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População de Suzana e região 
recebe o Bate papo com o Prefeito

Moradores das comunidades destacam importância do encontro 
A população das comunida-

des de Suzana, Barreiros, Cam-
pinho, Samambaia e região 
participou nesta quarta-feira, 
23 de julho, do “Bate papo com 
o Prefeito”. Com a presença de 
mais de 100 pessoas, o encon-
tro foi bastante elogiado pelos 
moradores, que destacaram, 
principalmente, a importância 
da iniciativa em aproximar o 
Executivo municipal da socie-
dade. 

Durante o encontro, temas 
como saneamento, infraestru-

Os encontros já foram reali-
zados em várias comunidades 
do município com o objetivo 
de levar informações à popula-
ção e promover o contato dire-
to do cidadão com a Prefeitura.

Além de ter acesso direto ao 
Prefeito e sua equipe, a popula-
ção tem a oportunidade de ti-
rar dúvidas sobre os projetos da 
Prefeitura, apontando as prin-
cipais demandas da comuni-
dade, além de sugerir e cobrar 
mudanças. 

Os debates democráticos 

Thiago França
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tura e meio ambiente predo-
minaram nas questões levan-
tadas pelos moradores das 
comunidades. Para todas as 
demandas da população local, 
o Prefeito Brandão e a equi-
pe de governo mostraram as 
providências que estão sendo 
adotadas, além de enumerar 
as obras e projetos da Prefeitu-
ra na região. “As críticas são im-
portantes e estamos aqui para 
ouvir e melhorar as condições 
de vida de todos”, reforçou o 
prefeito.

de temas de interesse das co-
munidades, segundo Brandão, 
demonstram a importância da 
parceria estabelecida entre a 
administração municipal e a 
população de Brumadinho.

No próximo dia 14 de agos-
to, quando o “Bate Papo com 
o Prefeito” completa um ano, a 
comunidade de Casa Branca re-
cebe o projeto. O encontro com 
a população local será realiza-
do às 19h na Escola Municipal 
Carmela Caruso.
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Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO - Torna público 1° termo de aditivo para fins de prorrogação de prazo ao contrato de prestação de serviço n° 
107/2013 cujo objeto é a prestação de serviços técnicos e especializados para organização e a execução do concurso público. Empresa: Fun-
dep. Antônio Brandão/Prefeito Municipal.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público o contrato nº 116/2014, para fornecimento de materiais limpeza e higiene pessoal. 
PP.026/2014. COMERCIAL VERNER LTDA-EPP. Valor R$13.020,00. Antônio Brandão/Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Aviso de Retificação Homologação: A PMB torna público a Retificação da homologação do Pregão 
Pres.058/14, Proc. Adm. 139/14 –  Aquisição de Insumos Agropecuários, para a Sec. Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico, 
Pecuário e Abastecimento, mediante fornecimento único.  Empresa vencedora: Empreendimento Comercial Saara Ltda. – Me Onde se lê “Valor: 
(R$ 2.437,40), Leia – se:  “Valor: R$2.374,60 (R$2.374,60)”  Antônio Brandão-Prefeito.

Secretaria Municipal de Governo

Ata de Posse do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil de Brumadinho, realizado no dia 24 de Abril de 2014, sob o regulamento do 
Decreto nº 18 de 10 de março de 2014, às 9 horas, na sala de reunião da sede da Prefeitura Municipal de Brumadinho. Estavam presentes: San-
dra Brandão (Secretária de Governo), Vivianne Cristina Borges (Coordenadora do Núcleo de Atenção Básica Saúde da Família - NASF); Marcelia 
de Deus (Representante da Secretaria de Educação); Cristóvão Aparecido da Silva (Representante do Inhotim); Flávia Aragão,  Elaine França, 
Ilma Cândido, José Rafael e Ricardo Ribeiro (Representantes da Coordenadoria de Proteção de Defesa Civil de Brumadinho); Aldnei Pereira 
Sobrinho (Representante da Rádio Regional FM), Douglas Leandro e Henriques Jesus Silva (Representante da Polícia Militar), Gilmar Augusto 
da Silva (Representante da Associação Brumadinho Off Road); Délcio Brito (Representante da Secretaria de Obras); Clério Laurindo (Represen-
tante da Associação Produtores Rurais); Rogério Fernandes e Simone Brito ( Representante da Secretaria de Ação Social). A coordenadora de 
Proteção e Defesa Civil, Srª Flávia Aragão, agradeceu à presença de todos e ressaltou sobre a grande importância da criação deste Conselho, a 
Srª Sandra Brandão reforçou a preocupação da atual administração em formar este Conselho de tão grande valia ao Município e da responsa-
bilidade de cada Conselheiro e seus suplentes. A principal diretriz do Conselho é a implantação de instrumentos para a redução dos impactos 
de desastres, sendo um órgão colegiado, de caráter consultivo e deliberativo que integra a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa 
Civil, vinculado à Secretaria Municipal de Governo. O Conselho é composto pelos representantes das secretarias municipais de Obras e Servi-
ços Públicos, Saúde, Educação e Meio Ambiente, da Polícia Militar, do Inhotim, da Associação Brumadinho Off Road, da Rádio Regional FM e 
da Associação dos Produtores Rurais de Brumadinho. Oportunamente, ficou acertado que o Conselho irá reunir-se mensalmente, sempre na 
segunda quinta feira do mês, na sala de reunião da Prefeitura, às 14 horas. A Presidente do Conselho, Srª Flávia Aragão, leu o termo de posse 
aos presentes que em seguida assinaram o mesmo. Assim, para constar, eu, Elaine França, Secretária dos trabalhos lavrei a presente ata que 
seque assinada por mim e pelos presentes Conselheiros. Brumadinho, 24 de Abril de 2014.

Ata de reunião do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil de Brumadinho, realizado no dia 15 de Maio de 2014, às 14h25, na sala de 
reunião da sede da Prefeitura Municipal de Brumadinho. Estavam presentes: Sandra Brandão (Secretária de Governo), Patrícia Maria de Oliveira 
e Vivianne Cristina Borges (Secretaria de Saúde);  Jane Alves Fernandes  e Marcelia de Deus (Secretaria de Educação); Cristóvão Aparecido da 
Silva e Wagner Reis (Inhotim); Marcos Luiz de Aguiar (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável); Felipe de Souza 
Aguiar (SEPLAC), Rodrigo Ricardo Alves (Polícia Militar), Flávia Aragão e Elaine França (Coordenadoria de Proteção de Defesa Civil de Brumadi-
nho); Aldnei Pereira Sobrinho (Rádio Regional FM). A Presidente do Conselho, Flávia Aragão iniciou a reunião agradecendo a presença de todos 
justificando a ausência dos representantes da Associação dos Produtores Rurais de Brumadinho, Marcelia de Deus avisou que o conselheiro 
Gilmar não pôde comparecer por que estava na zona rural. A Presidente do Conselho, Flávia Aragão iniciou a reunião esclarecendo sobre o Pla-
no de Contingência, entregue a todos os conselheiros e suplentes. Esclareceu alguns pontos e solicitou que os Conselheiros analisassem com 
critério o mesmo e que as sugestões/ alterações que os conselheiros propusessem fossem enviadas na próxima reunião, para que sejam feitas 
as correções. O Sr. Cristóvão analisando o Anexo E, sugere que o ponto de apoio, no bairro Cohab seja a Escola e não a Associação Comunitária, 
pelo fato de que a mesma é muito pequena e não suporta a demanda. Que a associação seja um ponto de informação/direcionamento à po-
pulação. O Sr. Wagner sugeriu que o ponto de apoio sejam as escolas, sendo que cada sala de aula seria um abrigo para cada família, deixando 

ASSINATURA DIGITAL

DOM
B R U M A D I N H O

Diário Oficial do Município de Brumadinho
Projeto editorial e produção: Secretaria Municipal de Governo
Prefeito Municipal: Antônio Brandão 
Jornalista: Marcos Amorim RJPMG14972
Diagramação: Mário Fabiano e Talles Costa
Assinatura Digital: 
Marcos Natalício Amorim – Matrícula 7448
Mário Fabiano da Silva Moreira – Matrícula: 8325 
Talles Vinícius de Oliveira Costa – Matrícula 7777
Prefeitura Municipal de Brumadinho 
Rua Dr. Victor de Freitas, 28, Centro - CEP 32017-900. 
Telefone: (31) 3571-3001 



Brumadinho, 24 de julho de 2014 Página 3 de 6Diário Oficial de Brumadinho - Edição 234

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do documento. Os métodos criptográficos adotados pela Prefei-
tura de Brumadinho impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a 
autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE BRUMADINHO - MG." Para outras informações www.brumadinho.mg.gov.br.

DOM
B R U M A D I N H O

as mesmas com um pouco mais de privacidade. A Srª Flávia comunicou que foi realizado uma parceria entre a Prefeitura e o Centro de Líderes, 
para atender as famílias do bairro São Conrado  acomodando a população nesse espaço.  O Sr. Aldnei sugeriu que fosse feito contato com a MRS 
logística solicitando apoio e parceria, pois no caso de enchente a população utiliza a linha férrea como trajeto o que é muito perigoso. A Srª 
Marcelia sugere que as famílias dos bairros Progresso II sejam encaminhadas às escolas Paulina Aluotto Ferreira,  Emei Nilza Maria e Associação 
Comunitária e não ao Centro de Juventude, pela distância entre os bairros. Sr. Aldnei sugeriu também que entre em contato com a Prefeitura 
de São Joaquim de Bicas, para possível termo de cooperação entre as cidades, no caso de enchentes. A Srª Flávia informou que já convidou o 
representante do Município de São Joaquim de Bicas, mas o mesmo compareceu somente a uma reunião, das três que foi convidado.  A Sr ª Vi-
vianne atentou para a escala de servidores da saúde, no caso de enchentes, pois muitos servidores como médicos/ plantonistas que moram em 
outras cidades, sendo que nesse caso, o viável seria que os mesmos permanecessem em Brumadinho, sendo necessário montar um alojamento 
para esses servidores. Passando para o segundo assunto: Rede de comunicação de combate a incêndios – O Sr. Rogério (SMAS) sugeriu que se 
faça uma campanha para conscientizar ainda mais a população sobre o risco de queimadas/incêndios. O Sr. Marcos Luiz (SEMA), informou que a 
SEMA possui uma equipe de brigadistas, e sugeriu que analisasse uma forma para gratificação pelos serviços prestados. O Sr. Marcos informou 
que na semana de Meio Ambiente sua equipe distribuirá cartilhas educativas sobre o cuidado e prevenção de incêndios, que essas cartilhas são 
conseguidas com o IEF – Instituto Estadual de Florestas. O Sr. Aldnei sugeriu que se firmasse uma parceria juntamente com os Municípios vizi-
nhos, Inhotim e as mineradoras com suas equipes de brigadas de incêndios. A Srª Sandra Brandão, pediu a Presidente Flávia Aragão que faça o 
convite as mineradoras a participarem da próxima reunião. Flávia se prontificou a entrar em contato com a equipe de comunicação da prefeitura 
para estudar qual a melhor forma de se realizar  a divulgação da campanha. Passando assim para o último assunto da pauta: Plano de Ação para 
a Copa 2014 – O servidor da SEPLAC, Sr. Felipe, apresentou o mapa rodoviário e explicou a importância no índice de informações. Analisando o 
mapa foi verificado e solicitado que incluíssem: O Centro de Líderes, alguns PSF que não foram identificados e que a Srª Patricia e a Srª Vivianne 
se responsabilizaram em identificar e repassar ao servidor da SEPLAC. A  Srª Sandra Brandão, solicitou a inclusão dos pontos turísticos  “Topo 
do Mundo”, das Cachoeiras de Aroucas, Conceição de Itaguá, Alberto Flores e Toca de Cima, onde serão colocadas faixas educativas alertando 
os visitantes sobre o perigo. A Sr ª Sandra pediu para incluísse também as rotas de fuga (entrada e saída) do Município.  A Srª Marcélia sugeriu 
que se incluíssem as escolas particulares CEMMA e SEMEAR, e as igrejas da região central. O Sr. Cristóvão perguntou sobre o controle do trânsito 
nesse período, o que foi informado pela Srª Sandra que será por conta da SETRANSB, com apoio eventual da Policia Militar. O Sr. Aldnei sugeriu 
que se instalem pontos (tendas) para informações aos visitantes, sendo definido que será instalado uma central de informações na entrada da 
cidade. A Srª Sandra comunicou que na próxima segunda feira dia 19/05/2014, terá uma importante reunião com representantes do governo 
do estado para firmar parcerias no período da Copa. Que em princípio já acordou contrato com mais 02 ambulâncias e parceria com o Hospital 
Regional de Betim. Encerrando os assuntos, foi marcada a próxima reunião para o dia 10 de junho de 2014, às 14 horas na sala de reuniões da 
sede da Prefeitura. Assim, para constar, eu, Elaine França, Secretária dos trabalhos lavrei a presente ata que seque assinada por mim e pelos 
presentes Conselheiros. Brumadinho, 15 de maio de 2014.

Ata de reunião do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil de Brumadinho, realizado no dia 10 de Junho de 2014, às 14 horas, na sala 
de reunião da Estação Conhecimento. Estavam presentes: Sandra Brandão (Secretária de Governo), Vivianne Cristina Borges (NASF); Jane Alves 
Fernandes (Secretaria de Educação); Cristóvão Aparecido (Inhotim); Marcos Luiz de Aguiar (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável); Flávia Aragão, Elaine França e Ilma Cândido (Coordenadoria de Proteção de Defesa Civil de Brumadinho); Aldnei Pereira 
Sobrinho (Rádio Regional FM). Paula Neves, Felipe Bonatti e Anabelle Bicalho (Odebrech); Paschoal Filho (Associação dos Produtores Rurais de 
Brumadinho), Simone Prado (PMMG); Fabrício Araújo (AMDA); Weverton Fortunato, José Azevedo e Adenilton Oliveira (FERROUS); Gilmar Au-
gusto ( Off Road); Anderson de Freitas (Terra Brasilis); José Edimar e Alberto Lobo (VALE); José Bones( AMA Brumadinho); Inésio de Lima (CEMIG); 
Rogério Maciel (Ação Social); Vander Albanaz ( MRS Logística); Tereza Cristina (SEGOV); Adriano Rabelo (MIB); Scharmack Vieira ( Vallourec Mine-
ração); Vinicíus Ventura e Janaína Fernandes (MMX); Solange Amorim (Sec de Obras); Lucas Machado (Câmara Municipal); Tenente Cleber Ribeiro 
(CBMMG). A Presidente do Conselho, Flávia Aragão iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e solicitou que os presentes se apresen-
tassem para facilitar a comunicação entre todos. A Presidente comunicou sobre a parceria entre a Prefeitura Municipal com o Parque do Rola 
Moça – Plano Integrado de Combate a Incêndio, passando então a palavra para o Ten. Cleber que fez breve relato sobre a criação e formação das 
Brigadas de Incêndio. A Srª Flávia Aragão, ressaltou sobre a importância de se firmar parceria entre as empresas e a Prefeitura para construção 
de um plano integrado de combate a incêndio.O Sr. José Bones, (AMA Brumadinho), sugeriu que todos os condomínios devem ter brigada e as 
que já existem, necessitam de treinamento e especialização constantes sugere ainda que a Defesa Civil, organize uma maneira de fornecer essa 
especialização. Marcos Luiz (SEMA), disse que ele e a Presidente do Conselho estão estudando com o departamento jurídico uma forma legal de 
gratificar os brigadistas da Secretaria de Meio Ambiente. O Sr. Rogério (Sec. de Ação Social), enfatizou a necessidade de campanhas educativas 
sobre combate e prevenção de queimadas. O Sr. Aldnei (Radio Regional), sugeriu que as empresas trabalhem com informações sobre a preven-
ção nos veículos de comunicação. A Srª Jane (Sec. de Educação) ponderou que nas regiões onde  foram detectados focos maiores de incêndio, 
seja feito trabalho intenso com as escolas. Foi sugerido então, que todas as empresas interessadas em aderir ao projeto que apresente a Defesa 
Civil de maneira sintetizada as informações sobre a formação e atuação da brigada para que seja iniciada a elaboração  do Plano. O Sr. Anderson 
(Terra Brasilis) sugeriu a criação de novas brigadas, para que os mesmos possam implementá-las e que o Município ajude de alguma forma a 
criação dessas novas brigadas. O Sr. Marcos Luiz (SEMA), informou que no dia 02 de junho a Secretaria de Meio Ambiente distribuiu aproxima-
damente 2.000 (duas mil) cartilhas educativas sobre a campanha de prevenção de incêndios. O Sr. Paschoal (Assoc. dos Produtores Rurais de 
Brumadinho) alertou para um problema surgido pelos “Java-porcos”, que estão destruindo os mananciais do Município e solicitou ajuda. O Sr. 
Marcos Luiz (SEMA), pediu um relatório para que possa registrar denúncia junto ao IBAMA, e o Sr. Fabrício (AMDA) prontificou em fornecer tal 
relatório. A Srª Janaína Fernandes (MMX), disponibiliza os serviços da empresa no que for necessário, e disponibilizou ao Sr. José Bones vagas de 
treinamento a seus brigadistas. O Sr. Ewerton (FERROUS), falou da importância do fortalecimento entre as empresas vizinhas e os treinamentos 
específicos. Ficou decidido então que as empresas interessadas em aderirem ao projeto deverão enviar as informações até o dia 18/06 para o 
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email da Defesa Civil, defesacivil@brumadinho.mg.gov.br e que a próxima reunião acontecerá no dia 26/06/2014, na Estação Conhecimento. 
O Sr. Felipe Bonatti (Odebrecht), entregou o Plano de Contingência e se prontificou em ajudar no que for solicitado. O Plano de Contingência 
da Defesa Civil, apresentado na reunião anterior foi aprovado sem alterações. A Srª Sandra leu o Plano de Contingência da Copa do Mundo de 
2014, sendo o mesmo aprovado sem alterações. Que a intenção é que esse Plano, depois do período da Copa seja utilizado como um Plano de 
Ação permanente para eventos de grande massa. Não havendo mais assuntos encerrou-se essa reunião. Assim, para constar, eu, Elaine França, 
Secretária dos trabalhos lavrei a presente ata que seque assinada por mim e pelos presentes Conselheiros. Brumadinho, 10 de junho de 2014.

Ata de reunião extraordinária do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil de Brumadinho, realizado no dia 26 de Junho de 2014, às 13 h, 
na sala de reunião da Estação Conhecimento. Estavam presentes: Sandra Brandão (Secretária de Governo), Jane Alves Fernandes (Representante 
da Secretaria de Educação); (Representante do Inhotim); Marcos Luiz de Aguiar (Secretário Adjunto - Representante da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável); Flávia Aragão, Elaine França e Ilma Cândido (Representantes da Coordenadoria de Proteção 
de Defesa Civil de Brumadinho); Simone Prado (Representantes da PMMG); Fabrício Araújo (Representantes AMDA); Weverton Fortunato, e Glei-
ton Dias Salgueiro (Representantes da FERROUS); Anderson de Freitas (Representante da Terra Brasilis); José Edimar Maragon (Representante 
da VALE); Solange Amorim (Representante da Secretaria  de Obras); Wagner Reis (Representante do Inhotim); João Filipe Mariano Gonçalves 
(Representante do DER);  Sandro Rabelo de Andrade, Cleison Morais Pinto e Pedro Paulo Pereira Dias (Representantes da COPASA). Justificaram 
a ausência: Vivianne Cristina Borges (Coordenadora do Núcleo de Atenção Saúde da Família), Aldnei Pereira Sobrinho (Representante da Rádio 
Regional FM); Cristóvão Aparecido da Silva (Representante do Inhotim) Gilmar Augusto (Representante Associação Brumadinho Off Road). A 
Presidente do Conselho, Flávia Aragão iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e solicitou que os presentes se apresentassem para 
facilitar a comunicação entre todos e esclareceu que não concluiu o Plano de Combate a Incêndios, pois ainda existem empresas que estão en-
viando suas informações e disse que a Defesa Civil enviará ao representante da CEMIG, ofício firmando a parceria para repasse de informações 
sobre sistema de monitoramento meteorológico e que a Defesa Civil, juntamente com a Secretaria de Governo e Secretaria de Meio Ambiente, 
enviará aos Condomínios do Município ofício com a finalidade de incentivar a constituição das Brigadas de Incêndio, qualificada e atuante. A 
Srª Flávia comunicou ao Secretário Adjunto de Meio Ambiente, Sr. Marcos Luiz que consultando o Departamento Jurídico da Prefeitura sobre 
o assunto de remuneração aos servidores municipais que integram a Brigada de Incêndio do SEMA, foi inviabilizado o pagamento em espécie, 
mais que poderia ser gratificados com folgas e até mesmo em cestas básicas, sendo que para esse último, deveria ainda entrar em contato com 
a Secretaria de Ação Social para analisarem a legalidade. A Presidente Flávia perguntou aos Conselheiros (as) /Suplentes presentes, se havia 
alguma ponderação sobre as atas das reuniões passadas, não houve manifestação contrária e todas foram aprovadas. Passou-se então para a 
apresentação das empresas e instituições sobre seus Planos de Prevenção e Combates a Incêndios Florestais. O primeiro a se apresentar foi o Sr. 
Fabrício (AMDA), seguido do Sr. José Maragon (VALE) e do Sr. Anderson (Terra Brasilis), onde os mesmos mostraram suas estatísticas e formas 
de combates. O Sr. Fabrício ressaltou a importância de se centralizar as informações para melhor execução no caso de emergências e pediu aos 
representantes da COPASA, maior integração. O Sr. Sandro (COPASA), respondeu que muitas vezes não há possibilidades de ajudar nas solicita-
ções, em virtude do número de efetivos, mais que, dentro do possível, a COPASA estará sempre à disposição. O Sr. Jose Maragon, atentou para 
a importância da identificação dos parceiros mais próximos e da divulgação desses pontos, pois nessa situação a rapidez gera mais eficiência 
nas ações. A Sr.ª Flávia apoio ao Sr. Anderson (Terra Brasilis) com a Associação dos Produtores Rurais de Brumadinho em palestras educativas 
em combate a Incêndios e como confeccionar e utilizar adequadamente ferramentas no evento. O mesmo prontificou-se em ajudar no que 
for necessário. O Sr. João Filipe (DER), comentou que o DER não tem atuação direta em combates a incêndios, mais que o setor estará sempre 
a disposição para ajudar no que for preciso e que estiver ao alcance, sugeriu também, que a Presidente do Conselho, entre em contato com o 
DNIT, o Sr. Fabrício pediu maior atenção por parte do DER com relação aos aceiros feitos no entorno das estradas. A Srª Sandra Brandão solici-
tou a assinatura dos Conselheiros no Plano de Contingência da Copa do Mundo 2014 de Brumadinho. Assim, para constar, eu, Elaine França, 
Secretária dos trabalhos lavrei a presente ata que seque assinada por mim e pelos presentes Conselheiros. Brumadinho, 26 de junho de 2014.

Secretaria Municipal de Educação

Portaria n.º 008/2014-GAB
Cria Comissão Técnica para acompanhamento do Plano Decenal Municipal de Educação - PDME.
A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Brumadinho, a Lei n.º 
1539/2006, rerratificada pela Lei n.º 1550/06 e a Resolução n.º 03/2014;
RESOLVE:
Art. 1º - Fica instituída a Comissão Técnica de Acompanhamento do Plano Decenal Municipal de Educação – PDME, conforme estabelecido no 
artigo da Resolução n.º 03/2014, de 22 de julho de 2014.
Giovânia Cândida de Jesus;
Vanessa Romualdo Silva;
Ana Diniz Almeida Oliveira;
Kely Terezinha Pinto França;
Gislene Silva Dutra;
Ana Emília Coelho Diniz;
Neide de Oliveira Batista;
Rosângela Aparecida Chagas Pinto;
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"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do documento. Os métodos criptográficos adotados pela Prefei-
tura de Brumadinho impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a 
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DOM
B R U M A D I N H O

Silvânia Brito Ribeiro Fernandes;
Sônia Rosana Mendes Modesto;
Jane Alves Fernandes;
Cleide Alcântara Passos Santos;
Ernaine Júnior do Carmo;
Jayme Wilson de Oliveira;
Hideraldo Rogério Santana;
Aparecida de Jesus Pereira;
Andréa Olinda Pinto de Campos.
Art. 2º - Os trabalhos dos membros indicados estarão voltados na adequação do Plano Municipal de Educação.
Art. 5º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Brumadinho, 23 de julho de 2014.
Neide Alves de Lima
Secretária Municipal de Educação

RESOLUÇÃO Nº 02/2014
“Dispõe sobre a elaboração do Plano Decenal Municipal de Educação (PDME) de Brumadinho
A Secretária de Educação de Brumadinho, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município e a Lei 1.539/2006, rerrati-
ficada  pela Lei 1.550/06 e:
Considerndo a necessidade de adequação do Plano Decenal Municipal de Educação;
Considerando o Art. 214 da Constituição Federal;
Considerando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9.394/96;
Considerando o inciso V do Art. 2 da Lei 1.539/06;
Considerando a Resolução de 02 de maio de 2013 que dispõe sobre o Regimento Interno do Fórum Municipal de Educação de Brumadinho,
Considerando a Lei de acesso à informação 12527/11;
Considerando a Lei 13.005, de 25/06/2014,
RESOLVE:
Art. 1° – O Plano Municipal de Educação, deverá ser do sistema de ensino e de todo território municipal, considerando todas as limitações e 
potencialidades educacionais incluindo a rede privada;
Art. 2° – O Plano deverá ser construído coletivamente, envolvendo pessoas ligadas à Secretaria Municipal de Educação, comunidade escolar e 
todos os segmentos da sociedade civil.
Art. 3° – O Plano deverá fazer um diagnóstico local para tratar da educação básica a educação superior, considerando as etapas e modalidades 
do ensino:
Educação Básica:
Educação infantil: Creches e Pré-escolas
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Educação Superior
Educação Especial
Educação de Jovens e Adultos
Educação Profissional
Educação do Campo
Educação Indígena 
Educação Quilombola
Educação à Distância
Art. 4° – O Plano deverá destacar as prioridades e apontar soluções para os principais problemas da educação do município, considerando o 
regime de colaboração entre União, Estado e Município, previsto na Constituição Federal.
Art. 5° – O Plano deverá considerar os insumos necessários para sua execução, buscando uma educação de qualidade para todos de acordo 
com os orçamentos do município.
Art. 6° – O Plano deverá estar vinculado a outros instrumentos de planejamento:
Plano Plurianual – PPA
Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO
Lei Orçamentária Anual – LOA
Plano de Ações Articuladas – PAR
Art. 7° – Para organizar os trabalhos serão instituídas duas comissões sendo elas:
Comissão Técnica de Apoio , composta pelos técnicos da Secretaria Municipal de Educação e outros;
Comissão Representativa da Sociedade, prevista no fórum municipal de educação
Art. 8° - Cabe à Comissão Técnica de Apoio e à Comissão Representativa da Sociedade:
Elaborar seu Regimento Interno;
Analisar dados e informações colhidas no diagnóstico sobre a oferta e a demanda educacional do município considerando suas prioridades;
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DOM
B R U M A D I N H O

Formular metas e estratégias;
Analisar a consistência das metas e estratégias;
Analisar a coerência do conjunto das metas e estratégias e  sua vinculação com o PEE  e PNE  respeitando as condições econômicas locais.
Parágrafo único – Após instituída a Comissão Representativa da Sociedade e a Equipe Técnica de Apoio, as mesmas definirão a organização 
e o desenvolvimento dos trabalhos, construindo o cronograma, para o processo de elaboração do plano até a sua aprovação pela Câmara de 
Vereadores e sanção pelo executivo local.
Brumadinho, 23 de Julho de 2014.
Neide Alves de Lima
Secretária Municipal de Educação

RESOLUÇÃO Nº 03/2014
“Altera o artigo 2º da Resolução Conjunta SME Brumadinho/CME n.º 01/2014, que dispõe sobre o Fórum Municipal de Educação.”
A Secretária de Educação de Brumadinho, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:
Art 1° – Altera o artigo 2º, da Resolução Conjunta SME Brumadinho/CME n.º 01/2014, que passará a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º - O Fórum Municipal de Educação de Brumadinho – FME/Brumadinho-MG será composto por membros indicados por órgaos e institui-
ções a seguir especificados:
Secretária Municipal de Educação – SME;
Representante do Conselho Municipal de Educação (CME);
Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação – SindUTE;
Representante do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Brumadinho;
Representante da Faculdade ASA de Brumadinho;
Representante da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE;
Representante do Clube de Dirigentes Logistas – CDL Brumadinho;
Representante das escolas privadas;
Representante das escolas estaduais;
Representantes da Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais – UAITEC;
Representante do Conselho Tutelar;
Representante do PROJOVEM;
Representante de pais de alunos;
Representante de alunos;
Representante de gestores
Representante do SINE;
Representante do Legislativo;
Representante do Judiciário;
Representante da Secretaria de Administração;
Representante da Secretaria de Governo;
Representante da Estação Conhecimento;
Representante da Associação de Bairros;
Art 2° – Os trabalhos dos membros indicados estarão voltados para a adequação do Plano Decenal Municipal de Educação.
Art 3° – Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Brumadinho, 23 de Julho de 2014.
Neide Alves de Lima
Secretária Municipal de Educação
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