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Prefeitura promove capacitação 
em educação inclusiva

Monitores participaram de palestras e interações para 
aprimoramento de suas atividades

Foi realizado nesta quinta-fei-
ra, dia 13, no auditório da Secre-
taria Municipal de Educação, o 
I Encontro de Capacitação dos 
Monitores em Educação inclu-
siva, visando capacitar os moni-
tores para um melhor desem-
penho com o aluno de inclusão 
matriculado na rede regular de 
ensino da Secretaria Municipal 
de Educação de Brumadinho.

alizados ao decorrer do ano le-
tivo para capacitar também os 
professores, supervisores e di-
retores escolares da Secretaria 
Municipal de Educação de Bru-
madinho.  “O foco principal é a 
capacitação para que todos te-
nham um melhor desempenho 
com o aluno de inclusão. É ne-
cessário e urgente que o siste-
ma de ensino ofereça condições 

Pôr do sol -  Igreja Matriz São Sebastião | Thiago França
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D I Á R I O  O F I C I A L  D O  M U N I C Í P I O

Houveram palestras com o 
Psicólogo Rodrigo Chaves No-
gueira, com a psicóloga Marília 
Nunes da Silva e com a Terapeu-
ta Ocupacional Luciene Andreo 
Ribeiro, além de dinâmicas e in-
terações. O tema usado foi “En-
contro Temático entre saúde 
mental e educação – Conhecen-
do as diferenças”.

Outros encontros serão re-

satisfatórias para que essa edu-
cação com qualidade seja real-
mente alcançada”, disse a coor-
denadora Claudia Parreiras dos 
Santos e Soares.

O evento foi uma realização 
da Secretaria Municipal de Edu-
cação, através do Departamen-
to de Educação Inclusiva, com 
parceria do Centro de Assistên-
cia Psicossocial – CAPS.

Brumadinho, quinta-feira, 13 de março de 2014  Ano 2 Edição 145

Luiz Carlos
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Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG Torna Público o 1º termo aditivo ao Contrato nº 047/2014. Objeto fornecimento de lanches. Contratada: 
SIMÔNIA LUZIA MAIA -ME - Valor Total R$4.626,10 - Antônio Brandão - Prefeito.

Pro-
cesso 
Admi-
nistra-

tivo

N.º Dis-
pensa

Enqua-
dramen-
to Legal

Dotação
Orçamentária

Especificação Quant. Valor 
unitário

Valor total 
contratado 

Empresa

PA
64

19
Art. 24 – 
inciso II

021901041
3100032190

Almoço de refeição para a 
1° conferência de proteção 
e Defesa Civil, que será rea-
lizada na Câmara Municipal 
de Brumadinho no dia 14 
de março de 2014 ,para 200 
participantes.

200
PESSO-

AS

 R$ 25,00

R$5.000,00
RESTAURANTE E POUSA-
DA NOSSA FAZENDINHA

Art. 24, V, da Lei no 8.666/93

Secretaria Municipal de Turismo e Cultura

Ata da segunda reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo Brumadinho - COTURB, realizado no dia onze de fevereiro de dois mil e 
quatorze às quatorze horas e dezenove minutos nas dependências da Câmara Municipal de Brumadinho, Praça de Paz Carmem de Oliveira, 
SN – São Conrado, com a seguinte ordem do dia: a). Leitura da ata da reunião anterior; b). Informes; c). Mapa Turístico e Cultural de Brumadi-
nho; c). Palavra franca. Dando início ao encontro, Rodolfo cumprimenta os amigos conselheiros, aos quais estavam presentes, a Sr.ª Andrea 
Drummond de Sales e Gustavo Morais Dias, ambos representando das Associações Ambientalistas, o Sr. Marcos Luiz de Aguiar representante 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Sr.ª Antônia de Sena Souza representante das Associações Comunitárias, o Sr. Márcio André 
Rodrigues representante das Associações Comerciais, a Sr.ª Marcélia Gomes de Deus representante da Secretaria Municipal de Educação, a 
Sr.ª Érica Natália de Souza  representante da Agência de Desenvolvimento Turístico do Circuito Veredas do Paraopeba, o Sr. Hideraldo Rogério 
Santana representante da Câmara Municipal de Vereadores, o Sr. Francisco Marques de Freitas Guimarães representante das Associações Liga-
das ao Turismo e Pedro Henrique da Silva como convidado do conselho. Logo em seguida, Rodolfo faz a leitura da ata de reunião anterior, que 
dispõe da apresentação e aprovação do Plano de Trabalho Brumadinho 2014 do Circuito Veredas do Paraopeba. Feito a leitura, Rodolfo passa 
alguns informes em relação a ações que estão sendo realizadas pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura em especial o Levantamento da 
Oferta Turística – INVTUR, bem como o andamento do mesmo, para fins de planejamento, gestão e promoção da atividade turística em nosso 
município e a elaboração de um mapa turístico cultural. Prosseguindo, Rodolfo faz apresentação do protótipo do Mapa Turístico Cultural de 
Brumadinho 2014 aos conselheiros, para avaliação e sugestões de possíveis mudanças, ressaltando que este mapa tem como objetivo, prestar 
informações turísticas sobre determinados atrativos da região, bem como orientar o turista em seu deslocamento. Em seguida, foram feitas 
observações para melhor adequação e apresentação do mapa. Dadas observações foi colocado em votação para aprovação ou não deste 
mapa, cujo qual foi aprovado pela maioria dos membros do conselho. Em seguida, Rodolfo faz as considerações finais declarando o término 
desse encontro. Não tendo mais nada a declarar, eu Rodolfo Lacerda lavrei a ata que segue assinado por todos.

Atos do Legislativo

A Câmara Municipal de Brumadinho - CMB - torna pública, para conhecimento dos interessados, a relação, em ordem alfabética, dos nomes 
dos profissionais que tiveram suas inscrições DEFERIDAS para a participação no sorteio dos membros que irão compor a Subcomissão Técnica 
que irá proceder à análise e ao julgamento das propostas técnicas a serem apresentadas no âmbito da Tomada de Preços nº 02/2014, que tem 
por objeto a contratação de agência para a prestação de serviços de publicidade, elaborada em atenção ao disposto no § 4º, do artigo 10, da 
Lei Federal nº 12.232/2010, a saber:
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ORDEM NOME HABILITAÇÃO
VÍNCULO FUNCIONAL COM 
O MUNICÍPIO DE BRUMA-

DINHO?

1 Camila Amorim Ferreira Mendes Comunicação SIM 

2 Douglas Vinícius Campos Maciel 
Estudante de jornalismo / atua na área de 
comunicação 

SIM

3 Jerônimo Sávio Rinco de Matos Publicidade NÃO

4 Maíra do Nascimento Publicidade SIM

5 Marcos Natalício Amorim Jornalismo SIM

6 Mário Fabiano da Silva Moreira Publicidade SIM 

7 Raquel Novais da Silva Jornalismo NÃO

8 Talles Vinícius de Oliveira Costa 
Estudante de Jornalismo / atua na área de 
comunicação. 

SIM

9 Valdir de Castro Oliveira Jornalismo NÃO 

10 Vinícius Eduardo de Brito Toscano 
Estudante de jornalismo / atua na área de 
comunicação 

NÃO 

 
A sessão pública para sorteio dos profissionais que irão compor a Subcomissão Técnica será realizada no dia 27 de março de 2014, quinta-feira, 
às 10 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Brumadinho – Praça da Paz Carmem de Oliveira Gonçalves, snº, São Conrado, Brumadinho, 
Minas Gerais. 
Serão sorteados 3 (três) nomes dentre os profissionais com as inscrições deferidas para o Chamamento Público nº 01/2014, dos quais 2 (dois) 
com vínculo com funcional ou contratual com o Município de Brumadinho (Câmara Municipal ou Prefeitura Municipal) e 1 (um) sem vínculo 
com a administração pública do Município de Brumadinho. 
Nos termos do § 9º, do art. 10, da Lei Federal nº 12.232/2010, o sorteio será processado de modo a garantir o preenchimento das vagas da 
Subcomissão Técnica de acordo com a proporcionalidade do número de membros que mantenham ou não vínculo com a administração 
pública do Município de Brumadinho. 
Nos termos do § 5º, do artigo 10, da Lei Federal nº 12.232/2010, até 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão pública destinada ao sorteio, 
qualquer interessado poderá impugnar pessoa integrante da relação acima, mediante fundamentos jurídicos plausíveis. As impugnações de-
verão ser protocoladas no setor de protocolo da Câmara Municipal de Brumadinho, endereçadas à Comissão de Licitação. Poderão ser obtidos 
maiores esclarecimentos pelo telefone (31) 3571-1463 – ramais 243 / 210. 
Brumadinho, 13 de março de 2014.
Robson da Silva Laia
Presidente da Comissão de Licitação
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