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Brumadinho, sexta-feira, 11 de setembro de 2015  Ano 3 Edição 512

Prefeitura realiza 9º Fest Gospel
Encontro evangélico contou com programação diversificada, 

com shows, pregação e mensagens
Com uma programação 

bastante variada e mais de 7 
horas de duração, o 9º Fest 
Gospel atraiu no último sá-
bado, 12 de setembro, um 
enorme público à Praça de 
Eventos Antônio do Carmo 
Neto. A programação do 9º 
Fest Gospel de Brumadinho 
foi aberta às 17h, com a rea-
lização da terceira edição da 
Marcha para Jesus, que saiu 
da Rodoviária em direção à 

Praça de Eventos. 
No início da noite, às 19h, 

houve o início da apresenta-
ção com a Rádio 107 FM, e 
também de cantores da re-
gião. Em seguida, a Banda 
Fest Gospel agitou o públi-
co presente. Às 21h foi a vez 
do Pastor Jorge Linhares fa-
zer uma pregação. No final 
da noite, os fiéis foram pre-
senteados com o show com 
o grupo Comunidade de Ni-

lópolis, que apresentou um 
repertório com vários suces-
sos da música gospel.

Além de assistir aos sho-
ws e participar das celebra-
ções, os fiéis que foram ao 
evento puderam aproveitar 
as barraquinhas de comi-
da montadas no local. Rea-
lizado pela Prefeitura e pe-
lo Conselho dos Pastores 
Evangélicos de Brumadi-
nho, o 9º Fest Gospel con-

tou com a participação de 
várias igrejas evangélicas do 
município.

De acordo com o Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE, o número 
de evangélicos no Brasil au-
mentou 61,45% em 10 anos. 
Atualmente, representam 
cerca de 25% da população 
brasileira, com aproximada-
mente 43 milhões de fiéis.
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Conselhos Municipais

Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico de Brumadinho
CONVOCAÇÃO E PAUTA DE REUNIÃO ordinária
Senhor (a),
O Presidente do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico de Brumadinho, no uso de suas atribuições convida V. Sa. 
para participar da Primeira Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico de Brumadinho, conforme 
abaixo:
Data:  16 de setembro de 2015
Local: Sede da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura,
Rua Governador Valadares, 75, Centro de Brumadinho.
Horário: 09:00 horas
ITEM 01- Abertura da reunião e verificação de quórum
ITEM 02- Apresentação e votação sobre o projeto de restauração da Matriz de Nossa Senhora da Piedade
ITEM 03- Aprovação do Regimento interno
Webert Douglas Fernandes de Souza
Presidente do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico de Brumadinho

Conselho Municipal de Turismo de Brumadinho - COTURB,
Ata da oitava reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo de Brumadinho - COTURB, realizada no dia dez de Agosto de dois mil e quinze 
às quatorze horas e onze minutos na sede da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, localizada na rua Governador Valadares, número 75 (se-
tenta e cinco), centro – Brumadinho com a seguinte ordem do dia: a). Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; b). Projetos de Estruturação 
dos Atrativos Turísticos c). Informes gerais; d). Palavra franca. Dando início a reunião, a Sr.ª Karla Linhares, Presidente do Conselho, cumprimenta 
a todos os conselheiros e faz registros dos mesmos, aos quais estavam presentes: a Sr.ª Edna Geralda da Silva representante das Associações de 
Artesanato, o Sr. Marcos Luiz de Aguiar representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o Sr. Mauro Pinto de Souza representante do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o Sr. Hideraldo Rogério Santana representante da Câmara Municipal, a Sr.ª Andrea Drummond de Sales e 
o Sr. Gustavo Morais Dias ambos representantes das Associações Ambientalistas, a Sr.ª Elaine Cristina Paz Castilho e o convidado do conselho 
Pedro Henrique. Após os registros, foi feito a leitura da ata de reunião anterior que dispõe da elaboração de Planos e Projetos de Turismo. Logo 
após leitura e aprovação da ata, Karla faz a leitura do Ofício 105/2015 da Secretaria Municipal Educação que dispõe da indicação de mudança do 
conselheiro titular, sendo substituída Sr.ª Marcélia Gomes de Deus pela substituta a Sr.ª Elaine Cristina Paz Castilho. Após a leitura, os conselhei-
ros dão as boas-vindas a nova integrante. Logo em seguida a presidente apresenta o oficio pedindo o parecer do jurídico sobre a possibilidade 
da Prefeitura Municipal de Brumadinho, através de verba de emenda parlamentar, recurso próprio do município e ou do Fundo Municipal de 
Turismo, estruturar as cachoeiras do município, principalmente aquelas que se localizam em terreno particular. Em contrapartida caberá ao 
proprietário a manutenção desta cachoeira e um repasse mensal para o Fundo Municipal de Turismo proveniente das visitas ao local, porque 
através desse repasse ao Fundo a Secretaria de Turismo com a deliberação do Conselho de Turismo poderá realizar vários outros projetos para a 
melhoria do turismo em Brumadinho. Neste momento a Sr.ª Karla pede a opinião dos conselheiros sobre o oficio apresentado ressaltando que 
essa ação se justifica para que esses atrativos que já são explorados por vários turistas, principalmente no verão, se tornem mais estruturados, 
dando ao turista uma melhor condição de visitação.  Neste momento a Sr.ª Andrea Drummond de Sales lembra que seria viável fazermos primei-
ramente o levantamento, diagnostico ambiental de todas as cachoeiras do município tendo sua fala completada pelo Sr. Mauro Pinto de Souza 
que ressalta que deveríamos logo após este levantamento entramos em contato com os proprietários das cachoeiras para eles sejam consul-
tados quanto a sua vontade sobre exploração sustentável do seu atrativo turístico natural. Neste momento a Sr.ª Karla explica que em reunião 
anterior o conselheiro Marcos Luiz de Aguiar representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente nos informou que apenas a cachoeira 
da Usina localizada no Aroucas é do poder público Municipal. Diante desta informação a Sr.ª Andrea menciona que devermos nos concentrar 
como projeto piloto de estruturação desses atrativos nesta cachoeira, já que a mesma é do Município. Neste momento o Sr. Hideraldo questiona 
qual tipo de estruturação seria realizada nestas cachoeiras, sendo respondido pelo Sr. Pedro que explica que o produto turístico existe e já é 
explorado e que essa estruturação seria placas de indicação, avisos de segurança, corrimão em alguns casos, bancos e mesinhas, etc. Karla então 
explica que diante dos questionamentos e sugestões, suspenderá por enquanto o oficio pedindo o parecer da procuradoria, para que sejam 
tomadas as providencias discutidas pelo conselho. Passando logo em seguida aos informes a Presidente menciona que a Secretaria Municipal 
de Turismo está desenvolvendo um projeto referente ao Programa do Ministério do Turismo através do Siconv para aquisição de verba para 
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o fomento do turismo gastronômico em Brumadinho. Dado o informe a Sr.ª Karla deixa a palavra em aberto, neste momento o Sr. Hideraldo 
menciona seu ante projeto (indicação) sobre “A criação do Complexo Turístico da Cachoeira da Usina”. E ressalta a importância do mesmo para 
acréscimo no projeto de estruturação dos atrativos turísticos naturais do município. Após alinhar as informações junto ao conselho, Karla faz as 
considerações finais declarando o término desse encontro. Não tendo mais nada a declarar, eu Karla Talita Silva Linhares lavrei a ata que segue 
assinado por todos.

Secretaria Municipal de Administração

Prefeitura de Brumadinho/MG. Homologação: Pregão Pres.051/15 Aquis.de Equipamentos de Proteção Individual, p/ a Sec. de Meio Ambiente, 
mediante fornecimento único. Empresas Vencedoras: Douglas Fabris Aguiar – ME Item: 08; Evolution Equipamentos de Proteção Individual Item: 
07; RNS Comercial   Ltda – ME Itens: 02,03,04,05 e 06; Suprisoldas Ltda – ME Item: 01 Valor total: R$ 7.777,74 Antônio Brandão-Prefeito.

Prefeitura de Brumadinho/MG Torna público o resultado de julgamento do recurso administrativo impetrado pela empresa Laticínios Líder 
Mineiro Ltda referente ao P.P 046/2015 nos autos do processo. Conhece do recurso para no mérito negar-lhe provimento. Ver site: www.bruma-
dinho.mg.gov.br - Antônio Brandão-Prefeito.

Secretaria Municipal de Planejamento

PORTARIA Nº 001/2015
“Relaciona obras para escolha e votação popular em audiência pública do orçamento participativo e dá outras providências”
A Comissão Executiva do Orçamento participativo, no uso de suas atribuições, e
considerando a Lei Municipal 2.088 de 08 de outubro de 2014 que institui o Orçamento Participativo no Município de Brumadinho e dá  outras 
providências;
considerando o Decreto nº 169/2015 de 27/08/2015 que “ Institui e nomeia a Comissão Executiva do Orçamento Participativo para o município 
de Brumadinho e dá outras providências”; 
considerando o Decreto nº 170/2015 de 27/08/2015 que “Institui o Regimento Interno do Orçamento Participativo para o município de Bruma-
dinho e dá outras providências”; e 
considerando a Audiência Pública a ocorrer no Plenário da Câmara Municipal no dia 15/09/2015, a partir das 18:00 h:
RESOLVE:
Art. 1º - Relacionar no anexo I desta portaria as obras que serão matéria de escolha e votação popular em audiência pública, no dia 15/09/2015, 
no Plenário da Câmara Municipal, em cumprimento a Lei nº 2088/2015 e Decretos 169 e 170/2015. 
§ 1º - O somatório das obras escolhidas e votadas de que trata o caput não poderá exceder o valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos 
mil reais).
§ 2º - A escolha das obras será por votação direta, por todos os munícipes com idade igual ou superior a 16 (dezesseis) anos, em cédula própria, 
a ser distribuída no dia da audiência pública.
§ 2º - Cada participante escolherá 02 (duas) obras para cada área de atuação, conforme anexo I desta portaria.
§ 3º - As obras escolhidas serão as 02 (duas) mais votadas por área de atuação.
§ 4º - Caso o somatório das obras escolhidas não atinja o valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), serão escolhidas dentre 
as obras não selecionadas na primeira rodada, as mais votadas independentemente da área de atuação até completar o teto definido no § 1º. 
Art. 2º - As obras escolhidas e votadas terão tratamento prioritário no projeto de lei da Lei de Orçamento Anual – LOA, para o exercício de 2106, 
a ser enviado à Câmara Municipal.
Art. 3º - Os cálculos para as obras do Anexo I desta portaria foram preparados por técnicos da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.
Art. 4º - Os casos omissos nesta portaria serão solucionados pela Comissão Executiva do Orçamento Participativo.
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 11 de setembro de 2015
Jayme Wilson de Oliveira
Comissão Executiva do Orçamento Participativo
ANEXO I – PORTARIA Nº 001/2015

Área de educação Valor R$

01 Reforma e ampliação da EMEI Mª Coeli Afonso (Bairro Lourdes) 185.000,00
02 Reforma e ampliação da EMEI Mª R. Souza (Bairro Progresso) 285.000,00
03 Reforma e ampliação da Escola Municipal Mª Solano M. Diniz (Tejuco) 185.000,00
04 Reforma e ampliação da EMEI Mariana Andrade (Conceição de Itaguá) 320.000,00
05 Construção de cobertura da Quadra Escola Municipal Josias J. Araujo (Palhano) 165.000,00
06 Construção de cobertura da Quadra Escola Municipal Mª Solano M. Diniz (Tejuco) 165.000,00
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Área de Esportes

01 Construção de cobertura da Quadra de Esportes Jardim Casa Branca 165.000,00
02 Construção de cobertura da Quadra de Esportes de São José do Paraopeba 165.000,00
03 Construção de cobertura da Quadra de Esportes de José Henriques 165.000,00
04 Revitalização do Campo de Parque da Cachoeira – Alambrado e grama 200.000,00
05 Reforma do Campo Society do Bairro Salgado Filhos – Grama Esmeralda 170.000,00

Área de Meio Ambiente

01 Construção de Viveiro Florestal 200 m² (Área do Aterro Sanitário) 150.000,00
02 Construção do Centro de Educação Ambiental 150 m² (Em terreno próprio) 200.000,00
03 Reforma e ampliação de Praças na área central 150.000,00

04

Reforma e ampliação de Praças no interior (Praça Maria Júlia Sales – Conceição de Itaguá; Praça do Cruzeiro – José 
de Sales Barbosa (Residencial Bela Vista); Praça José Rovesse – Povoado de Águas Claras; Praça Geraldo da Silva 
Moreira – Bairro Presidente; Praça Bairro Progresso (atrás da Escola Paulina) – Bairro Progresso; Praça Bairro Progres-
so II – Bairro Progresso II; Praça Bairro Ana Maria de Souza (Cohab) – Bairro Ana Maria de Souza; Praça Bairro São 
Conrado; Praça Custódio da Silva Moreira – Bairro Jota; Praça Geraldo Machado Neto – Bairro Bela Vista; Praça Altivo 
Vieira do Amaral (defronte a Policlínica) – Bairro Estela Passos; Praça Bairro São Sebastião (próxima a Ré Modas); Pra-
ça Antônio Carlos Cambraia – Bairro Santo Antônio; Praça de José Henriques – Povoado de José Henriques; Praça 
Padre Agostinho – Distrito de Aranha; Praça da Matriz – Povoado de Tejuco; Praça Ana Souza Amorim – Povoado de 
Córrego do Feijão; Praça São Sebastião – Casa Branca; Praça Primavera – Casa Branca; Praça da Matriz – Distrito de 
Piedade do Paraopeba

200.000,00

05 Reforma e ampliação da Praça de Suzana (inclusa desapropriação) 150.000,00
06 Construção de Pontos de Entregas Voluntárias – PEV’s (Em terreno próprio) 300.000,00

Área de Saúde

01 Reforma e ampliação do PSF de Suzana 300.000,00
02 Reforma e ampliação do PSF de Córrego de Almas 225.000,00
03 Reforma e ampliação do PSF de Sapé 225.000,00

Área de obras públicas

01 Asfaltamento da estrada de ligação ao povoado de Pires – 2.700 m 495.000,00
02 Revitalização da Avenida Paranaíba – Calçadão e Play-ground 220.000,00
03 Calçadão para caminhada na avenida próxima ao Rodeio 200.000,00
04 Calçamento da Estrada de Ligação Conc. de Itaguá ao Condom. Quintas II – 2100 m 380.000,00
05 Revitalização do Canal do Aranha com canaletas de concreto 200.000,00

Os valores das obras foram calculados por técnicos da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, com base nas Tabelas SETOP/2015 e 
SINAPI/2015.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Brumadinho – SEMA torna pública a realização de Audiência Pú-
blica dia 28/09/2015 (segunda-feira), às 19:00, na Câmara Municipal de Brumadinho, para apresentação dos estudos referentes à Licença Prévia 
concomitante com Licença de Instalação do empreendimento “Loteamento Nova Cidade”, de interesse da empresa Colina Empreendimentos e 
Participações (CNPJ. 16836942/0001-44) Classe 3, a ser localizado na Fazenda Vista Alegre, s/n°, limítrofe ao bairro Silva Prado, Brumadinho-MG. 
Informa que o processo de licenciamento ambiental, incluindo os estudos pertinentes à fase do licenciamento ambiental, encontra-se dispo-
nível aos interessados na SEMA-Brumadinho (Rua José da Silva Fernandes, 105, bairro Lourdes, Brumadinho-MG), de 07:00h às 16:00h. Maiores 
informações: (031) 3571-3545.
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Secretaria Municipal de Saúde
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Atos do Legislativo

PORTARIA DP Nº 75/2015 – Considerando requerimento de férias nº 24/15 da Sra. Vicência Maria Pereira ocupante do Cargo de Gerente de 
Atendimento ao cidadão, bem como solicitação da Diretoria Geral; Fica designada a Sra. Flavia Fátima de Oliveira Silva para ocupar o cargo de 
Gerente de Atendimento ao Cidadão do Quadro de Cargos Comissionados da Câmara Municipal de Brumadinho, constante do anexo II da Lei 
Municipal nº. 2.031/2013 e suas alterações posteriores. A designação em tela será em função de substituição à Servidora Vicência Maria Pereira 
que encontra-se em período de férias, desta forma o prazo desta substituição será até o dia 21/09/2015, quando a servidora retorna de férias. 
Henerson Rodrigues de Faria/ Presidente

PORTARIA DP Nº 76/2015 - Ficam convalidados os descontos em folha do servidor ENDERSON MARCIO ROSA, relativo a valores devidos à TRANS-
CON – Autarquia Municipal de Transito e Transportes de Contagem-MG, em razão de infração de transito do veículo Renault/ Sandero EXP 16 
HP – Placa: OWI – 2914. Os descontos serão relativos a 01 (uma) multa (cópia em anexo), efetuados em 02 (duas) parcelas, a saber:

Parcela Mês de desconto Valor

1º Parcela SETEMBRO R$ 34,05

2º Parcela OUTUBRO R$ 34,05
Henerson Rodrigues de Faria/ Presidente

PORTARIA DP Nº 77/2015 - Considerando art. 145 da lei complementar 39/2004 “dispõe sobre a redução da jornada de trabalho para estágios 
ou cursos que tenham ralação com as funções do cargo; Fica concedido ao Sr. Marcos Paulo Campos Gonçalves redução da sua carga horária 
semanal em até 25% (vinte e cinco por cento) sendo utilizados nas tardes de sextas férias em função de estar cursando o Curso de Mestrado na 
Faculdade Novos Horizontes, conforme documentação em anexo. Henerson Rodrigues de Faria.
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