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Mais um passo para o início das obras 
da nova via de acesso ao município

DER-MG homologou resultado da licitação que defi niu empresa responsável pelo projeto 
Mais uma etapa venci-

da para o início das obras 
de implantação da no-
va via de acesso ao mu-
nicípio. No último dia 3 
de setembro, o Departa-
mento de Estradas de Ro-
dagem de Minas Gerais 
(DER-MG) homogou a li-
citação para a realização 
das obras de construção 
do novo acesso viário a 
Brumadinho. 

Vencedora da concor-
rência com a proposta de 

tadual homologou o re-
sultado da licitação.

A construção do com-
plexo viário foi garanti-
da pelo Prefeito Brandão, 
que assumiu o compro-
misso com a população 
de realizar a obra, rei-
vindicada há mais de 30 
anos. Para viabilizar o 
projeto, Brandão atuou 
diretamente junto ao go-
verno do Estado. 

Incluído no Programa 
Caminhos de Minas, o 

Mexerica Ponkan da última safra de Brumadinho ! Foto: Luiz Carlos
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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

R$34.388.559,65, a CMT 
Engenharia será convo-
cada para assinar o con-
trato. O prazo para início 
das obras será definido 
com a emissão da ordem 
de serviço.

A empresa apresentou 
ao DER planilha detalha-
da dos custos previstos 
em cada etapa da exe-
cução das obras. Somen-
te após a conferência dos 
cálculos apresentados 
pela CMT, a autarquia es-

Imagem meramente ilustrativa 

complexo viário de Bru-
madinho vai desafogar 
o trânsito no centro da 
cidade e proporcionar 
mais um acesso ao mu-
nicípio, com a redução 
do fluxo de veículos na 
região central. A via terá 
três quilômetros de ex-
tensão, ligando a BR-040 
à Sede. Além da implan-
tação da via, o projeto in-
clui a construção de uma 
ponte sobre o Rio Parao-
peba e dois viadutos.
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Secretaria Municipal de Administração

Prefeitura de Brumadinho/MG. Aviso de Licitação: Pregão Presencial 088/14 – Aquis. de mat. de escritório p/ o Almoxarifado da Sec. de Admi-
nistração. Abertura: 22/09/2014, às 9h. Site:www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net Antônio Brandão-Prefeito.

Prefeitura de Brumadinho/MG. Aviso de Licitação: Pregão Presencial 089/14 – Aquis. de cadeira escolar, cadeira fixa e carteira escolar adulto 
p/ a Sec. de Educação. Abertura: 25/09/2014, às 9h. Site:www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net Antônio Brandão-
-Prefeito.

Prefeitura de Brumadinho/MG. Aviso de Licitação: Pregão Presencial 085/14 – Aquis. de suprimentos de informática – cartuchos, p/ a Sec. de 
Planejamento. Abertura: 26/09/2014, às 9h. Site:www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net Antônio Brandão-Prefeito.

Prefeitura de Brumadinho/MG.  P. P 056/14 – Aquisição gêneros alimentícios conhecido e julgado improcedente recurso da licitante Flex distri-
buidora de alimentos Eireli. mantida decisão de classificação  do item 1 da sua proposta. Antônio Brandão-Prefeito.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

DELIBERAÇÃO POR ITEM DE PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 05/09/2014. Resumo das Deliberações da Reunião Ordinária do CODEMA rea-
lizada no dia 05 de setembro de 2014, na Câmara Municipal de Brumadinho, sob a presidência do Secretário Municipal de Meio Ambiente, 
Hernane Abdon de Freitas. I: Verificação de quórum e abertura da reunião: com o quórum instalado, a reunião foi aberta às 9:00 h. II. Aprova-
ção da ata da reunião anterior: Foi aprovada por unanimidade, sem emendas, a ata da reunião Ordinária de 25 de julho de 2014. III. Eleição 
do 2º Secretário e membro para Conselho de Cultura. Foi eleito por aclamação, para a vaga de 2º Secretário do CODEMA o Senhor Sérgio 
Viana (conselheiro titular, representante do Inhotim). Foi indicado e aprovado por unanimidade o conselheiro Dr. Lucas Machado Sales para 
ocupar a vaga de representante suplente do CODEMA no Conselho Municipal de Cultura. IV. Revisão do Regimento Interno e da DN CODEMA 
04/2013. Foi aprovada por unanimidade a minuta de revisão do Regimento Interno do CODEMA, sendo mantida, por 7 (sete) votos favoráveis 
e 6 (seis) votos contrários, a proposta do Parágrafo Único do Art. 66: “A comissão a que se refere o inciso IV do Art. 66 não poderá ser composta 
por representantes do segmento produtivo”. Foi incluída a proposta de que poderão ser membros de comissões tanto os conselheiros titulares 
como os suplentes. Ficou decidido que a substituição de entidade se dará por meio de edital. Foi aprovada por unanimidade Moção de Reco-
mendação à SEMAD para que se posicione quanto a questões relacionadas com o Licenciamento Ambiental Municipal, sendo que a Revisão 
da DN do CODEMA prescinde dessas manifestações para ser discutida pelas Comissões de Legislação e Licenciamento Ambiental do CODEMA, 
e depois votada pelo Plenário. V. Processos de Licenciamento Ambiental. V.1- Licença de Operação Corretiva do empreendimento “Telefôni-
ca Brasil S/A.” para instalação de antena de telefonia móvel celular, de interesse de Telefônica Brasil S/A, localizado na Fazenda Rocinha, s/n, 
Distrito de Piedade do Paraopeba, Brumadinho, MG. Aprovado com condicionantes, nos termos dos pareceres técnico e jurídico apresenta-
dos. V. Processos de julgamento de Auto de Infração Ambiental: Foi decidida a concessão de desconto de 60% (sessenta por cento) ao Auto 
de Infração n. 140/2011, mediante a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC para recuperação da área degradada, ficando a 
SEMA encarregada de convocar a senhora Solange Alves da Silva para assinatura do TAC. VI: Projeto Brumadinho Natureza e Arte. Foi aprovado 
por unanimidade o parecer de retorno de vistas da conselheira Titular Solange Aparecida de Jesus Amorim, representante da Secretaria de 
Obras, que propugna pela escolha de uma nova área para o Projeto, sem prejuízo da observância das questões técnicas. VII: Previsão Orça-
mentária para o Fundo Municipal de Meio Ambiente 2015. Foi referendada, com algumas sugestões, a proposta de Orçamento para o Fundo 
de Meio Ambiente para o exercício 2015. VIII – Denúncia do Senhor Antônio Paulorinho: Foi apresentado o relatório de fiscalização da SEMA, 
e decidiu-se pelo encaminhamento da denúncia à SUPRAM, que, conforme a Lei Complementar Federal nº 140/2011 é o órgão competente 
para fiscalizar os empreendimentos dos quais figurou como órgão licenciador. IX. Assuntos Gerais:  Foi decidido pela realização de um edital 
para suprimento da vaga do segmento das Ações Comunitárias no CODEMA. X. Encerramento:  A reunião foi encerrada às 12:00 h.  (a) Hernane 
Abdon de Freitas - Secretário Municipal / Presidente do CODEMA.
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