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Prefeitura firma termo de cessão de uso 
da Estação Ferroviária de Brumadinho

O local será transformado em um espaço multicultural
e de resgate a memória dos brumadinhenses

Em uma reunião realiza-
da nesta quinta-feira, 29, 
na sede da Prefeitura, en-
tre representantes do Exe-
cutivo e MRS, foi entregue 
o Termo de Cessão de Uso 
n° 107/2015/DIF/DNIT – De-
partamento Nacional de In-
fraestrutura de Transportes. 
A cessão de uso da Estação 
Ferroviária de Brumadinho 
passa a pertencer a Prefeitu-
ra nos próximos 20 anos. O 
espaço deverá ser usado pe-
lo município para preservar 

e desenvolver a cultura e o 
turismo local. 

Para Marta Boaventura, 
Secretária Municipal de Tu-
rismo e Cultura, a popula-
ção poderá usar o local para 
encontros, bate papos, além 
de ser um espaço multicul-
tural. “Isso vai enriquecer 
a cultura do nosso municí-
pio. Sabemos que a Estação 
foi o marco para o desen-
volvimento de Brumadinho 
e o ponto principal é resga-
tar a história da população. 

Vamos trabalhar para que o 
local se transforme em um 
ambiente totalmente cul-
tural e que a população vá, 
converse e desfrute como 
nos velhos tempos. ” Ressal-
ta a Secretária.

Desde 2013 a Prefeitu-
ra, em um trabalho conjun-
to que envolveu a Secreta-
ria Municipal de Turismo e 
Cultura e a Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente 
participaram de inúmeras 
reuniões com órgãos com-

petentes para viabilizar a 
cessão de direito e uso da 
Estação e também a volta 
do Trem de Passageiros pa-
ra o município.

Inaugurada em 20 de ju-
nho de 1917, e tombada en-
quanto Patrimônio Público 
Municipal, a Estação Ferro-
viária de Brumadinho re-
presenta o marco do desen-
volvimento do município, já 
que o Distrito Sede foi for-
mado a partir da construção 
da ferrovia. 

Reunião realizada nesta quinta-feira, 29, na sede da
Prefeitura, entre representantes do Executivo e MRS
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Conselhos Municipais

Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento - COMDESP
CONVOCAÇÃO E PAUTA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
BRUMADINHO, 29 DE OUTUBRO DE 2015
Senhor (a) Conselheiro (a), 
É com imenso prazer que o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento, na figura de seu Presidente, o Secretário Mu-
nicipal de Planejamento e Coordenação, Cerson Machado Filho, vem CONVOCÁ-LO (A) para a Reunião Extraordinária deste conselho, conforme 
pauta e programação a seguir:
Data: 03/11/2015 (terça-feira).
Horário: 14 horas.
Local: rua Presidente Kennedy, 20, São Sebastião – Brumadinho/MG
14:00 - Abertura da reunião e verificação de quórum;
14:10 - Leitura e aprovação, ou não, da Ata nº 22 de 01/09/15, Ata nº 23 de 01/09/15 e Ata nº 24 de 06/10/15; 
14:30 - Informes rápidos;
14:40 – Apreciação e aprovação, ou não, do projeto em ZC N° 250/2015 e EALS 1500M2  Nº 112/2015; 
15:20 – Discussão acerca do Processo nº 270/2015;
15:30 - Eleição de membro Titular para composição do Conselho de Regularização Fundiária;
15:45 - Assuntos Diversos;
16:00 - Encerramento.
Pedimos presença de todos, pois precisamos de quórum para a realização da reunião. Pedimos também que confirmem a presença ou justifica-
tiva de ausência pelos contatos: (31) 3571-1385; planejamentobrumadinho@hotmail.com; planejamento@brumadinho.mg.gov.br.
Cordialmente,
Cerson Machado Filho
Presidente do COMDESP
Ilmos. (as) Senhores (as)
Conselheiros (as) Titulares e Suplentes
COMDESP de Brumadinho

CONVOCAÇÃO E PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
BRUMADINHO, 29 DE OUTUBRO DE 2015
Senhor (a) Conselheiro (a), 
É com imenso prazer que o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento, na figura de seu Presidente, o Secretário 
Municipal de Planejamento e Coordenação, Cerson Machado Filho, vem CONVOCÁ-LO (A) para a Reunião Ordinária deste conselho, conforme 
pauta e programação a seguir:
Data: 03/11/2015 (terça-feira).
Horário: 16 horas.
Local: rua Presidente Kennedy, 20, São Sebastião – Brumadinho/MG
16:00 - Abertura da reunião e verificação de quórum;
16:10 - Leitura e aprovação, ou não, da Ata nº 22 de 01/09/15, Ata nº 23 de 01/09/15 e Ata nº 24 de 06/10/15; 
16:30 -  Informes rápidos;
16:50 – Apreciação e aprovação, ou não, do projeto em ZC N° 250/2015 e EALS 1500M2  Nº 112/2015; 
17:00 – Discussão acerca do Processo nº 270/2015;
17:30 - Eleição de membro Titular para composição do Conselho de Regularização Fundiária;
17:45 - Assuntos Diversos;
18:00 - Encerramento.
Pedimos presença de todos, pois precisamos de quórum para a realização da reunião. Pedimos também que confirmem a presença ou justifica-
tiva de ausência pelos contatos: (31) 3571-1385; planejamentobrumadinho@hotmail.com; planejamento@brumadinho.mg.gov.br.
Cordialmente,
Cerson Machado Filho
Presidente do COMDESP
Ilmos. (as) Senhores (as)
Conselheiros (as) Titulares e Suplentes
COMDESP de Brumadinho
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Secretaria Municipal de Administração

Prefeitura de Brumadinho/MG. Homologação: Pregão Pres.060/15 Aquis. de materiais e equipamentos de informática, eletroeletrônicos, mo-
biliário, áudio vídeo e foto e outros p/ a Sec.de Cultura, mediante fornecimento único Empresas Vencedoras: Arenna Informática Ltda - ME 
Itens: 01,03,04,11,12,13,14,16,17,18,22,25 Expressa Novecentos Ltda – EPP Itens:23,27,28,29; JGMR  Comércio Atacadista   e Varejista de Pro-
dutos de Pessoal Ltda-  ME   item: 15; JVD  Comércio e Serviços Hospitalares Ltda – EPP item: 26 ; Suprilider Comércio e Serviços Ltda  - ME 
Itens:05,06,07,08,09,10,24   Valor Total: R$ 27.809,67 .Antônio Brandão-Prefeito.

Secretaria Municipal da obras e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG – TORNA PUBLICO PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS QUE  APÓS ADIAMENTO SINE-
-DIE, E VENCIDOS TODOS PRAZOS LEGAIS REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO CP 002 – OBRAS IMPLANTAÇÃO ETAPA 2 DO ATERRO SANITA-
RIO, FICA MARCADO PARA O PRÓXIMO DIA 05/11/2015 ÀS 09:00HRS A DATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO – CPL.

Secretaria Municipal da Planejamento e Coordenação

Ata da audiência pública do Orçamento Participativo, instituído pela Lei 2088/14, regulamentado pelos decretos 169 e 170/15 e pela portaria 
nº 001/2015, ocorrida na Quadra de Esportes de Aranha, a partir das 19:00 h, do dia 27 de outubro de 2015. O senhor Jayme Wilson de Oliveira, 
presidente da Comissão Executiva do Orçamento Participativo, após constatar quórum, às 19:30 h, abriu a quarta audiência distrital, convidou o 
senhor Vereador Itamar Franco Caetano, e também morador do Distrito de Aranha, para compor a mesa e, em seguida, explicou aos presentes 
que tal audiência era um cumprimento à Lei 2088/14, destacando-se o projeto de lei da LOA, no qual foi colocado reserva de contingência no 
valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) para o Orçamento Participativo, exercício de 2016. Valor, inclusive, pretendido para 
atender às demandas sugestionadas pela sociedade de todo o território municipal, razão pela qual, nas sedes de todos os distritos ocorrerão 
audiências para o mesmo objetivo. Após a abertura da reunião, o presidente da Comissão, respondeu diversos questionamentos levantados 
pelos presentes. Em seguida, dividiu-se os presentes por povoados e estes, por seus representantes, prepararam as listas de reivindicações com 
as obras/investimentos, as quais seriam anexadas a esta ata, para na última audiência pública para serem votadas. Na sequência, o presidente da 
Comissão explicou que todas as comunidades do município seriam aquinhoados com alguma obra, desde que o valor comportasse dentro do 
Orçamento Participativo. Ponderou, ainda, que nenhuma obra seria transferida de uma comunidade para beneficiar outra, frisando que todas as 
obras/investimentos seriam levadas a votação do plenário no dia 17/11/2015. As obras propostas pelos moradores foram: Melo Franco – cons-
trução da quadra poliesportiva com cobertura (Observação: A comunidade já tem a área para a realização da obra, fica situada ao lado do campo 
de futebol em Melo Franco); revitalização da praça e do salão comunitário, cobertura e construção de banheiros; e fazer uma pista de caminhada 
de Melo Franco à Aranha. Lagoa – obras na Capela Nossa Senhora de Fátima: instalação de uma cerca com grades, porém se possível sobreposta 
em um muro de no mínimo 1m de altura, para que se evite o trânsito de animais no local, o que danifica as instalações; novos bancos, sendo seis 
deles de 2m de cumprimento e os outros seis de 1,60m (essas duas primeiras solicitações são as preferenciais); nova pintura, exterior e interior; 
ventiladores, quatro unidades de parede; uma nova porta que substitua a atual  porta lateral pois esta, no momento em que é deslocada no in-
tuito de exercer sua função  necessita de um espaço, o que não é possível, devido ao mesmo espaço que é ocupado pelos assentos. Deste modo, 
a mesma fica fechada e inutilizável, proporcionando o mal-estar e o abafamento do ambiente. Acreditam os presentes, que a solução seria a 
substituição da atual porta por uma de correr, o que otimizaria o espaço e proporcionaria o bem estar dos que frequentam a igreja; benfeitorias 
no banheiro; substituição da porta do vestiário, por outra nova; alteração do atual acesso de entrada, a escada, por uma rampa com os devidos 
corrimões instalados; asfalto ou calçamento; quebra-molas; iluminação; conserto de ponte quebrada próximo a Fazenda Luar Estrela (morador 
Danilo Candido Fideles); melhorias nos pontos; e lixeiras.  Coronel Eurico – calçamento da linha até a ponte; o resto do calçamento das ruas de 
Coronel Eurico; e aumento e reforma da ponte. Aranha – Creche para as crianças de mães que precisam trabalhar para ajudar no orçamento de 
casa e criação de qualidade para os filhos; pavimentação das ruas: três (onde nem calçamento tem e os moradores são idosos), Estâncias Ne-
vadas (onde o trajeto da van escolar passa, na época de chuvas, por apuros com crianças pequenas), bairro Bela Vista; identificação dos nomes 
das ruas; pavimentação com escoamento das águas das chuvas, principalmente próximo aos números 669, 771 e 779, onde nessas residências a 
chuva chegou a invadir  na rua Jesuína Bernardino Pinto; os moradores pedem a volta do trajeto da água do antigo “Rêgo”, onde vinha a água da 
cachoeira abastecendo todos os moradores da rua Jesuína Bernardino Pinto e rua Três; revitalização da praça matriz, protegendo a área da Igreja 
Matriz com grades (vandalismo); duplicação da ponte que dá acesso ao bairro Estância Nevadas e Barro Preto, onde já houve vários acidentes; 
educação cultural, esportiva, valorizando o esporte/educação para jovens fazendo hortas comunitárias e feirinhas para nossos pequenos gran-
des produtores, aproveitando a área do campo de futebol para lazer de crianças e jovens e para unir a comunidade com participação (quem 
sabe?) EMATER, Pastoral da Criança, e abrindo área para a população que são pequenos produtores, artesões, etc. fazendo uma arquibancada 
decente e área com um parquinho para nossas crianças pequenas que não tem lazer; e aumentar o passeio de frente a escola municipal Leon 
Renault, sinalizando mais e protegendo as nossas crianças. Martins e Ribeirão – Salão Comunitário mais a reforma do Salão São Vicente de Paulo 
em Martins. Ribeirão – Salão Comunitário, já temos o terreno e a planta aprovada pela prefeitura (anexo); e colocação dos aparelhos de ginástica, 
porque já estão em nosso poder a mais ou menos três anos. A moradora de Martins senhora Maria Aparecida Maia Braga entregou uma foto da 
Capela de Martins e pediu providências. Compareceram membros das comunidades de Aranha, Melo Franco, Lagoa, Coronel Eurico, Martins e 
Ribeirão. O presidente mesmo desprovido de técnica de valoração de obras ponderou que determinadas obras/investimentos constantes desta 
audiência pública quando forem valoradas pelo engenheiro da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, provavelmente extrapolarão 
os limites, ou seja, valores muito altos, o que poderá inviabilizar outras de menor valor. Outrossim, pretende-se acudir a todas as localidades 
que propuseram obras/investimentos, respeitado o limite de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) reservados ao Orçamento 
Participativo. Estiveram presentes nesta audiência pública 146 (cento e quarenta e seis) moradores do Distrito. Nada mais havendo a tratar, eu, 
Jayme Wilson de Oliveira, lavrei a presente ata, a qual junta-se a lista de presenças. 
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Secretaria Municipal de Saúde
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Fundo Mun. de Saude Brumadinho Ext. cont; 134/2015, PP 033/2015,Vlr R$20.098,00, vig.17.09.15 a 31.12.15 obj. Confecção de 
faixas em morim, Cont. Laercio Penido do Carmo-Brumadinho,27 de outubro de 2015, José Paulo Silveira Ataide - Gestor do 
Fundo Municipal de Saúde.
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