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Carnaval 2015 resgata
história de Brumadinho

Comissão organizadora promete superar o sucesso 
alcançado no ano passado

Com o tema “Resga-
tando nossa história”, 
o Carnaval da Família 
2015, de 13 a 17 de fe-
vereiro, promete supe-
rar o sucesso alcançado 
no ano passado. A co-
missão responsável pe-
la organização da festa 
trabalha para oferecer à 
população um Carnaval 
com muita alegria, con-
forto e segurança aos fo-
liões. No interior, o Car-
naval será realizado em 
Casa Branca e Suzana.

O tema deste ano tem 
por objetivo promover o 
resgate da rica história 
de Brumadinho, envol-
vendo áreas como cul-
tura, arte, bem como as-
pectos pitorescos. Por 
se tratar de um enredo 
amplo, os organizado-
res sustentam que o te-
ma deve ser explorado 
de forma bastante criati-
va pelos blocos.

Com o Carnaval da Fa-
mília, a Prefeitura con-

Casa da Cultura Carmita Passos| Foto: Thiago França Duarte
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solida a festa como a 
grande manifestação 
popular de Brumadinho. 
Desde 2013, a Prefeitura 
vem trabalhando o res-
gate das tradições cul-

turais e melhorias nos 
eventos do município. 
Dentre eles, o Carnaval.

No ano passado, a 
grande novidade foi a 
transferência do Car-

naval para a Praça de 
Eventos Antônio do Car-
mo Neto para garantir 
mais segurança e tran-
quilidade aos morado-
res e foliões. 
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ERRATA

No Diário Oficial do Município n° 338, do dia 22 de dezembro de 2014, na página 8, no ANEXO I - LISTA DE CONVOCADOS E NOMEADOS, onde 
se lê "AGENTE CONDUTOR I - OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA", "AGENTE CONDUTOR I - OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA" e "AGEN-
TE CONDUTOR I - OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA",  lê-se "AGENTE CONDUTOR IV - OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA", "AGENTE 
CONDUTOR IV - OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA" e "AGENTE CONDUTOR IV - OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA".

Atos do Executivo | Convênios

2º Termo Aditivo ao Convênio 022/2014
Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO, sediado à Rua Dr. Victor de Freitas, 28, Centro, CNPJ: 18.363.929/0001-
40, neste ato representado por seu Prefeito, Senhor ANTÔNIO BRANDÃO, e o LAR DOS IDOSOS PADRE VICENTE ASSUNÇÃO, com sede à Rua João 
Fernandes do Carmo, nº 105, Centro, Brumadinho MG CNPJ N° 05.854.647/0001-02, representado por sua Presidente Sra. Geralda Conceição 
Custódia da Silva ajustam o seguinte:
1.O objeto do presente termo aditivo é a prorrogação de prazo do convênio 022/2014 para 31/12/2015.
2.O segundo objetivo é aditar ao convênio o valor de R$66.000,00 (sessenta e seis mil reais), dotação orçamentária 02.010.007.08.241.0022.2.260-
3350430000.
3.Ficam inalteradas as demais cláusulas e condições do termo de convênio 022/2014.
E por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.
Brumadinho, 30 de janeiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
Rogério Luzia Fernandes Maciel
Secretário Municipal de Ação Social
Geralda Conceição Custódia da Silva Domingues
Presidente do Lar dos Idosos

Secretaria Municipal de Administração

Portaria Nº 09/ 2015
De 30 de janeiro de 2015
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadinho, 
no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº44/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o(a) nomeado(a) não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do(a) Srª MARIANNE TEIXEIRA MADEIRA, para ocupar o cargo de “Assistente Técnico em 
Saúde II, função “Técnico em Enfermagem”, conforme desistência formal do(a) mesmo(a), protocolado no Departamento de Pessoal e Recursos 
Humanos da Prefeitura Municipal de Brumadinho.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 30 de Janeiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Portaria Nº 10/ 2015
De 30 de janeiro de 2015
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com resultado do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, Edital do Concurso Público nº001/2013, para provimento de cargos na administração pública municipal, 

ASSINATURA DIGITAL
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Assinatura Digital: 
Marcos Natalício Amorim – Matrícula 7448
Talles Vinícius de Oliveira Costa – Matrícula 7777
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Rua Dr. Victor de Freitas, 28, Centro - CEP 32017-900. 
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devidamente homologado através do termo de homologação datado em 03/07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Brumadinho, 
no diário Oficial do estado de Minas Gerais em 03/07/2014 e no Jornal Hoje em Dia  no dia  05/07/2014. 
considerando as disposições do art. 1º da Portaria nº44/2014, que “Nomeia e Convoca” os candidatos ali contidos,
considerando que o(a) nomeado(a) não tomou posse no prazo estabelecido,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada a “Nomeação e Convocação” do(a) Srº JOSÉ CARLOS TONHAÇOLO, para ocupar o cargo de “Especialista em Saúde I, função 
“Fisioterapeuta”, conforme desistência formal do(a) mesmo(a), protocolado no Departamento de Pessoal e Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Brumadinho.
Art. 2º - Registre-se publique-se, cumpra-se.
Brumadinho, 30 de Janeiro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho

Prefeitura de Brumadinho/MG- Convoca: Os licitantes do Pregão Presencial 117/14, Aquisição de material escolar. P/ a Abertura dos Envelopes 
de Habilitação no dia 02/02/2015 as 10:00 Antônio Brandão-Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público o 1º termo Aditivo ao contrato nº089/2014, firmado com a empresa Premoldados Belo Bloco 
Ltda - EPP, para acréscimo de 15,69%  ao quantitativo do valor contratado. Vlr. R$ 78.370,00. Publicação extemporânea em função da tramitação 
interna e externa do processo. Antônio Brandão/Prefeito

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público o 1º termo Aditivo ao contrato nº 087/2014, firmado com a empresa Premoldados Belo Bloco 
Ltda - EPP, para acréscimo de 17,83%  ao quantitativo do valor contratado. Vlr. R$99.160,00. Publicação extemporânea em função da tramitação 
interna e externa do processo Antônio Brandão/Prefeito

Ratificação da Despesa
Considerando a justificativa do Secretário de Obras e Serviços Públicos, fls. 02, o Parecer exarado pela Procuradoria nº. 010/2015, fls. 94/100, 
a manifestação da Controladoria Municipal fls. 108/109, com fundamento na Lei federal n. 8.666/93, art. 24, inc. IV, reconheço a existência de 
situação para a dispensa de licitação e ratifico a dispensa  de licitação processo Adm.005/2015, dispensa de licitação nº.002/1015, destinada à 
contratação da Empresa Infrater Engenharia Ltda, para a prestação de serviço de locação de 04 (quatro) caminhões prensa, para a realização de 
coleta de lixo domiciliar no Município, por um período de 180 dias, valor mensal da locação R$86.700,00 (oitenta e seis mil e setecentos reais). 
Antônio Brandão Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CODEMA DO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2014 - Ata de Reunião ordinária do Conselho Municipal de Defesa do 
Meio Ambiente - CODEMA, realizada no dia cinco de dezembro de dois mil e quatorze, no Auditório da Secretaria de Educação à Rua: Presidente 
Kennedy, nº: 20 Bairro: São Sebastião Brumadinho - MG. Abertura e verificação de quorum: Com o quórum suficiente, foi instalada a reunião 
ordinária do CODEMA, às 09:00min, presidida pelo Vice-Presidente Carlos Diniz Murta Filho. Conselheiros Presentes: Fernanda Narciso Maxi-
miano Barcellos - Suplente (Indústrias Extrativas Minerais); Márcio Roberto dos Santos - Suplente (Associação dos Condomínios Horizontais de 
Brumadinho); Antônio Sérgio dos Santos Vieira - Titular (Empresas Construtoras de Terraplanagem e Loteamentos); Antônio Aluisio de Oliveira 
Figueiredo – Titular (Sindicato dos Produtores Rurais de Brumadinho); Jane Alves Fernandes - Titular (Secretaria de Educação); Sirlei de Brito 
Ribeiro - Titular (124° Sub - Seção OAB); Sophia Machado Lamounier - Titular (Secretaria de Planejamento e Coordenação); Marta Gomes de 
Deus Boaventura - Titular (Secretaria de Turismo e Cultura); Sérgio Viana Bruno Júnior - Titular (Instituto Inhotim). Renato Nogueira Mota - Su-
plente (Secretaria Municipal de Saúde). Foram Registradas as justificativas de faltas dos seguintes Conselheiros: José Antônio de Morais - Titular 
(Secretaria de Saúde); Hernane Abdon de Freitas - Titular (Secretaria de meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável); Marcos Luiz de Aguiar 
- Suplente (Secretaria de Meio Ambiente e desenvolvimento Sustentável); Solange Aparecida de Jesus Amorim - Titular (Secretaria de Obras 
e Serviços Urbanos); Luiz Roberto Bendia - Titular (APA SUL) (Unidade Conservação Sob Administração Pública); Maria Lucia Videira Guedes -
Suplente (Sociedades Civis de Defesa do Meio Ambiente); Douglas Vinicius Campos - Titular(Sociedades Civis de Defesa do Meio Ambiente); 
Marlene Aparecida dos Santos - Suplente (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos); Hélio Furquim - Suplente (Unidade Conservação Sob Admi-
nistração Pública). Faltas sem justificativa: Flávio D’Alva Simão - Titular (Associação dos Condomínios Horizontais de Brumadinho); Enilton de 
Oliveira - Suplente (Sindicato dos Produtores Rurais de Brumadinho); Lucas Machado de Sales - Titular (Câmara Municipal de Brumadinho); 
Mauro Ambrósio da Silva Junior - Titular (Secretaria Municipal de Agricultura); Aguinaldo Martins de Fátima - Titular (Ascavap); Sulamita Moreira 
Fernandes - Suplente (Instituto Inhotim); Renata Mariliam Parreiras e Soares - Suplente (Câmara Municipal de Brumadinho); Adriana Regina 
Braga Silva - Suplente (Secretaria Municipal de Turismo e Cultura); Sônia Rosana Mendes Modesto – Suplente (Secretaria de Educação); Eurico 
Carneiro Vianna - Suplente (Secretaria de Agricultura); Fabrícia Ferreira e Sá - Suplente (Empresas Construtoras de Terraplanagens e Loteadoras); 
Maria Isabel Apolinário - Suplente (Associação dos Catadores do Vale do Paraopeba); Cláudio Augusto Teixeira - Suplente (124ª Sub - Seção OAB-
-MG). Presentes ainda os visitantes e convidados: Valdinéia Morais, Marina Duque Silveira, Sarah Helena Campos Silva, Lucas Romário Lara, 
Alessandra Coelho Ferreira, Paloma Júnia de Paula, Simone Pires, Ana Cláudia Rodrigues, Luana Jenifer Rezende, Emanuel Brandão, Lenice Ne-
ves, Humberto Cecílio de Sales (Servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente), Bárbara Jardim (visitante), Neiva Lúcia Ribeiro (visitante), 
Adilson Agostinho Sales Silva (visitante), Samuel Batista Abrão (visitante), Jacqueline Vieira (visitante), Marcos Antônio do Carmo (visitante). 
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RESUMO DAS DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES POR ITEM DE PAUTA: I: Abertura da reunião e verificação de quorum. O Vice- Presidente Carlos Diniz 
Murta Filho iniciou a reunião, tendo em vista o quórum suficiente, procedeu com as justificativas de faltas acima citadas. Informou sobre a pu-
blicação do novo Regimento Interno, que será enviado na integra a todos os conselheiros e alertou que a partir da próxima reunião será adota-
do o sistema de votação em bloco. Informou que a reunião não estava sendo gravada e que, caso algum conselheiro quisesse que a fala fosse 
registrada na integra na ata, que poderia passar por escrito. Item II. Aprovação da ata da reunião anterior: Dispensando a leitura devido ao envio 
prévio, colocou em votação a Ata da reunião Ordinária do dia 05 de setembro de 2014, ficando aprovada por unanimidade, sem observações ou 
emendas. Em seguida informou que no dia vinte e seis de novembro foi publicado o novo Regimento Interno e que os trabalhos serão realizados 
conforme o novo Regimento. Item III. Processos de intervenção em área de APP.  Referendamento: Autorização para intervenção em Área de 
Preservação Permanente para poço artesiano em Casa Branca. Lenice Neves (SEMA) esclareceu que foi solicitado a SUPRAM autorização para a 
perfuração do poço artesiano, que requisitou autorização do CODEMA para intervir em Área de Preservação Permanente (APP), que foi feita Ad 
Referendum, conforme documento enviado. A SUPRAM emitiu a autorização e o poço já foi perfurado. Em seguida foi colocado em votação o 
referendamento sendo aprovado por unanimidade. Item IV. Projeto Brumadinho Natureza e Arte. Cessão de área verde para implantação de 
Projeto Artístico Natureza e Arte. Dando sequência à decisão da reunião anterior, foi apresentado ao idealizador Marcos Antônio do Carmo uma 
nova área para implantação do projeto. É também uma área verde, em recuperação e está localizada no bairro São Bento. Sirlei de Brito Ribeiro 
- Titular (124° Sub - Seção OAB) disse que havia um parecer da SEMA onde falava que o projeto não seria viável e perguntou se houve uma nova 
adequadação do projeto? Representantes da SEMA esclareceram que o conceito do projeto foi mantido. Lembraram que a área onde seria ins-
talado o projeto perto do Cemitério Parque das Rosas, não seria viável, mas que a nova área indicada já esta sendo recuperada com outras es-
pécies, diversificando as espécies da área e que a SEMA entende que o projeto dessa forma é viável, recomendando ainda o acompanhamento 
técnico de profissional como biólogo, engenheiro agrônomo ou florestal. Foi colocado em votação sendo aprovado por unanimidade o uso da 
área verde do bairro São Bento, com ressalva de que a SEMA se encarregue da análise dos aspectos técnicos referente ao projeto. Item V. Proces-
sos de Licenciamento Ambiental Simplificada. V.I. Licença Ambiental Simplificada Corretiva – LASC para o empreendimento “Loteamento Rela”, 
localizado no bairro Rela, Brumadinho – MG, classe 1.  Marina Duque Silveira (SEMA) apresentou o parecer técnico e informou que o Rela encon-
tra-se próximo ao Rio Paraopeba e que trinta e um por cento é APP. Informou que existe um projeto antigo do PTRF feito pela SOCIENGE e que 
foi apresentado em decorrência de infração ambiental, mas não está sendo executado. Disse que a SEMA, a Secretaria de Planejamento e o Ju-
rídico são favoráveis à intervenção dessa área. Foi colocado em votação e aprovado por unanimidade com a recomendação de que a SEMA 
apure o processo de infração da SOCIENGE, para execução de projeto de reconstituição da Flora em APP do Rio Paraopeba. Item V.2- Licença 
Ambiental Simplificada – LAS para o empreendimento “Loteamento de Adilson Agostinho Sales Silva”, localizado na Fazenda Santa Cruz, Distrito 
de Conceição de Itaguá, Brumadinho – MG, classe 1. Foi apresentado o parecer técnico da SEMA e em seguida colocado em votação e sem ne-
nhuma manifestação foi aprovado por unanimidade, com condicionantes dos pareceres técnico e jurídico. Item V.3- Licença Ambiental Simpli-
ficada – ¬ LAS para o empreendimento “Loteamento Silva Prado”, Brumadinho – MG, classe 1.  Ana Cláudia Rodrigues (SEMA) apresentou parecer 
técnico e informou que em dois mil e quatorze foi iniciada a regularização e que esse empreendimento somente poderá ser implantado quando 
tiver anuência da Agencia metropolitana, a respectiva aprovação por Decreto e o Registro cartorial. Informou ainda que o débito que a empresa 
possui já está sendo regularizado junto a Prefeitura. Foi colocado em votação sem nenhuma manifestação ficando aprovado por unanimidade, 
com as condicionantes dos pareceres técnico e jurídico. ItemV.4- Licença de Operação¬ ¬– LO para o empreendimento “Vivo S/A Estação Rádio 
Base (ERB) - BIH”, localizado na Estação Carlos Newlands, s/n, Brumadinho – MG. Marina Duque Silveira (SEMA) apresentou parecer técnico, em 
seguida informou que foi solicitado pela SEMA relatório de cumprimento de condicionantes do projeto ao empreendedor, e que devido não ter 
apresentado foi gerada uma multa ao empreendimento. Disse que a SEMA e o jurídico são favoráveis à liberação da LO seguida das condicio-
nantes passada pela SEMA e com apresentação da CND municipal atualizada. Sem nenhuma observação a Licença de Operação foi colocada em 
votação sendo aprovada por unanimidade, com condicionantes do parecer. ItemVI. Processo Seletivo para edital Associação Comunitária. Leni-
ce Neves (SEMA) informou que na ultima reunião do CODEMA realizada no dia cinco de setembro de dois mil e quatorze, ficou decidido e fixado 
no Novo Regimento Interno que a indicação da nova Associação Comunitária fosse feito através de edital e com isso foi feita uma proposta de 
edital para novas Associações comporem o quadro do CODEMA. Foi repassado o cronograma com datas das inscrições, habilitações de recursos, 
etc. Explicou que quando foi feito o edital, em dois mil e treze, foi pedido como requisito para habilitação o relatório de atividades do mesmo 
ano e como já estamos no final de dois mil e quatorze, pedimos também relatório de dois mil e quatorze essa foi a única alteração ocorrida no 
edital. Foi aprovada a proposta por unanimidade e foi indicada a Comissão de Legislação para acompanhamento, julgamento de habilitações e 
etc. ItemVII. Assuntos Gerais: Área do Monumento Mãe D’água. O Vice – Presidente, por ser interessado na matéria, se ausentou da mesa, pas-
sando a condução dos trabalhos para o segundo Secretário Senhor Sérgio Viana. Na qualidade de representante da Ferrous, o Senhor Carlos 
Diniz apresentou um requerimento de manifestação do órgão responsável pela administração do Monumento Natural Mãe D’Água, relativo à 
propriedade da empresa, se estariam situadas dentro da U.C (Unidade de Conservação) o objetivo é que essa manifestação vá compor um pro-
cesso de compensação florestal, que se encontra em andamento no IEF nº: 90/2014, que recomenda que a compensação florestal seja feita por 
meio da destinação de áreas situadas dentro de U.C ao poder Público. Dessa forma, a proposta será que as áreas de propriedades da Ferrous 
sejam transferidas ao município de Brumadinho, contribuindo para a regularização fundiária do Monumento Natural Mãe D’Água, a título de 
compensação ambiental.  Diante da confirmação da SEMA de que a área da Ferrous está situada no interior da Unidade de Conservação, o CO-
DEMA aprovou a manifestação por unanimidade. Orçamento da SEMA. A conselheira Sirlei de Brito (OAB) questionou as alterações realizadas no 
orçamento da SEMA em relação aos valores apresentados na reunião anterior, e os que constam no projeto da LOA 2015. A Srª Lenice Neves 
esclareceu que aquela proposta era a intenção original, que o CODEMA figura-se apenas consultivo nesse assunto e que, tendo em vista a pre-
visão de escassa arrecadação para dois mil e quinze, todo o orçamento da SEMA teve que ser reajustado, limitado a cinco milhões de reais. Es-
pecificamente quanto ao Projeto Doce Selvagem e Lagoa Viva, a SEMA em momento algum pretende sacrificar os projetos, mas terá que viabi-
lizá-los de outras formas, com parcerias, que inclusive já vem sendo discutidas com empresas como Arcelar Mittal. Resgate de Abelhas em 
Condicionantes de Licenciamento: A conselheira Sirlei de Brito (OAB) questionou como é feito o resgate e quais são os critérios de condicionan-
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te de resgate de abelhas nos licenciamentos, pois recebeu denúncia de um caso onde há abelhas e a implantação do loteamento está em anda-
mento. Lenice Neves (SEMA) informou que a condicionante é acrescentada quando o resgate de abelhas não está originalmente previsto no 
PCA, que os trabalhos são de responsabilidade do empreendedor e que no caso específico do Loteamento Serra Verde o empreendedor já foi 
notificado para tomar as providências. Envio de Aviso de Licenciamento: A conselheira Sirlei de Brito (OAB) reiterou o pedido para que as publi-
cações dos processos de licenciamento formalizados na SEMA fossem encaminhados aos conselheiros, conforme já havia sido estabelecido em 
reunião anterior.  Encerramento: Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às 10h 30min, pelo Vice-Presidente Carlos Diniz Murta 
Filho. O Secretário Sérgio Viana (representante do Inhotim) redigiu a presente ata que será assinada pelo Presidente, caso aprovada na próxima 
reunião Ordinária. Brumadinho, 05 de dezembro de 2014.
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