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Barbacenenses comemoram o
Dia da Independência
Secretaria de Governo / César Carneiro

Vinte e quatro escolas, entre
municipais, estaduais e particulares, participaram do desfile de abertura das comemorações da Semana da Pátria
que aconteceu na manhã de
terça-feira, dia 4, na avenida
Coronel José Máximo. Nesta
sexta-feira, dia 7, o desfile será
na avenida Governador Bias
Fortes, com a presença da Escola Preparatória de Cadetes
do Ar (Epcar), Polícia Militar,
escolas municipais, estaduais
e particulares de 5ª à 8ª séries,
com início às 8h00.
PÁGINA 5

Apresentação do Centro
Educacional Gente Inocente

Campanha contra
a Poliomielite em
Barbacena ultrapassa
média nacional
PÁGINA 10

Investimento
na cidade gera
150 empregos
diretos
PÁGINA 2

Capacitação dos produtores
de rosas e flores é
a meta do 4º Tecnoflor
Nos dias 20, 21 e 22 deste mês, o Sebrae, em parceria com o Governo Municipal, promoverá a quarta edição do encontro técnico de
produtores de flores de Barbacena e região.
PÁGINA 3

Seminário sobre
educação tem
palestra com
conselheiro do
Tribunal de Contas
PÁGINA 4
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Novo investimento na cidade
gera 150 empregos diretos

05 de Setembro de 2007 - Ano XV - Nº 357 - 036/2007

Fotos: Secretaria de Governo / Júlio Batista

Rede Super Mais inaugura nova
loja no bairro Boa Morte; desde
2005 que o município recebe
novos empreendimentos
A Rede Super Mais inaugurou, esta semana, em parceria com o Silveira Supermercados, a sua mais recente loja, situada no
bairro Boa Morte. Com 1.500 m² de área de
venda e 4.300 m² de área total, a obra, orçada em R$ 3 milhões, é mais um empreendimento que a cidade recebe nos últimos dois
anos e meio.

Um ato religioso
marcou a
inauguração do
supermercado

César Silveira,
proprietário do
Silveira
Supermercados, o
prefeito Martim
Andrada e Alceu
Sales, gestor da
Rede Super Mais

Neste período, foram inaugurados, em
Barbacena, estabelecimentos comerciais de
grande vulto, o que mostra que a cidade está
apta a receber investimentos. “Investimentos como este mostram que o município tem
potencial e é empreendedor”, disse o prefeito Martim Andrada. Ele destacou ainda
a importância da participação do Poder
Público como parceiro daqueles que querem
investir na cidade. “Nossa obrigação é dotar a cidade de condições para que ela possa receber empreendimentos. De 2005 para
cá, temos conseguido fazer isto, através de
uma gestão moderna que visa o desenvolvimento sustentável da cidade em todas as
áreas”, completou.
Para que a obra fosse concluída, o Governo Municipal, através da Assessoria Especial de Fomento Econômico e da Secretaria de Infra-estrutura e Política Urbana, ofereceu a infra-estrutura necessária. Foi aberta uma rua nos fundos da loja para que os
caminhões pudessem descarregar as mercadorias, devido ao grande tráfego na rua
José Bonifácio. “Sem a participação da prefeitura, esta obra não seria possível”, atesta
o empresário César Silveira, proprietário do
Silveira Supermercados.
A Rede Super Mais conta, agora, com 21
lojas, espalhadas por 11 cidades da Zona
da Mata. Segundo o gestor da rede, Alceu
Sales, a empresa cresceu, em cinco anos,
350% e ocupa, atualmente, o 5º lugar no
ranking estadual do ramo.
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Capacitação dos produtores de rosas
e flores é a meta do 4º Tecnoflor
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Evento será realizado entre os dias 20 e 22 de setembro,
com a organização do Sebrae e do Governo Municipal
Fotos: Secretaria de Governo / Arquivo

Nos dias 20, 21 e 22 deste mês, o Sebrae, em
parceria com o Governo Municipal, promoverá a
quarta edição do Tecnoflor, encontro técnico de
produtores de flores de Barbacena e região. O evento
será realizado na sala de convenções do Master
Plaza e tem como objetivo a capacitação dos produtores locais, através da troca de experiências com
demais profissionais de outras regiões.
A abertura do evento, na quinta-feira, 20, será
com a palestra sobre “Pós-colheita de rosas”, que
será proferida pelo responsável pela empresa de
melhoramentos de rosas no Brasil, o colombiano
Mauricio Torres. Durante sua fala, ele irá explanar
também sobre os motivos que levaram a Colômbia
a se destacar no cenário mundial na produção e
exportação de rosas. Na sexta-feira, os produtores,
acompanhados pelo consultor paulista Durval de
Almeida Neto, farão visitas aos campos de floricultura da cidade e região.
No sábado, o evento tem dois momentos distintos: na parte de manhã, será feita uma demonstração com os artistas plásticos JAB Passolini e Carlos
Weiss na praça dos Andradas. Na parte da tarde,
serão oferecidos cursos de ornamentação com os
mesmos artistas e haverá uma série de palestras
técnicas.
FESTA DAS ROSAS
Assim como aconteceu no ano passado, a Festa
das Rosas e Flores de Barbacena, que este ano chega à sua 40ª edição e acontece entre 11 e 14 de
outubro, será lançada, oficialmente, durante o Tecnoflor. Após a solenidade de lançamento, as candidatas ao título de Rainha das Rosas 2007 desfilarão com vestidos ornamentados com as rosas e flores produzidas na região. Nesta mesma cerimônia,
será assinado um convênio entre o Governo Municipal, o Sebrae e a Abarflores, que prevê o desenvolvimento de novas tecnologias para o desenvolvimento do setor.
Um dos principais eventos do calendário turístico da região, a Festa das Rosas vem passando,
desde 2005, por um processo de revitalização, que
tem como base o fortalecimento da parte técnica e
a valorização dos produtores. Nos últimos dois anos
e meio, o Sebrae e o Governo Municipal estão empenhados em recuperar o fôlego do setor de floricultura, que andou decadente durante quase uma
década.

Flores produzidas na região expostas durante a Festa das Rosas do ano passado

Produtores farão visita técnica
na Colômbia e no Equador

Felipe Alvim, diretor do Sebrae em Barbacena

Dentro deste projeto de recuperação do fôlego do setor de floricultura
do município, um grupo composto por 12 produtores da região viaja, no
dia 27 de setembro, para a Colômbia e o Equador, onde participará de uma
missão empresarial e da Exploflora, a maior feira de flores da América
Latina, realizada em Cartagena, na Colômbia.
Segundo o diretor do escritório regional do Sebrae em Barbacena, Felipe Alvim, a participação em feiras de outros estados e países “capacita os
produtores locais e lhes dá mais condições de expandir seus negócios,
abrindo possibilidades para atingir o mercado internacional”. De acordo
com Alvim, o foco é o mercado europeu. “A ida à Colômbia e ao Equador
possibilitará aos produtores uma visão das tecnologias utilizadas nestes
países, os maiores exportadores do mundo”, concluiu o diretor, lembrando ainda que a realidade daqueles países é semelhante à vivida aqui em
Barbacena.
A visita técnica é uma das formas encontradas para dar força aos
produtores locais. Acompanhados por membros do Governo Municipal e
do Sebrae, eles estiveram, ano passado, na Holanda, quando participaram
da Hot Fair.
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Seminário sobre educação tem palestra
com conselheiro do Tribunal de Contas
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Antônio Carlos Andrada discorre sobre as mudanças de paradigmas e
as suas conseqüências para o processo educacional
Fotos: Secretaria de Governo / Júlio Batista

O conselheiro Antônio Carlos Andrada falou sobre educação para um grande público no prédio do antigo Instituto Angelina Ferreira

O conselheiro corregedor do Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais
(TCE-MG), Antônio Carlos
Andrada, proferiu uma palestra sobre educação para
servidores das escolas municipais na última segundafeira, dia 3, no auditório do
Governo Municipal, no prédio do antigo Instituto Angelina Ferreira.
Andrada discorreu, durante cerca de duas horas,
sobre as mudanças dos paradigmas e as conseqüênci-

as que elas trazem para a vida
cotidiana, inclusive no processo educacional. “Vivemos um
momento de transição. Há uma
corrente que defende uma nova
maneira de ver o mundo, mas
isto está em campo muito teórico ainda”, disse o conselheiro.
Para ele, os professores têm
um papel importante na solidificação de um novo paradigma.
“Os professores precisam encontrar uma maneira de incutir
esta visão sistêmica nos alunos”,
declarou. Os problemas encontrados pela sociedade atualmen-

te, segundo ele, são reflexos de
uma visão superficial do mundo. “O processo educacional de
hoje domestica o indivíduo e o
treina para o mundo que está aí,
enquanto deveria treiná-lo para
questionar este mundo”, concluiu.
Seminário
A palestra de Antônio Carlos
Andrada faz parte do seminário
“Pensando educação”, organizado pelo Governo Municipal,
por intermédio da Secretaria de
Educação e Esportes. O seminá-

rio trabalha com os educadores da rede municipal em
três eixos: informatização
dos dados da rede municipal de educação, escola integral com qualidade e capacitação profissional. Este
último eixo se utiliza de um
ciclo de palestras.
O seminário integra um
amplo projeto de revitalização da rede municipal de
ensino, que tem como parceira a Universidade Presidente Antônio Carlos (Unipac).
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Desfile de 7 de Setembro mobiliza estudantes
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Comemorações da Semana da Pátria começaram no dia 4 e o desfile principal é
nesta sexta-feira na avenida Governador Bias Fortes
Fotos: Secretaria de Governo / César Carneiro

Vinte e quatro escolas, entre municipais, estaduais e particulares, participaram do desfile de
abertura das comemorações da Semana da Pátria
que aconteceu na manhã de terça-feira, dia 4, na
avenida Coronel José Máximo. Quem deu início
ao desfile foi o Colégio Tiradentes, com sua fanfarra, que tocou para que todas as escolas pudessem desfilar.
O momento estudantil foi de reflexão. A maioria das escolas trabalhou o tema meio-ambiente
como forma de despertar nas pessoas sobre a importância de preservá-lo. Outro assunto muito
presente foi o esporte, trabalhado com a finalidade de incentivo para uma vida mais saudável.
Muitas personalidades da área esportiva, principalmente dos Jogos Pan-Americanos, foram lembradas pelos alunos.
Algumas instituições apresentaram projetos
que são desenvolvidos com seus alunos e outras
levaram para a avenida temas como direitos da
criança, prevenção contra as drogas, os 216 anos
de Barbacena, o hino do município e a educação
como um todo. Como sempre acontece, os participantes pediram paz para o mundo. Criatividade
na apresentação dos assuntos não faltou.
A Escola Municipal Olinda Barbosa, a Escola
Estadual Martim Paulucci e a Unipac Criança,
localizadas no bairro João Paulo II, realizaram
seu desfile na segunda-feira, dia 3, percorrendo
várias ruas do bairro. Para representar a fauna e a
flora brasileiras, muitos alunos desfilaram trajando roupas que caracterizam vários animais. O
esporte também foi tema de reflexão. Vários materiais utilizados pelos alunos durante o desfile foram confeccionados em atividades promovidas
dentro da sala de aula.

Desfile de Sete de Setembro
Nesta sexta-feira, dia 7, o desfile será na avenida Governador Bias Fortes, com a presença da
Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Epcar), Polícia Militar, escolas municipais, estaduais e particulares de 5ª à 8ª séries, com início às 8h00.
Na parte da tarde, a Empresa Municipal de
Turismo (Cenatur) programou uma série de atividades, voltadas, sobretudo, para as crianças e
os adolescentes. A partir das 13 horas, haverá som
mecânico, brinquedos infantis gratuitos e recreação com palhaços. Às 15 horas, haverá show com
o grupo Tradusy e às 18 horas, a banda Soul sobe
ao palco.

Desfile da Escola Municipal Lia Salgado

Escola Municipal Olinda Barbosa
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Fotos: Secretaria de Governo / César Carneiro - Júlio Batista - Divulgação

NOTAS

SUTRANS
A Superintendência de Trânsito e Transportes (Sutrans) vem realizando, desde o início deste semestre, uma série de pequenos serviços de segurança, em vários pontos da cidade. Durante o período de férias escolares, foram pintadas faixas de pedestres em frente a todas as escolas do município. Nas últimas semanas, foi feita
a sinalização de segurança em cruzamentos e pintados redutores
de velocidade em vários pontos da cidade. Segundo o superintendente da Sutrans, Paulo Gonçalves, o objetivo é garantir maior
fluidez no trânsito e mais segurança para motoristas e pedestres.
Os bairros atendidos foram Santo Antônio, bairro do Campo, Boa
Vista, Centro, Santa Tereza I, Santa Tereza II, São José, Boa Morte
e o distrito de Padre Brito.

MÚSICA NOS BAIRROS
Um grande público acompanhou a apresentação do Coral do
BDMG, no último sábado, dia 1º, na capela do Colégio Imaculada
Conceição. O evento faz parte do projeto Música nos Bairros, criado pelo Governo Municipal, através da Fundac. Esta foi a terceira apresentação deste projeto no ano.

CARROS ANTIGOS
A Sociedade do Carro Antigo de Barbacena (SCAB) promoveu,
no último final de semana, o 9º Encontro Nacional de Veículos
Antigos de Barbacena e o 4º Encontro de Hot e Street Car. Os
eventos foram realizados na Apec Veículos, na avenida Governador Bias Fortes e parte da renda arrecadada será repassada para
o Lar das Velhinhas.

DORI CAYMMI
O cantor e compositor Dori Caymmi se apresentou em Barbacena
nesta quarta-feira, no auditório do Colégio Estadual. O show faz
parte do projeto “Bituca convida”, da Universidade de Música
Popular do Ponto de Partida. Desde que foi criado, há três anos, o
projeto já trouxe a Barbacena Milton Nascimento e os Meninos de
Araçuaí, Wagner Tiso, Hugo Pilger e Benjamin Taubikin.
BAILE DE DEBUTANTES
No próximo dia 15, às 22 horas, será promovido, no Automóvel
Clube, o tradicional Baile de Debutantes. A festa tem caráter social e é promovida pelo Lions Clube.
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Frei Betto leva grande público à Escola Agrotécnica
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Palestra faz parte do projeto Tim Estado de Minas Grandes Escritores,
que conta com o apoio do Governo Municipal
Fotos: Secretaria de Governo / César Carneiro

O escritor mineiro Frei Betto, autor de 54 livros
em 36 anos de carreira literária, esteve em Barbacena na última semana, quando proferiu uma
palestra na Escola Agrotécnica Federal, dentro do
programa Tim Estado de Minas Grandes Escritores, que tem o apoio do Governo Municipal, por
intermédio da Fundac.
Nascido em Belo Horizonte, Frei Betto falou de
sua carreira, tanto na área do jornalismo quanto
como escritor e de sua vida. Segundo ele, “escrever é organizar o caos interior”. Esta definição talvez explique o início de sua carreira, numa época
em que esteve preso. A primeira obra, de 1971,
intitulada “Cartas da prisão”, é fruto de uma busca recorrente aos cadernos em momentos de sofrimento e solidão.
Nas mais de três décadas de carreira literária,
ele colecionou importantes títulos, como o prêmio
“O intelectual do ano”, concedido pela União dos
Escritores Brasileiros, em 1982 e o Prêmio Jabuti
de Literatura, concedido pela Câmara Brasileira
do Livro, em 1982 e 2005. O último livro, “O calendário do poder”, foi lançado em junho deste
ano e nele o autor faz um relato de sua experiência
na política, nos anos de 2003 e 2004, quando foi
assessor da Presidência da República.
Frei dominicano, ele recorre em suas obras à
política e à religião. “Minha obra é um registro
dos momentos singulares que tive o prazer de
vivenciar”, explica. O livro “Batismo de Sangue”
foi recentemente adaptado para as telas de cinema pelo diretor mineiro Helvécio Ratton.
Sobre o programa Grandes Escritores, do qual
participa há cerca de quatro anos, Frei Betto disse
ser uma oportunidade para “despertar nas pessoas o interesse pela literatura”. O auditório da
Escola Agrotécnica ficou completamente lotado,
sobretudo por jovens. Em sua fala, o escritor agradeceu ainda à participação do Governo Municipal e à hospitalidade do prefeito Martim Andrada, que o recebeu antes do início da palestra.
O Grandes Escritores é um programa cultural
itinerante viabilizado pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Atualmente, contempla cidades
nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio
de Janeiro, Bahia e Sergipe. Além das palestras, o
projeto prevê ainda a doação de livros dos autores participantes par as bibliotecas públicas do
município. Barbacena integra o circuito do programa há seis anos e já recebeu escritores renomados, como Ziraldo, Moacyr Scliar, Rose Marie Muraro e Adriana Falcão, entre outros.

Um grande público prestigiou
a palestra do escritor.
Ao lado, o prefeito Martim Andrada
com o intelectual Frei Betto

“

Minha obra
é um registro dos
momentos singulares
que tive o prazer
de vivenciar”
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Distrito regional da Copasa
se reúne em Barbacena
Encontro foi realizado no hotel Master Plaza e teve como objetivo a elaboração de
um relatório que será encaminhado à Associação Brasileira de Engenharia

Palmital e Ponto
Chique ganham
agência de correios
Palmital e Ponto Chique
ganham agência de correios

Fotos: Secretaria de Governo / César Carneiro

Cerca de 60 funcionários, divididos em oito grupos de trabalho, participaram da reunião em Barbacena

Funcionários de todos os níveis do Departamento Sudeste da Copasa estiveram reunidos esta semana no hotel Master Plaza, em Barbacena. Segundo o chefe do departamento, Rodrigo Cerqueira
Moura, a reunião tem como principal objetivo a elaboração de um relatório que será enviado para a
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, órgão que concede o Prêmio Nacional de Saneamento.
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“A Copasa é uma empresa que recebe muitas homenagens e prêmios e em 2008 o Departamento Sudeste concorrerá ao prêmio nacional”, disse Rodrigo. Os funcionários foram divididos em oito grupos
de trabalho e as reuniões aconteceram na terça e na
quarta, dias 4 e 5. A definição de Barbacena como
sede do encontro, segundo Rodrigo, foi pela estrutura oferecida.

Os moradores dos distritos do Ponto Chique
do Martelo e Palmital dos Carvalhos não precisarão mais se deslocar até o centro de Barbacena para
postar ou pegar suas correspondências. Um convênio assinado entre o Governo Municipal e a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos possibilitou a instalação de uma Agência de Correios
Comunitária (AGC), em cada um dos distritos.
Desde o mês de agosto que as pessoas passaram a usufruir dos serviços mais perto de suas
cadas. No Ponto Chique a AGC está funcionando
em uma sala anexa ao prédio da Escola Municipal Visconde de Carandaí. No Palmital dos Carvalhos está localizada na sede da Associação Comunitária dos Produtores Rurais. Antes de começarem a funcionar o Governo Municipal realizou
várias obras de adaptação nos locais onde estão
funcionando.
As agências dos distritos de São Sebastião dos
Torres e Faria, que antes eram de responsabilidade da iniciativa privada, passaram a ser do município. “A finalidade de instalar novas agências é
facilitar a vida das pessoas que moram na zona
rural”, comentou Ian Araújo Beschoren, secretário
de Administração e Recursos Humanos.
Segundo Rita de Cássia Rocha Cobucci, gerente Regional dos Correiros, as AGC estão trabalhando com postagem de cartas e suas modalidades,
vendas de produtos como envelopes e cartões, entrega de correspondências simples e registradas,
encomendas de sedex e outros. As agências estão
funcionando das 9h às 12h e das 14h às 17h.

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

Fotos: César Carneiro - Júlio Batista - Divulgação

SALA VERDE
Nos dias 21, 22 e 23 a movimentação na
sala verde foi com os alunos da Escola
Municipal Padre Sinfrônio de Castro. Eles
assistiram a uma palestra sobre saneamento básico, ministrada por Mahananda
Vargas. Depois participaram de uma oficina de artesanato, quando aprenderam
a reutilizar materiais. Os alunos também
participaram de uma pescaria ecológica.

Na mesma semana, a equipe da Sala Verde esteve no Centro Estadual de Educação Especial Maria do Rosário, proferindo uma palestra sobre folclore e meio ambiente. No final, o contador de histórias
Toninho “Neguinho” levou os alunos a
viajarem pelo mundo da fantasia.

ESTRADAS
Os trabalhos de recuperação de estradas
estão concentrados, desde a última semana, na estrada que dá acesso à Clínica da
Mantiqueira. No local, está sendo promovido patrolamento, encascalhamento e
manilhamento. Esta é mais uma parceria
do Governo Municipal, através da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com a empresa Rivelli.

REVITALIZAÇÃO
Mais uma etapa de melhoria da rua Vitório Meneghin está em andamento. É a construção
de caixas de captação de água pluvial.

CAPTAÇÃO DE ÁGUA
Uma parceria do Governo Municipal
com a empresa Britânia, está possibilitando a construção de uma rede de captação de água de aproximadamente 300
metros, localizada na rua Coronel José
Custódio de Oliveira.
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Campanha contra a Poliomielite em
Barbacena ultrapassa média nacional
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Secretaria de Governo / Júlio Batista

O município superou a meta
de 95% de crianças vacinadas

Diretoras participam de
curso sobre criação de
Conselho Escolar
Objetivo principal do Governo Municipal é
aproximar ainda mais a escola da comunidade
Com a finalidade de preparar as diretoras das escolas municipais para a
criação do Conselho Escolar, o Governo Municipal, através da Secretaria de
Educação e Esportes, vem promovendo, desde o mês de agosto, um curso de
capacitação para as diretoras. Ao todo, serão 60 horas de estudos, período em
que elas vão aprender como criar o conselho, sua composição, quem poderá
participar e sua verdadeira função.
O material utilizado no curso faz parte do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, do Ministério da Educação. Os trabalhos vêm
sendo coordenados por Rosária Resende, Emiliane Tostes e Neidimar de Oliveira, da Secretaria Municipal de Educação.
Depois, o próximo passo será a criação de uma legislação que ampara a
criação do conselho, permitindo seu funcionamento. O objetivo principal do
Governo Municipal é aproximar ainda mais a escola da comunidade.

Leandro Faria

O município de Barbacena encerrou no último dia 31, a campanha de vacinação contra a Poliomielite atingindo 97,37% das crianças de 0 a 4 anos. Nessa
segunda etapa da campanha o município conseguiu ultrapassar a média nacional que é de 95%. Em Barbacena a dose da vacina começou a ser distribuída
no dia 21 de agosto tendo como dia principal o dia 25, quando todo o Brasil
esteve envolvido na campanha.
Os pais tiveram a oportunidade de colocar em dia o cartão de vacinação de
seus filhos porque também estavam sendo aplicadas as vacinas contra a tuberculose, hepatite B, rotavírus, tétano, difteria, coqueluche, haemophilus b,
sarampo, caxumba, rubéola e febre amarela. Todas as unidades de saúde de
Barbacena estiveram envolvidas na campanha.
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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Martim Francisco Borges de Andrada
DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO MUNICIPAL Nº 6. 163
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$535.719,93 (quinhentos e trinta e cinco
mil setecentos e dezenove reais e noventa e três centavos), às dotações do Orçamento-Programa
do exercício vigente, conforme as seguintes discriminações:
041220001.2.082 - Manter as Atividades Administrativas do DEMASA
3190.09 - Salário Família....................................................................................................7.000,00
175120003.2.086 - Manter as Atividades da Usina e do Aterro Controlado
3190.11 - Vencimentos Vantagens Fixas – Pessoal Civil...............................................60.000,00
3190.16 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil.......................................................3.000,00
175120004.2.088 - Manter as Atividades do Abastecimento de Água
3190.16 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil......................................................26.000,00
3191.13 - Obrigações Patronais..........................................................................................55.000,00
3390.30 - Material de Consumo.........................................................................................60.000,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica...............................................270.000,00
175120005.2.089 - Manter Atividades Sistema de Efluentes Domésticos
3191.13 - Obrigações Patronais.........................................................................................10.000,00
3390.30 - Material de Consumo.......................................................................................... 44.719,93
Total.................................................................................................................................535.719,93
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
3190.09 - Salário Família.....................................................................................................23.000,00
3190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.................................................92.000,00
3190.16 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil..........................................................82.000,00
3191.13 - Obrigações Patronais...........................................................................................30.000,00
3390.30 - Material de Consumo.............................................................................................17.000,00
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....................................................10.000,00
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica..................................................20.000,00
175120004.1.074 - Ampliar Sistema de Distribuição de Água
4490.51 - Obras e Instalações..............................................................................................29.999,99
175120004.1.075 - Ampliar Sistema de Reservarão
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente...................................................................40.000,00
175120004.1.076 - Implantar Programas de Perdas
4490.51 - Obras e Instalações..............................................................................................9.999,99
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente..................................................................22.719,99
175120004.1.077 - Melhorar a Qualidade de Água
4490.51 - Obras e Instalações...............................................................................................4.000,00
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente..................................................................11.000,00
175120004.1.079 - Melhorar Abastecimento Água Distritos e Localidades
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente...................................................................10.000,00
175120004.1.080 - Adquirir Veículos e Equipamentos para Sistema de Água
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente...................................................................84.000,00
175120004.1.081 - Adquirir Equipamento para Laboratório de Análises
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente...................................................................19.999,99
175120005.1.021 - Adquirir Veíc./Equip. para Sistema Efluentes Domésticos
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente................................................................19.999,99
175120005.1.088 - Construir/Equipar Laboratório de Análises Efluente
4490.51 - Obras e Instalações..................................................................................................999,99
4490.52 - Equipamentos e Material Permanente..................................................................8.999,99
Total................................................................................................................................535.719,93
Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 31 de julho de 2007;
165º ano da Revolução Liberal, 77º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
...........................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 6.176
“Aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência –
COMDE”.
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 aprovado o Regimento Interno do Conselho Municipal de Direito da Pessoa com
Deficiência – COMDE, na forma do Anexo ao presente Decreto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 23 de agosto de 2007;
165º ano da Revolução Liberal, 77º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – COMDE
CAPÍTULO I
NATUREZA E FINALIDADES
Art. 1º O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, COMDE, com sede e foro
no Município de Barbacena, órgão permanente, de consulta e fiscalização das políticas de
inclusão social das pessoas com deficiência no Município de Barbacena, constituído através da
Lei Municipal nº 3.711, de 11 de junho de 2002, com as alterações da Lei Municipal nº 3.928 de
18 de abril de 2006, reger-se-á pelo presente Regimento Interno, em conformidade com a legislação vigente.
CAPÍTULO II
COMPETÊNCIA
Art. 2º O COMDE tem sua competência estabelecida no art. 2º da Lei Municipal nº 3.928 de 18
de abril de 2006.
CAPÍTULO III
COMPOSIÇÃO
Art. 3º O Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência será composto, paritariamente,
por representantes governamentais e não-governamentais, conforme estatuído no art. 3º da Lei
Municipal nº 3.928/2006.
§ 1º Os membros da área não-governamental do COMDE serão indicados por suas respectivas
entidades e segmentos, e terão o mandato de 02 (dois) anos, podendo haver 01 (uma) única
recondução consecutiva.

§ 2º Os representantes e suplentes de entidade representativa ou prestadora de serviço da área,
de que trata a alínea “e” do inciso II, art. 3º da Lei Municipal nº 3.928/2006, serão indicados pelos
seus respectivos dirigentes 20 (vinte) dias antes do término do mandato do representante e
suplente em exercício.
§ 3º O COMDE elegerá o seu Presidente que terá mandato por período igual ao dos membros que
o elegeram, observando-se a data de início e a do fim de seu mandato.
§ 4º Cada um dos representantes do COMDE terá um suplente.
CAPÍTULO IV
ESTRUTURA
Art. 4º O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência terá a seguinte estrutura:
I - Plenária;
II - Mesa Diretora;
III - Secretaria Executiva.
Art. 5º A Plenária é órgão soberano do COMDE, com a competência de exercer o controle,
fiscalização para a efetivação das políticas públicas de inclusão social da Pessoa com Deficiência, na forma da legislação vigente.
Art. 6º A Mesa Diretora do COMDE é composta por:
I - Presidente;
II - Vice-Presidente;
III - 1º Secretário;
IV - 2º Secretário.
Parágrafo único. Os integrantes da Diretoria do COMDE serão escolhidos dentre seus membros,
em maioria simples, eleitos pela Plenária.
Art. 7º A Secretaria Executiva é órgão de apoio técnico e administrativo do COMDE.
Parágrafo único. Os serviços de Secretaria Executiva do COMDE serão prestados pela Diretoria
de Apoio ao Deficiente e pela Superintendência de Apoio Administrativo, órgãos subordinados
à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
CAPÍTULO V
FUNCIONAMENTO E ATRIBUIÇÕES
Art. 8º O COMDE reunir-se-á em sua sede, ordinariamente, a cada mês, e, extraordinariamente,
por convocação do Presidente ou a requerimento da maioria simples de seus membros, sempre
com o mínimo de três dias de antecedência.
§1º As reuniões serão públicas, salvo deliberação em contrário da Plenária.
§2º Por deliberação da Plenária, as reuniões poderão ser realizadas fora de sua sede.
Art. 9º Qualquer pessoa presente na reunião terá direito à voz, pelo prazo que a Plenária estabelecer, obedecidas as seguintes condições:
I - pedido de inscrição ao Presidente do Conselho;
II - após o exercício do direito de voz, a pessoa só poderá manifestar-se para esclarecer questão
de fato, desde que autorizado pelo Presidente;
Art. 10 A Plenária reunir-se-á para deliberações quando houver o quorum mínimo de metade mais
um de seus membros efetivos.
§1º As deliberações serão tomadas pela maioria simples de seus membros.
§2º Exige-se dois terços (2/3) de membros efetivos para deliberar sobre alterações no Regimento
Interno.
Art. 11 Cabe à Plenária deliberar sobre:
I - assuntos encaminhados à sua apreciação;
II - procedimentos necessários à efetiva implantação da Política Municipal de Inclusão da Pessoa com Deficiência;
III - solicitação aos órgãos da administração pública, a entidades privadas e os Conselhos
Setoriais, de estudos ou pareceres sobre assuntos de interesse das pessoas com deficiência;
IV - apreciação e aprovação do relatório anual do Conselho, e;
V - representação às autoridades competentes para apuração de responsabilidades em decorrência de violação ou ofensa a interesses e direitos da Pessoa com Deficiência, quando for o
caso.
Parágrafo único. Os assuntos urgentes, não apreciados pelas Comissões Temáticas, serão
examinados pela Plenária.
Art. 12 Ao Presidente incumbe dirigir, coordenar, supervisionar as atividades do Conselho, e,
especificamente:
I - convocar e presidir as reuniões da Plenária;
II - coordenar o uso da palavra;
III - submeter à votação as matérias a serem decididas pela Plenária, intervindo na ordem dos
trabalhos ou suspendendo-os, sempre que necessário;
IV - assinar as deliberações do Conselho e as atas relativas ao seu cumprimento;
V - submeter à apreciação da Plenária o relatório anual do Conselho;
VI - decidir as questões de ordem;
VII - cumprir e fazer cumprir as resoluções emanadas do Colegiado;
VIII - encaminhar, aos órgãos públicos da administração direta e indireta, estudos, pareceres ou
decisões do Conselho, objetivando assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e sociais
das pessoas com deficiência.
§1º O Presidente será substituído, nas faltas e impedimentos legais, pelo Vice-Presidente, eleito
por maioria simples dentre os membros COMDE.
§2º Nas ausências simultâneas do Presidente e do Vice, a presidência será exercida na reunião
por conselheiro eleito por maioria simples dentre os membros do COMDE presentes.
Art. 13 São atribuições do 1º Secretário:
I - secretariar as reuniões do COMDE;
II - orientar e acompanhar os trabalhos da Secretaria Executiva;
III - responsabilizar-se pelas atas das reuniões junto à Secretaria Executiva;
IV - encaminhar à Secretaria Executiva a execução das medidas aprovadas pela Plenária;
V - examinar os processos a serem apreciados pela Plenária, dando cumprimento aos despachos neles proferidos;
VI - prestar, na Plenária, as informações que lhe forem solicitadas pelo Presidente ou por Conselheiros.
Art. 14 São atribuições do 2º Secretario:
I - substituir o 1º Secretário em seus impedimentos ou ausência, com todas as atribuições
inerentes ao cargo;
II - completar o mandato do 1º Secretário em caso de vacância.
Art. 15 Aos conselheiros incumbe:
I - debater e votar a matéria em discussão;
II - aprovar as atas das reuniões;
III - apresentar relatórios e pareceres dentro dos prazos fixados;
IV - executar atividades que lhes forem atribuídas pela Plenária;
V - apresentar questões de ordem na reunião;
VI - informar, justificadamente, à Secretaria do COMDE, a impossibilidade de comparecimento
às reuniões do Conselho;
VII - deliberar sobre as formas de aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Apoio das
Pessoas com Deficiência – FMAD.
VIII - os conselheiros terão direito a voz por 05 (cinco) minutos, podendo ser prorrogado por igual
período a critério da Plenária.
Parágrafo único. Os membros suplentes terão direito a voz nas sessões plenárias, tendo somente
direito a voto quando estiverem em substituição ao titular.
Art. 16 O conselheiro que faltar a 02 (duas) reuniões consecutivas, ou 05 (cinco) intercaladas,
sem justificação, perderá o mandato, devendo o fato ser comunicado ao Presidente do COMDE.
Parágrafo único. A justificativa de ausência dos Conselheiros, para ter validade, deverá ser
apresentada à Secretaria Executiva do COMDE com 02 (dois) dias de antecedência, salvo motivo
de força maior.
Art. 17 A Secretaria Executiva incumbe:
I - prestar o suporte administrativo necessário ao pleno funcionamento do COMDE;
II - providenciar a publicidade das resoluções do Conselho;
III - fornecer aos conselheiros os meios necessários para o exercício de suas funções;
IV - preparar as atas das reuniões;
V - enviar aos conselheiros, com antecedência mínima de 03 dias úteis, a pauta das reuniões;
VI - dar ciência prévia aos conselheiros dos trabalhos das Comissões;
VII - convocar o suplente, quando o conselheiro titular não puder comparecer;

VIII - elaborar informações, notas técnicas, relatórios e exercer outras atribuições designadas
pelo Presidente do COMDE.
Art. 18 As atas, depois de aprovadas, serão publicadas resumidamente no Diário Oficial do
Município, mas sem perder a essência do que foi deliberado.
Art. 19 A pauta das reuniões ordinárias será encaminhada aos Conselheiros com antecedência
mínima de 03 (três) dias.
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 20 A criação, atribuição, extinção e o funcionamento de comissões permanentes, temáticas,
de órgãos colegiados de assessoramento da Plenária e/ou da Mesa Diretora, serão regulados em
resolução do COMDE.
Art. 21 Os serviços prestados pelos membros do COMDE são considerados de interesse público
relevante e não serão remunerados.
Art. 22 As despesas com o deslocamento dos membros do COMDE, para eventos de notória
importância referente à inclusão social das pessoas com deficiência, serão custeadas com
recursos orçamentários do Fundo Municipal de Apoio à Pessoa com Deficiência – FMAD, após,
devidamente, autorizado pelos seus Gestores.
Art. 23 As manifestações do COMDE dar-se-ão através de resoluções, recomendações e pareceres.
Art. 24 As deliberações do COMDE produzirão efeitos a partir da publicação das resoluções
correspondentes no Jornal Oficial do Município.
Art. 25 Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação do presente Regimento Interno
serão solucionados pela Plenária.
Barbacena, 23 de agosto de 2007
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
...........................................................................................................................................................

PORTARIAS ASSINADAS PELO
EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL
Portaria nº 11.580 - O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu
cargo, com os poderes que lhe confere o art. 93 da Constituição Municipal, e com fundamento
na Lei Municipal nº 3.397, de 14 de abril de 1997; RESOLVE: DESIGNAR para compor o Conselho
Deliberativo Municipal do Patrimônio Cultural de Barbacena, como suplentes, Cláudio José
Guilarducci em substituição a Maria do Loreto Fortini e Flávia Tavares em substituição a Mariza
Cutrim da Cunha Fernandes, a partir desta data. Barbacena, 24 de agosto 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 a Constituição do Município de Barbacena e a Lei Delegada Municipal nº 3, de
28 de fevereiro de 2005; Resolve:
Portaria nº 11.581 - NOMEAR Ismar Miranda de Senna Pereira, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Coordenador de Departamento de Limpeza Urbana, símbolo SVC-3, da Superintendência de Limpeza Urbana, no Departamento Municipal de Meio Ambiente e Saneamento
– DEMASA, a partir desta data. Barbacena, 24 de agosto de 2007
Portaria nº 11.582 - EXONERAR Sofia Libânia Ferreira Santana, do Cargo de Provimento em
Comissão de Encarregado de Seção Administrativa, símbolo SVC-1, do Setor Artísitico do CAIC,
na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a partir desta data. Barbacena, 31 de agosto
de 2007
Portaria nº 11.583 - EXONERAR Luiz Gonzaga Alves, do Cargo de Provimento em Comissão de
Chefe de Serviço Administrativo, da Corregedoria do Executivo Municipal, símbolo SVC-2, na
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, a partir desta data. Barbacena, 31
de agosto de 2007
............................................................................................................................................................

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
Secretário: Ian de Araújo Beschoren
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, e com base no
Parecer 347/06 exarado pela Advocacia Geral do Município, Resolve:
Portaria nº 070 - Conceder Ascensão Funcional, com fundamento no art. 30 da Lei nº 3245, de
13 de dezembro de 1995, ao servidor Paulo Otávio de Araújo Vieira Baeta, ocupante do cargo
público de Monitor, nível A-10, do Quadro de Servidores Públicos Municipais, para o nível B-14.
Barbacena, 08 de agosto de 2007.
Portaria nº 071 - Conceder Ascensão Funcional, com fundamento no art. 30 da Lei nº 3245, de
13 de dezembro de 1995, ao servidor Carlindo de Oliveira, ocupante do cargo público de Guarda
Municipal GCM-1, nível A-21, do Quadro de Servidores Públicos do Município, para o nível B-25.
Barbacena, 08 de agosto de 2007.
Portaria nº 072 - Conceder Ascensão Funcional, com fundamento no art. 30 da Lei nº 3245, de
13 de dezembro de 1995, ao servidor Alaor Leite de Almeida, ocupante do cargo público de Guarda
Municipal GCM-2, nível A-30, do Quadro de Servidores Públicos do Município, para o nível B-34.
Barbacena, 08 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
............................................................................................................................................................
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As muitas aventuras do menino da Ventarola

05 de Setembro de 2007 - Ano XV - Nº 357 - 036/2007

A biografia do ex-prefeito Vicente Araújo, escrita por Marcus Tafuri,
será lançada dia 14 de setembro
Idinando Borges

Vicente Araújo. Este é um nome que já entrou
para a história de Barbacena, seja pela sua trajetória política - afinal poucos conseguem dois mandatos de prefeito em qualquer cidade deste país ou também por suas, digamos assim, famosas travessuras. Mas não pensem que essas aventuras
são apenas da época de menino. Não! Vicente
Araújo sempre teve no bom-humor e nas brincadeiras suas maiores características. E todo barbacenense conhece, pelo menos algumas de suas
estripulias. E todas essas histórias estão no livro
“Vicente Araújo: o menino da ventarola”, escrito
por Marcos Tafuri, publicado pela Gráfica e Editora Cidade de Barbacena. A obra será lançada no
dia 14 de setembro, no Automóvel Clube, com organização de Glória Produção e Eventos Culturais, com colaboração de Idinando Borges.
Vicente nasceu na Fazenda Ventarola, daí o
nome do livro, e estudou Farmácia na UFJF. Na
mocidade, mesmo sendo inquieto e aventureiro,
nunca deixou de se preocupar com o próximo. Inconfesso em seus momentos de oração ou meditação, sem ser beato, descobriu ainda jovem sua vocação solidária, na qual alicerçou todas as suas
ações. Credita-se à primazia que recebeu na pia
batismal em ser Vicente de Paulo. Sempre teve alegria de viver, e construiu a sua carreira no balcão
da farmácia Glória – carreira que, como a farmácia, sempre foi “gloriosa”. São inúmeras histórias
de injeções e medicamentos receitados aos barbacenenses e casos relacionados à vida farmacêutica, ao lazer, pescarias e à política. Casou-se com
Margarida Maria Campos, filha de um dos comerciantes mais importantes da cidade nas décadas de 30, 40 e 50, José Campos Júnior, líder político e militante ativo da UDN, que o levou à política.
Vicente soube ser paciente e aprendeu com
Zezinho Bonifácio – José Bonifácio Lafayette de
Andrada - a arte da política: a política na essência
de servir ao próximo nas atividades públicas. E
Vicente Araújo fez uma carreira sempre vitoriosa.
Foi vereador atuante e culto, defendeu teses e idéias para a sua cidade, pois mesmo não sendo seu
filho de nascimento, o é por predestinação pelo
reconhecido título de Cidadão Honorário. No ano
de 1976, ele conquista o mandato de prefeito da

cidade, numa vitória de grande significado, já que
seu grupo vinha lutando há vários anos pela conquista do mando municipal. Suas metas foram
cumpridas, sempre com o suporte do seu grupo
político, que atuavam com muita desenvoltura em
Minas e em Brasília.
Ao deixar a Prefeitura, Vicente Araújo voltou
para sua rotina, (a Farmácia Glória). Passaram-se
seis anos, tempo de reflexão, avaliação das conquistas, das mágoas e a definição em continuar
na política ou vestir o pijama. E a decisão foi a
correta, trazendo-o de novo à cena política. E Vicente saiu vitorioso em uma das mais disputadas
eleições da história da cidade. Vinte anos, após
sua primeira eleição voltou a cena política como
candidato a prefeito, sem êxito. Viajou, matutou e
voltou às origens, disposto a ser candidato. E o fez
com muita dignidade. Sem a vitória, foi para a
vida acadêmica e, mesmo sem pretensão intelectual, fez relatos ao escritor Marcus Tafuri, relatos
estes transformados no livro “O Menino da Ventarola”, com capa e apresentação de Edson Brandão e a colaboração de Sérgio Cardoso Ayres, que
fez a revisão da obra.
colaborou Edson Brandão

O ex-prefeito Vicente Araújo

