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Melhorias no serviço 
de telefonia celular

A implantação de uma das antenas será na comunidade 
de Aranha e beneficiará outras 15 comunidades da região

Pelos menos 15 comuni-
dades da região do Distrito 
de Aranha irão ser beneficia-
das com a instalação de uma 
antena de telefonia celular. 
As melhorias dos serviços de 
telefonia móvel são espera-
das há anos pelos morado-
res da região. A Prefeitura e 
a empresa de telefonia Vivo 
se reuniram no dia 30 de ju-
lho em Aranha, onde fizeram 
a vistoria nas áreas propícias 

agilidade. Além da localiza-
ção, é necessário atender à 
legislação, quanto a outros 
quesitos, como por exemplo, 
a radiação eletromagnética 
e autorizações da ANATEL – 
Agência Nacional de Teleco-
municações. 

O projeto de instalação da 
antena foi interrompido na 
gestão passada, o que difi-
cultava os serviços de comu-
nicação na região. Uma outra 

Cristiane Teixeira

Vista Serra da Conquistinha | Luiz Carlos
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para instalação da Antena. 
A colocação e o funcio-

namento de antenas de te-
lefonia dependem de licen-
ciamento ambiental pelo 
Município e o objetivo da vi-
sita foi selecionar, com a em-
presa os locais que não pos-
suem impedimento legal ou 
restrições ambientais que in-
viabilizem a instalação da an-
tena. Assim, o processo de li-
cenciamento ganha mais 

antena também será instala-
da na região do Museu Inho-
tim.  Com a colocação dos 
aparelhos, o sinal de celu-
lar deve melhorar satisfazen-
do os anseios da população 
e também propiciar a comu-
nicação para fins de seguran-
ça, trabalho e prestação dos 
serviços públicos no municí-
pio. A previsão é que as ins-
talações sejam feitas até o fi-
nal do ano.

Vistoria na comunidade de Aranha onde 
será instalada a antena da operadora Vivo
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DECRETO Nº  245 DE 10 DE SETEMBRO DE 2013
“Dispõe sobre a convocação da II Conferência Municipal de Políticas Públicas de Juventude no Município de Brumadinho.” 
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o art. 99, VII da Lei Orgânica Municipal, 
CONSIDERANDO que a Resolução SEEJ nº 09 de 2013 determina que  as conferências convocadas pela sociedade devem acontecer até o dia 
30 de setembro;
CONSIDERANDO  que a conferência de Brumadinho foi convocada pelo COMJUVE e será realizada em parceria com a Prefeitura Municipal, 
através da Secretaria de Ação Social
DECRETA:
Art. 1º. Fica convocada a II Conferência Municipal de Políticas Públicas de Juventude de Brumadinho no âmbito do Município, a qual terá por 
tema “Juventude em Rede para a Cidadania – Seu Futuro Depende de Você”.
Parágrafo único. A Conferência realizar-se-á  no dia 27 de setembro de 2013 na Câmara Municipal de Brumadinho, no horário de 8 às 17 horas.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Brumadinho, 10 de setembro de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

Secretaria Municipal de Administração

Retificação – Resumo Compras/2013 – PA 308 – N.º. Dispensa 123 – Dotação Orçamentária 021501.0412200052104. Objeto: Inscrição das 
servidoras no curso “Gestão e Fiscalização de Contratos”, oferecido pela Escola de Administração Fazendária, que ocorrerá em Belo Horizonte – 
MG, de 16 a 18 de setembro. Enquadramento legal onde se lê Art. 24 – VII, leia-se Art. 24 – inciso VIII. Antônio Brandão-Prefeito.
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