contratante: Demasa Contratado: Maria Aparecida Fernandes Objeto: Locação de 01 (um) imóvel situado na Rua
Lima Dutra no. 288, Bairro Nova Cidade, Barbacena/MG.
Valor: R$ 200,00 (duzentos reais) por mês Início: 15/07/07 Término: 15/12/07
Termos Aditivos a Contratos
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato No. 025/2007 Contratante: Demasa Contratado: Caixa Econômica Federal Objeto: Alteração dos quesitos abaixo relacionados tendo em vista à adequação da relação comercial, bem como do serviço de arrecadação de contas de água
existente entre as partes para melhorar a sua prestação. 1) Fica autorizado pelo Contratante que o Contratado poderá receber as contas
de água e demais documentos mencionados no contrato original no primeiro dia útil subseqüente ao vencimento no caso de o mesmo
recair em dia em que não houver expediente bancário. 2) O Contratante não autoriza o recebimento das contas de água através de
cheques. 3) Poderá a Contratada efetuar o repasse dos recursos financeiros oriundos do recebimento das contas de água e esgoto em
48 horas, limitado em 72 horas o prazo máximo, sob pena de incorrer nas sanções aplicáveis ao caso. 4) Os recursos financeiros oriundos
do recebimento das contas de água e esgoto deverão ser depositados diretamente, no prazo estabelecido, na conta corrente nº. 0099006-5-0 de titularidade da Contratante junto a Contratada. 5) O Contratante autoriza a Contratada a efetuar a fragmentação dos documentos físicos objeto do contrato original no prazo de 30 (trinta) dias da data de arrecadação, ficando neste caso a Contratada obrigada a
fornecer copia quando solicitado pela Contratante seja a que título for, ou redisponibilizar arquivo em até 180 (cento e oitenta) dias. Valor:
— x — Início: 17/07/07 Término: 31/12/2007
Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário Municipal de Governo, Coordenação Política e Gestão Estratégica
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
Presidente: José Higino Ferreira
Aviso de Homologação e Adjudicação - Carta-Convite nº 002/2007 - Processo nº 035/2007 - Aquisição de Materiais de Escritório - Empresa Vencedora: Túlio Otávio de Araújo Lima Filho e Cia Ltda - Itens 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25 e 27.
Valor: R$ 7.233,25(sete mil reais, duzentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos) Obs.: Os itens 8, 16 e 26 foram excluídos pela CPL
por serem inexeqüíveis. Data da Homologação: 07/08/2007

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário Municipal de Governo, Coordenação Política e Gestão Estratégica

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário Municipal de Governo, Coordenação Política e Gestão Estratégica
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Empresa Municipal de Turismo de Barbacena - Cenatur
Presidente: Ralph Araújo Justino

Departamento Municipal de Meio Ambiente e Saneamento - Demasa
Diretor: José Carlos Menezes Pinheiro

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário de Governo, Coordenação Política e Gestão Estratégica
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Medalha do Mérito Barbacenense “José Bonifácio Lafayette de Andrada” é entregue a trinta e seis pessoas
Fotos: Secretaria de Governo / Júlio Batista

Quem passou pela praça Conde de
Prados no último domingo se surpreendeu com a cerimônia de entrega da Medalha de Mérito Barbacenense “José Bonifácio Lafayette de Andrada”, evento
que encerrou a programação oficial de
comemoração aos 216 anos da cidade e
que levou centenas de pessoas à praça
para prestigiar os homenageados. A intenção do Governo Municipal era justamente esta: promover uma festa bastante popular, que permitisse a participação de toda a comunidade.
Trinta e seis personalidades, de vários segmentos da sociedade de Barbacena, foram homenageadas durante a cerimônia. Familiares e convidados se emocionaram com a entrega das medalhas,
reconhecendo a importância da homenagem. Segundo o prefeito Martim Andrada, a escolha dos agraciados é um
gesto de reconhecimento ao trabalho de
pessoas que contribuíram de forma inequívoca com o desenvolvimento econômico, social e humano de Barbacena.
“Através destas homenagens todos nós
podemos, ao mesmo tempo, recordar
ações importantes na história da cidade,
além de reconhecer e valorizar as pessoas responsáveis por essas ações”, comentou.
A presença dos populares deu um
tom alegre ao evento, que contou com a
participação da Corporação Musical de
Correia de Almeida, da Lira Barbacenense
e da Corporação Pequeno Marcos, responsáveis pela execução do hino Nacional e do hino de Barbacena. Alunos da
Escola Municipal José Felipe Sad que
foram assistir a solenidade acompanharam os instrumentistas, cantando espontaneamente, o hino da cidade.
Após a execução dos hinos, o orador
oficial da cerimônia, o ex-deputado João
Carlos Ribeiro de Navarro, lembrou a vida
do patrono da medalha, em especial sua
trajetória no meio político. No início de
seu discurso, ele falou de como conheceu José Bonifácio Lafayette de Andrada e não escondeu sua emoção de estar
lembrando de um verdadeiro amigo.
Desde sua criação, através da Lei
Municipal, nº 3.147, de 1995, esta foi a
primeira vez que a medalha foi concedida. Para que isso acontecesse o prefeito
Martim Andrada assinou, no ano passado, o decreto municipal nº 5.863 regulamentando a concessão da homenagem.
A escolha dos homenageados, de acordo com o decreto, deve ser feita por uma

comissão, formada por 11 representantes de diversos setores da sociedade. Neste ano, a Medalha “José Bonifácio Lafayette de Andrada” foi entregue a trinta e seis pessoas.
Patrono
O patrono da medalha, José Bonifácio Lafayette de Andrada (1904 – 1986),
foi uma das mais influentes personalidades da política brasileira no século XX.
Nascido em Barbacena, foi advogado, prefeito, deputado estadual e, por
oito mandatos, deputado federal. Líder
revolucionário na década de 30, combateu fortemente o Estado Novo e foi líder
do governo e da Arena na Câmara Federal, nos anos 70. Zezinho Bonifácio,
como era conhecido, soube como poucos valorizar a vida pública, para a qual
foi sucessivamente reconduzido.

A solenidade reuniu diversas autoridades na praça Conde de Prados

Relação dos contemplados
O ex-deputado João
Navarro, orador
oficial da cerimônia,
foi um dos
homenageados com
a concessão inédita
da Medalha do Mérito
Barbacenense “José
Bonifácio Lafayette
de Andrada”

O prefeito
Martim Andrada
entregando a
medalha para o
taxista Waldir
Turchetti

- Antônio Augusto Mendes
- Antônio Marugeiro
- Antônio Pinheiro da Cunha
- Ary Lopes
- Benjamin Fullin
- Carlos Augusto de Paula
- Darcy Gomes da Rocha
- Eloy Henrique Dutra Câmara
- Geraldo Barroso de Carvalho
- Irani Sales de Almeida
- João Bartholomeu Rosa – post mortem
- João Carlos Ribeiro de Navarro
- João Carlos Viol
- Jorge Arnaldo do Nascimento
- José Antônio Lopes da Costa
- Padre José Eudes de Carvalho Araújo
- Pastor José Martins
- Lea Paolucci Cascapera
- Lourival Vargas
- Luiz Gava
- Manuel Carvalho Caldas
- Márcio Bertola – post mortem
- Marco Antônio de Lima Araújo
- Maria Aparecida de Araújo Vaselício
- Maria Leite de Castro Coutinho
- Neide Maria Dias da Cruz Gonçalves
- Ozório Viol
- Pedro Antônio de Barros
- Regina Araújo Bertola
- Simão Almeida
- Suria Bittar de Castro
- Tadeu José Gomes
- Tânia Maria Falcão
- Vera Lúcia Cabral de Ávila Andrade
- Waldir Turchetti
- Welissa Gonzaga Brito

