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Brumadinho, quinta-feira, 10 de dezembro de 2015  Ano 3 Edição 572

Casa da Cultura realiza exposição 
sobre a vida de Lélia Gonzalez
Mostra marca o feminismo negro no palco da história

A Prefeitura de Bruma-
dinho, através da Secre-
taria Municipal de Turis-
mo e Cultura, expôs, na 
Casa da Cultura Carmita 
Passos, a Mostra sobre a 
vida de Lélia Gonzalez. A 
exposição, com o tema 
O Feminismo Negro no 
Palco da História, rece-
beu cerca de 150 pesso-
as, que puderam verificar 
por meio de imagens, um 
pouco da vida dessa im-

portante personagem da 
história recente do país.
Lélia Gonzalez nasceu 
em Belo Horizonte no 
ano de 1935. Foi profes-
sora, escritora e uma das 
fundadoras de vários mo-
vimentos, como o Movi-
mento Negro Unificado 
- MNU, Instituto de Pes-
quisas das Culturas Ne-
gras - IPCN, o Coletivo de 
Mulheres Negras N'Zinga 
e o Olodum. Sua batalha 

em defesa da mulher ne-
gra a levou ao Conselho 
Nacional dos Direitos da 
Mulher - CNDM, no qual 
atuou de 1985 a 1989. Fa-
leceu em 1994, na cidade 
do Rio de Janeiro-RJ.
Seus escritos, sobretudo 
cenários da ditadura po-
lítica e dos movimentos 
sociais, são reveladores e 
mostram constante pre-
ocupação em articular 
as ações amplas da so-

ciedade com a demanda 
específica dos negros e, 
em especial, das mulhe-
res negras
Outras exposições estão 
no acervo da Casa da Cul-
tura Carmita Passos, que 
fica aberta de segunda a 
sexta, das 8 às 11h30 e 
de 12h30 às 17 horas, e 
nos sábados no horário 
de 9h às 16h. A entrada é 
gratuita. Informações: 31 
3571-3906.
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Conselhos Municipais

Conselho Municipal de Turismo de Brumadinho - COTURB,
Ata da decima primeira reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo de Brumadinho - COTURB, realizada no dia onze de novembro de 
dois mil e quinze às quatorze horas e treze minutos na sede da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, localizada na rua Governador Vala-
dares, número 75 (setenta e cinco), centro – Brumadinho, com a seguinte ordem do dia: a). Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; b) 
Eventos da Secretaria de Turismo e Cultura; c). ICMS Turístico; d). Informes gerais; e). 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 Marta Gomes 
de Deus Boaventura representante da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura; a Sr.ª Elaine Cristina Paz Castilho representante da Secretaria 
Municipal de Educação; o Sr. Hideraldo Rogério Santana representante da Câmara Municipal; a Sr.ª Janaína Aparecida da Silva representante da 
Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Eventos, o Sr. Rodolfo Lacerda Turismólogo do Circuito Veredas do Paraopeba; a Sr.ª Letícia Aguiar Fran-
ça representante das Associações Comunitárias e os convidados do conselho Pedro Henrique, Marilda Leijoto  e Lívia Patrícia C. Santos. Após os 
registros, foi feito a leitura da ata da reunião anterior que dispõe sobre a apresentação do decreto 204 de 2015. Logo após a leitura e aprovação 
da ata, Karla apresenta novamente a conselheira Leticia Aguiar França representante titular das Associações Comunitárias para os conselheiros 
que não estavam presentes na última reunião. Feita a apresentação, Karla informa sobre os eventos que a Secretaria estará promovendo neste 
fim de ano em comemoração aos 77 anos de Brumadinho. O primeiro evento faz parte do projeto referente a 1ª Caminhada Turística de Bru-
madinho que será realizada no dia 12 de dezembro. A caminhada iniciará no povoado de Águas Claras em direção as ruínas da antiga Usina de 
Aroucas. A Presidente explica que a escolha do local se justifica mediante ao objetivo do evento que visa promover o potencial ecoturístico e 
rural que tem no município através de caminhadas em meio a natureza passando por trilhas, fazendas e cachoeiras de modo que fomentamos 
essas atividades em regiões que ainda não são tão exploradas turisticamente. Ressalta ainda que para a realização deste evento, a secretaria 
precisará do apoio do conselho e demais parceiros, tanto na divulgação como na estruturação do evento. Já o segundo evento é o “Chá com Pro-
sa”, que em 2015 chega a sua 3ª edição e tem como finalidade o resgate da história do município e seus distritos através de um bate papo com 
moradores da região. O evento será realizado no dia 16 de novembro na Casa da Cultura Carmita Passos. Prosseguindo com a pauta da reunião, 
Karla passa a palavra para o Sr. Pedro Henrique Turismólogo da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura para dar informações sobre o resultado 
do ICMS Turístico 2015. Com a palavra Pedro cumprimenta a todos os conselheiros e informa que município recebeu a notificação da Secretaria 
de Estado de Turismo de Minas Gerais informando que o município foi habilitado com a nota máxima (10) no ICMS Turístico 2015 ano referência 
2014. Ou seja, pela primeira vez na história Brumadinho irá receber recurso proveniente do ICMS Turístico. Com isso teremos condições para 
desenvolvermos muito mais ações tanto da secretaria quanto do conselho, a qual outrora não era possível devido não termos recurso suficiente 
em nosso Fundo Municipal de Turismo. Ressalta ainda que essa conquista foi devido ao trabalho de todos envolvidos, tanto da Secretaria por 
meio de seu Departamento de Turismo, quanto por parte dos conselheiros, empresários e demais parceiros ao longo de 2014, pois sem o apoio 
e parceria de vocês não conseguiríamos desenvolver nossas políticas de turismo. Completando a fala do Sr. Pedro, a Sr.ª Karla salienta que um 
dos impedimentos para a obtenção deste repasse em todos estes anos, foi a não movimentação do Fundo Municipal de Turismo, cujo é um dos 
critérios obrigatórios para obtenção do ICMS Turístico. Mas que com a ajuda de todos principalmente do conselho essa conquista foi possível 
pois o nosso conselho tem estado organizado e atuante com desenvolvimento do turismo de nosso município. Para finalizar, Pedro informa 
que o Departamento de Turismo já está trabalhando no ICMS Turístico 2016 e a tendência é que os próximos anos Brumadinho continue sendo 
habilitado no ICMS pois temos conseguido desenvolver e organizar todas as políticas de turismo de Brumadinho. Dada a notícia, os conselheiros 
dão uma salva de palmas parabenizando o compromisso da secretaria em prol do desenvolvimento do turismo de Brumadinho. Após os aplau-
sos a Sr.ª Marilda pede a palavra para informar que conforme a Sr.ª Presidente Karla já havia apresentado no conselho a proposta orçamentaria 
para 2016, faz se necessário solicitar o reajuste da peça orçamentária do Fundo Municipal de Turismo mediante o valor que iremos receber o 
ano que vem pois se não, não teremos como utilizar o recurso, pois teremos dinheiro em fundo mas não teremos dotação, ou seja o orçamento 
será menor do que a receita. Ressalta ainda, que esta solicitação deve ser feita o mais breve possível pois o orçamento será votado na câmara 
neste mês de novembro. Dada a orientação, Karla informa que será feita uma estimativa do valor a ser repassado e que irá solicitar o reajuste da 
peça orçamentária o mais breve possível. Em seguida, Karla passa a palavra para Secretária Marta informar outra grande conquista da Secretaria 
de Turismo e Cultura. Com a palavra, a Sr.ª Marta informa que a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura conseguiu a cessão de uso do espaço 
onde se localiza a Estação Ferroviária de Brumadinho e que a partir de então o poder público municipal poderá propor ações de uso cultural do 
referido bem. Entretanto a secretaria está trabalhando para a inauguração da estação o mais breve possível. Desse modo, o município ganhará 
mais um atrativo com condições de visitação. Atrativo este que teve importância significativa na formação das primeiras habitações e povoados 
da atual região central de Brumadinho. Informa também que após a inauguração da estação, o próximo passo será trazer de volta o trem de pas-
sageiros. Sabe-se que não é uma ação fácil, exige muito tempo, mas com persistência e determinação conseguiremos realizar este grande sonho 
de nós brumadinhenses. Salienta ainda que com a volta do trem de passageiros os turistas passariam a ter mais uma opção de translado até o 
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município que além de impulsionar o turismo, alavancaria o surgimento de novos empreendimentos turísticos. Após o informe, Marta aproveita 
a ocasião para convidar conselheiros para a cerimônia de entrega dos certificados dos cursos de Brigadista e Socorrista do Projeto Cruz Vermelha 
vai à escola que será realizado no dia 14 de novembro na Câmara Municipal e ressalta ainda que estes cursos fazem parte do Projeto Segurança 
Turística de Brumadinho que tem como objetivo capacitar e qualificar profissionais para prestar atendimento emergenciais aos turistas que 
visitam a região proporcionando maior segurança, conforto e hospitalidade aos nossos visitantes. Após os informes, Karla faz as considerações 
finais informando que o mandato deste conselho vence no dia 28 de novembro e que após isso será feita uma assembleia para eleição e posse 
do novo mandato. Não tendo mais nada a declarar, eu Karla Talita Silva Linhares lavrei a ata que segue assinado por todos.

Secretaria Municipal de Administração
 

PORTARIA CI Nº 03 de 10 de dezembro de 2015
“Dispõe sobre a nomeação de membros para compor a Comissão Especial Inventariante de bens móveis, imóveis e bens do almoxarifado geral 
no âmbito da Administração, para o encerramento do exercício financeiro de 2015.”
A Secretária de Administração, no uso de suas atribuições institucionais que lhe confere a Lei 1.715/2009,
Considerando a necessidade de se fazer o inventário dos bens móveis, imóveis e bens do almoxarifado geral no âmbito da administração, tendo 
em vista o encerramento do exercício financeiro de 2015, conforme dispõe o DECRETO Nº 239 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2015.
RESOLVE:
Art. 1º - Fica nomeada Comissão Especial Inventariante especialmente para, no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da data de publicação desta 
Portaria, inventariar os bens móveis, imóveis e bens do almoxarifado geral no âmbito da Administração. 
§ 1º A Comissão Especial Inventariante será composta pelos seguintes servidores:
I – Tânia Aparecida Mendes – Presidente – matricula nº 10071
II – Franklin Gustavo Soares de Souza – Membro – matricula nº 9941
III – Daiane Santiago – Membro – matricula nº 10878
IV – Lucimar Venâncio Braga – Membro – matricula nº 10546
§ 2º Do inventário a Comissão deverá lavrar o relatório a ser encaminhado à Secretaria de Administração no prazo de 3 (três) dias úteis após o 
seu término.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, 10 de dezembro de 2015.
Márcia Regina Ribeiro Nogueira
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Torna público o contrato n° 153/2015 cujo objeto é execução de obras de ampliação e reforma da escola 
de Educação Infantil de Conceição de Itaguá (EMEI).Empresa: Arvel Dragagem comércio e transportes Ltda-ME. Valor: R$261.956,34. Antônio 
Brandão/prefeito Municipal

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Torna público o DEFERIMENTO DO PEDIDO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO solicitado pela 
empresa MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA, cujas razões constam dos autos do processo administrativo nº 085/2015, Pregão Presencial 
038/2015, contrato nº 105/2015. Fica a empresa NOTIFICADA DESSA DECISÃO. – Antônio Brandão – Prefeito.
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Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG – O PREFEITO MUNICIPAL DE BRUMADINHO TORNA PUBLICO PP 068/2015 – OBJ: CONTRATAÇÃO 
EMPRESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VECULOS TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE 
MINIMA 40 LUGARES. - ABERTURA: 23/12/2015 ÀS 09:00 HRS – LOCAL: AV. INHOTIM, 600, PROGRESSO – BRUMADINHO/MG – SEC. DE OBRAS – 
CONTATO: 031 3571 6985 – EDITAL DISP: Site: Brumadinho.registrocom.net e site: Brumadinho.mg.gov.br .

Atos do Legislativo

PORTARIA DP Nº 84/2015
O Presidente da Câmara Municipal de Brumadinho, Vereador Henerson Rodrigues de Faria, no uso de suas atribuições legais: Considerando o 
Período Probatório dos servidores que tomaram posse no Concurso Público nº 01/2014, bem como a avaliação anual dos servidores efetivos; 
Resolve: Ficam designados para comporem a Comissão de Avaliação de Desempenho Individual dos Servidores Públicos da Câmara Municipal 
de Brumadinho os Seguintes servidores; I – Comissão A: Presidente: Marcos Paulo Campos Gonçalves, demais servidores: Renato Batista Fer-
nandes, Vicência Maria Pereira e Iracema Aparecida da Silva.  II – Comissão B: Presidente: Leandra Penido do Carmo Braga, demais servidores: 
Haroldo Boson Santos, Antonina Las Casas de Amorim e Robson da Silva Laia. Os Servidores em período probatório serão avaliados no período 
compreendido entre Junho de 2015 a Novembro de 2015. Para os servidores efetivos que passaram pelo período probatório a avaliação será 
realizada contemplando o período outubro de 2014 a outubro de 2015 conforme Portaria nº 77/2007. trabalhos deverão ser encerrados pelas 
comissões de Avaliação de desempenho até o dia 31 de Janeiro de 2016. Henerson Rodrigues de Faria/ Presidente

TERMO DE CESSAO DE USO GRATUITO DE BEM PÚBLICO, QUE ENTRE SI FAZEM A POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CESSIONÁRIA, 
E A CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO  – MG, CEDENTE. O objeto do presente instrumento é a cessão de uso gratuita pela Câmara Municipal 
de Brumadinho - MG, de um Computador, modelo All in One , marca Positivo, completo, patrimoniado sob o nº 1324, e uma impressora modelo 
HP, colorida, multifuncional, marca OfficeJetPro 8610, patrimoniada sob o nº 1325,  e três cadeiras estofadas simples, patrimoniadas sob o nº 
0158,0182 e 0193, todos em bom estado de conservação, para atender aos serviços da 215ª Cia da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, em 
Brumadinho . O presente termo de cessão vigorará pelo período de 09 de dezembro de 2015 a 31 de dezembro de 2016, podendo ser prorro-
gado, por interesse das partes, mediante termo aditivo. Brumadinho, 09 de dezembro de 2015. Henerson Rodrigues de Faria - PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO. Denner Alexandre da Silva – MAJOR COMANDANTE DA 215ª CIA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS.
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