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Obras da Estação de Tratamento 
de Esgoto começam neste ano

Copasa garante que edital de licitação deve ser publicado até o próximo mês

As obras da primeira etapa 
de instalação da Estação de Tra-
tamento de Esgoto (ETE) de Bru-
madinho serão iniciadas ainda 
neste ano. Essa fase compreen-
de os trabalhos de expansão da 
rede de esgoto, com a implanta-
ção das redes coletora e de inter-
ceptação.

Na terça-feira, 12 de agosto, o 
superintendente operacional da 
Copasa para a Região Metropoli-
tana, Clébio Antônio Batista, con-
firmou ao secretário municipal 
de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável, Hernane 
Abdon, que a licitação para a pri-
meira etapa da ETE deve ser pu-
blicada até o próximo mês.

A Prefeitura vem tomando to-
das as medidas para viabilizar e 
acelerar a construção da Estação 
de Tratamento. Ao mesmo tem-
po, busca soluções que atendam 
as demandas de toda a popula-
ção do município. Sob responsa-
bilidade da Copasa, o projeto ini-
cial proposto pela empresa foi 
reprovado pela Prefeitura, que 
sugeriu um novo local para rece-
ber a Estação.

Dessa forma, com o objeti-
vo de solucionar os entraves ao 

cluída a atualização dos custos 
do projeto. 

Reprovada pela Prefeitura e 
rejeitada pela população, a locali-
zação proposta inicialmente pela 
empresa, no bairro São Conrado, 
afetaria diretamente os morado-
res de diversos bairros do muni-
cípio. Além do São Conrado, se-
riam prejudicados outros bairros 
como Progresso I, Progresso II, 
São Sebastião, Ana Maria de Sou-
za e Sede. 

O descontentamento da po-
pulação com a construção da ETE 
foi oficializado por um abaixo-as-
sinado com mais de 500 assina-
turas. O documento reflete a pre-
ocupação da comunidade com 
os desconfortos provenientes do 

Thiago França

Forte de Brumadinho ! Foto: Luiz Carlos
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projeto, a Prefeitura manteve di-
versas reuniões com os represen-
tantes na Copasa. Na última reu-
nião, no último dia 3 de julho, o 
Executivo apresentou alterna-
tivas para a instalação da Esta-
ção de Tratamento de Esgoto. 
Após estudos realizados conjun-
tamente pelas secretarias mu-
nicipais de Meio Ambiente e de 
Planejamento, foi indicada uma 
área situada fora da zona urba-
na, com distância de mais de um 
quilômetro de núcleos popula-
cionais para a construção da ETE.

A nova localização sugerida 
pela Prefeitura foi avaliada por 
uma equipe técnica da compa-
nhia, que deve confirmar a apro-
vação do local assim que for con-

Reunião realizada no dia 3 de julho 
com representantes da Copasa.

odor causado pelo processo de 
decomposição dos esgotos caso 
a Estação fosse construída no lo-
cal proposto pela empresa.

Além da mudança do local 
para uma área distante de re-
sidências, a Prefeitura garantiu 
junto à Copasa a conclusão das 
obras da rede de coleta de es-
goto dentro da cidade. A com-
panhia também manteve o 
compromisso de incluir a im-
plantação de um sistema de tra-
tamento de odores no projeto 
de construção da ETE.  

Os investimentos iniciais para 
a expansão da rede coletora e a 
implantação da Estação de Trata-
mento de Brumadinho totalizam 
R$24 milhões.
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Atos do Executivo

DECRETO Nº 175 DE 13 DE AGOSTO DE 2014.
“Dispõe sobre aposentadoria compulsória e declaração de vacância de cargo do servidor que menciona”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 65, inciso IV e art. 72 da Lei Complementar nº 039/04 
c/c as disposições do art. 99, inciso VII da Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO que a servidora Ana Ascendina da Silva Ribeiro, titular do cargo efetivo de agente de serviços I, matrícula 1121, em 11 de 
agosto de 2014 atingiu a idade limite para a aposentadoria compulsória do cargo efetivo de que é titular em virtude de nomeação por concurso 
público e posse em 08/02/1999;
CONSIDERANDO que haverá a vacância do cargo em decorrência da aposentadoria compulsória do cargo efetivo de que é titular;
DECRETA:
Art. 1º. Fica a servidora efetiva, ANA ASCENDINA DA SILVA RIBEIRO, matrícula 1121, a partir de 11 de agosto de 2014, aposentada compulsoria-
mente, do cargo de que é titular, com fundamento no art. 40, § 1, inciso II da CF, art. 69, 70 e 72, da Lei Complementar Municipal 39/2004 e IN 
03/2011 do TCE/MG.
Art. 2º. Fica declarada a vacância, a contar de 12/08/2014, da vaga ao cargo de Agente de Serviços I, ocupada pela Srª. ANA ASCENDINA DA 
SILVA RIBEIRO, matrícula 1121, de acordo com o art. 65, inciso IV, da Lei Complementar 39/04, tendo em vista a aposentadoria compulsória da 
servidora.
Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 11 de agosto de 2014.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
 Brumadinho, 13 de agosto de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Administração

PROCESSO: 193/2014
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 72/2014 
FORNECEDOR: JMD DISTRIBUIDORA LTDA 
CNPJ- 04.114.694/0001-49
ENDEREÇO: RUA PEDRO PINHEIRO DINIZ, 58 ALVORADA – IBIRITE/ MG
TEL: 35338300.  

Item Especificação Quant. Unid. Valor Unit.  Valor Total 

1 Tecido morin 400 mt R$2,15 R$860,00

TOTAL GERAL R$860,00 (oitocentos e sessenta reais)

LOCAL DE ENTREGA: RUA DR. VICTOR DE FREITAS, N°48 BAIRRO CENTRO
ENTREGA-  IMEDIATA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.
O FATURAMENTO DEVERÁ SER FEITO EM NOME DE PREFEITURA DE BRUMADINHO, CNPJ: 18.363.929/0001-40, RUA DR. VICTOR DE FREITAS, 28, 
CENTRO, CEP 35460-000, BRUMADINHO, MG.
BRUMADINHO, 13 DE AGOSTO DE 2014.

Processo
Administrativo

N.º Dispensa
Enquadramento 

Legal
Especificação

Valor total
contratado 

Empresa

PA
181

DISPENSA  67 Art. 24 – inciso II
AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA, A 
PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE FAZENDA.
R$860,00

BELCLIPS DISTRIBUIDO-
RA LTDA

ASSINATURA DIGITAL
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Secretaria Municipal de Turismo e Cultura

Ata da sétima reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo de Brumadinho - COTURB, realizado no dia quinze de julho de dois mil e qua-
torze as quatorze horas e dezenove 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). Informes; c). Roteiros Turísticos em desenvolvimento; c). 
Apresentação da proposta de trabalho, “Diagnóstico dos empreendimentos turísticos e pesquisa sobre o comportamento do turista" no muni-
cípio de Brumadinho; d). Palavra Franca. Dando início a reunião, Rodolfo cumprimenta os amigos conselheiros e faz registro dos mesmos, aos 
quais estavam presentes: o Sr. Marcos Luiz de Aguiar representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o Sr. Mauro Ambrósio da Silva 
Junior representante da EMATER, a Sr.ª. Marcélia de Deus representante da Secretaria Municipal de Educação, a Sr.ª. Érica Natália de Souza repre-
sentante da Agência de Desenvolvimento Circuito Veredas do Paraopeba, a Sr.ª. Andrea Drummond Sales e o Sr. Gustavo Morais Dias ambos re-
presentando as Associações Ambientalistas, a Sr.ª Rosemilda Fontes de Paula representando a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Eventos,  
as Consultoras do SEBRAE Carmen de Almeida Naves e Nayara Morais Bernardes, e os convidados do conselho Pedro Henrique, Simônia Luzia 
Maia, e Maria Gorette de Souza Trigueira. Logo em seguida, Rodolfo faz a leitura da ata de reunião anterior, que dispõe sobre a apresentação do 
Plano de Contingência de Brumadinho. Após a leitura, Rodolfo apresenta a Sr.ª. Rosemilda Fontes de Paula aos conselheiros, como a nova re-
presentante titular indicada pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Eventos substituindo o Sr. Bruno Heison Pereira Campos. Em seguida, 
Rodolfo comunica aos conselheiros, que as informações para a construção do material gráfico estão em desenvolvimento com o departamento 
de comunicação e que em breve este material estará disponível. Salienta também, que as placas de sinalização turística estão em processo de 
licitação na Secretaria de Obras, e que o próximo passo será promover o edital. Completando Gustavo salienta que durante todo o processo de 
licitação, caso não ocorra nada de errado, esse processo pode ser liberado em até 60 dias afirma. Aproveitando a ocasião, Andrea representante 
das Associações Ambientalistas, pergunta ao Sr. Rodolfo a respeito do Festival Arte & Gastrô, se realmente o evento vai acontecer ou não. Em 
resposta, Rodolfo informa que está aguardando resposta da Secretaria de Governo, e assim que tiver um posicionamento irá informa-los. Mauro 
representante da EMATER, apresenta uma proposta de trabalho referente a mudança da atual feira da avenida principal (Bananal) para a proprie-
dade da agricultura, localizada em frente a Quadra Municipal de Esportes. Além de ser um local amplo, de fácil acesso e com estacionamento, 
sua localização é privilegiada por estar próximo ao complexo de eventos e poliesportivo de Brumadinho, e a caminho de quem visita ao INHO-
TIM. Além disso, com esse novo espaço, queremos construir um “empório” não somente para comercialização de produtos de nosso município, 
como também um espaço para apresentação de atrações culturais. Este projeto irá incluir todas as secretarias e diversas associações. Dadas as 
informações, Rodolfo passa a palavra para Sr.ª. Carmen de Almeida Naves Consultora do Sebrae para apresentação da proposta de trabalho afim 
de ser desenvolvida com a Prefeitura de Brumadinho. Tomando a palavra, a Sr.ª Carmen cumprimenta a todos presentes, e salienta que a alguns 
anos o Sebrae vem atuando em diversas ações em parceria com o município, em especial no fomento dos equipamentos e serviços do segui-
mento de Turismo que teve seu início em meados de 2006. Esclarece que neste momento o Sebrae está trazendo uma proposta de trabalho 
de pesquisa de perfil sobre os comportamentos dos turistas que visitam município de Brumadinho. Salientou ainda que nesses últimos anos o 
INHOTIM tem sido grande indutor do fluxo de turistas, mas que o município também possui outros atrativos, entre eles naturais, culturais, histó-
ricos, religiosos, de aventura, além de uma gama de serviços e equipamentos de turismo de qualidade. Por esta razão, o Sebrae apresenta esta 
proposta, afim de possibilitar conhecer qual o tipo de turista tem procurado cada região do município, identificando suas preferências. Dada 
uma breve explicação da proposta de trabalho, a Sr.ª Carmen passa a palavra para a Senhorita Nayara Morais Bernardes que descreve as etapas 
e técnicas desta pesquisa. Com a palavra, Nayara saúda a todos os conselheiros parabenizando-os pela existência de um conselho de turismo 
em Brumadinho, pois se tratando de “turismo”, poucos são os municípios que tem uma estância de governança comprometida com as políticas 
públicas de desenvolvimento do turismo na região, afirma. Dando continuidade, Nayara salienta que o objetivo deste trabalho não é apenas 
conhecer a percepção e impressões dos turistas sobre o município e os atrativos mas também, identificar os pontos fortes e fracos da cadeia pro-
dutiva local. Sobre a metodologia deste trabalho, será realizado um levantamento qualitativo e quantitativo de percepções dos principais agen-
tes do Sebrae, através de aplicação de questionário, entrevistas estruturadas com os agentes identificados para conhecimento das atividades e 
suas relações; e entrevistas pessoais em profundidade com os principais agentes no intuito de conhecer suas percepções sobre as relações da 
cadeia produtiva local e principalmente com os turistas. Completando a fala da Senhorita Nayara, a Sr.ª Carmen salienta que este trabalho será 
de grande importância quando tivermos as informações demográficas, socioeconômicas e a principal motivação do turista no município, onde 
serão apresentadas as informações georeferenciadas que evidenciarão os fluxos de turistas para cada território (região) e que isso possibilitará 
reconhecer o tipo de turista que tem visitado determinada região do município e o que tem de equipamento e serviço a oferecer em tal região. 
O resultado deste estudo vai proporcionar um mapeamento do fluxo de turistas em todas regiões, proporcionando direcionar planos e ações 
específicas para cada uma destas. Questionada sobre “valores”, a Sr.ª Carmen informa que o valor total deste projeto é de R$43.100,00, sendo 
80% deste valor a cargo do Sebrae restando somente 20%, equivalente a R$15.000,00. Ouvida a proposta de trabalho apresentada pelo Sebrae, 
Rodolfo coloca para aprovação do Conselho Municipal de Turismo, onde foi aceita e aprovada pelos conselheiros presentes. Dada por encerrada 
a votação, Rodolfo salienta que o próximo passo será constituir um documento formal em nome do Conselho Municipal de Turismo – COTURB 
e da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura solicitando a viabilização de recurso para o direcionamento desta ação dentro do município. Não 
havendo mais nenhuma dúvida ou pergunta, 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. 


		2014-08-13T18:11:54-0300
	MARIO FABIANO DA SILVA MOREIRA:04594184677




