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Brumadinho, quarta-feira, 21 de agosto de 2013  Ano 1 Edição 25

Prefeitura realiza o 12º Festival 
da Cachaça em Córrego de Almas
A festa contou com exposição das melhores cachaças artesanais de Brumadinho

O 12ª Festival da Cachaça, 
em Córrego de Almas atraiu 
milhares de pessoas nos dias 
16 e 17 de agosto. A festa 
contou com exposição das 
melhores cachaças artesanais 
de Brumadinho. Nos estan-

até o Sertanejo. Na sexta-
-feira, a abertura do festival 
foi feita com o som de mui-
ta viola.  E no sábado, Fernan-
da Garcya trouxe o melhor do 
Axé abrindo os shows da noi-
te. Em seguida, Alan e Alex fi-

Thiago França

Vista Serra da Conquistinha | Luiz Carlos
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tes, exposições com degus-
tação e vendas de produto-
res da região e derivados da 
cachaça. 

A festa também teve atra-
ções musicais ao vivo com re-
pertórios passando do Axé 

zeram o grande show com o 
melhor do sertanejo. Bruma-
dinho tem hoje cerca de 10 
produtores que fabricam as 
melhores cachaças artesanais 
da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte. 
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PREFEITURA DE BRUMADINHO/Inexigibilidade: A Prefeitura Municipal de Brumadinho torna público Inexigibilidade de Licitação 15/13: Show Fernanda 

Garcya e Banda, no 12º Festival da Cachaça, no dia 17.08.2013. CNPJ 13.247.056/0001-97, R$10.000,00. Dotação Orçamentária 022201.1339200172136  

Antonio Brandão-Prefeito. – 20.08.2013

PREFEITURA DE BRUMADINHO/Result/Extrato de Contrato: Inexigibilidade de Licitação 15/13 ref. Show Fernanda Garcya e Banda. Contrato 153/13. 

Empresa: Bala na Agulha Promoções e Eventos Ltda - ME. Valor global: R$ 10.000,00. Antonio Brandão-Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/Inexigibilidade: A Prefeitura Municipal de Brumadinho torna público Inexigibilidade de Licitação 16/13: Show Alan e 

Alex, no 12º Festival da Cachaça, no dia 17.08.2013. CNPJ 15.547.754/0001-33, R$31.800,00. Dotação Orçamentária 022201.1339200172136 Antonio 

Brandão-Prefeito. – 20.08.2013

PREFEITURA DE BRUMADINHO/Result/Extrato de Contrato: Inexigibilidade de Licitação 16/13 ref. Show Alan e Alex. Contrato 154/13. Empresa: Shows e 

Eventos Claudio de Souza Ltda - ME. Valor global: R$ 31.800,00. Antonio Brandão-Prefeito.

Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação

ATA DO COMDESP - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PLANEJAMENTO DE BRUMADINHO

Ata n°01 Reunião Ordinária. As 16h e 15min (dezesseis horas e quinze minutos), do dia 5 (cinco), do mês de junho de 2013 (dois mil e treze), representantes do 

Poder Público Municipal, de Associações Comunitárias e entidades dos setores de Mineração, Comércio, Produtores Rurais, Instituições Culturais e de Turismo 

e Organizações não Governamentais de Brumadinho, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, na Sede do Sindicato dos Rodoviários, localizado na Rua 

Presidente Vargas, número 722, Centro de Brumadinho, para reunião de abertura dos trabalhos dos novos conselheiros do COMDESP 2013. A sessão foi aberta 

pelo Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação e Presidente do COMDESP, José Bones. O COMDESP é definido em seu Art. 1º - como: Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento do Município de Brumadinho, órgão colegiado de caráter consultivo e deliberativo, integrante 

do Sistema de Gestão Democrática do Desenvolvimento Municipal de Brumadinho e tem por finalidade articular políticas de desenvolvimento urbano, rural 

e setoriais, bem como avaliar sua execução, em conformidade com os trabalhos do Conselho Nacional das Cidades, de mesma finalidade, e os ditames legais 

da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto das Cidades – e Lei Complementar Municipal nº 52/2006 – Plano Diretor de Desenvolvimento do 

Município de Brumadinho. Em seu parágrafo § 1º - As deliberações do COMDESP deverão estar articuladas com os outros Conselhos setoriais do Município, 

buscando a integração das diversas ações e políticas responsáveis pela intervenção urbana, garantindo a participação da sociedade. Em pauta, as discussões 

sobre a nova composição do COMDESP, após a realização da Conferência da Cidade de Brumadinho realizada nos dias 29 de abril e 4 de maio de 2013, que 

abordou o tema: “Que Brumadinho queremos para o futuro”?  A agenda faz parte da Conferência Nacional das Cidades, que tem como objetivo definir o regi-

mento interno do município, respeitadas as diretrizes, definições e proporcionalidades da população e dos segmentos, conforme o Regimento da Conferência 

Nacional das Cidades, aprovado pela Resolução Normativa nº 14, de 2012, do Conselho das cidades. A reunião foi secretariada pela Senhora Neiva, funcionária 

da Secretaria Municipal de Planejamento. O senhor Secretário de Planejamento, José Bones explicou que através de Ato Conjunto entre o Executivo e Legisla-

tivo, a presidência do COMDESP será naturalmente ocupada pelo Secretário de Planejamento e Coordenação. Sendo assim, a diretoria executiva do COMDESP 

terá que ser formada pelos outros membros indicados pelo governo e representantes da sociedade civil. Após a apresentação dos novos conselheiros e sua 

entidade, o presidente do COMDESP, José Bones declarou empossados os novos conselheiros ressaltando a complementação das vagas ainda em aberto pe-

las entidades de representação da sociedade. A nova composição do COMDESP terá mandato de 2 anos. Em seguida, o Sr. Presidente José Bones falou sobre a 

resolução nº 1/2007 do COMDESP, de 15 de agosto de 2007. Segundo o presidente, a resolução já possui 6 anos e por isso deveria sofrer algumas atualizações. 

Nessa primeira sessão ficou acertada que as reuniões do COMDESP serão feitas mensalmente. Entre as reuniões do COMDESP acontecerão em todo o muni-

cípio às audiências públicas para as discussões sobre o Plano Diretor. Bones explicou também que a FUNDEP – Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, 

entidade da UFMG irá realizar os estudos no município para Plano Diretor. Houve alguns questionamentos a respeito da competência do órgão em elaborar 
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o Plano Diretor de Brumadinho. Bones ressaltou que a entidade deverá coordenar os estudos que serão feitos em diversas áreas e assim fazer a elaboração 

do Plano Diretor.  Foi colocada também em discussão a aplicação da Lei 1438/2004, que fala sobre o uso e ocupação do solo de Brumadinho. Bones explicou 

também que a lei não estava sendo cumprida em sua totalidade, pois vários alvarás foram expedidos na cidade de forma irregular e fora das normas da cons-

trução civil. Em alguns bairros, por exemplo, existiam construções de até 9 pavimentos, sendo que o permitido pela lei é de apenas 5 pavimentos. Entre essa 

discussão do uso e ocupação do solo, foram colocadas também as regras para a construção também nas áreas de Zona Rural. Com os estudos do novo Plano 

Diretor, Bones lembrou que estes estudos irão colocar uma nova linha de planejamento no município trabalhando todas as áreas como: ambientais, zonas 

de interesses sociais, Zonas rurais e urbanas e tudo isso dentro do plano da Agência Metropolitana de Desenvolvimento. Também foi colocada a questão das 

vagas ainda não preenchidas dos representantes legais das entidades comunitárias, posse dos conselheiros eleitos que irão compor a diretoria do COMDESP, 

discussão do regimento interno, entre outros assuntos. O Senhor Cleverson Vidigal, representante da ASMAP – Associação em Defesa do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento do Vale do Paraopeba também falou sobre a realização das reuniões do COMDESP serem feitas na Câmara Municipal de Brumadinho, pelo 

fato do local ser amplo e de fácil acesso da população. E nada mais havendo a tratar-se, o presidente do COMDESP e Secretário Municipal de Planejamento e 

Coordenação, José Bones encerrou a reunião ordinária, que teve início às 16h 15min (dezesseis horas e quinze minutos), e deu por encerrada às 18h 30min 

(dezoito horas e trinta minutos). Assim sendo, eu Marcos Natalício Amorim, represente da Secretaria Municipal de Governo lavrei a presente ata, que depois 

de lida e aprovada será assinada pelos conselheiros do COMDESP. Brumadinho, 5 de junho de 2013. 

ATA DO COMDESP - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PLANEJAMENTO DE BRUMADINHO

Ata n°02 Reunião Ordinária. As 16h e 20min (dezesseis horas e vinte minutos), do dia  3 (três), do mês de julho de 2013 (dois mil e treze), representantes do 

Poder Público Municipal, de Associações Comunitárias e entidades dos setores de Mineração, Comércio, Produtores Rurais, Instituições Culturais e de Turismo 

e Organizações não Governamentais de Brumadinho, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, na Sede do Sindicato dos Rodoviários, localizado na Rua 

Presidente Vargas, número 722, Centro de Brumadinho, para mais uma reunião do COMDESP. A sessão foi aberta pelo presidente do COMDESP e Secretário 

Municipal de Planejamento e Coordenação, José Bones. Em pauta as discussões sobre as vagas ainda não preenchidas dos representantes legais das entida-

des comunitárias, posse dos conselheiros eleitos que irão compor a diretoria do COMDESP, discussão do regimento interno, apresentação do Plano Diretor, 

entre outros assuntos. Durante as discussões, o senhor Noberto Giovanini Ribeiro, representante de uma das Associações Comunitárias, representando a sede, 

sugeriu que a composição do COMDESP pudesse ter mais representantes de Associações Comunitárias acrescentando mais uma vaga para a Sede, já que a 

região de Casa Branca agora pertence à Sede. Também foi discutida neste assunto, a possibilidade de inclusão de representantes das Secretarias da Educação 

e Saúde. Dentro desta discussão, os novos conselheiros falaram sobre a flexibilidade no ingresso de novos membros para a composição do COMDESP, de 

acordo com o conselho, analisando caso a caso e sempre por intermédio de uma entidade comunitária representativa. Essa inclusão será feita em caráter ex-

cepcional, tendo em vista a necessidade de representação desta entidade junto ao Conselho Municipal. O senhor Cleverson Vidigal, representando a ASMAP 

– Associação em Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento do Vale do Paraopeba questionou a questão do regimento interno do COMDESP, que possui 

alguns problemas na estrutura, onde, por exemplo, o regimento não menciona a questão do uso e ocupação do solo na região da Zona Rural de Brumadinho. 

O questionamento é feito em razão da grande expansão imobiliária no município, que acaba extrapolando os limites das áreas urbanas. De acordo com o 

próprio código de uso e ocupação do solo do município de Brumadinho, as regras na construção civil têm os mesmos critérios e normas tanto na Zona Rural, 

quanto na Região Urbana. O assunto está na Lei Complementar N°52/2006 que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento do Município de Brumadinho. 

O Secretário Municipal de Planejamento, José Bones ressaltou que as leis que regem a construção civil no município precisam ser difundidas em todas as 

regiões. “o problema é que as leis não vêm sendo cumpridas, de acordo com as normas e exigências do município, há um bom tempo”. No entanto, os conse-

lheiros acertaram em fazer novas mudanças no regimento interno do COMDESP, para adequar as normas e leis em todas as regiões do município. Também foi 

discutida a questão de como será avaliado a realização de reuniões extraordinárias e os conselheiros chegaram a um consenso, que estas reuniões extraor-

dinárias irão acontecer de acordo com a necessidade de cada assunto. Senhor Cleverson Vidigal também falou sobre a realização das reuniões do COMDESP 

serem feitas na Câmara Municipal de Brumadinho, pelo fato do local ser amplo e de fácil acesso da população. E nada mais havendo a tratar-se, o presidente 

do COMDESP e Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação, José Bones encerrou a reunião ordinária, que teve início às 16h 20min (dezesseis horas 

e vinte minutos), e deu por encerrada às 18h 00min (dezoito horas). Assim sendo, eu Marcos Natalício Amorim, Secretário do COMDESP – representante da 

Secretaria Municipal de Governo lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelos conselheiros do COMDESP. Brumadinho, 3 de julho 

de 2013. 

Adendo: foi realizada a eleição para composição da diretoria do COMDESP 2013, sendo eleito como vice-presidente Renato Reis Rossi, 1º secretário Marcos 

Natalício Amorim, 2º secretário Noberto Giovanini Ribeiro, compondo então a nova diretoria do COMDESP 2013. A nova diretoria terá mandato de 2 anos, 

iniciando em 2013 até 2015.

Atos do Legislativo

Portaria DP 108/2013 Exonera a partir de 19 de agosto de 2013 a Servidora Ana Maria Moreira Lima do Cargo de Chefe de Divisão de Controle Externo 

e interrompe o termo de cessão Ofício do Gab. Prefeito nº 010/2013/ Presidente da Câmara Renata Mariliam Parreiras e Soares.

Portaria 109/2013 Nomeia a Partir de 20 de agosto de 2013 a Servidora Vera Lucia da Silva Sales para o cargo de Chefe de Divisão de Controle Externo/ 

Presidente da Câmara Municipal Renata Mariliam Parreiras e Soares.
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