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Brumadinho, sexta-feira, 11 de dezembro de 2015  Ano 3 Edição 573

Prefeitura realiza 3° Brumadinho 
Power e 1ª Caminhada Turística

Desportos promoveram divulgação das modalidades,
lazer e mais qualidade de vida aos participantes

 A Prefeitura de Bruma-
dinho, através da Secretaria 
Municipal de Esportes, Lazer 
e Eventos e Liga de Despor-
tos, promoveu sábado, 12 de 
dezembro, o 3º Brumadinho 
Power, o homem mais forte de 
Brumadinho. 
 O Brumadinho Power, em 
sua 3ª edição, revelou, em pro-
vas de circuito, tombamento 
de pneu, arremesso de peso 

e deslocamento de caminhão, 
o homem mais forte do mu-
nicípio. Assim como nos anos 
anteriores, muitos atletas dis-
putaram o título, firmando o 
sucesso do esporte em Bru-
madinho. O grande campeão 
foi Agnus Breno, seguido por 
Amilton Roberto e, em tercei-
ro, Hudson Daniel. O objetivo 
da competição é buscar fo-
mentar e divulgar a modali-

dade, além de incentivar os 
participantes à prática do trei-
namento de força e contribuir 
para a formação física e men-
tal dos atletas.
 E, também no sábado, 12, 
a Prefeitura, através da Secre-
taria Municipal de Turismo e 
Cultura promoveu a 1ª Cami-
nhada Turística. A largada foi 
dada em frente Igreja da co-
munidade de Águas Claras. O 

percurso, feito em trilhas e ma-
tas, levou os participantes à 
Cachoeira da Usina, com cerca 
de 7 km ida e volta. O objetivo 
da caminhada foi divulgar as 
belas paisagens que o municí-
pio tem a oferecer, fomentan-
do assim outras possibilidades 
de exploração turística susten-
tável em Brumadinho e possi-
bilitando aos participantes um 
contato com a natureza.

3º Brumadinho Power
1º - Agnus Breno
2º - Amilton Roberto
3º - Hudson Daniel
4º - Harlley Bruno
5º - Rafael Alcântara
6º - Rafael Otacílio
7º - Daniel Rodrigues
8º - Marco Aurélio
9º - Davison Moura
10º - Daniel Amorim
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Atos do Executivo

LEI 2.207 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2015
"Reconhece a utilidade pública da Associação Talentos Regionais de Brumadinho, situada no âmbito do Município e dá outras providências.”
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica reconhecida pelo Município de Brumadinho/MG, a utilidade pública da Associação Talentos Regionais de Brumadinho, entidade 
sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 20.980.407/0001-30, com sede à Rua João Lino Moreira, nº 370, Brumadinho/MG, CEP: 35460-000, 
tendo por objetivo principal a priorização das ações voltadas para a Assistência Social, através da defesa de melhores condições de vida para 
a comunidade que representa, dirigindo-se prioritariamente aos adolescentes, desenvolvendo projetos de inserção social com atividades nas 
vertentes sociocultural, ecológica e econômica, dentre outras expressas em seu Estatuto.
Art. 2º - A Associação Talentos Regionais de Brumadinho encontra-se em pleno e regular funcionamento nos últimos quinze meses, com ob-
servância da Lei Municipal nº 1.442/2004.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, 11 de dezembro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI 2.208 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2015
"Assegura o direito de pagamento de meia entrada aos doadores regulares de sangue, em eventos culturais, esportivos ou recreativos realizados 
no Município de Brumadinho.”
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica assegurado aos doadores regulares de sangue o direito ao pagamento de meia entrada em locais de acesso ao público, que reali-
zem eventos de natureza cultural, esportiva ou recreativa no âmbito do Município de Brumadinho.
§ 1º - Considera-se doador regular de sangue, para fins previstos nesta Lei, a pessoa que fizer, no mínimo, duas doações por ano, comprovado 
pelo atestado de doação emitido pelo banco de sangue receptor.
§ 2º - Para assegurar o direito previsto no caput deste artigo, o beneficiário deverá apresentar os atestados de doação, juntamente com docu-
mento de identidade de validade nacional, contendo foto.
Art. 2º - O descumprimento da presente Lei ensejará ao infrator multa de 05 (cinco) UFB’s por pessoa impedida de utilizar o benefício, dobrada 
em caso de reincidência.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, 11 de dezembro de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Conselhos Municipais

Conselho Municipal de Turismo - COMTURB
Edital 01 de chamamento para Assembleia Geral para composição do Conselho Municipal de Turismo – COMTURB
Resultado:
De acordo com o parágrafo 2 do Edital nª 01 de chamamento para Assembleia Geral para composição do Conselho Municipal de Turismo - 
COMTURB. Ficam Inscritos as Seguintes Entidades para a representação da Sociedade Civil neste Conselho:
Associações de Artistas de Brumadinho – ARTBRUM
Clube dos Dirigentes Lojistas
Associação Comunitária de Aranha
Instituto Inhotim
Associação Trem Bão de Minas

Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento - COMDESP
Ata n°25 Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento - COMDESP, às 14 horas (quatorze ho-
ras), do dia 03 (três), do mês de novembro de 2015 (dois mil e quinze), representantes do Poder Público Municipal, de Associações Comunitárias 
e entidades dos setores de Mineração, Comércio, Produtores Rurais, Instituições Culturais e de Turismo e Organizações não Governamentais 
de Brumadinho, reuniram-se em mais uma Assembleia Geral Extraordinária, no Auditório da Secretaria Municipal de Educação, localizado à 
rua Presidente Kenedy, número vinte, São Sebastião, em Brumadinho para mais uma reunião do COMDESP. A sessão foi aberta pelo presidente 
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do COMDESP e Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação, Cerson Machado Filho, que fez a verificação de quórum e, com 9 (nove) 
conselheiros presentes, foi instalada a sessão, onde abordaram os assuntos em pauta: aprovaram por unanimidade as atas números 22 (01 de 
setembro de 2015), 23 (01 de setembro de 2015), e 24 (06 de outubro de 2015); ratificaram a Convalidação do Ato referente a concessão de 
alvará de construção para o processo de Zona Central número 250/2015; no que se refere ao processo 112/2015, do qual trata de Edificação com 
Área Líquida Superior a 1500m² (mil e quinhentos metros quadrados), após análise e parecer da Comissão foi apresentado e discutido com os 
demais Conselheiros, e decidiram substituir as recomendações constantes do parecer da Comissão Técnica do COMDESP, conforme transcrição: 
“Sem prejuízo das considerações constantes do Parecer SEPLAN, esta Comissão recomenda: I) Nos termos dos artigos, 6º caput e parágrafo 2º, 4 
º e 8º do Código de Obras Municipal, Lei 1.149 de 21/12/2000 é necessária a apresentação, para fins de arquivamento, do Projeto Estrutural no 
caso de edificações acima de 02 pavimentos, e do Projeto de Terraplanagem, assinados por um Profissional Habilitado, com sua respectiva ART/
CREA MG. Tal solicitação se torna mais relevante por se tratar de edificação em terreno muito declivoso, o que implica em cuidados especiais 
com a fundação. II) Não localizamos o projeto de “Prevenção e Combate a Incêndio”, que consta com o status de “aprovado” no Parecer SEPLAN. 
III) Não localizamos o comprovante do ISSQN da Sra. Izabel Cristina Antunes de Rezende, por todas as RRTs assinadas por ela. IV) Em relação ao 
projeto arquitetônico, que consta como aprovado por esta Secretaria, verificamos os guarda-corpo estão com altura inferiores às exigidas pelo 
Corpo de Bombeiros, que é de 1,30 metros (um metro e trinta centímetros) para áreas externas, e sugerimos que as mesmas sejam corrigidas.” 
pelas seguintes recomendações: que o proprietário apresente ART do projeto estrutural e ART do projeto de terraplanagem; foi indicado e 
eleito, por unanimidade, como representante do COMDESP para  compor o Conselho Municipal de Regularização Fundiária o Conselheiro Mu-
cio Ananias Lara como membro titular e Regina Célia Frederico Vieira como membro suplente; e por derradeiro o processo número 270/2015 
“Posto Itaguanhense Ltda.” foi discutido, porém sem conclusão, por isso, ficou decidido que esse assunto será abordado novamente na próxima 
reunião. Sendo assim, o presidente marcou uma reunião extraordinária para o dia 01 (primeiro) de dezembro de 2015 (dois mil e quinze), às 14 
(quatorze) horas. Estiveram presentes nesta reunião os seguintes conselheiros: Regina Célia Frederico Vieira – membro suplente representante 
da Associação Comunitária Recanto da Aldeia (Associações – Casa Branca); Marcos Luiz de Aguiar – membro titular representante da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Poder Executivo Municipal); Mucio Ananias Lara – membro titular representante 
da Secretaria Municipal de Administração (Poder Executivo Municipal); Alessandra Cristina de Oliveira  - membro titular representante da Asso-
ciação dos Moradores da Comunidade de Conceição de Itaguá (Associações – Distrito de Conceição de Itaguá); Valdriana Félix de Souza Lima – 
membro titular representante da Associação Comunitária do Aranha (Associações – Distrito de Aranha); Cerson Machado Filho – membro titular 
e Presidente do COMDESP representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação (Poder Executivo Municipal); José Luiz Bones 
de Souza – membro titular representante da Associação Comunitária dos Amigos e Moradores do Vale (Associações – Distrito de Piedade do 
Paraopeba); Webert Douglas Fernandes de Souza – membro titular representante da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (Poder Executivo 
Municipal); e Sophia Machado Lamounier – membro suplente representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação (Poder 
Executivo Municipal), conforme registro em lista de presença. Nada mais havendo a tratar, às 15:30 horas (quinze horas e trinta minutos) a reu-
nião deu-se por encerrada e eu, Valdriana Félix de Souza Lima, Conselheira e eleita Secretária do dia, lavrei a presente ata que depois de lida e 
aprovada será assinada pelos conselheiros do COMDESP. Em tempo: A presenta Ata foi lida e aprovada em reunião extraordinária realizada em 
01 de dezembro de dois mil e quinze.

Ata n° 26 Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento, às 16 horas (quatorze horas), do dia 03 
(três), do mês de novembro de 2015 (dois mil e quinze), representantes do Poder Público Municipal, de Associações Comunitárias e entidades 
dos setores de Mineração, Comércio, Produtores Rurais, Instituições Culturais e de Turismo e Organizações não Governamentais de Brumadinho, 
reuniram-se em mais uma Assembleia Geral Ordinária, no Auditório da Secretaria Municipal de Educação, localizado à rua Presidente Kenedy, 
número vinte, São Sebastião, em Brumadinho para mais uma reunião do COMDESP. A sessão foi aberta pelo presidente do COMDESP e Secretá-
rio Municipal de Planejamento e Coordenação, Cerson Machado Filho, que fez a verificação de quórum e, com 9 (nove) conselheiros presentes, 
constatou-se a insuficiência de quórum, porém foi instalada a sessão visto que os assuntos em pauta já haviam sido discutidos e assentados na 
reunião extraordinária anterior. Estiveram presentes nesta reunião os seguintes conselheiros: Regina Célia Frederico Vieira – membro suplente 
representante da Associação Comunitária Recanto da Aldeia (Associações – Casa Branca); Marcos Luiz de Aguiar – membro titular representante 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Poder Executivo Municipal); Mucio Ananias Lara – membro titular 
representante da Secretaria Municipal de Administração (Poder Executivo Municipal); Alessandra Cristina de Oliveira - membro titular represen-
tante da Associação dos Moradores da Comunidade de Conceição de Itaguá (Associações – Distrito de Conceição de Itaguá); Valdriana Félix de 
Souza Lima – membro titular representante da Associação Comunitária do Aranha (Associações – Distrito de Aranha); Cerson Machado Filho – 
membro titular e Presidente do COMDESP representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação (Poder Executivo Municipal); 
José Luiz Bones de Souza – membro titular representante da Associação Comunitária dos Amigos e Moradores do Vale (Associações – Distrito 
de Piedade do Paraopeba); Webert Douglas Fernandes de Souza – membro titular representante da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura 
(Poder Executivo Municipal); e Sophia Machado Lamounier – membro suplente representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Co-
ordenação (Poder Executivo Municipal), conforme registro em lista de presença. Nada mais havendo a tratar, às 16:20 horas (dezesseis horas e 
vinte minutos) a reunião deu-se por encerrada e eu, Valdriana Félix de Souza Lima, Conselheira e eleita Secretária do dia, lavrei a presente ata 
que depois de lida e aprovada será assinada pelos conselheiros do COMDESP. Em tempo: A presenta Ata foi lida e aprovada em reunião extraor-
dinária realizada em 01 de dezembro de dois mil e quinze.
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