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Brumadinho, terça-feira-feira, 8 de setembro de 2015  Ano 3 Edição 509

Prefeito Brandão entrega projeto de 
restauração da igreja de Piedade

O documento oficial foi apresentado à comunidade durante a 
cerimônia religiosa do Jubileu de Nossa Senhora da Piedade 

Depois de quase 2 anos de 
amplo estudo sobre o con-
junto arquitetônico da Igreja 
Matriz de Nossa Senhora da 
Piedade, o Prefeito Brandão 
entregou ontem, 8 de se-
tembro, o projeto oficial de 
restauração e conservação 
da Igreja Matriz de Piedade. 
O documento foi apresenta-
do ao Pároco Adilson Gomes 
Máximo e a comunidade du-
rante a cerimônia religiosa 
do Jubileu de Nossa Senho-
ra da Piedade.  

O projeto contém 3 vo-
lumes: Estudos Arquitetôni-
cos, com detalhamento de 
esquadrias e detalhamento 
de retábulo; Projeto Arqui-
tetônico de Conservação e 
Restauração, a Planilha Or-
çamentária, além de dois 
CDs com todas as informa-
ções do projeto.

Elaborado pela Funda-
ção de Desenvolvimento 
da Pesquisa (Fundep), por 
meio da Escola de Arquite-
tura da UFMG - Universida-
de Federal de Minas Gerais, 
o projeto visa à restauração 
completa do templo, con-
siderada uma das mais im-
portantes obras primas do 
Município e do Estado de 
Minas Gerais, com mais de 

300 anos de história. 
A atual igreja foi constru-

ída por volta de 1840, em 
substituição à antiga cape-
la datada de 1713, que se 
situava ao lado da Matriz. 
Mas, foi a partir dos anos de 
1960 é que a igreja sofreu os 
maiores impactos nas refor-
mas, descaracterizando su-
as formas originais, sem cri-
térios científicos de restauro 
e com a substituição de vá-

rios elementos originais. 
 O projeto apresenta pro-

postas com conceitos gerais 
para restauração do tem-
plo. Dessa forma, os arqui-
tetos optaram pela correção 
dos problemas construti-
vos e pela retirada dos ele-
mentos que descaracteriza-
ram a edificação, corrigindo 
distorções e embelezando a 
Igreja, “sempre seguindo as 
tradições de Minas Gerais”.

Durante a cerimônia, o 
Pároco Adilson Gomes agra-
deceu o trabalho da Prefei-
tura e anunciou também a 
criação de uma comissão 
que ficará responsável pe-
la captação de recursos e 
acompanhamento da obra. 
A comissão está sendo for-
mada por representantes de 
várias comunidades da Pa-
róquia de Nossa Senhora da 
Piedade.
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Atos do Executivo

DECRETO Nº 180 DE 08 DE SETEMBRO DE 2015
“Exonera, a pedido, o servidor Cleber Silva de Almeida, ocupante do cargo efetivo de assistente em saúde II, que menciona”. 
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos dos artigos 65 e 66, inciso III, da Lei Complementar nº 
039/04 c/c as disposições do art. 99, inciso VII, da Lei Orgânica do Município; 
DECRETA:
Art. 1º. Fica o servidor CLEBER SILVA DE ALMEIDA, matrícula 10639, empossado em 06/07/2015, exonerado, a pedido, a partir de 03 de setembro 
de 2015, do cargo de assistente técnico em saúde II, previsto na Lei 1.777/10, de 03 de fevereiro de 2010.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 03 de setembro de 2015.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 08 de setembro de 2015.
Antonio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 181 DE 08 DE SETEMBRO DE 2015.
“Aprova remembramento de lotes localizados no Parque Embiara – Condomínio Aldeia da Cachoeira das Pedras, Município de Brumadinho/MG”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o art. 99, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal e de conformidade 
com a Lei Municipal nº 1.404/2003, de 12/12/2003;
CONSIDERANDO o requerimento e a instrução constante do Processo Administrativo 70/2015 autuado pela Secretaria Municipal de Planeja-
mento e Coordenação;
CONSIDERANDO os pareceres; técnico da Secretaria de Planejamento (fl. 13) e jurídico da Procuradoria (fls. 15 e 16), favoráveis nos autos em 
referência;
DECRETA:
Art. 1º. Fica aprovado o remembramento dos lotes 43 e 44 da quadra 21, localizados no Parque Embiara – Condomínio Aldeia da Cachoeira das 
Pedras, Município de Brumadinho, com área de 600,00m² cada um, de interesse Renato Camargos Vieira – CPF: 026 965 546 84.
Art. 2º. O remembramento a que se refere o artigo anterior originou o lote 43–A medindo 1.200,00m², com frente para Alameda Maenduaba, 
conforme planta aprovada pela Prefeitura Municipal, a ser levada a registro imobiliário no prazo de 180 dias a contar da data de publicação 
deste Decreto.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 08 de setembro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 182 DE 08 DE SETEMBRO DE 2015.
“Aprova remembramento de lotes localizados no bairro Águas Claras, Município de Brumadinho/MG”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o art. 99, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal e de conformidade 
com a Lei Municipal nº 1.404/2003, de 12/12/2003;
CONSIDERANDO o requerimento e a instrução constante do Processo Administrativo 69/2015 autuado pela Secretaria Municipal de Planeja-
mento e Coordenação;
CONSIDERANDO os pareceres; técnico da Secretaria de Planejamento (fl. 13) e jurídico da Procuradoria (fls. 15 e 16), favoráveis nos autos em 
referência;
DECRETA:
Art. 1º. Fica aprovado o remembramento dos lotes 09 e 10 da quadra 12, localizados no bairro Águas Claras, com área de 1.000,00m² cada um, 
de interesse Márcio Machado Mourão – CPF: 007 828 076 15.
Art. 2º. O remembramento a que se refere o artigo anterior originou o lote 09–A medindo 2.000,00m², com frente para Rua Solimões, conforme 
planta aprovada pela Prefeitura Municipal, a ser levada a registro imobiliário no prazo de 180 dias a contar da data de publicação deste Decreto.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
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Brumadinho, 08 de setembro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Conselhos Municipais

Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento de Brumadinho - COMDESP
ATA DO COMDESP - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PLANEJAMENTO DE BRUMADINHO
Ata n°17 Reunião Ordinária. Às 16:40 horas (dezesseis horas e quarenta minutos), do dia 5 (cinco), do mês de maio de 2015 (dois mil e quinze), 
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 mais uma Assembleia Geral Ordinária, 
no Auditório da Secretaria Municipal de Educação, localizado à rua Presidente Kennedy, 20 - São Sebastião, em Brumadinho para mais uma reu-
nião do COMDESP. A sessão foi aberta pelo presidente do COMDESP e Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação, Cerson Machado, 
que fez a verificação quórum, constatando o número necessário para a realização da reunião. Sendo assim, o Presidente do COMDESP deu a 
palavra ao Secretário do COMDESP, Marcos Amorim, para a leitura da ata da reunião anterior. Após a leitura, foi colocada em aprovação, sendo 
feita algumas alterações, como, data, acrescentando a discussão do projeto de reforma e ampliação da UAI Piedade, que foi pedido pelos conse-
lheiros para a verificação. Foi acrescentada também a questão da Lei 2.133/2015, pelo fato de o Projeto de Lei ter sido apresentado por Vereador, 
sem que o COMDESP fosse ouvido. A Conselheira Alessandra explicou que a prerrogativa do Vereador é de caráter legislativo. Os Conselheiros 
entenderam e pediram que situação semelhante não volte a acontecer, pois promove o enfraquecimento do COMDESP. Em seguida, o Presiden-
te do COMDESP, Cerson Machado deu andamento a reunião, e deu a palavra à servidora Neiva Lúcia Ribeiro, responsável pela regularização fun-
diária na SEPLAC para falar sobre os parcelamentos irregulares do município e as políticas que estão sendo adotadas pela secretaria sobre estes 
loteamentos e quais são as medidas que estão sendo tomadas para com os responsáveis. Os esclarecimentos foram pedidos pelos conselheiros 
do COMDESP na última reunião. Os conselheiros também pediram esclarecimentos sobre os levantamentos topográficos feitos pela Secretaria 
Municipal de Planejamento e Coordenação entre 2013 e 2014. A alegação da própria secretaria é de que não há nenhum dado topográfico na 
secretaria, principalmente sobre algumas áreas irregulares, como por exemplo, o RELA. Os conselheiros pediram informações sobre o levanta-
mento topográfico. Também foi sugerida pelos conselheiros, a contratação de duas empresas especializada em levantamentos topográficos 
(uma para trabalhar para a prefeitura e outra apenas para reg. Fundiária) para saber a real situação do município e que esta empresa também 
seja especializada em regularização fundiária. Os conselheiros pediram providencias para a próxima reunião. Foi colocado também para analise 
e discussão, o projeto arquitetônico de Décio Fernandes Amorim, a ser edificado no lote 27, quadra B, bairro Cidade Nova.  O projeto foi analisa-
do pelos conselheiros e foi sugerido o afastamento de 1,5 metro em cada lado, conforme dispõe a Lei 1.149/2000, Código de Obras. Fato, aliás, 
que autorizou a edição da resolução de aprovação, condicionando à substituição do projeto arquitetônico, constando o afastamento sugerido. 
Após a discussão do projeto, a conselheira do COMDESP, Susana Leal Santana e o senhor Cleverson pediram a palavra para falar sobre o papel do 
COMDESP para apreciação de projetos importantes para o município e que fosse feito uma moção de reconhecimento à Câmara Municipal so-
bre esse papel do COMDESP em discutir esses projetos antes de passar por aprovação de outros órgãos. Ficou deliberado que a SEPLAC redigiria 
oficio melhor informando a Câmara e ao executivo sobre o COMDESP enquanto instancia de organização territorial municipal. Estiveram presen-
tes os seguintes conselheiros: Elaine Conceição Teixeira de Lima – membro suplente representante da Secretaria Municipal de Planejamento e 
Coordenação (Poder Executivo Municipal); Cléverson Ulisses Vidigal – membro titular representante da Associação Defesa do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Vale do Paraopeba (Associações – Distrito de Piedade do Paraopeba); Lucas Machado de Sales – membro titular representante 
da Câmara Municipal (Poder Legislativo Municipal); Alessandra Cristina de Oliveira - membro titular representante da Associação dos Morado-
res da Comunidade de Conceição de Itaguá (Associações – Distrito de Conceição de Itaguá); Webert Douglas Fernandes de Souza – membro 
titular da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (Poder Executivo Municipal); Fernanda Narciso Maximiano Barcellos – membro titular repre-
sentante da Vallourec Mineração Ltda. (Mineradoras); Norberto Giovannini Ribeiro – membro titular representante da Associação Regional de 
Casa Branca (Associações - Casa Branca); Mucio Ananias Lara – membro titular representante da Secretaria Municipal de Administração (Poder 
Executivo Municipal); Adenilson Genésio Pereira – membro suplente representante da Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento 
Econômico, Pecuária e Abastecimento (Poder Executivo Municipal); Cerson Machado Filho – membro titular e Presidente do COMDESP repre-
sentante da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação (Poder Executivo Municipal); Carlos Cleber Guimarães Junior – membro titular 
representante da CCG Empreendimentos Ltda. (Comércio); Carla de Laci França Guimarães – membro suplente representante da Fazenda Saint’ 
Etiene (Produtor Rural); Susana Leal Santana – membro suplente representante da Associação para o Desenvolvimento do Turismo Ecológico 
Encosta da Serra (Organização Não Governamental); Silvania Brito Ribeiro – membro titular representante da Secretaria Municipal de Educação 
(Poder Executivo Municipal); e Marcos Natalício Amorim – membro titular representante da Secretaria Municipal de Governo (Poder Executivo 
Municipal), conforme registro em lista de presença. E nada mais havendo a tratar, o presidente do COMDESP e Secretário Municipal de Planeja-
mento e Coordenação, Cerson Machado encerrou a reunião ordinária, que teve início às 16:40 horas (dezesseis horas e quarenta minutos), e deu 
por encerrada às 18 horas (dezoito horas). Assim sendo, eu Marcos Natalício Amorim, Secretário e Conselheiro do COMDESP – lavrei a presente 
ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelos conselheiros do COMDESP. Brumadinho, 2 de junho de 2015. Em tempo: A presenta Ata 
foi lida e aprovada em reunião extraordinária realizada em primeiro de setembro de dois mil e quinze.

ATA DO COMDESP - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PLANEJAMENTO DE BRUMADINHO
Ata n°18 Reunião Ordinária. Às 16horas e 40min (dezesseis horas e quarenta minutos), do dia 2 (dois), do mês de junho de 2015 (dois mil e 
quinze), 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 mais uma Assembleia Geral 
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Ordinária, no Auditório da Secretaria Municipal de Educação, localizado à rua Presidente Kenedy, 20 - São Sebastião, em Brumadinho para mais 
uma reunião do COMDESP. A sessão foi aberta pelo presidente do COMDESP e Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação, Cerson 
Machado, que fez a verificação quórum, sendo constatada a falta de conselheiros necessários para a continuação da reunião. Estiveram presen-
tes os seguintes conselheiros: Cristina Manoelina Eduardo Maciel – membro titular representante do Instituto Inhotim (Instituição de Cultura e 
Turismo); Carla de Laci França Guimarães – membro suplente representante da Fazenda Saint’ Etiene (Produtor Rural); Carlos Cleber Guimarães 
Junior – membro titular representante da CCG Empreendimentos Ltda. (Comércio); Marcos Luiz de Aguiar – membro titular representante da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Poder Executivo Municipal); José Luiz Bones de Souza – membro su-
plente representante da Associação Comunitária dos Amigos e Moradores do Vale (Associações – Distrito de Piedade do Paraopeba); Norberto 
Giovannini Ribeiro – membro titular representante da Associação Regional de Casa Branca (Associações - Casa Branca); Andressa Rezende 
Jardim – membro titular representante da Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Pecuária e Abastecimento (Poder 
Executivo Municipal); Marcos Natalício Amorim – membro titular representante da Secretaria Municipal de Governo (Poder Executivo Munici-
pal); Cerson Machado Filho – membro titular e Presidente do COMDESP representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação 
(Poder Executivo Municipal); e Valdriana Félix de Souza Lima – membro titular representante da Associação Comunitária do Aranha (Associações 
– Distrito de Aranha), conforme registro em lista de presença.. Sendo constatada a falta de quórum, eu Marcos Natalício Amorim, Secretário e 
Conselheiro do COMDESP – lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelos conselheiros do COMDESP. Brumadinho, 2 de 
junho de 2015. Em tempo: A presenta Ata foi lida e aprovada em reunião extraordinária realizada em primeiro de setembro de dois mil e quinze.

ATA DO COMDESP - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PLANEJAMENTO DE BRUMADINHO
Ata n°19 Reunião Ordinária. Às 16 horas (dezesseis horas), do dia 7 (sete), do mês de julho de 2015 (dois mil e quinze), 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 mais uma Assembleia Geral Ordinária, no Auditório da Secretaria 
Municipal de Educação, localizado à rua Presidente Kenedy, 20 - São Sebastião, em Brumadinho para mais uma reunião do COMDESP. A sessão 
foi aberta pelo presidente do COMDESP e Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação, Cerson Machado Filho, que fez a verificação 
quórum e, após aguardar quarenta minutos, com 9 (nove) conselheiros presentes, constatou-se que não havia quórum suficiente para realizar a 
reunião. Sendo assim, o presidente marcou uma reunião extraordinária para o dia 10 (dez) de julho de 2015 (dois mil e quinze) devido votação 
do projeto n° 101/2014 constante da pauta.  Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Valdriana Félix de Souza Lima – membro titular 
representante da Associação Comunitária de Aranha (Associações – Distrito de Aranha); Regina Célia Frederico Vieira – membro suplente repre-
sentante da Associação Comunitária Recanto da Aldeia (Associações – Casa Branca); Cléverson Ulisses Vidigal – membro titular representante da 
Associação Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento Vale do Paraopeba (Associações – Distrito de Piedade do Paraopeba); Cristina Mano-
elina Eduardo Maciel – membro titular representante do Instituto Inhotim (Instituição de Cultura e Turismo); Cerson Machado Filho – membro 
titular e Presidente do COMDESP representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação (Poder Executivo Municipal); Sophia 
Machado Lamounier – membro suplente representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação (Poder Executivo Municipal); 
Adenilson Genésio Pereira – membro suplente representante da Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Pecuária e 
Abastecimento (Poder Executivo Municipal); Marcos Luiz de Aguiar – membro titular representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável (Poder Executivo Municipal); Fernanda Narciso Maximiano Barcellos – membro titular representante da Vallourec 
Mineração Ltda. (Mineradoras); Lucas Machado de Sales – membro titular representante da Câmara Municipal (Poder Legislativo Municipal); 
e Norberto Giovannini Ribeiro – membro titular representante da Associação Regional de Casa Branca (Associações - Casa Branca), conforme 
registro em lista de presença. Sendo averiguada a insuficiência de quórum e nada mais havendo a tratar, às 16:40 horas (dezesseis horas e 
quarenta minutos) a reunião deu-se por encerrada e eu, Valdriana Félix de Souza Lima, Conselheira do COMDESP, nomeada Secretária do dia, 
lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada pelos conselheiros do COMDESP. Brumadinho, 7 de julho de 2015. Em tempo: 
A presenta Ata foi lida e aprovada em reunião extraordinária realizada em primeiro de setembro de dois mil e quinze.

ATA DO COMDESP - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PLANEJAMENTO DE BRUMADINHO
Ata n°20 Reunião Extraordinária. Às 16:30horas (dezesseis horas e trinta minutos), do dia 10 (dez), do mês de julho de 2015 (dois mil e quinze), 
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 mais uma Assembleia Geral Extraor-
dinária, no Auditório da Secretaria Municipal de Educação, localizado à rua Presidente Kenedy, 20 - São Sebastião, em Brumadinho para mais 
uma reunião do COMDESP. A sessão foi aberta pelo presidente do COMDESP e Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação, Cerson 
Machado Filho, que fez a verificação quórum e após constatar quórum insuficiente para apreciação e aprovação das matérias, aguardou o 
tempo regimental e após quarenta minutos, com 7 (sete) conselheiros presentes, o presidente colocou em votação o projeto ZC 101/2014, o 
qual foi aprovado por unanimidade pelos presentes. O presidente explicou ainda que as demais matérias constantes da pauta ficassem para a 
próxima reunião ordinária, dadas as suas naturezas, demandariam quórum. Foi concedida a palavra aos conselheiros para, querendo, tratar de 
algum assunto, entretanto, não houve manifestação. O presidente agradeceu a todos os conselheiros presentes e encerrou a reunião. Estiveram 
presentes os seguintes conselheiros: Cristina Manoelina Eduardo Maciel – membro titular representante do Instituto Inhotim (Instituição de 
Cultura e Turismo); Cerson Machado Filho – membro titular e Presidente do COMDESP representante da Secretaria Municipal de Planejamento e 
Coordenação (Poder Executivo Municipal); Norberto Giovannini Ribeiro – membro titular representante da Associação Regional de Casa Branca 
(Associações - Casa Branca); Mucio Ananias Lara – membro titular representante da Secretaria Municipal de Administração (Poder Executivo 
Municipal); Sophia Machado Lamounier – membro suplente representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação (Poder 
Executivo Municipal); Silvania Brito Ribeiro – membro titular representante da Secretaria Municipal de Educação (Poder Executivo Municipal); 
Alessandra Cristina de Oliveira - membro titular representante da Associação dos Moradores da Comunidade de Conceição de Itaguá (Associa-
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ções – Distrito de Conceição de Itaguá); e Valdriana Félix de Souza Lima – membro titular representante da Associação Comunitária do Aranha 
(Associações – Distrito de Aranha), conforme registro em lista de presença. Nada mais havendo a tratar, às 17:30 horas (dezessete horas e trinta 
minutos) a reunião deu-se por encerrada e eu, Valdriana Félix de Souza Lima, Conselheira do COMDESP, nomeada Secretária do dia, lavrei a pre-
sente ata que depois de lida e aprovada será assinada pelos conselheiros do COMDESP. Brumadinho, 10 de julho de 2015. Em tempo: A presenta 
Ata foi lida e aprovada em reunião extraordinária realizada em primeiro de setembro de dois mil e quinze.

ATA DO COMDESP - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PLANEJAMENTO DE BRUMADINHO
Ata n°21 Reunião Ordinária. Às 16 horas (dezesseis horas), do dia 4 (quatro), do mês de agosto de 2015 (dois mil e quinze), 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 mais uma Assembleia Geral Ordinária, no Auditório da Secre-
taria Municipal de Educação, localizado à rua Presidente Kenedy, 20 - São Sebastião, em Brumadinho para mais uma reunião do COMDESP. A ses-
são foi aberta pelo presidente do COMDESP e Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação, Cerson Machado Filho, que fez a verificação 
quórum e, após aguardar quarenta minutos, com 8 (oito) conselheiros presentes, constatou-se que não havia quórum suficiente para realizar a 
reunião, entretanto a sessão foi instalada com os Conselheiros presentes, que discutiram sobre: a saída do Conselho, por motivos particulares, 
do senhor Cleverson Ulisses Vidigal, representante de Associação Comunitária do Distrito de Piedade do Paraopeba, a Associação de Defesa de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento do Vale do Paraopeba; sobre os projetos em Zona Central, constantes da pauta, foram analisados pelo Con-
selheiro Norberto Giovanini Ribeiro, integrante da Comissão Técnica de Análise de Projetos, com encaminhamentos favoráveis a aprovação dos 
processos números 197/2014 e 128/2015; no que se refere ao projeto número 194/2014, o processo original ficou com o Conselheiro Norberto 
para melhor análise e parecer; os Conselheiros presentes debateram sobre uma possível redução de Conselheiros e alterações no Regimento 
Interno, ficando acordado que cada Conselheiro fará observações no Regimento para discussão na próxima reunião; por derradeiro, houve 
Convalidação do Ato referente aos processos números 197/2014 e 128/2015, para não prejudicar os proprietários com o aguardo da reunião ex-
traordinária. Sendo assim, o presidente marcou uma reunião extraordinária para o dia 01 (primeiro) de setembro de 2015 (dois mil e quinze), às 
14 (quatorze) horas. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Valdriana Félix de Souza Lima – membro titular representante da Associação 
Comunitária de Aranha (Associações – Distrito de Aranha); Norberto Giovannini Ribeiro – membro titular representante da Associação Regional 
de Casa Branca (Associações - Casa Branca); Susana Leal Santana – membro suplente representante da Associação para o Desenvolvimento do 
Turismo Ecológico Encosta da Serra (Organização Não Governamental); Cristina Manoelina Eduardo Maciel – membro titular representante do 
Instituto Inhotim (Instituição de Cultura e Turismo); José Luiz Bones de Souza – membro suplente representante da Associação Comunitária 
dos Amigos e Moradores do Vale (Associações – Distrito de Piedade do Paraopeba); Cerson Machado Filho – membro titular e Presidente do 
COMDESP representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação (Poder Executivo Municipal); Carlos Cleber Guimarães Junior 
– membro titular representante da CCG Empreendimentos Ltda. (Comércio); e Sophia Machado Lamounier – membro suplente representante 
da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação (Poder Executivo Municipal), conforme registro em lista de presença. Sendo averigua-
da a insuficiência de quórum e nada mais havendo a tratar, às 17:15 horas (dezessete horas e quinze minutos) a reunião deu-se por encerrada 
e eu, Valdriana Félix de Souza Lima, Conselheira do COMDESP, nomeada Secretária do dia, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada 
será assinada pelos conselheiros do COMDESP. Brumadinho, 04 de agosto de 2015. Em tempo: A presenta Ata foi lida e aprovada em reunião 
extraordinária realizada em primeiro de setembro de dois mil e quinze.

Secretaria Municipal de Administração

Prefeitura de Brumadinho/MG. Homologação: Pregão Pres.037/15 Aquis.de container e lixeiras p/ coleta seletiva, p/ a Sec. de Meio Ambiente, 
mediante fornecimento único. Empresas Vencedoras: Jerbra Comercial Ltda Valor: R$ 66.000,00; Lívia Cristina dos Santos Reis Valor: R$ 22.425,00   
Valor total: R$88.425,00 Antônio Brandão-Prefeito.

Prefeitura de Brumadinho/MG - Aviso de Licitação: Pregão Pres. 059/15 – Aquis. de cadeira escolar adulto e carteira escolar adulto, p/ a Sec.de 
Educação, mediante fornecimento único.  Abertura: 01/10/2015, às 09:00h. Ver site: www.brumadinho.mg.gov.br e/ou Brumadinho.registrocom.
net - Antônio Brandão-Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/TORNA PÚBLICO RATIFICAÇÃO: Inexigibilidade nº17/2015 Processo: 136/2015, Contratação de show artístico 
da banda Logan para realização do Encontro de Motociclistas: SERGIO PRODUÇÕES LTDA, no valor de R$9.000,00. Antônio Brandão - Prefeito 
Municipal.
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