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O PrOnAtEc/cOLtEc abre inscrições para cursos 
técnicos e de formação inicial e continuada

Cursos para jovens e 
adultos de Brumadinho

O programa é uma parceria 
com a Prefeitura de Brumadi-
nho e tem como objetivo ofe-
recer aos alunos, cursos de 
formação profissional. Além 
disso, as pessoas recebem es-
pecial atenção quando não 
estão habituadas com o am-
biente escolar e com as me-
todologias de aprendizagens, 
através do acompanhamento 
de orientadores pedagógicos 
especializados na educação 
de jovens e adultos. O Prona-
tec/coltec possui convênios 
estratégicos também com o 
Sine-MG, a cDL-BH e o tercei-
ro Setor. 

As vagas são limitadas e o 
candidato terá que se cadas-
trar no site www.coltec.ufmg.
br/pronatec ou procurar os se-
guintes endereços: 

cEntrO DA JUVEntUDE, 
rua José Maria Bibiano, nº 381 
- Bairro Santa Efigênia. 

UAItEc, rua Presidente Var-
gas, nº  360 – centro.  
InFOrMAÇÕES: (31) 3571-2242

Vista Serra da conquistinha | Luiz carlos
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CURSOS OFERECIDOS
CURSOS EXIGÊNCIAS
AGEntE DE ALIMEntAÇÃO EScOLAr EnSInO FUnDAMEntAL cOMPLEtO

AGEntE DE PrOJEtOS SOcIAIS EnSInO MÉDIO IncOMPLEtO

cOntADOr HIStÓrIAS EnSInO FUnDAMEntAL cOMPLEtO

LÍnGUA BrASILEIrA DE SInAIS (LIBrAS) – BÁSIcO EnSInO FUnDAMEntAL cOMPLEtO

LÍnGUA BrASILEIrA DE SInAIS (LIBrAS) – IntErMEDIÁrIO EnSInO MÉDIO IncOMPLEtO

rEcrEADOr EnSInO FUnDAMEntAL cOMPLEtO

AcOnSELHADOr EM DEPEnDÊncIA QUÍMIcA EnSInO MÉDIO IncOMPLEtO

cUIDADOr DE IDOSO EnSInO FUnDAMEntAL IncOMPLEtO

cUIDADOr InFAntIL EnSInO FUnDAMEntAL IncOMPLEtO

ADMInIStrADOr DE BAncOS DE DADOS EnSInO MÉDIO cOMPLEtO

DESEnHIStA DE PrODUtOS GrÁFIcOS WEB EnSInO MÉDIO IncOMPLEtO

DESEnVOLVEDOr DE JOGOS ELEtrÔnIcOS EnSInO MÉDIO IncOMPLEtO

MOntADOr E rEPArADOr DE cOMPUtADOrES EnSInO FUnDAMEntAL IncOMPLEtO

PrOGrAMADOr DE DISPOSItIVOS MÓVEIS EnSInO MÉDIO IncOMPLEtO

AGEntE DE PrOtEÇÃO SOcIAL BÁSIcA EnSInO MÉDIO IncOMPLEtO
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Secretaria Municipal de Administração

Aviso de Abertura de Licitação
convite nº 06/13 – contratação de empresa especializada para prestação de serviços de adequação/reforma do imóvel situado na rua Dona-
tila H. Silva – 228, Bairro Lourdes, Brumadinho/MG. Data de Abertura: 03/10/2013, às 10:00 horas. O edital poderá ser retirado pelos interessa-
dos, no Departamento de compras e Licitação, na rua Dr. Victor de Freitas – 28/4º andar, Brumadinho/MG, no horário de 8h às 12h e 13h às 
17h. Antonio Brandão – Prefeito de Brumadinho.

rESUMO DE cOMPrAS 2013

Processo Ad-
ministrativo

n.º Dis-
pensa

Enqua-
dramento 
Legal

Dotação Orçamentária Objeto Item
Valor uni-
tário

Valor con-
tratado

Empresa

PA 322 126
Art. 24 – 
inciso II

0216010412100052115

contratação de hospedagem 
com 2 (duas) diárias, incluindo 
alimentação (café da manhã, 
almoço e jantar), para as repre-
sentantes do município que 
participarão da 5ª conferência 
das cidades – Minas Gerais,  
dias 20,21 e 22/09 no municí-
pio de Jaboticatubas - MG

Mariana Fernan-
des Lima

r$ 233,00

r$  1.864,00
Fazenda de Lazer 
canto da Siriema 
Ltda - ME

Suzana Leal 
Santana

r$ 233,00

Ana Lúcia Gonçal-
ves

r$ 233,00

neiva Lúcia 
ribeiro

r$ 233,00

Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação

AtA DA AUDIÊncIA PÚBLIcA – DIScUSSÃO DE ELABOrAÇÃO DO nOVO PLAnO DIrEtOr DE BrUMADInHO
SEcrEtArIA MUnIcIPAL DE PLAnEJAMEntO E cOOrDEnAÇÃO DE BrUMADInHO
Ata n°02 reunião Ordinária. As 19h20 (dezenove horas e vinte minutos), do dia 12 (doze), do mês de agosto de 2013 (dois mil e treze), repre-
sentantes de vários segmentos da sociedade civil e governamental de Brumadinho, reuniram-se em Audiência Pública, na câmara Municipal 
de Brumadinho, localizada na Praça da Paz, carmen de Oliveira Gonçalves, S/n, no bairro São conrado, na cidade de Brumadinho - Minas 
Gerais, para discutirem a elaboração do novo Plano Diretor do Município de Brumadinho. A sessão foi aberta pelo presidente do cOMDESP e 
Secretário Municipal de Planejamento e coordenação, senhor José Bones. Em pauta, as discussões sobre a elaboração do novo Plano Diretor 
do município de Brumadinho, projeto de Lei complementar que altera o artigo 18 da atual Lei 52/2006 do Plano Diretor de Brumadinho, entre 
outros assuntos. Após a abertura da reunião, feita pelo senhor José Bones foi cedida a palavra para a Senhora Suzana Leal Santana, que fez 
uma explanação sobre a Lei 52/2006 – elaboração do Plano Diretor de Brumadinho no ano de 2006. Suzana falou sobre o quadro encontrado 
no município, como o adensamento de áreas urbanas com vários loteamentos legais e ilegais, novos empreendimentos, entre eles a expansão 
do InHOtIM e da Faculdade ASA. Foi colocado também as dificuldades de acesso, transporte público, estradas ruins, levantamento dos princi-
pais problemas do município na época e as definições sobre a lei de uso e ocupação do solo com licenciamento ambiental. Suzana ressaltou 
a importância dos direcionamentos das diretrizes para a estruturação urbana e do território de todo o município, frisando, o cumprimento do 
Art. 179, a Lei Orgânica, que garante o transporte coletivo. também foi colocada a qualificação do centro da cidade, o projeto de reforma e 
modernização administrativa para a implantação do Plano Diretor. O Senhor Bones ressaltou a importância de todos os trabalhos já desen-
volvidos desde 2010 e que servirão de base para os novos estudos. Bones explicou a proposta de alteração do Art. 18, da Lei complementar 
52/2006, que já vem sendo discutida pelo cOMDESP – O conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento de Brumadi-
nho. Esta lei tem o papel importante de regularizar todos os empreendimentos já em andamentos e futuros investimentos que o município 
venha a receber. Estas alterações, segundo o Secretário José Bones seriam medidas paliativas que serão implementadas até a elaboração 
final do novo Plano Diretor de Brumadinho. O Senhor cristhiam temporim, membro do cOMDESP pediu informações sobre o andamento 
do projeto de reativação da linha férrea, o trem Metropolitano, que ligaria Brumadinho à cidade de Belo Horizonte, o que foi explicado pelo 
Senhor Bones. De acordo com ele, o projeto está sendo discutido pela Agência Metropolitana e que é uma expectativa não só de Brumadinho, 
mas também de todos os municípios por onde passará a futura linha metropolitana. O Vereador reinaldo Fernandes ressaltou a importância 

ASSINATURA DIGITAL

DOM
B r U M A D I n H O



Brumadinho, 19 de setembro de 2013 Página 3 de 3Diário Oficial de Brumadinho - Edição 41

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do documento. Os métodos criptográficos adotados pela Prefei-
tura de Brumadinho impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a 
autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE BRUMADINHO - MG." Para outras informações www.brumadinho.mg.gov.br.

DOM
B R U M A D I N H O

das discussões sobre os projetos de alteração das leis que fazem o Plano Diretor de Brumadinho e que vão nortear os caminhos do município. 
“Precisamos ter a consciência de que as decisões tomadas terão que ser norteadas pelos interesses coletivos e não por interesses individuais”, 
disse reinaldo Fernandes. O representante da AMDA – Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente questionou a situação das zonas de 
amortecimento das áreas de preservação no município, como por exemplo, Parque Estadual da Serra do rola Moça e Monumento natural 
Mãe D’água. Bones disse que o município tem uma preocupação muito forte com as áreas de preservação e também está trabalhando dentro 
do que rege as leis ambientais, tanto a níveis Municipal, Estadual e Federal. Houve também questionamentos sobre a atual Lei de Uso e 
Ocupação do Solo e a Lei 1438, que vem cumprimento à risca as questões da construção civil no município. O Engenheiro Gabriel falou sobre 
a dificuldade de aplicação dos recursos por causa da atual situação da lei. Mas, segundo ele temos que pensar na coletividade. O empresário 
Ademir, da tradição Materiais de construção disse que com a dificuldade de expedição de alvarás, hoje os negócios no setor estão parados. O 
Empresário Maurício carvalho falou sobre a importância de repensar as formas de interesses. O Ex-prefeito Mardocheu relatou as dificuldades 
de o próprio município em elaborar planos para que possa crescer. As leis, segundo ele muitas vezes atrapalham o crescimento. Já o vereador 
reinaldo Fernandes, disse discordar sobre as questões das leis e enfatizou que as leis precisam ser cumpridas sim. O Secretário José Bones 
informou que ultimamente está sendo expedido um alvará por dia no município e que as indagações sobre o baixo crescimento do setor não 
se deve apenas as questões internas do município, mas também pelas situações do próprio setor no país que já passa por um processo de 
retrocesso. O vereador carlinhos do Brumado colocou os trabalhos da câmara Municipal e que todos os deveres dos referidos órgãos tem de 
responsabilidade sobre as questões que tange a elaboração do Plano Diretor do município e por isso, a importância das audiências públi-
cas sobre o assunto. E por final, os arquitetos, ArÍstenes e Henrique, que compõem a equipe da Secretaria de Planejamento e coordenação, 
responsável pela elaboração do novo Plano Diretor de Brumadinho, fizeram as colocações sobre o projeto de elaboração de uma nova lei e 
mesmo as próprias leis que já direcionam o município tem que ser obedecidas, pois senão, o poder público será penalizado de alguma forma. 
A colocação se deve também ao fato de todos os seguimentos da sociedade, seja, Poder Público ou Iniciativa Privada tem o compromisso de 
contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade melhor do ponto de vista da Sustentabilidade, econômico, social e ambiental. José Bo-
nes explicou que todas estas questões estarão sendo amplamente estudas e analisadas pela FUnDEP – UFMG, entidade que será contratada 
para elaborar o novo projeto do Plano Diretor de Brumadinho. A previsão inicial é que a entidade entregue a Prefeitura os trabalhos conclu-
ídos em um prazo de 8 meses. E para ampliar as discussões do Plano Diretor, a Prefeitura de Brumadinho está realizando uma vez por mês, 
audiências públicas na sede e no interior do município para colocar em debate estas discussões. E nada mais havendo a tratar-se, o presidente 
do cOMDESP e Secretário Municipal de Planejamento e coordenação, José Bones encerrou a reunião ordinária, que teve início às 19h20min 
(dezenove horas e vinte minutos), e deu por encerrada às 21h 55min (vinte e três horas e cinquenta e cinco minutos). Assim sendo, eu Marcos 
natalício Amorim, Secretário e conselheiro do cOMDESP – lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada por mim e pelo 
Secretário de Planejamento, e junto a ela, acompanhará a lista dos presentes na audiência. Brumadinho, 12 de agosto de 2013. 

Atos do Legislativo

Portaria DP nº 117/2013 exonera a partir de 09 de setembro de 2013 a servidora Maria da conceição Pinto França do cargo de Assessora Parla-
mentar VII/ Presidente da câmara Municipal renata Mariliam Parreiras e Soares.

Portaria DP nº 118/2013 nomeia a partir do dia 09 de setembro de 2013 a servidora Joice Ferreira Paraguai para o cargo de Assessora Parla-
mentar VII/ Presidente da câmara Municipal renata Mariliam Parreiras e Soares.

Portaria DP nº 119/2013 Ficam convalidados os descontos em folha do servidor c. S. c em razão de infração de transito. Valor r$ 42,56/ Presi-
dente da câmara Municipal renata Mariliam Parreiras e Soares.

Portaria DP nº 120/2013 nomeia servidora Leandra Penido do carmo Braga para o cargo de Assessora Parlamentar VII/ retroagem os seus 
efeitos ao dia 05 de setembro de 2013/ Presidente da câmara Municipal renata Mariliam Parreiras e Soares

Portaria DP nº 121/2013 exonera servidora Magna regina Machado do cargo de Agente de Serviços I e nomeia para o cargo de Agente Admi-
nistrativo I, conforme contrato nº 26/2013/ Presidente da câmara Municipal renata Mariliam Parreiras e Soares

Portaria DP nº 122/2013 nomeia servidora Maria da conceição Pinto França para o cargo de Agente de Serviços I, conforme contrato Adminis-
trativo 27/2013/ Presidente da câmara Municipal renata Mariliam Parreiras e Soares

Portaria DP nº 123/2013 concede conversão em espécie de 03 (três) parcelas do vencimento base ao servidor r. B. F em função de adquirir 
quinquênio de efetivo exercício comprovado por certidões de tempo de serviço/ renata Mariliam Parreiras e Soares 


		2013-09-19T17:49:03-0300
	MARIO FABIANO DA SILVA MOREIRA:04594184677




