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Brumadinho, terça-feira, 15 de dezembro de 2015  Ano 3 Edição 575

Prefeitura adquire
novos equipamentos oftalmológicos

Além de diminuir a fila de espera, equipamentos
irão ofertar novos exames no Município

 A Prefeitura, por 
meio da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde adqui-
riu novos equipamentos 
para exames oftalmo-
lógicos. Os aparelhos 
possuem tecnologia di-
ferenciada, usada nor-
malmente nos grandes 
centros médicos. 
 O centro aftalmoló-
gico, instalado na Poli-
clínica, agora conta com 
um Auto Refrator com 
Ceratometria, Projetor 
Optotipos, além de uma 
cadeira com coluna ajus-

tável. Os equipamentos 
foram adquiridos com re-
cursos próprios da Prefei-
tura, e podem diagnosti-
car várias doenças, como 
Glaucoma, Ceratocone, 
miopias, dentre outras 
anormalidades. 
 Segundo o Dr. Ricar-
do Torres, médico oftal-
mologista da Prefeitura, 
a nova aparelhagem vai 
ampliar a oferta de exa-
mes no Município, me-
lhorando a qualidade do 
atendimento. “Quando há 
uma estrutura adequada, 

como essa, em uma única 
consulta oftalmológica, 
de rotina, podemos fazer 
todo um diagnóstico do 
paciente, além de dimi-
nuir as filas, atendendo 
melhor os pacientes”, fi-
nalizou o médico.
 Para o Secretário mu-
nicipal de Saúde, José 
Paulo Silveira Ataíde, a 
aquisição mostra um 
grande avanço na saúde 
do município. “Os no-
vos equipamentos de 
oftalmologia, um inves-
timento na ordem de 

R$46.850,00, mostram 
um salto de qualidade no 
atendimento dos pacien-
tes e também garantia de 
melhor condição de tra-
balho para os profissio-
nais. Além disso, vamos 
reduzir os gastos, pois 
antes tínhamos que levar 
o paciente para fazer o 
exame em outro muni-
cípio. Com toda certeza 
é mais um grande passo 
para melhorar a infra-
estrutura do sistema de 
saúde de Brumadinho”, 
salienta o Secretário.

O centro aftalmológico agora conta com um Auto Refrator com Cerato-
metria, Projetor Optotipos, além de uma cadeira com coluna ajustável.
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Conselhos Municipais

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS
Ata da 274 (ducentésima septuagésima quarta) Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS. Aos dias 10 do mês de 
setembro de 2015, às 08h30min, na sala de reuniões da Casa dos Conselhos, à Rua José Solha, n° 81, Centro, Brumadinho-MG, CEP 35460-000, 
Tendo como ponto de pauta: Avaliação de entidade e informes a mesa. O quórum foi constatado com a presença dos seguintes integrantes: 
Maria de Lourdes de Souza Cardoso (TITULAR – Secretaria de Ação Social); Dilma Gonçalves de Castro Silva Araújo (TITULAR – Associação das 
Mulheres do Vale do Paraopeba); Liolina Maria Assis Santos (TITULAR – Trabalhadores da área da Assistência Social); Ana Emília Coelho Diniz 
(TITULAR – Secretaria de Educação); Edson Ferreira de Amorim (TITULAR – Conselho Central de Brumadinho); Antônia de Sena Souza (SUPLENTE 
– Associações Comunitárias do Vale do Paraopeba); Múcio Ananias Lara (TITULAR – Secretaria de Administração). Convidados: Valdivino Alves da 
Silva – Associação Ribeirão; Bruna Gomes Aguiar – Associação Clube de Desbravadores. A Presidente do Conselho Sra. Dilma abriu a discussão 
e passa a palavra para a Sra. Liolina, que faz a leitura da ata anterior e a plenária aprova. Posteriormente Sra. Lourdes explica sobre a entidade 
Ribeirão Martins, e fala que para fazer a visita está muito difícil, ela ligou para Sr. Itamar e disse que não iria fazer a diferença com a visita da 
comissão. Sr. Valdivino fala que ele não está bem atendido e que somente teve um bom atendimento na casa dos conselhos, e que a comissão 
não está habilitada a fazer o atendimento, Sra. Liolina se desculpa em nome do conselho e dá um parecer quanto a sua entidade. Sr. Múcio 
recomenda que a entidade reavalie o estatuto e faça o registro em cartório, e o mesmo fala sobre a entidade Clube do Aranha. Novamente Sra. 
Lourdes fala que o Itamar informou que não haveria ninguém para receber na visita. Sra. Ana Emília falou que quando não conseguisse fazer a 
visita é necessário fazer um relatório falando sobre os motivos da não realização. Sr. Múcio fala sobre a entidade Amei e Sra. Ana Emília pergunta 
se foi feito o relatório, e disse que tem que ser através de relatório, sendo assim ficou para a próxima reunião que será apresentada o relatório. O 
Conselho decidi que a entidade que se apresentou vai ficar para o próximo mês e vai apresentar o relatório na próxima reunião. Sra. Ana Emília 
fala sobre a reunião da Urcma / Conselho de Belo Horizonte, das mudanças para as entidades municipais, para que os Conselhos dê o suporte a 
entidade para obter título para ser beneficiada e tem que fazer a comprovação que está atuando no município e comprovação de experiência 
de atendimento por 03 (três) anos. Sra. Liolina disse que a entidade quando receber o dinheiro público tem que ser tudo documentado e deve 
consultar a nova lei de nº 13.079 para todas as entidade. A Sra. Dilma agradece a presença de todos e encerra a reunião. Nada mais havendo a 
declarar, eu, Bárbara Pires, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será assinada pelos presentes:

Ata 275 (ducentésima septuagésima quinta) Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Brumadinho, realizada 
no dia 22 de outubro de 2015, às 08h30min, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Brumadinho, localizada à Rua Dr. Victor de Freitas, 
n° 28, Centro, Brumadinho/MG, CEP 35.460-000, tendo como pauta: Apresentação do relatório da Comissão de Fiscalização e informes da mesa. 
O quórum foi constatado com a presença dos seguintes Conselheiros: Liolina Maria Assis Santos, Ivânia de Fátima Rodrigues Duarte, Vilma de 
Lourdes Pereira Campos, Dilma de Castro Gonçalves Silva Araújo, Maria de Lourdes de Souza Cardoso, Múcio Ananias Lara, e Antônia de Sena 
Souza. E os representantes da Casa dos Conselhos: Maria Elizabeth Campos, Geicy Cristina Prado Rodrigues e Douglas Moreira Martins. Dona 
Dilma de Castro Gonçalves Silva Araújo deu início aos trabalhos dando informações, juntamente com a Conselheira Liolina Maria Assis Santos, 
sobre o aditivo do Projeto da Associação das Mulheres do Vale do Paraopeba – AMVP, aprovado na última reunião, na ata de nº 273, datada de 
20 de agosto de 2015, não pode ser realizado por falta do envio de documentos ao departamento de convênios. Porém, o Conselho continua 
aguardando o encaminhamento dos documentos, que está em posse da Casa dos Conselhos. Informaram também sobre a necessidade de uma 
técnica especializada para atendimento aos usuários da Associação das Mulheres do Vale do Paraopeba - AMVP. Encaminhar um profissional 
para dar apoio à Associação ao menos de 15 em 15 dias. Maria de Lourdes de Souza Cardoso apresentou o relatório da Comissão de Fiscalização 
do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS,em  conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMD-
CA, onde realizaram uma visita técnica à Associação Municipal de Educação e Inclusão Social – AME, constatando pela equipe o que segue: 
“o local é impróprio para o funcionamento da Associação, sendo que, o escritório funciona no porão da residência da Senhora Ana Maria que 
encontra-se situada à Rua Jaci Rezende Teixeira, n° 141, bairro Centro, o local encontra-se muito úmido e mofado, sendo que na referida Asso-
ciação encontra-se apenas um funcionário. Logo em seguida, a Senhora Ana Maria chegou, dizendo que a Associação está sendo prejudicada, 
porque não consegue participar de nenhum edital. A Conselheira Fátima alegou para a Senhora Ana Maria que o Conselho tem que fazer valer 
o estatuto. A Comissão Fiscalizadora pediu para o funcionário da Associação que providenciasse a listagem que constam todos os funcionários, 
cargos, horários e folhas de ponto, e a prestação de contas dos últimos projetos.  A Comissão Fiscalizadora aguarda as informações solicitadas, 
para que possa dar andamento junto ao Conselho”. Maria de Lourdes de Souza Cardoso, Conselheira e representante da Secretaria, apresentou 
a prestação de contas da Secretaria Municipal de Ação Social, referente aos meses de Agosto e Setembro. Sendo aprovada, por unanimidade, a 
prestação do mês de Agosto. Porém, quanto ao mês de Setembro, o Conselho solicita que a Secretaria envie a prestação de contas relativo ao 
Piso Mineiro detalhadamente quanto aos benefícios eventuais. Caso necessário, será realizada uma reunião extraordinária para que a Secretaria 
preste tais esclarecimentos. Sendo assim, a aprovação da prestação de contas relativo ao mês de setembro de 2015, está aguardando os detalha-
mentos solicitados. O Conselho aprovou em plenária a liberação de certificado de funcionamento à Associação de Ribeirão; não sendo aprovada 
a Associação da Comunidade de Aranha, uma vez que ela se enquadrará melhor na Secretaria de Educação. Logo após, passaram à leitura e 
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aprovação das atas das reuniões anteriores. Nada mais havendo a tratar, a presidente do Conselho encerrou os trabalhos, e eu Geicy Cristina, 
estagiária da Casa dos Conselhos, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada será assinada pelos presentes:                                                                                       

Ata da Reunião do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, realizada no dia 12 de novembro de 2015 às 8h30min, na sala de reuniões 
da Prefeitura Municipal de Brumadinho, localizada à Rua Dr. Victor de Freitas, nº 28, Centro, Cidade de Brumadinho/MG, tendo como pauta: 1) 
Assuntos diversos, informes a mesa. Conselheiros presentes: Silvânia B. Ribeiro Fernandes (Secretaria Municipal de Educação); Vilma de Lourdes 
P. Campos (Secretaria Municipal de Saúde); Múcio Ananias Lara (TITULAR: Secretaria Municipal de Administração); Liolina Maria Assis Santos 
(SUPLENTE: Trabalhadoras da Área de Assistência Social). Convidados: Itamar José Barbosa (Secretaria M. de Ação Social); Alexandra a. Jordão 
(Ribeirão); Celina R. Almeida (Ribeirão); Valdivino Alves (Associação do Ribeirão e Martins); Lucas Romário Lara (Projeto Carcará). Funcionária da 
Casa dos Conselhos: Maria Elizabete Campos (Coordenadora) e Douglas Moreira Martins (estagiário). Os conselheiros presentes aguardaram 
30 (trinta) minutos, conforme atribuições legais, mas não houve quorum. A Coordenadora da Casa dos Conselhos Sra. Elizabete, agradeceu a 
presença de todos e finalizou a reunião. Nada mais havendo a declarar, eu, Elizabete Campos, lavrei a presente ata que será assinada abaixo, 
pelo presente:

Ata da Reunião do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, realizada no dia 19 de novembro de 2015 às 8h30min, na sala de reuniões 
da Prefeitura Municipal de Brumadinho, localizada à Rua Dr. Victor de Freitas, nº 28, Centro, Cidade de Brumadinho/MG, tendo como pauta: 1) 
Aprovação do Questionário SUAS/2015; leitura da Ata de reunião realizada no dia 22/outubro/2015 para as devidas correções. Conselheiros 
presentes: Maria de Lourdes de Souza Cardoso (TITULAR: Secretaria Municipal de Ação Social); Vilma de Lourdes P. Campos (TITULAR: Secretaria 
de Saúde); Cássia Magela Rosa (SUPLENTE: Secretaria da Fazenda); Múcio Ananias Lara (TITULAR: Secretaria Municipal de Administração); An-
tônia de Sena Souza (SUPLENTE – Associações Comunitárias do Município) e Liolina Maria Assis Santos (SUPLENTE das Trabalhadoras da Área 
de Assistência Social). Convidados: Sara Reis (Associação dos Moradores do retiro do Brumado); Maria Raimunda (Associação dos Moradores do 
retiro do Brumado); Maria Lucia cordeiro (Associação dos Moradores do retiro do Brumado); Itamar José Barbosa (Secretaria M. de Ação Social); 
Valdivino Alves (Associação do Ribeirão e Martins). Funcionária da Casa dos Conselhos: Maria Elizabete Campos. Senhora Liolina Maria, como 
Presidente, iniciou a reunião e deu boas vindas a todos os presentes. Em seguida passou a palavra para a Senhora Elizabete, responsável pela 
Casa dos Conselhos, que esclareceu sobre as dificuldades encontradas no funcionamento operacional da Casa dos Conselhos devido a falta de 
profissionais para auxiliá-la e, por isso, considerando regimento interno do CMAS solicita que o Conselho nomeie um secretário para proceder 
na confecção das atas. Senhor Múcio se prontificou a tal tarefa e por unanimidade todos os conselheiros concordaram. Devido a problemas de 
saúde senhora Dilma Gonçalves de Castro Silva Araújo está ausente das reuniões e enviou recado avisando sua vontade de afastamento da Pre-
sidência do CMAS. Na falta da senhora Dilma e considerando as normas do regimento interno a vaga será preenchida pela senhora Liolina Maria 
Assis Santos, que atualmente exerce o cargo de vice-presidente do CMAS. Senhor Itamar, representando a Secretaria de Ação Social, detalhou os 
serviços prestados pela Proteção Basica (CRAS) e proteção Especial (CREAS) e ainda apresentou os extratos das contas do Piso Mineiro referente 
ao mês de outubro de 2015. Esclareceu que o Estado (Sedese) está utilizando a nova conta corrente 19.491-3 e quanto a conta antiga 18.586-8 
ainda existe um saldo de R$419.41, mas a Sedese não a utiliza para depósitos, somente a Secretaria está movimentando e a medida que precisa 
retira os valores devidos. Senhor Itamar esclarece ainda que existem duas operações no mesmo numero de conta sendo operação de poupança 
e conta-corrente. Em seguida o Conselho, aprovou por unanimidade, a prestação de contas do Piso Mineiro, referentes ao mês de outubro de 
2015. Ficou determinado pela plenária que a Senhora Dilma, mesmo não estando presente nesta reunião, fica autorizada a assinar o Certificado 
da Associação do Ribeirão/Martins que posteriormente será comunicada à Associação. Nada mais havendo a tratar senhora Liolina Maria deu 
por encerrada a reunião. Eu, Múcio Lara, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada será assinada abaixo, pelos presentes:

ATA da Reunião do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente – CMDCA, realizada no dia 25 de novembro de 2015 às 13h30min, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Brumadinho, localiza-
da à Rua Dr. Victor de Freitas, nº 28, Centro, Cidade de Brumadinho/MG, tendo como pauta, conforme convocação: 1) Solução de certificação da 
Associação Municipal de Educação e Inclusão Social - AME. Presentes na reunião os representantes e conselheiros representando CMAS: Maria 
de Lourdes de Souza Cardoso (Titular -  representando a Secretaria de Ação Social), Silvânia Ribeiro Fernandes (Suplente - representando a Se-
cretaria de Educação), Vilma de Lourdes P. Campos (Titular - representando a Secretaria da Saúde), Múcio Ananias Lara (Titular - representando 
a Secretaria da Administração), Edson Ferreira Amorim (Titular - representando o Conselho Central de Brumadinho), Ivânia Rodrigues Duarte 
(Suplente - representando o Lar dos Idosos), Antônia de Sena Souza ( Suplente – representando as Associações Comunitárias do Município), 
Dilma de Castro Silva Araújo (Titular representando a Associação das Mulheres do Vale do Paraopeba), Liolina Maria Assis Santos (Titular - repre-
sentando os Trabalhadores da Área de Assistência Social) e ainda representando o CMDCA: Jaqueline Menezes Barro  (Suplente - representando 
a Secretaria da Saúde), Monica Sales de Oliveira (Titular - representando a Secretaria da Ação Social), Lúcia Marta da Silva (Suplente - represen-
tando a Secretaria de Educação) , Múcio Ananias Lara (Titular - representando a Secretaria de Administração), Rita de Cássia Campos Nicácio 
(Titular - representando o Centro Espírita Pai Joaquim de Aruanda), Catarina de Sena Leite (Suplente - representando a Pastoral da Criança) e 
ainda os convidados: Cláudio Braga (Presidente da AME), Renato Andrade Barbosa (Advogado – AME), Ivan Braga (Procuradoria Municipal), 
Antorildo Landislau (Conselho do Idoso), Rogério Maciel (Secretário de Ação Social), Áurea Costa da Silva (Convênios da Prefeitura de Brumadi-
nho). Senhor Múcio Lara, Secretário e mediador nomeado pelo CMDCA e CMAS, iniciou a reunião lendo a pauta do dia e esclareceu que, para 
melhor condução da reunião, primeiramente os conselheiros iriam se posicionar em relação ao assunto da pauta e em seguida todos os outros 
presentes poderiam se manifestar. Senhora Mônica Sales, Presidente do CMDCA se posicionou e cita que o intuito dessa reunião seria esclarecer 
e solucionar as pendências que a Entidade AME estava junto aos CMAS e CMDCA. Senhora Dilma, Presidente do CMAS, se posiciona e reforça as 
palavras da senhora Mônica. Cita que não conhecia a Associação denominada AME e que em 2013 participou da reunião, que a Petrobras havia 
organizado na cidade de Betim e em nenhum momento houve participação daquela Entidade. Senhora Dilma fala que não se lembra quando 
a AME adquiriu a autorização, do CMAS ou mesmo CMDCA, para funcionar e que, por recomendação da Procuradoria do Município, a entidade 
a qual representa (Associação das Mulheres do Vale do Paraopeba) foi obrigada a se retirar das instalações do CRAS, portanto, como pode uma 
Associação poder atuar junto a UAITEC e em parceria com o Município. Senhora Liolina Maria, Vice-presidente do CMAS, se posiciona e fala que 
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está apreensiva em votar e aprovar algo que não tem conhecimento suficiente e preserva muito seu nome e que está diante a um impasse 
mesmo sabendo o quanto é importante o papel que o terceiro setor representa junto a sociedade, por isso, está diante a um impasse. Senhora 
Ivânia Fátima, representando o Lar dos Idosos se posiciona e fala sobre a visita ocorrida na sede da AME e que os representantes da Entidade 
ficaram de providenciar documentos que ainda faltavam e até o momento isso não aconteceu. Novamente senhora Liolina se posicionou e falou 
que é muito importante que as Entidades atuem com transparência e isso facilita muito a aprovação de contas, projetos e certificação. Cita ainda 
que esse procedimento é muito comum junto aos Conselhos e como exemplo, cita que até mesmo a Secretaria de Ação Social está sujeita a 
essas regras de demonstração das despesas. Senhora Dilma cita que seria irresponsabilidade dos Conselhos aprovar algo sem a documentação 
correta. Senhor Edson, representante do Conselho Central de Brumadinho, diz que como fiscal e representante da sociedade, exige que as En-
tidades tenham que estar 100% corretas e reforça sua fala citando ainda que as exigências dos Conselhos não é perseguição contra nenhuma 
Entidade. Senhora Mônica intercede e cita que os esclarecimentos sobre a Entidade AME é vontade de todos os conselheiros. Após a fala de 
todos os conselheiros, senhor Renato, Advogado, representante do Senhor Cláudio Braga, Presidente da AME, se posiciona e cita que se a AME 
está presente na UAITEC é porque existe um TERMO de COOPERAÇÃO entre AME e PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO, através da Secre-
taria de Educação e que vai apresentar este Termo de Cooperação, junto com os demais documentos pendentes, o mais rápido possível. Senhor 
Renato pergunta se existe alguma denúncia formalizada contra a AME, junto ao CMDCA ou mesmo ao CMAS. Todos os conselheiros presentes 
afirmam que não existem denúncias formalizadas ao CMDCA e CMAS, contra a AME, somente rumores. Sendo assim, ficou definido que a AME 
tem que apresentar os seguintes documentos: 1. Termo de Cooperação entre AME e Prefeitura, 2.Certificado do CMDCA adquirido desde o início 
das atividades no Município, 3. Todos os Estatutos e alterações desde sua fundação, 4. ATA de eleição e posse da Associação, 5. Comprovante de 
endereço da Entidade, 5. CNPJ emitido pela Receita Federal, 6. Termo de parceria entre Prefeitura e Uaitec. Para analisar, previamente toda essa 
documentação, foi nomeada uma Comissão composta por dois membros do CMDCA e dois membros do CMAS (Senhoras Dilma, Mônica, Rita 
e senhor Múcio). Todos esses documentos serão requeridos junto a AME, que deverão ser analisados previamente pela comissão e posterior-
mente deverão ser encaminhados aos Conselhos para aprovação. Nada mais havendo a tratar, senhor Múcio Lara, Secretario e mediador, deu-se 
por encerrada a reunião. Eu, Múcio Lara, Secretário do CMAS e CMDCA lavrei a presente ATA, que após lida, discutida e aprovada será assinada 
abaixo, pelos presentes:

ATA da Reunião do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, realizada no dia 10 de dezembro 2015, agendada para as 8h30min, na 
sala de reuniões da Prefeitura  Municipal de Brumadinho, localizada à Rua Dr. Victor de Freitas, nº 28, Centro, Cidade de Brumadinho/MG, tendo 
como pauta: 1) Apresentação do PAA (Plano de Aquisição de Alimentos para o ano de 2016), 2) Prestação de Contas da Secretaria de Ação Social 
3) Análise da documentação e Certificação da AME, 4) Certificação do Centro Espírita Pai Joaquim de Aruanda, 5) Informes à Mesa, 6)Apresenta-
ção do CI da COPAFA para empréstimo de máquinas, 7)Plano de Contingência 2015/2016. Conselheiros presentes: DILMA G. DE CASTRO SILVA 
ARAÚJO (TITULAR: Associação das Mulheres do Vale do Paraopeba), MARIA DE LOURDES DE SOUZA CARDOSO (TITULAR: Secretaria Municipal 
de Ação Social); VILMA DE LOURDES P. CAMPOS (TITULAR: Secretaria de Saúde); MÚCIO ANANIAS LARA (TITULAR: Secretaria Municipal de Ad-
ministração); LIOLINA MARIA ASSIS SANTOS (SUPLENTE das Trabalhadoras da Área de Assistência Social). Convidados: Marielza Lima (Defesa 
Civil), Valmira Rodrigues, Inácia de Jesus, Maria Elizabeth (Casa dos Conselhos). Considerando Regimento Interno do CMAS, há necessidade da 
presença de no mínimo seis conselheiros. Após aguardar por duas horas, a formação de quorum, senhora Dilma agendou uma reunião extraor-
dinária para o dia 14 de dezembro, às 14h no mesmo local, para discussão da mesma pauta do dia 10 de dezembro. Nada mais havendo a tratar, 
senhora Dilma, Presidente do CMAS, deu-se por encerrada a reunião e justificou que não poderia dar prosseguimento às discussões pela falta 
de quorum. Eu, Múcio Lara, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada será assinada abaixo, pelos presentes:

Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Torna público o termo de distrato ao Contrato n° 044/2014, cujo objeto é a locação de imóvel para abrigar as 
instalações da Superintendência de Projetos da Secretaria de Ação Social. Locadora: Neiva Fernandes Las Casas. Valor: R$ 999,80 Mensais. Data: 
26/11/2015. Antônio Brandão/prefeito Municipal.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Torna público o termo de distrato ao Contrato n° 027/2012, cujo objeto é a locação de imóvel destinado 
ao funcionamento do SETRANSB e CASA DOS CONSELHOS. Locadora: Kênia Mara Felipetto Malta Valadares. Valor: R$ 4.463,03 Mensais. Data: 
01/12/2015. Antônio Brandão/prefeito Municipal.

DECISÃO DE PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE VALOR CONTRATADO
PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Torna público o INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATADO, quanto ao item 
01 (um) do objeto, solicitado pela empresa CONCEITO SOLUÇÃO EM PUBLICIDADE EIRELI-ME, cujas razões constam dos autos do processo 
administrativo nº 217/2014, Pregão Presencial 095/2014, contrato de prestação de serviços nº 236/2014. Fica a empresa NOTIFICADA DESSA 
DECISÃO. – Antônio Brandão – Prefeito.
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