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Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação

Ata de julgamento dos recursos administrativos dos distritos de Piedade do Paraopeba e Conceição de Itaguá do dia 28/11/2015, acerca da audi-
ência pública do dia 24/11/2015, ocorrida no plenário da Câmara Municipal, às 19:00 h. A Comissão Executiva do Orçamento Participativo, após 
analisar os recursos administrativos supramencionados deferiu-os, nas mesmas condições dos demais distritos e sede, concedendo ao distrito 
de Piedade do Paraopeba as obras/investimentos: pista de caminhada entre Piedade e Marques (sem desapropriações), orçada no valor de R$ 
90.000,00 (noventa mil reais); construção de fossa séptica na escola de Piedade, orçada no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); ade-
quação do passeio da rua principal, orçada no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); cobertura e iluminação da quadra de Palhano (banheiro 
e bebedouro), orçada no valor de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais); construção do muro total da escola de Piedade, orçada no 
valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); construção de poço artesiano que atenda a parte alta de Piedade, próximo ao campo de futebol, orçada 
no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); construção de lixeiras de cimento ao longo de todo trajeto da rua principal, entendendo-se a rua 
principal como sendo até a entrada para Córrego Ferreira, orçada no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e revitalização da Praça da Ma-
triz, orçada no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), passagem de pedestre da ponte de Palhano, orçada no valor de R$ 90.000,00 (noventa 
mil reais), e para o distrito de Conceição de Itaguá, precisamente o bairro Ana Maria de Souza – Cohab, foi deferido pela Comissão Executiva 
do Orçamento Participativo dentro do valor total orçado de R$ 760.000,00 (setecentos e sessenta mil reais) a iluminação além do calçadão da 
rua Belmiro da Silva Moreira, a iluminação do passeio da ponte até o bar do Montanha e na parte detrás da escola. Desse modo, o total de R$ 
3.778.000,00 (três milhões e setecentos e setenta e oito mil reais) destinado às obras/investimentos escolhidas democraticamente pelos muníci-
pes pelo Orçamento Participativo, foi assim distribuído: para a Sede R$ 736.000,00 (setecentos e trinta e seis mil reais); para o distrito de Aranha 
R$ 760.000,00 (setecentos e sessenta mil reais); para o distrito de Conceição de Itaguá R$ 760.000,00 (setecentos e sessenta mil reais); para o 
distrito de São José do Paraopeba R$ 762.000,00 (setecentos e sessenta e dois mil reais), e para o distrito de Piedade do Paraopeba R$ 760.000,00 
(setecentos e sessenta mil reais). Por fim, a Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação preparará expediente contendo todas as obras 
escolhidas e votadas na audiência pública do orçamento participativo, ocorrida no dia 24/11/2015, com seus respectivos valores orçados, para 
serem incorporadas ao projeto de lei do orçamento para o exercício de 2016, em trâmite na Câmara Municipal, como obras prioritárias. Nada 
mais havendo a tratar, eu, Jayme Wilson de Oliveira, lavrei a presente ata que será publicada no Diário Oficial do Município - DOM. 

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Mun. de Saude Brumadinho-Ext.Ata RP 08/15,PP  35/15, ref. RP p/ Prest. Serv. Realização de Exames Anatomopatológicos, prazo de 12 me-
ses, Det.: Labo-Cito Exames Citológicos Ltda- EPP – itens: 01 a 14. Vr global: R$ 25.020,00,vig. 25.11.15 a 24.11.16. Brumadinho, 27 de novembro 
de 2015-José Paulo Silveira Ataide- Gestor do Fundo Municipal de Saúde.
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