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Asfalto leva mais qualidade de 
vida a Piedade e Casa Branca  

Prefeito Brandão vistoria andamento das obras 
Iniciada no último dia 19, 

a pavimentação do trecho 
de dois quilômetros da estra-
da que liga Piedade do Parao-
peba a Casa Branca segue em 
ritmo acelerado. Os trabalhos 
de terraplanagem já dão a di-
mensão de como ficará a via 
após o asfaltamento.  A estra-
da terá sete metros de largu-
ra de asfalto, o dobro da que 
existe hoje, além de dois me-
tros de passeio, ao longo de 
toda a sua extensão. A previ-
são é de que a obra seja con-

cretários Denilson Fontoura 
e Hernane Abdon, de Obras 
e Meio Ambiente, respectiva-
mente, Brandão vistoriou os 
trabalhos junto com represen-
tantes da MGV Empreendi-
mentos Imobiliários, que rea-
liza as obras no local.

O asfaltamento da via inte-
gra uma série de obras de in-
fraestrutura viária realizadas 
pela Prefeitura para melhorar 
as vias de acesso às comuni-
dades do município e ofere-
cer mais qualidade de vida á 

Thiago França

Pico dos Três Irmãos
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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

cluída em setembro próximo.
Ao visitar as obras na últi-

ma quarta-feira, 28 de maio, 
o Prefeito Brandão conversou 
com os moradores da região. 
Elogiado pelo empenho da 
Prefeitura em asfaltar a estra-
da, Brandão destacou a vonta-
de política da gestão em bus-
car alternativas para viabilizar 
projetos de infraestrutura viá-
ria em Brumadinho para me-
lhorar o acesso e a qualidade 
de vida da população.

Acompanhado pelos se-

população.  O projeto foi via-
bilizado por um acordo de 
contrapartida socioambien-
tal assinado pela Prefeitura, 
por intermédio da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, 
com a MGV.

Além de melhorar o aces-
so às duas localidades e pro-
porcionar mais conforto aos 
moradores das comunidades, 
a pavimentação da estrada 
vai contribuir para o fortale-
cimento do turismo e do co-
mércio da região. 
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Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG 1º termo de apostilamento ao contrato nº 096 e 095/2014, para majoração do valor unitário do cartão 
alimentação firmado entre o município de Brumadinho e a Empresa: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA., concedido a funcionários ativos inativos 
da PMB. Antônio Brandão/Prefeito.
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