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Piedade do Paraopeba recebe 
Bate papo com o Prefeito

Com transparência e participação popular, moradores puderam
apontar as principais demanda da comunidade

Em mais uma oportuni-
dade, a Prefeitura reforçou a 
transparência, a gestão par-
ticipativa e democrática du-
rante o “Bate papo com o 
Prefeito” realizado nesta ter-
ça-feira, 15 de julho, em Pie-
dade do Paraopeba. Acom-
panhado pela equipe de 
Governo, o Prefeito Brandão 
levou à comunidade infor-
mações sobre os projetos do 

ao Prefeito e sua equipe, a po-
pulação tem a oportunidade 
de tirar dúvidas sobre os pro-
jetos da Prefeitura, apontan-
do as principais demandas da 
comunidade, além de sugerir 
e cobrar mudanças. 

O Prefeito Brandão des-
taca o sucesso do projeto. 
“Nesses encontros percebe-
mos o quanto a população 
foi receptiva à inciativa, so-

Igreja N. S. da Piedade | Foto: Marcos Amorim

DOM
B R U M A D I N H O

D I Á R I O  O F I C I A L  D O  M U N I C Í P I O

Executivo na região e deba-
teu as principais demandas 
da população local.

Os encontros itinerantes 
são realizados em várias co-
munidades e bairros do mu-
nicípio com o objetivo de le-
var informações à população 
e promover o contato direto 
do cidadão com o Poder Exe-
cutivo.

Além de ter acesso direto 

bretudo pela grande parti-
cipação dos moradores dos 
locais onde realizamos os 
encontros”, afirmou Brandão. 
As discussões democráticas 
dos assuntos mais importan-
tes e de interesse da comu-
nidade, segundo o Prefeito, 
demonstram o alto nível da 
parceria estabelecida entre 
a administração municipal e 
a população de Brumadinho.
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Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Aviso de adiamento  e abertura de Licitação: A PMB torna público, devido a correção no instrumento convo-
catório, o  Pregão Pres. 061/14, Proc. Adm. 151/14. contratação de empresa para fornecimento de lanches para consumo durante treinamentos, 
cursos, seminários, oficinas, encontros e reuniões de serviço administrativo para atender a sec. municipal de governo, durante o exercício de 
2014  foi Adiado para   Nova data  de  Abertura: 29/07/2014, às 09h. Ver site  www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net 
Antônio Brandão-Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Aviso de Homologação: A PMB torna público a Homologação Pregão Pres.053/14, Proc. Adm.129/14 contra-
tação de empresa especializada para instalação de ar condicionado Sec. Municipal de administração Empresa Vencedora: Ar Cool Ltda.- Me Valor 
Total: R$4.390,00. Ver site www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net. Antônio Brandão-Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG Torna público 1º termo de apostilamento ao contrato nº 067/2009 para correção da data de vigência. Con-
tratada: INFRATER ENGENHARIA LTDA. Qual seja 29/05/2014. Antônio Brandão/Prefeito

PREFEITURA DE BRUMADINHO/ MG - Torna público 11º Termo Aditivo Contrato nº 067/2009 - Obj: Prestação de serviços de locação de cami-
nhões prensa coletores de lixo com capacidade de 15m³, para coleta de lixo domiciliar urbano, com no máximo 05 anos de uso, e locação de 
veículo provido de carroceria especial. Contratada: INFRATER ENGENHARIA LTDA - Prorrogação do prazo de vigência até 17/07/2014. Antônio 
Brandão-Prefeito

Secretaria Municipal de Turismo e Cultura

Ata da sexta reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo Brumadinho - COTURB, realizado no dia dez de junho de dois mil e quatorze as 
quatorze horas e onze minutos, na Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, localizada na rua Governador Valadares, 75 – centro, Brumadinho, 
com a seguinte ordem do dia: a). Leitura da ata da reunião anterior; b). Apresentação do Plano de Contingência de Brumadinho; c). PRONATEC; 
c). Palavra franca. Dando início a reunião, Rodolfo cumprimenta os amigos conselheiros e faz registro dos mesmos, aos quais estavam presentes: 
a Sr.ª Sofia Lorena Vargas representando as Associações Ligadas ao Turismo, a Sr.ª Andrea Drummond de Sales e Gustavo Morais Dias ambos 
representando as Associações Ambientalistas, a Sr.ª Kelly Terezinha Pinto França representando a Secretaria Municipal de Educação e o convida-
do do conselho Pedro Henrique. Logo em seguida, Rodolfo faz a leitura da ata de reunião anterior, que dispõe de um “release” do Seminário de 
Planejamento do Turismo de Brumadinho realizado no mês de abril. Após leitura, Rodolfo apresenta aos conselheiros, o Plano de Contingência 
de Brumadinho durante os jogos copa, que tem como objetivo definir e organizar as ações a serem executadas pelo órgão público e parceiros 
existentes no município como Policia Civil, Corpo de Bombeiros, Rádios e outros.  Além disso, esse plano permite condições necessárias para o 
pronto atendimento às emergências e urgências do município, definindo os fluxos de atendimento, o que permiti realizarmos ações rápidas e 
seguras, afirma. Em seguida Sofia representante das Associações Ligadas ao Turismo, salienta a importância desse material ser disponibilizado 
as comunidades para que a mesma venha ter conhecimento do que fazer e onde recorrer quando deparado com situações de emergências. 
Após apresentação do plano, Rodolfo informa que os cursos do PRONATEC terão um recesso de trinta dias, devido os jogos da copa, pois não 
haverá transporte escolar durante esse período e não há transporte público no período da noite para os alunos que residem no interior. Salienta 
também que a Secretaria de Turismo e Cultura está em processo de pactuação de novos cursos na área de turismo para o 2° semestre deste ano, 
e que esta é uma grande oportunidade de jovens e adultos se qualificarem para o mercado de trabalho. Dadas as informações, os conselheiros 
presentes reforçaram que as entidades integrantes deste conselho, tem sido pouco participativa e que isso impede de avançarmos em nossos 
trabalhos. Rodolfo faz as considerações finais declarando o término desse encontro. Não tendo mais nada a declarar, eu Rodolfo de Oliveira 
Lacerda lavrei a ata que segue assinado por todos.
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