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Moradores participam das 
Pré-Conferências de saúde

Durante os encontros são recebidas críticas e sugestões e 
realizada avaliação geral dos atendimentos 

Desde o último dia 
18 de maio, a Secreta-
ria Municipal de Saúde 
está realizando as Pré-
-Conferências de saú-
de em diversas regi-
ões do município. Ao 
todo, serão mais de 30 
encontros em comu-
nidades rurais e bair-
ros de Brumadinho. 

Luiz Carlos
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Foto: Thiago França Duarte
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Brumadinho, terça-feira, 26 de maio  de 2015  Ano 3 Edição 436

Com o tema, “Saú-
de pública de quali-
dade para cuidar bem 
das pessoas: Direi-
to do povo brasileiro”, 
servidores e morado-
res fazem uma avalia-
ção dos atendimentos 
e elaboram propostas 
que, posteriormente, 
serão apresentadas e 

debatidas na Confe-
rência Municipal, que 
acontecerá nos dias 
3 e 4 de julho deste 
ano. Após essa Con-
ferência, serão esco-
lhidos também dele-
gados estaduais, que 
representarão o muni-
cípio de Brumadinho 
durante a Conferência 
Estadual de Saúde. 

As Pré-Conferências 

irão acontecer até o 
dia 3 de junho, com o 
encerramento na co-
munidade do Tejuco. 
Vale lembrar que elas 
acontecem sempre 
às 18h30, em locais já 
pré-definidos.

 Confira no site 
w w w. b r u m a d i n h o.
mg.gov.br a data da 
Pré- Conferência em 
sua comunidade.

Pré-Conferência realizada na Comunidade de 
Marques no dia 19 de maio Também no dia 19 de maio,  o Distrito de Con-

ceição do Itaguá recebeu a Pré-Conferência
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Conselhos Municipais

Conselho Tutelar de Brumadinho
Comissão Eleitoral 
Eleição Unificada do Conselho Tutelar de Brumadinho
Recursos Deferidos e Indeferidos
DEFERIDO
A Comissão Eleitoral da Eleição Unificada do Conselho Tutelar de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais, declara DEFERIDO o RECURSO 
da candidata:
NAIANE LOPES LACERDA, inscrição de número 20.
INDEFERIDOS
A Comissão Eleitoral da Eleição Unificada do Conselho Tutelar de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais, declara INDEFERIDO o RECUR-
SO da candidata:
MARIA REGINA DE SOUZA SILVA, inscrição número 03, pelo NÃO cumprimento do item 2.2.1, I e IV, do edital n° 001/2015.
ESTHER APARECIDA LIMA DOS REIS, inscrição número 19, pelo NÃO cumprimento do item 2.2.1, VIII, do edital n° 001/2015.
Brumadinho 26 de maio de 2015.
Múcio Ananias Lara
Presidente da Comissão

Conselho Municipal de Turismo de Brumadinho - COTURB
Ata da quarta reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo de Brumadinho - COTURB, realizada no dia oito de abril de dois mil e quinze 
às quatorze horas e sete minutos na sede da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, localizada na rua Governador Valadares, número 75 
(setenta e cinco), centro – Brumadinho com a seguinte ordem do dia: a) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; b) Reformulação da 
Lei 1235/2001 – (Entidades da Sociedade Civil Organizada); c) Informes Gerais; d) Palavra Franca. Dando início a reunião, a Sr.ª Karla Linhares, 
Presidente do Conselho, cumprimenta a todos os conselheiros e faz registros dos mesmos, aos quais estavam presentes: a Sr.ª Edna Geralda da 
Silva representante das Associações de Artesanato, a Sr.ª Sofia Lorena Vargas representante das Associações Ligadas ao Turismo, a Sr.ª Andrea 
Drummond de Sales e o Sr. Gustavo Morais Dias ambos representando as Associações Ambientalistas, a Sr.ª Marcélia Gomes de Deus represen-
tante da Secretaria Municipal de Educação, a Sr.ª Rosemilda Fontes de Paula representante da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Eventos, 
o Sr. Hideraldo Rogério Santana representante da Câmara Municipal, a Sr.ª Antônia de Sena Souza representante das Associações Comunitárias 
e o convidado do conselho Pedro Henrique. Após os registros, foi feito a leitura da ata de reunião anterior que dispõe da aprovação da nova 
representatividade do Poder Público que irão compor o Conselho Municipal de Turismo. Após aprovada pelos conselheiros, Karla ressalta que 
conforme deliberamos cinco entidades do poder público, devemos deliberar também cinco entidades da sociedade civil para que o conselho se 
torne paritário, fazendo jus o caráter deliberativo onde assegure a participação popular e igualitária nas ações e políticas de interesses comuns. 
Sendo assim, Karla ressalta que a atual composição da sociedade civil é composta por sete associações, mas que nem todas tem tido efetiva 
participação e conforme deliberamos que teríamos apenas dez entidades ao todo, teremos que suprimir duas delas. Como sugestão, Karla su-
gere que a sociedade civil passasse a ter a seguinte composição: Associação Ambientalista, Associação de Artesanato, Associação Comunitária, 
Associação Comerciais e Associação Ligada ao Turismo.  Em seguida, Karla deixa livre para sugestões dos conselheiros. Neste momento, a Sr.ª 
Andrea representante das Associações Ambientalistas questiona a ausência do Circuito Veredas nas últimas reuniões. Em resposta, A Sr.ª Karla 
salienta que é enviado a convocação de reunião para todos os conselheiros e em seguida é feito contato via telefone para confirmar a presença. 
Mas que no caso do representante do circuito não temos tido sucesso nas ligações e nem respostas via e-mail. Não havendo mais dúvida, Karla 
coloca para votação as representatividades que irão compor a Sociedade Civil onde as mesmas foram aprovadas por unanimidade. Após a apro-
vação, Karla apresenta as dez entidades que irão fazer parte da nova composição do conselho: 
PODER PÚBLICO
•S. M Turismo e Cultura
•S. M Meio Ambiente
•S.M Esporte, Lazer e Eventos
•S. M Educação
•S. M Obras e Serviços Públicos
SOCIEDADE CIVIL
•Associação de Artesanato
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•Associação Comerciais
•Associação Ambientalistas
•Associação Comunitárias
•Associação Ligadas ao Turismo 
Dada por encerrada a deliberação da nova composição do conselho, Karla aproveita o momento para informar que na próxima reunião dis-
cutiremos como será a viabilização de custos para o Guia. O Guia turístico já foi direcionado aos Postos de Informações Turísticas e que nes-
te momento está sendo entregue aos empreendimentos turísticos do município como receptivos, hotéis, pousadas e restaurantes. Informa 
também que a Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Eventos e da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura estará 
promovendo a 3ª Etapa da Copa Brasil de Corrida de Montanha que acontecerá nos dias 16 e 17 de maio em Casa Branca com circuitos de 8, 
12 e 21km. Ressalta ainda que, este evento é importante para o fortalecimento desta atividade turística no município, pois irá mobilizar de 500 
a 800 pessoas que estarão visitando Brumadinho. Dados os informes, Karla faz as considerações finais, ressaltando que este ano está sendo de 
grandes conquistas para o desenvolvimento do turismo em nosso município, fazendo que Brumadinho se torne cada vez mais um destino ideal 
e competitivo. Não tendo mais nada a declarar, eu Karla Talita Silva Linhares lavrei a ata que segue assinada por todos.

Secretaria Municipal de Administração

Prefeitura de Brumadinho/MG- Convoca: Os licitantes do Pregão Presencial 003/2015, Aquisição de Uniforme Escolar para a Secretaria Municipal 
de Educação. Abertura do Envelope de Habilitação da empresa: RV Comercio de Papeis LTDA no dia 29/05/2015 as 14:00 Antônio Brandão-
-Prefeito.

Prefeitura de Brumadinho: Comunicamos o Adiamento, sine die, do Pregão Pres.022/15-, Aquisição de Eletro/Eletrônicos, p/ Secretaria de Edu-
cação, cuja abertura da sessão pública estava prevista p/ o dia 03/06/2015, p/alterações no edital. Ver site: www.brumadinho.mg.gov.br e/ou 
brumadinho.registrocom.net - Antônio Brandão-Prefeito.

Prefeitura de Brumadinho/MG- Convoca: Os licitantes do Pregão Presencial 029/2015, Aquisição de cestas básicas para a Secretaria Municipal 
de Ação Social. Abertura do Envelope de Habilitação da empresa: ELO Distribuidora EIRELI-ME no dia 29/05/2015 as 10:00 Antônio Brandão-
-Prefeito.

Prefeitura de Brumadinho: Comunicamos o Adiamento, sine die, do Pregão Pres.36/15-SRP 01/15 – Registro de preços p/ aquisição de veículos 
automotores e ambulâncias, cuja abertura da sessão pública estava prevista p/ o dia 29/05/2015, p/alterações no edital. Ver site: www.brumadi-
nho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net - Antônio Brandão-Prefeito.

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Mun. de Saúde de Brumadinho – Concorrência  nº 002/2014 - Diante das razões de fato e de direito expostas pela Comissão Especial de 
Licitação e com base no parecer exarado pela Procuradoria Geral do Municipio, em suas manifestações, os quais acolho, CONHEÇO dos Recursos 
interpostos pelas empresas Geplan Planejamento, Projetos e Gerenciamento de Obras, Viabile Planejamento e Projetos Ltda, Gabinete Projetos 
de Engenharia e Arquitetura Ltda, Mep Arquitetura e Planejamento Ltda, T.M Torres Miari Projetos e Participações Ltda pois tempestivos, para 
DEFERIR os pedidos dos documentos contestadores. Determino, assim, considerar habilitadas as referidas empresas, além daquelas já habili-
tadas pela Comissão Especial de Licitação – Ônoma Engenharia Ltda e C&P Arquitetura Ltda. Também CONHEÇO do Recurso interposto pela 
empresa Grupo Arquitetos e Urbanistas Ltda para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO por falta de indícios que sirvam de fulcro para sua aceitação, 
mantendo-se a inabilitação. Intime-se e publique-se. Brumadinho, 22 de maio de 2015 – José Paulo S. Ataide – Secretário Mun. de Saúde.

Prefeitura Mun. Brumadinho - Ratifico, conf. art. 25, caput e inc. I, Lei 8.666/93 a Inex. Licitação, por exclusividade, p/ forn. vale social de transpor-
te, até 31.12.15,  através da emp. Consorcio Ótimo Bilhetagem Eletronica. Vr. est. R$86.972,00. Brumadinho,26.05.15 – Antônio Brandão – Pref. 
Municipal

Atos do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG: Extrato do Contrato nº 17/2015. Contratante: Câmara Municipal de Brumadinho. Contratado: AL 
Comércio de Materiais de Escritório Ltda-ME. Objeto: aquisição de refrigerador do tipo frigobar para a Câmara Municipal de Brumadinho. Valor 
global: R$  10.790,00 (dez mil setecentos e noventa reais). Período: 11/05/2015 até entrega do objeto do contrato.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG: Extrato do Contrato nº 18/2015. Contratante: Câmara Municipal de Brumadinho. Contratado: Cris-
tina Maciel Buffet Ltda-ME. Objeto: contratação de empresa para a prestação de serviços de buffet, do tipo coquetel. Valor: R$ 12.350,00 (doze 
mil trezentos e cinquenta reais) por evento. Período: 12/05/2015 a 11/05/2016.
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