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Prefeitura garante implantação de linha de 
ônibus entre Casa Branca e Jardim Canadá

Novo serviço de transporte coletivo representa mais uma 
conquista para a população

Por solicitação da Pre-
feitura, através de uma 
demanda da população, 
durante o Bate Papo com 
o Prefeito, em Casa Bran-
ca, a Secretaria de Estado 
de Transportes e Obras 
Públicas (Setop) autori-
zou a implantação da li-
nha intermunicipal de 
transporte público en-
tre Casa Branca e o bairro 
Jardim Canadá, em Nova 
Lima. A previsão é de que 
a nova linha entre em 
operação já em fevereiro.

Em ofício enviado ao 
Prefeito Bandão no úl-
timo dia 15 de janeiro, 
a Superintendência de 
Transporte Metropolita-
no, a Setop confirmou a 
criação da linha intermu-
nicipal. Ao mesmo tem-
po, estabeleceu o prazo 
para que os ônibus que 
ligarão os bairros de Bru-
madinho e Nova Lima co-
mecem a circular.  

No ofício encaminha-
do à Setop em setembro 
do ano passado solicitan-
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do a implantação do ser-
viço de transporte cole-
tivo entre os municípios, 
o Prefeito Brandão desta-
cou a importância da li-
nha para os moradores 
de Casa Branca.

No documento, o Pre-
feito Brandão esclareceu 
as necessidades da nova 
linha interligando as du-
as regiões. Dessa forma, 
enviou sugestão de horá-
rios e locais de embarque 
e desembarque, quadro 
que definido pela própria 
comunidade.

A criação da nova linha 
é mais uma conquista da 
Prefeitura para melhorar 
o transporte coletivo no 
município e representa 
mais uma conquista im-
portante para os bruma-
dinenses. Desde 2013, a 
Prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Administração, tem con-
centrado esforços volta-
dos para a melhoria do 
transporte coletivo no 
município.
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ERRATA

No Diário Oficial do Município n° 354, do dia 22 de janeiro de 2015, na página 7, a CONVOCAÇÃO E PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA do COM-
DESP, na aba onde se lê "Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável", lê-se "Secretaria Municipal de Planejamento 
e Coordenação".

Atos do Executivo

LEI N° 2.109 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014
“Cria o Fundo Municipal de Cultura de Brumadinho – FMCB, e dá outras providências.”
O Povo do Município de Brumadinho por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica criado, nos termos do artigo 167, IX, da Constituição Federal e dos artigos 71 a 74 da Lei Federal 4.320/64, o Fundo Municipal de 
Cultura de Brumadinho – FMCB, com a finalidade de prestar apoio e incentivo financeiro a projetos e ações destinados à promoção de música, 
dança, teatro, artes plásticas, literatura, cinema, vídeo e modalidades correlatas que beneficiem atividades culturais locais.
Art. 2° - O FMCB funcionará junto à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura e a movimentação e aplicação dos seus recursos serão deliberados 
pelo Conselho Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico do Município de Brumadinho.
Art. 3° - O FMCB destina-se a:
I. Fomento à produção e execução de projetos artísticos culturais de pessoas físicas e/ou jurídicas:
a) Fomento à produção e execução de projetos culturais;
b) Produção de vídeos, filmes e outras formas de reprodução fonovideográfica de caráter artísticas e/ou culturais;
c) Produção e montagem de espetáculos musicais, de artes cênicas e folclóricas;
d) Edição e publicação de obras relativas às ciências humanas, às artes e ao folclore;
e) Produção de álbuns, ensaios e outras formas de reprodução fotográfica artística;
f ) Realização de concursos, festivais artísticos e/ou culturais locais, exposições e salões de arte.
II. Estímulo ao conhecimento dos bens e valores culturais, em especial:
a) Promoção das tradições populares locais, do folclore e do artesanato;
b) Realização de mostras, exposições e salões;
c) Apoio à publicação de livros, cartilhas e outros que contemplem a história do Município de Brumadinho.
III. Incentivo à formação artística e/ou cultural, em especial:
a) Apoio técnico e financeiro à instalação ou realização de cursos e oficinas de caráter artístico e/ou cultural, destinados à formação, especializa-
ção e aperfeiçoamento de pessoal da área de cultura;
b) Concessão de auxílio parcial ou total às instituições artísticas e/ou culturais sem fins lucrativos, para a aquisição de instrumentos, uniformes 
e equipamentos, além de outros materiais necessários à prática esportiva.
Parágrafo Único: Os recursos do Fundo, em sua totalidade, serão gastos através de Editais Públicos.
Art. 4° - Constituirão recursos do FMCB:
I.Dotações orçamentárias e créditos adicionados que lhe forem destinados pelo Município;
IIContribuições, transferências de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, repasses e donativos em bens ou espécie;
III.Os rendimentos provenientes da aplicação dos seus recursos, operações ou aplicações financeiras;
IV.Os resultados de convênios, contratos e acordos firmados com instituições públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;
V.Valores provenientes das multas aplicadas em decorrência de infrações cometidas contra o bem cultural;
VI.Transferências Federais e/ou Estaduais à conta do Fundo Municipal de Cultura;
VII.Quaisquer outros recursos ou rendas que lhe sejam destinados.
Art. 5º - Os recursos do Fundo Municipal de Cultura serão depositados em conta especial, em instituição financeira oficial.
Parágrafo Único: O eventual saldo não utilizado pelo Fundo Municipal de Cultura de Brumadinho – FMCB, será transferido para o próximo 
exercício, a seu crédito, ficando vedada sua utilização com despesas de manutenção administrativa do governo municipal, bem como de suas 
entidades vinculadas.
Art. 6º - O FMCB será gerido por um Conselho-Gestor, órgão de caráter deliberativo, respeitado o disposto nesta Lei, para mandato de 04 (quatro) 
anos, composto da forma a seguir:
I.Um representante na Secretaria Municipal de Administração;
II.Um representante da Secretaria Municipal de Fazenda;
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III.Dois representantes da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.
§ 1° - A presidência do Conselho Gestor do FMCB será exercida por um dos representantes da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, esco-
lhido pelo Prefeito.
§ 2° - O presidente do Conselho Gestor do FCMB, em caso de empate nas votações, exercerá o voto de “minerva”.
§ 3° - Competirá à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura proporcionar ao Conselho Gestor os meios necessários ao exercício de suas com-
petências.
§ 4° - Ao Conselho Gestor compete deliberar sobre as contas do FMCB e dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares, aplicá-
veis ao Fundo, nas matérias de sua competência.
Art. 7º - Serão abertos editais públicos tantas vezes quantas forem necessárias, em número nunca inferior a um edital por ano, cabendo às pes-
soas físicas ou jurídicas a apresentação de projetos a serem custeados em 100% (cem por cento) pelo FMCB, examinados e selecionados pelo 
Conselho Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico do Município de Brumadinho, que deverá, através de resolução, 
tornar público os projetos aprovados.
§ 1º - As pessoas físicas e jurídicas da sociedade civil beneficiadas pelo Fundo deverão comprovar previamente sua regularidade jurídica fiscal, 
bem como a qualificação técnica dos profissionais envolvidos com o projeto a ser executado.
§ 2° - Não poderão participar da seleção:
I.Quaisquer servidores públicos municipais, efetivos, contratados, ou comissionados, parentes até 2° grau de Secretários(as) Municipais da Pre-
feitura Municipal de Brumadinho, do(a) Diretor(a) do Departamento de Cultura, assim como membro ou suplente do Conselho Municipal de 
Cultura e Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico do Município de Brumadinho e da Comissão de Avaliação e Seleção que analisará os proje-
tos inscritos; ou ainda, caso alguma empresa patrocine, seus funcionários, sócios, administradores e/ou diretores ou procuradores;
II.Pessoas jurídicas cujos membros, sócios, administradores e/ou diretores, ou procuradores se enquadrem na vedação do inciso I deste artigo;
III.Pessoas jurídicas cujos membros, sócios, administradores e/ou diretores ou procuradores apresentem projetos como pessoas físicas na mes-
ma seleção;
IV.Proponente que possuir projeto de apoio financeiro aprovado em seleção anterior sem término total da execução do mesmo;
V.O órgão ou entidade da administração pública municipal de Brumadinho;
VI.Órgão ou entidade do Estado ou da União;
VII.Institutos, fundações e associações pertencentes a organizações privadas com fins lucrativos.
§ 3º - Incluem-se ainda na lista das vedações:
a) Remuneração de mais de três funções a um único profissional integrante da equipe do projeto;
b) Concessão de benefícios a obras, espaços, edificações, produtos, eventos ou outros decorrentes destinados ou circunscritos a circuitos priva-
dos ou a coleções particulares;
c) Utilização de recursos do FMCB para cobertura de despesa com mídia (veiculação de inserções comerciais de matérias e anúncios pagos na 
mídia impressa e eletrônica, na internet, em outdoors e similares), com coquetéis ou similares, podendo essas despesas serem apresentadas 
como contrapartida, desde que expressamente indicadas no projeto apresentado.
§ 4º - Poderão participar das seleções públicas pessoas físicas que comprovadamente residam em Brumadinho há pelo menos 2 (dois) anos, ou 
pessoas jurídicas cujos membros também residam, comprovadamente, o mesmo tempo em Brumadinho.
§ 5° - Projetos apoiados por edital de determinado ano poderão ser contemplados por edital no ano seguinte, especialmente se implicarem em 
projetos que deem continuidade a determinado processo cultural, sendo dada prioridade para projetos que não foram apoiados pelo edital do 
ano anterior, desde que atendam os critérios do Edital daquele ano.
§ 6º - O procedimento de seleção, que se dará somente através de Edital, seguirá o regulamento a ser expedido pelo Conselho Municipal de 
Cultura e Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico do Município de Brumadinho.
Art. 8º - Os projetos apresentados deverão seguir os critérios estabelecidos no Edital e serão apreciados pelo Conselho Municipal de Cultura e 
Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico do Município de Brumadinho, ao qual caberá a decisão final, tendo competência para dar parecer 
aprovando, reprovando ou propondo alterações ao projeto inicial, após apresentação da análise, julgamento e emissão de relatório da comissão 
designada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo exclusivamente para essa finalidade.
§ 1° - Para formação da Comissão, em número mínimo de 3 (três), a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo poderá contratar pessoas.
§ 2° - Para avaliação dos projetos, o Conselho Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico do Município de Brumadinho 
deverá levar em conta se eles estão enquadrados nas áreas  artístico-culturais relacionadas ao Patrimônio imaterial; circulação e distribuição; e 
Fomento à produção de novas linguagens artísticas.
I.Entende-se, para os fins desta Lei, como projetos relacionados a Patrimônio imaterial os que visem à preservação e difusão da memória, dos 
bens patrimoniais e das tradições, usos e costumes coletivos característicos das diversas regiões do Município de Brumadinho, entendendo 
como patrimônio imaterial  as práticas , representações, expressões, conhecimentos e técnicas como os instrumentos, objetos, artefatos e lu-
gares que lhes são associados assim como as comunidades, os  grupos e ainda, em alguns casos, os indivíduos que se reconhecem como parte 
integrante de seu patrimônio cultural, compreendendo toda a produção cultural de um povo, desde sua expressão  musical até sua memória 
oral, passando por elementos caracterizadores de sua civilização, como, por exemplo, o folclore;
II.Entende-se, para os fins desta Lei, como projetos relacionados à Circulação e Distribuição os que promovam a formação de público, a circula-
ção e a distribuição de produções artísticas e culturais das diversas regiões do Munícipio de Brumadinho;
III.Entende-se, para fins desta Lei, como projetos relacionados ao fomento à produção de novas linguagens artísticas os que têm por objetivo a 
experimentação e investigação na produção de segmentos artísticos-culturais nas áreas de artes cênicas, arte gráficas, artes visuais, audiovisual, 
design, literatura, música, performance, etc.
IV.Os projetos enquadrados nas áreas artístico-culturais referidas acima são, para fins desta Lei, especialmente os que enquadram nas seguintes 
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subáreas:
a) Música: Projetos que contemplem a realização de apresentações de grupos musicais ou de cantores solo; que contemplem realização de festi-
vais ou concursos; com produto final de caráter artístico-cultural (como por exemplo, gravação de CD, DVD, entre outros produtos); projetos de 
pesquisa cujo resultado seja a realização de espetáculos musicais: que contemplem comercialização de produtos artísticos como DVD’S, CD’S 
etc., dentre outros;
b) Artes Cênicas: Projetos que contemplem realização de festivais ou concursos; que contemplem a realização de espetáculos de artes cênicas;
c) Produção e exposição fotográfica, discográfica, videográfica e cinematográfica: Projetos de produção de vídeo voltado para registro/difusão 
de patrimônio material ou imaterial; de circulação de obras audiovisuais de caráter artístico-cultural; de produção de obras audiovisuais do gê-
nero ficção; de produção de obras audiovisuais do gênero documentário ou outros gêneros que não incorram nas categorias de ficção, mas que 
tenham caráter artístico-cultural; que contemplem comercialização de produtos artísticos como CD’S, DVD’S, etc., dentre outros; 
d) Artes Plásticas e Visuais: Projetos que contemplem a produção e exposição de pinturas, desenhos, grafites, intervenções artísticas urbanas 
etc.: de circulação de obras audiovisuais de caráter artístico-cultural, dentre outros;
e) Literatura, inclusive obras de referência: Projetos de publicação de livros de poesias, contos, romance, piadas, documentários etc.; publicação 
de revista, catálogo ou produtos afins; de pesquisa cujo resultado seja a publicação de livro, de revista ou de catálogo; que contemplem manu-
tenção de bibliotecas e centros culturais; que contemplem comercialização de produtos artísticos, como livros, revistas, catálogo, etc., dentre 
outros;
f ) Folclore e artesanato: Projetos que contemplem exposição de artesanatos e apresentações de resgate do Folclore;
g) Rádio e televisão educativos e culturais sem caráter comercial: Projetos de produção de vídeos, programas, voltada para o registro/difusão de 
patrimônio material ou imaterial: de circulação de obras audiovisuais de caráter artístico-cultural; de produção de obras audiovisuais do gênero 
documentário ou outro gênero, que não incorram nas categorias de ficção mas que tenham caráter artístico cultural; dentre outros;
h) Dança: Projetos que contemplem aulas, oficinas e realização de apresentações/shows de pessoas ou grupo de dança, etc., dentre outros;
i) Manifestações circenses e cultura popular, incluindo projetos de contação de histórias/estórias; que contemplem a realização de apresenta-
ções/shows de grupos, tais como grupos de dança etc., dentre outros;
j) Pesquisa e capacitação nas áreas artística, histórica ou cultural: Projetos que contemplem concessão de bolsas de estudos na área cultural e 
artística, etc., dentre outros;
k) Oferecer curso ou inicialização em todas as subáreas acima, via oficinas ou outra metodologia, em música (como fazer letra c/ou música, 
canto, interpretação etc.), pintura, desenho, grafite, dança, fotografia, poesia, romance, contos, etc., dentre outros.
§ 3º - Os projetos culturais apresentados e aprovados poderão conter despesas administrativas de até 20% (vinte por cento) de seu custo total.
Art. 9º - Havendo aprovação do projeto na íntegra ou com alterações sugeridas pelo Conselho Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, 
Natural e Paisagístico do Município de Brumadinho, será o mesmo encaminhado à Secretaria citada, visando a homologação final para fins de 
liberação dos recursos.
Art. 10 – Uma vez homologado o projeto, será celebrado Termo de Colaboração ou de Fomento entre a municipalidade e o beneficiário dos 
recursos, estabelecendo todas as obrigações das partes, nas quais constará em especial a previsão de:
I.Repasse dos recursos, de acordo com o cronograma e comprovação da execução das etapas do projeto aprovado;
II.Devolução ao FMCB dos recursos não utilizados ou excedentes;
III.Sanções cíveis caso constatadas irregularidades na execução do projeto ou na sua prestação de contas, além da perda do direito de acesso 
a novos benefícios por um período mínimo de 5 (cinco) anos e até 8 (oito) anos, sem prejuízo das demais sanções administrativas e criminais 
cabíveis;
IV.Observância das normas licitatórias.
Art. 11 – Aplicar-se-ão ao FMCB as normas legais de controle, prestação e tomadas de contas em geral, sem prejuízo de competência específica 
da Secretaria Municipal de Fazenda e do Tribunal de Contas.
Parágrafo Único: Incumbe ao Município, através da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, por meio do Departamento de Cultura, a reali-
zação de inspeções e auditorias objetivando acompanhar a execução dos projetos aprovados e respectivas prestações de contas, bem como 
solicitar dados e informações que otimizem o monitoramento, o aperfeiçoamento e a avaliação das ações e projetos vinculados ao FMCB.
Art. 12 - Os relatórios de atividades, receitas e despesas do FMCB serão apresentados semestralmente à Secretaria Municipal de Fazenda ou seu 
equivalente, pelo Conselho Gestor do Fundo, conforme elaboração e execução do plano de ações e plano de aplicação do Conselho Municipal 
de Cultura e Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico do Município de Brumadinho e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, através do 
Departamento de Cultura.
Art. 13 – Ocorrendo extinção do Fundo Municipal de Cultura, os bens permanentes adquiridos com recursos públicos serão incorporados ao 
patrimônio público municipal.
Art. 14 – O funcionamento, a gestão e aplicação dos recursos do FMCB se pautarão pela estrita observância dos princípios da legalidade, econo-
micidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, finalidade, motivação, razoabilidade, eficiência, ampla defesa, contraditório, transparência, 
probidade, decoro e boa fé, estando seus gestores e beneficiários sujeitos à responsabilização administrativa, civil e penal em caso de prática 
de ato ilícito.
Art. 15 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
Brumadinho, em 01 de dezembro de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
Republicada para correção de erro material
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Secretaria Municipal de Ação Social | Casa dos Conselhos

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no dia 15 de Janeiro de 2015, às 
14h00min, na Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos, à Rua José Solha, nº81, Centro, CEP 35.460-000, Brumadinho, Minas Gerais. Pauta: In-
formes a mesa. O quórum foi constatado com a presença dos seguintes conselheiros: Mônica Maria Sales de Oliveira, vice-presidente, Múcio 
Ananias Lara, representante do governo, Ilza da Penha Maia da Silva, conselheira, José Carlos Ferreira, conselheiro, Edmilson Cláudio, visitante, 
Itamar José Barbosa, representante da Secretaria de Ação Social, Ana Lúcia Gonçalves, representante da Secretaria de Ação Social, Thaís Momen-
té Costa, conselheira, Christie Temporim, Secretário Executivo da Casa dos Conselhos, Débora Emanuelle Ferreira Queiroz, conselheira, e Viviane 
Vieira, funcionária da Casa da Casa dos Conselhos.  A Vice-presidente, Mônica, abriu a reunião falando sobre a verba da Valloureq. O Sr. Itamar, 
informou que a secretaria de Ação Social irá dar todo o suporte necessário ao Conselho. A Sra. Ana Lúcia, com a palavra, falou sobre o plano 
decenal, deu início à leitura dos informes, ações e eixos da conferência, explicando tópico por tópico e deixando cópia a todos que participaram 
da reunião para conhecimento e acompanhamento, consta cópia no arquivo do conselho. A conferência terá que acontecer em Março de 2015. 
A Sra. Mônica deu continuidade à leitura a partir do 3° (terceiro) informe. Criaram a comissão para a organização da conferência, sendo: Mônica, 
Débora, Múcio Lara e Edmilson. A Sra Ana Lúcia Gonçalves e o Sr. Christie Temporim, funcionários da Secretaria de Ação Social, irão dar apoio à 
comissão.  Encerrado a discussão da conferência, partiram para o próximo ponto de pauta.  A Sra. Thaís, falou sobre a readequação dos projetos 
que atendem a estação conhecimento. O Sr. Christie apresentou o desejo das entidades do Município de que seja aberto um novo edital para 
captação de recursos do FIA.   Nada mais havendo a tratar, a vice-presidente Monica, encerrou a reunião e eu, Viviane Vieira Marques, lavrei a 
presente ata que após lida, discutida e aprovada, será assinada pelos conselheiros presentes.

Ata da 1ª Reunião da Comissão Organizadora da VIª  Conferência da Criança e do Adolescente, no dia 22 de Janeiro de 2015, às 14h00min, na 
Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos, à Rua José Solha, nº81, Centro, CEP 35.460-000, Brumadinho, Minas Gerais. Pauta: Informes, Ações, Re-
dação da Deliberação da Comissão Organizadora do Conselho e Distribuição de Tarefas aos Parceiros CRAS, CREAS e  Equipe Volante. O quórum 
constou com a presença dos seguintes integrantes da comissão: Mônica Maria Sales de Oliveira, vice-presidente do CMDCA, Múcio Ananias Lara, 
Representante de Governo, Débora Emanuelle, Conselheira, Edmilson Cláudio, adolescente, Itamar José Barbosa, representante da Secretaria de 
Ação Social, Ana Lúcia Gonçalves, representante da Secretaria de Ação Social, Christie Temporim, Secretário Executivo da Casa dos Conselhos e 
Naiane Lopes Lacerda, funcionária da Casa dos Conselhos. A Sra. Mônica deu início à reunião e passou a palavra para a Sra. Ana Lúcia. A Sra. Ana 
Lúcia deu os informes: A SMAS e o CMDCA farão a divulgação da Conferência na reunião de professores no 1º dia letivo de fevereiro e entregarão 
material didático para trabalhar com as crianças e adolescente nas escolas. A Equipe Volante fará as Pré-Conferências Municipais na Zona Rural e 
a Sede ficará sobre a responsabilidade do CMDCA, Voluntários e Convocados da SMAS. As Pré-Conferências serão realizadas nas escolas Munici-
pais conforme material elaborado e fornecido pela secretaria e pelo Conselho. Apresentou a Deliberação Estadual conforme pedido na reunião 
anterior sobre a última data em que poderá ser realizada a Conferência.  Definiram que a proposta de deliberação da resolução embasará na 
Deliberação Estadual, nº 01/2014 e que o anexo II servirá como modelo para embasamento da metodologia adequada ao público do Municí-
pio, sendo publicada em orientação posterior. Em fevereiro irão fazer as Pré-Conferências nas escolas da sede, conversarão com os professores 
na reunião da educação e produzirão materiais didáticos para o desenvolvimento do trabalho com crianças e adolescentes nas escolas. Serão 
escolhidos 02 (dois) representantes por escola para a eleição dos delegados no dia da conferência. A equipe volante é que desenvolverá os tra-
balhos com os adultos da Zona Rural. Definiram que a VIª Conferência da Criança e do Adolescente será na Câmara Municipal de Brumadinho, 
aos 25 dias do mês de Março de 2015, das 13:00 às 17:00h, com o seguinte tema: Política e Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e 
Adolescentes – Fortalecendo os conselhos dos direitos da criança e do adolescente, sendo: 12:00h às 13:00h credenciamento, 13:00h às 14:00h 
exposição do assunto, 14:00 às 15:00h, grupos de trabalho, 15:00h às 15:15h, lanche, 15:15h às 16:00h, plenária, 16:00 às 17:00h escolha dos de-
legados. De acordo com a Deliberação Estadual da Conferência, fez-se necessário a comissão formular a Deliberação da Conferência Municipal. 
Fizeram, avaliaram e aprovaram a Deliberação. Definiram que serão 100 cartazes para distribuir nas escolas e ônibus escolares. Os convites serão 
distribuídos através de parcerias Intersetoriais. Nada mais havendo a tratar, a vice-presidente Monica, encerrou a reunião e eu, Naiane Lopes 
Lacerda, lavrei a presente ata que após lida, discutida e aprovada, será assinada pelos conselheiros presentes.

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO – CMI
CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - CMDCA
Brumadinho, 22 de janeiro de 2015.
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA
Senhor(a) Conselheiro(a),
É com imenso prazer que o Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Brumadinho/MG, no uso de suas atribuições legais, nos termos do 
Art. 11 do Regimento Interno, vem convocá-lo para a Reunião Ordinária de janeiro de 2015 a ser realizada no dia 27 (vinte e sete) de janeiro de 
2015, às 09h00, na Casa dos Conselhos.
Proposta de pauta:
1.Abertura da reunião e verificação de quórum;
2.Leitura e aprovação da Ata da Reunião Ordinária anterior;
3.Informes da mesa: Ofícios enviados e recebidos; convites para eventos; reunião plenária sobre o Plano Decenal Municipal de Educação;
4.Apresentação da SETRANSB para discutir e elaborarmos um plano de melhorias na sinalização do trânsito, principalmente do Estacionamento 
para idosos e a acessibilidade das ruas, faixas de pedestres, calçadas, entre outros;
5.  Elaborarmos e deliberarmos sobre quais serão os locais (estabelecimentos comerciais) onde deveremos protocolar o pedido de adaptação 
do espaço para estacionamento prioritário do Idoso;
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6.Apresentar o levantamento sobre as faltas dos conselheiros as reuniões para solicitarmos outros representantes e/ ou entidades;
7.Convocar representantes da SETRANSB, da Sec. de Obras e a Sec. de Planejamento para discutir e elaborarmos um plano de melhorias na 
sinalização do trânsito, principalmente do Estacionamento para idosos e a acessibilidade das ruas, faixas de pedestres, calçadas, entre outros;
8.Assuntos diversos;
9.Encerramento.
DATA DA REUNIÃO: 27/01/2015
HORÁRIO: 9:00h
LOCAL: Casa dos Conselhos situada na Rua José Solha, 81 – Bairro Centro
Pedimos e contamos com a presença de todos os conselheiros, pois precisamos de quórum para realizarmos a reunião e darmos andamento das 
ações, que são necessárias e urgentes a nossa contribuição, em prol da pessoa e cidadão idoso.
Pedimos que confirmem a presença. No caso de ausência, justifiquem a sua falta conforme deliberação do pleno ou nos informe pelos contatos: 
Tel.: (31) 3571-4616 / (31) 9791-0119 (Vivo)
E-mail: sup.controlesocial@hotmail.com / conselhos.brum@gmail.com
Atenciosamente,
Itamar José Barbosa
Presidente do CMI

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CODEMA, torna publico a pauta da Reunião Ordinária, a ser realizada no dia 30 de janeiro 
de 2015, ás 09:00h na Câmara Municipal de Brumadinho . Informa aos interessados que os processos em pauta estão disponiveis na Secretaria 
de Meio Ambiente, no endereço já citado de 07:00 as 16:00 h.
CONVOCAÇÃO E PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 30/01/2015
Senhor (a) Conselheiro (a),
É com imenso prazer que o Conselho Municipal de Meio Ambiente - CODEMA, por seu Presidente o Secretário Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, Hernane Abdon de Freitas, vem CONVOCÁ-LO (A) para a Reunião Ordinária deste Conselho, conforme pauta e 
programação em anexo.
Data: 30 de janeiro (Sexta-Feira)
Horário: 9:00 h
Local: Câmara Municipal de Brumadinho
Pedimos a confirmação de presença ou justificativa de ausência pelos contatos: codemabrumadinho@yahoo.com.br; codemabrumadinho@
gmail.com; semabru@yahoo.com.br; (31) 3571-3545.
Conselheiros titulares impossibilitados de participar deverão justificar sua falta e acionar seu suplente.
Lembramos que o regimento interno prevê a extinção do mandato do conselheiro que tiver três faltas consecutivas ou cinco alternadas, não 
justificadas.
Cordialmente,
Brumadinho, 23 de janeiro de 2015
Hernane Abdon de Freitas
Secretário Municipal / Presidente do CODEMA
 Ilmos (as) Senhores (as)
Conselheiros (as) Titulares e Suplentes
CODEMA de Brumadinho
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 30/01/2015
Conforme Art. 35 do Decreto Municipal nº 011/2012
Local: Câmara Municipal de Brumadinho
09h00min – I: Verificação de quórum e abertura da reunião 
09h01min – II. Aprovação da ata da reunião anterior
II.1. Ata da reunião Ordinária do dia 05 de dezembro2014.
09h10min – III. Processos de Licenciamento Ambiental Simplificada
III.1. Licença Ambiental Simplificada Corretiva – LASC para o empreendimento “Madereira Brumadão Ltda – ME”, para atividade de Comércio de 
madeiras e artefatos, localizado na Rua: Itaguá, nº: 945, Bairro: São Sebastião Brumadinho – MG.
III.2. Licença Ambiental Simplificada – LAS para o empreendimento “Green Metals Soluções Ambientais S/A”, para atividade de posto de com-
bustível, localizado a Margem esquerda da Rodovia Municipal 202, estrada de ligação entre Brumadinho e Casa Branca Km7, ao lado do Aterro 
Sanitário de Brumadinho – MG.
III.3. Licença de Operação ¬– LO para o empreendimento “Claro S/A MGSZD80”, para atividade de Antena de telefonia móvel celular, localizada 
na Fazenda Alberto Flores, s/n, Mina do Feijão, Brumadinho – MG.
10h30min: – IV. Proposta de Alteração na DN 04/2013 do CODEMA
11h00min: V. Assuntos Gerais
V.1. Edital 01/2014.
11h30min:VI. Encerramento
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Hernane Abdon de Freitas
Secretário Municipal / Presidente do CODEMA

Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação

CONVOCAÇÃO E PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
BRUMADINHO, 22 DE JANEIRO DE 2015
Senhor (a) Conselheiro (a), 
É com imenso prazer que o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento, na figura de seu Presidente, o Secretário 
Municipal de Planejamento e Coordenação, Cerson Machado Filho, vem CONVOCÁ-LO (A) para a Primeira Reunião Ordinária deste conselho no 
ano de 2015, conforme pauta e programação a seguir:
Data: 27 janeiro de 2015 (terça-feira).
Horário: 16 horas.
Local: rua Presidente Kennedy, 20, São Sebastião – Brumadinho/MG
16:00 - Abertura da reunião e verificação de quórum;
16:10 - Leitura e aprovação da Ata da Reunião do dia 13/08/14, 30/09/2014,
04/11/2014 e 02/12/14;
16:30 - Apreciação e aprovação de projeto 523/2014;
16:50 - Apreciação e aprovação de projeto institucional em ZUIHR;
17:20 - Assuntos Diversos;
17:30 - Encerramento.
Pedimos presença de todos, pois precisamos de quórum para a realização da reunião. Pedimos também que confirmem a presença ou justifica-
tiva de ausência pelos contatos: (31) 3571-1385; comdespbrumadinho@gmail.com; planejamento@brumadinho.mg.gov.br.
Cordialmente,
Cerson Machado Filho
Presidente do COMDESP
Ilmos. (as) Senhores (as)
Conselheiros (as) Titulares e Suplentes
COMDESP de Brumadinho
Republicada para correção de erro material

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Mun. de Saude Brumadinho – Pregão Pres. 056/14 - O FMS informa q. foi negado provimento recurso  da emp. IBG Ind. Bras. Gases Ltda, 
por falta de indícios p/aceitação, mantida habilitação da emp. White Martins Gases Ind. Ltda. Brumadinho, 22.01.15 – José Paulo S. Ataide– Se-
cretario Mun. de Saúde

Fundo Mun. de Saude Brumadinho – Pregão Pres. 066/14 - O FMS informa q. foi negado provimento recurso  da emp. Labtest Diag. Ltda, por 
falta de indícios p/aceitação, mantida classificação da emp. Labinbraz Com. Ltda. Brumadinho, 22.01.15 – José Paulo S. Ataide– Secretario Mun. 
de Saúde.

Atos do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG: AVISO DE REPETIÇÃO DE LICITAÇÃO. Processo Licitatório nº 01/2015 - Pregão Presencial nº 01/2015. 
Objeto: contratação de fornecimento de combustível veicular tipo gasolina comum para fins de abastecimento dos veículos integrantes do 
acervo patrimonial desta Câmara. A Câmara Municipal de Brumadinho torna público que a licitação em referência foi declarada DESERTA em 
função da ausência absoluta de interessados na sessão realizada em 23 de janeiro deste ano, e comunica aos interessados que o certame será 
repetido, em sessão pública a ser realizada às 9h30min do dia 06 de fevereiro de 2015. Ficam mantidos os demais termos do edital já publicado. 
O Edital completo está disponível no Quadro de Publicações, situado no hall de entrada da Câmara Municipal, e na internet no endereço www.
cmbrumadinho.mg.gov.br, no link Licitações.
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