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Brumadinho, sexta-feira, 3 de janeiro de 2014  Ano 2 Edição 101
Pôr do sol em Marques | Thiago França
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D I Á R I O  O F I C I A L  D O  M U N I C Í P I O

Principais mudanças:
 � Avenida Vigilato Braga passa a ter mão única, até a rotatória, no 

sentido bairro. 
 � A Rua Presidente Vargas passa a ter mão única, na altura do n° 

337, no sentido ponte/saída da cidade.
 � Na Rua Irineu Lamounier (saída do bairro São Conrado), fica 

proibida a conversão a esquerda. 
 � A Rua Padre Eustáquio terá uma rotatória de retorno ao centro 

da cidade. 
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Novo sistema de trânsito
Mudanças serão feitas a partir de janeiro com objetivo de melhorar o tráfego

A Prefeitura implantará, em regime de 
teste operacional, a partir de janeiro, em 
algumas ruas da região central da cida-
de um novo sistema de trânsito. O obje-
tivo é melhorar o fluxo de veículos e di-
minuir os congestionamentos da cidade. 
As mudanças foram aprovadas pelo CO-
MUTRAN – Conselho Municipal de Trân-
sito, com participação de engenheiros, 
Setransb, representantes de empresas 
de ônibus e taxistas, além de outros seg-
mentos.   

SENTIDO DAS VIAS

LINHA FÉRREA
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Secretaria Municipal de Administração

 Torna público o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/2013 - Objeto: Fornecimento de combustível - gasolina e óleo diesel. Contratada: Ipiranga 

Produtos de Petróleo S/A. Valor total: R$ 28.355,00 - Antônio Brandão/ Prefeito.

Torna público 1º Termo Aditivo Contrato nº 080/2013 - Obj: Execução de obras de recomposição, recuperação de pavimentos com aplicação 

manual de CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente faixa “C” do DNIT) em ruas, avenidas e estradas municipais incluindo os distritos e 

povoados. Contratada: EMPROL LOCADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - Valor total: R$ 112.700,00. Antônio Brandão-Prefeito.

Torna público 1º Termo Aditivo do Contrato nº 140/2013 - Obj: Prestação de serviços de perfuração de poços artesianos. Contratada: Hidrocap-

tação Poços Artesianos Ltda - ME - Valor total: R$ 49.000,00. Antônio Brandão-Prefeito.

Torna público 1º Termo Aditivo Contrato nº 190/2013 - Obj: Execução de obras de construção de guarita e banheiro na quadra municipal de 

esportes. Contratada: CONSTRUTORA 2A LTDA - Valor total: R$ 54.571,33. Antônio Brandão-Prefeito.

Torna público 6º Termo Aditivo Contrato nº 062/2011 - Obj: Prestação de serviços de locação de ônibus e van. Contratada: TRADIÇÃO BRASIL 

TURISMO LTDA - Valor total: R$ 1.474,20. Antônio Brandão-Prefeito.

Torna público Extrato de Contrato nº 203/2013 - Obj: Prestação de serviços de consultoria e assessoria especializada para orientação dos ser-

vidores da Secretaria Municipal de Administração de Brumadinho, nas áreas administrativas, contábil, compras e licitação, gestão de recursos 

humanos e patrimônio, com geração de relatórios, para atender as necessidades do Município de Brumadinho. Contratada: Mercury Assessoria 

e Sistemas Ltda - Valor total: R$ 120.000,00. Antônio Brandão-Prefeito.

Torna público Extrato de Contrato nº 208/2013 - Obj: Locação de imóvel para funcionamento do Departamento de Patrimônio com o Arquivo 

Municipal, Departamento de Almoxarifado, Departamento de Arrecadação e Fiscalização, Departamento de Recursos Humanos e Administra-

ção Pessoal e Secretaria Municipal de Agricultura - Endereço: Aristides Passos, nº 168, Centro. Locador: EDSON AMORIM E OUTROS - Valor total: 

R$ 152.400,00. Antônio Brandão-Prefeito.

COMUTRAN

ATA DA 18ª REUNIÃO DO COMUTRAN

Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano dois mil e treze, realizou-se no auditório da Secretaria Municipal de Educação, situado na Rua 

Presidente Kenedy, número 20, Bairro São Sebastião, Brumadinho, a 18ª reunião do COMUTRAN, com início às quatorze horas. Todos os Conse-

lheiros foram previamente convocados, na forma da legislação vigente, e estavam presentes os Conselheiros: Henrique Eduardo Araújo Coelho, 

Valéria das Dôres Moreira, Antônio Orlando Corazza, Wanderley José da Silva, Ramon Siqueira Pinheiro, Amarildo Rabelo, Bruno Celso Silva Leite, 

Ana Letícia Romualdo Silva, Haroldo Resende Amorim, Antônio Carlos Maciel e os convidados Ronaldo Reis Ribeiro da Silva, Alessandra Meira 

de Oliveira, Juliana Arantes, José Luiz Bones e André Lessa Carvalho. Os trabalhos foram realizados pela antiga formação da mesa diretora, com 

leitura e aprovação da ata da 17ª reunião do COMUTRAN. Conforme decidido na reunião anterior fez-se então a eleição da nova mesa diretora 

sendo aprovada a chapa “Pró-Mobilidade” composta por: Henrique Eduardo Araújo Coelho, representante do SETRANSB como Presidente, Va-
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léria Dores Moreira, representante da Secretaria Municipal de Administração como Vice Presidente e Marcos Luiz de Aguiar, como Secretário. 

Esclareceu-se que a indicação do Senhor Henrique Eduardo Coelho como Presidente deve-se ao fato de que o mesmo, é Arquiteto Urbanista e 

especialista em trânsito. O presidente apresentou de pronto o resultado dos estudos para as mudanças mas imediatas no trânsito no centro de 

Brumadinho, sendo auxiliado em sua explanação pelo Secretário de Planejamento e Coordenação, Senhor José Bones. Após uma explicação de-

talhada do diagnóstico e das propostas para o trânsito, houve discussão sobre as alterações e os questionamentos realizados pelos conselheiros 

foram esclarecidos. Para encerramento da pauta foi colocada em votação a aprovação do estudo, sendo a aprovação feita por todos os mem-

bros, apenas com a ressalva aventada pelo Conselheiro Haroldo Amorim que solicitou a realização de uma apresentação mais aprofundada do 

projeto geométrico, proposta essa que foi acolhida por todos os conselheiros que, de forma consensual, acordaram a apresentação para nova 

reunião agendada para o dia cinco de dezembro de dois mil e treze, às quatorze horas, no mesmo local da presente reunião. O próximo item da 

pauta abordou o Decreto 094/2011, que veda o trânsito de caminhões que fazem transporte de minério na Sede. O Secretário de Planejamento, 

José Bones, propôs mudanças no referido Decreto, no sentido de estender a proibição de circulação de caminhões em alguns horários espe-

cíficos de maior fluxo no trânsito. José Bones também sugeriu o acréscimo de mais dois membros ao COMUTRAN, quais sejam representantes 

do Inhotim e Secretaria de Planejamento. O Secretário da Mesa Diretora, Marcos Luiz de Aguiar, propôs a convocação da empresa Ferrous para 

discussão do tráfego de caminhões na Sede e o consequente problema da limpeza urbana. Assim ficou ajustado que faria parte da pauta da se-

guinte reunião: 1) Inclusão de conselheiros no COMUTRAN, representantes da Secretaria de Planejamento e Coordenação e Inhotim; 2) Acordo 

com a Ferrous à respeito do trânsito de caminhões na cidade e o consequente problema da limpeza urbana; 3) Apresentação do esquema do 

Projeto Geométrico das propostas de alterações no trânsito. Nada mais havendo a tratar o presidente em exercício Henrique Eduardo deu por 

encerrada a reunião e eu Marcos Luiz de Aguiar lavrei a referida ata e da mesma dou fé. 

ATA DA 19ª REUNIÃO DO COMUTRAN

Aos cinco dias do mês de dezembro de 2013, realizou-se, no Auditório da Secretaria Municipal de Educação, a 19ª reunião do COMUTRAN, com 

início às 14h. Todos os Conselheiros foram convocados, na forma da legislação vigente, e compareceram os seguintes conselheiros: Henrique 

Eduardo Araújo Coelho (Presidente do Conselho) Valéria das Dores Moreira (Vice-presidente do Conselho) Marcos Luiz de Aguiar (Secretário 

do Conselho) e os demais Conselheiros Amarildo Rabelo, Bruno Celso Silva Leite, Sérgio Rodrigues, Haroldo Resende Amorim, Antônio Orlan-

do Corazza, Ramon Siqueira Pinheiro e como convidado André Lessa Carvalho. Os trabalhos iniciaram-se com a leitura e aprovação da ata da 

18ª reunião do COMUTRAN. O Conselheiro Haroldo Resende Amorim fez menção a ausência do Senhor Nivaldo Silva Pereira na reunião, uma 

vez que o mesmo levaria os mapas do antigo estudo do trânsito, promovido no ano de 2006 pela Tecnotrans. Esse estudo seria importante 

para composição dos detalhes para aprimoramento das mudanças propostas para alteração do trânsito no município. Entretanto, o Presidente 

Henrique Coelho, afirmou que, estes estudos da Tecnotrans e outros, foram considerados para a elaboração da referida proposta de alterações 

no trânsito. Dando andamento a pauta pré-estabelecida na convocação, foi abordado o primeiro item que trata da inclusão de representantes 

da Secretaria de Planejamento e Coordenação (SEPLAC) e do Inhotim no COMUTRAN, visto que a legislação vigente não contempla esses dois 

segmentos. O conselheiro Haroldo Amorim observou que criando uma nova cadeira para a SEPLAC, a mesma Secretaria ocuparia duas cadeiras, 

já que o presidente da mesa diretora, Henrique Coelho, está alocado na SEPLAC, mas consta formalmente como representante do SETRANSB. 

O presidente Henrique concordou com a incoerência apontada por Haroldo, mas salientou que o COMUTRAN vive um processo de adaptação, 

uma vez que a SEPLAC já deveria estar sendo representado no COMUTRAN desde a criação da mesma, em 2009. O Presidente ressaltou que o 

assunto trânsito, será futuramente tratado por uma Secretaria Específica (Mobilidade Urbana) que está sendo criada na estrutura poder execu-

tivo municipal, e que desta forma, até que essa situação seja efetivada o COMUTRAN terá de passar por um período de transição para garantir 

sua própria vitalidade. Feitas tais considerações a inclusão da Secretaria de Planejamento e Coordenação e do Inhotim no COMUTRAN, foi apro-

vada com todos os votos favoráveis. Passando ao segundo item da pauta, que trata do Acordo com a Mineradora Ferrous, acordo esse referente 

ao trânsito de caminhões na cidade e o consequente problema da limpeza urbana, o Presidente Henrique informou que no dia anterior foi 

realizada uma reunião entre a empresa Ferrous e a SEPLAC para se discutir o assunto mencionado. Enquanto Henrique tentava apresentar aos 

conselheiros o resultado dessa reunião, Haroldo Amorim interrompeu e solicitou que fosse tratado o assunto principal para a convocação da 19ª 

reunião do COMUTRAN. Os conselheiros concordaram em adiantar o terceiro item da pauta e foi acordado que a ata da reunião com a Ferrous 

seria encaminhada por email aos Conselheiros, para conhecimento e futura discussão com argumentação mais consubstanciada. Dessa forma, 

foi submetido à apreciação do Conselho o projeto geométrico- esquemático das propostas de mudanças no transito do centro de Brumadinho. 

A apresentação aberta a comentários, e após várias observações de distintos conselheiros pôde-se levantar as principais sugestões de alteração 

da proposta inicial, quais sejam: 1) Não inverter os sentidos das ruas Oligisto e Hematita em razão da acentuada declividade da Rua Oligisto, 

que dificulta a subida de veículos pesados; 2) Prever solução para a demanda de estacionamento próximo as Instituições Bancárias localizadas 

na Avenida Presidente Vargas (Bradesco, Itaú e Santander); 3)Colocar estacionamento paralelo nos dois lados da Av. Vigilato Braga; 4) Diminuir 

a ilha proposta na Av. Presidente Vargas próxima ao Posto Moraes. 5) Analisar conflitos de veículos e pedestres na rotatória que fica no final da 

Av. Vigilato Braga; 6) Permitir o fluxo que corta a Av. Presidente Vargas na altura da Rua Quintino Bocaiúva (Rodoviária em direção a Conceição 
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de Itaguá); 7) Pensar em soluções para os conflitos na interseção da Rua Yaia Sampaio com Av. Presidente Vargas.8)Analisar possibilidades de 

mudanças na interseção da Rua Yaia Sampaio com Av. Presidente Vargas, com a desapropriação que está sendo prevista no local. Considerando 

a importância e representatividade das sugestões acima elencadas, foi solicitado ao Presidente Henrique a demonstração das alterações, no 

software de simulação, em nova reunião extraordinária. A Conselheira Valéria Dores Moreira propôs que na próxima reunião fossem discutidas 

alterações tarifárias encaminhadas pela Empresa Turilessa à Prefeitura Municipal e ao COMUTRAN. Assim acordou-se nova reunião para o dia 

16/12/2013, a ser realizada no mesmo horário e local. Nada mais havendo a tratar o presidente em exercício Henrique Eduardo deu por encer-

rada a reunião e eu Marcos Luiz de Aguiar lavrei a referida ata e da mesma dou fé. 

ATA DA 20ª REUNIÃO DO COMUTRAN

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano dois mil e treze, realizou-se na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Educação, situada 

na Rua Presidente Kenedy, número 20, Bairro São Sebastião, Brumadinho, a 20ª reunião do COMUTRAN, com início às quatorze horas. Todos os 

Conselheiros foram previamente convocados, na forma da legislação vigente, e estavam presentes os Conselheiros: Amarildo Rabelo, Bruno Cel-

so Silva Leite, Sergio Rodrigues, Haroldo Rezende Amorim, Marcos Luiz de Aguiar, Antônio Orlando Corazza, Ramon Siqueira Pinheiro, Henrique 

Coelho, Nivaldo Silva Pereira, Antônio Geraldo Alves. Os trabalhos iniciaram-se com a leitura e aprovação da ata na 19º reunião do COMUTRAN. O 

presidente, Henrique Coelho, apresentou no software de simulação de tráfego a proposta de alteração no trânsito com as mudanças propostas 

pelos conselheiros na 19ª reunião do COMUTRAN,  concluídas e demonstradas como viáveis. Após a referida apresentação foi realizado uma 

debate , ressaltando-se a sugestão do Conselheiro Haroldo Resende Amorim  no sentido de que o projeto realizado pela empresa especializada 

TECNOTRANS, fosse reaproveitado nas propostas de trânsito para Brumadinho. Após ampla discussão foram submetidas a aprovação do Con-

selho as alterações trânsito propostas para o Centro da cidade. A votação foi realizada por partes (referentes aos trechos de intervenções mais 

polêmicas), conforme sugerido pelo conselheiro Haroldo Amorim. Foram aprovadas as seguintes intervenções conforme mapa anexo: 1)Inter-

seção da Av. Presidente Vargas com Rua Yayá Sampaio com a respectiva alternativa de retorno criado, sendo que esta será  a primeira solução 

implantada no teste operacional; 2) Interseção da Av. Presidente Vargas com Rua Quintino Bocaiúva; 3) Interseção da Av. Presidente Vargas com 

Av. Vigilato Braga; 4) Interseção da rotatória, no fim da Av. Vigilato Braga, sendo definido que este trecho será rigorosamente sinalizado  afim de 

que evitar-se conflitos; 5) Interseção da Av. Presidente Vargas na altura do Posto Moraes. O Conselho também acordou que a definição de reti-

rada ou adição de estacionamentos deve ser definida conforme o o andamento do teste operacional a ser realizado. As intervenções anterior-

mente propostas para as imediações do supermercado Super Luna também foram consensualmente excluídas da próxima mudança no trânsito. 

Após aprovada a proposta global das mudanças no trânsito (mapa anexo), passou-se a discussão do reajuste da tabela tarifária da empresa 

Turilessa, encaminhado à Prefeitura e ao COMUTRAN.O presidente, Henrique Coelho, apresentou a última proposta de reajuste da empresa de 

ônibus, solicitando um reajuste de mais de 70%. Em seguida, o presidente apresentou tabela realizada pela Secretaria de Administração com 

a colaboração de um membro da Transbetim, que apontou como razoável um reajuste de 9,68%. Apesar da diferença considerável nas duas 

planilhas os representantes da Turilessa manifestaram uma outra proposta, considerando o aumento de 2012 que foi cortado, mais o reajus-

te padronizado pela SETOP para o final deste ano. Os representantes da empresa levantaram como pontos a serem discutidos: 1) O reajuste 

concedido no início de 2013 foi cancelado pelo Município em razão de não ter sido submetido à apreciação do COMUTRAN. Portanto o último 

reajuste ocorreu em 2011; 2) Brumadinho legalizou a gratuidade para idosos a partir dos 60 anos, sendo que a legislação federal somente ga-

rante a gratuidade a partir dos 65 anos. O Conselheiro Haroldo Amorim sugeriu que a Prefeitura isentasse a cobrança do ISS, para aliviar o preço 

final da passagem aos usuários. Consensualmente o Conselho concordou que a empresa deverá formalizar pedido de reajuste junto à Prefeitura 

Municipal de Brumadinho, de acordo com a proposta apresentada oralmente na reunião. Objetivando que fosse definido, ainda em 2013, o 

reajuste das tarifas de ônibus e afim de oportunizar aos representantes dos taxistas a apresentação formal da proposta de reajuste das tarifas 

de táxi à Prefeitura, foi acordada nova reunião, agendada para o dia 19 de dezembro (quinta-feira) na mesma hora e local, para efetiva discussão 

e aprovação desse único tema. Não havendo nada mais a tratar o presidente em exercício Henrique Coelho deu por encerrada a reunião e eu 

Marcos Luiz de Aguiar lavrei a referida ata e da mesma dou fé. 
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ANEXO I
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