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Secretarias de Governo e Administração 
apresentam suas realizações

Apresentações fazem parte de uma série de reuniões públicas para mostrar projetos da Prefeitura 

Pôr do sol -  Igreja Matriz São Sebastião | Thiago França
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A Secretária de Administração em sua 
apresentação.

O Plenário da Câmara Munici-
pal foi palco nesta terça-feira, 
29 de abril, de mais uma reu-
nião pública para as apresen-
tações das ações e projetos 
das secretarias municipais de 
Governo e de Administração. 
Com a presença de mais de 
200 pessoas, o encontro foi 
marcado pela cordialidade e 
reconhecimento do trabalho 
que vem sendo desenvolvido 
pela Prefeitura.
Em mensagem aos partici-
pantes do encontro, o Prefeito 
Brandão ressaltou a importân-
cia do diálogo permanente, 
da transparência e da união 
de esforços entre os Poderes 
e a sociedade para a constru-

ção de um município melhor 
e mais digno. “O Poder Público 
deve estar sempre próximo do 
cidadão na busca de soluções 
conjuntas para o município”, 
resumiu o prefeito em sua 
mensagem.
Ao abrir o encontro, a presi-
dente da Câmara, Renata Par-
reiras, destacou a importância 
da Lei 2.018, de 25 de novem-
bro de 2013, para dar transpa-
rência às ações do Executivo. 
Na mesma linha, o vice-presi-
dente da Casa, Carlos Mendes 
de Lima, frisou a seriedade e a 
transparência da atual gestão 
na administração do municí-
pio.
Idealizador do Projeto de Lei 

que instituiu as reuniões pú-
blicas, o vereador Reinaldo 
Fernandes qualifi cou como 
corajosa a iniciativa da Se-
cretaria de Governo em criar 
programas que abrem espa-
ço para ouvir a população, a 
exemplo do “Bate Papo com 
o Prefeito”. Disse ainda que a 
Prefeitura está “criando um 
processo pedagógico de par-
ticipação popular na gestão 
em Brumadinho”.
No encontro desta terça-feira, 
foram apresentadas as ações 
e projetos das secretarias de 
Governo e de Administração. 
Titulares das respectivas Pas-
tas, Sandra Brandão e Valéria 
Moreira destacaram a estrutu-

ra de cada secretaria e fi zeram 
um balanço detalhado dos 
programas implementados 
pelo governo e dos projetos 
em elaboração. 
As apresentação públicas das 
secretarias municipais, que 
ocorrem mensalmente, estão 
previstas na Lei 2.018, que tem 
como objetivo a prestação de 
informações à população e 
à Câmara Municipal sobre as 
ações da Prefeitura. Além de 
mais transparência à gestão, 
a legislação abre espaço para 
intervenções da população. O 
próximo encontro será no dia 
27 de maio com a Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços 
Públicos. 
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Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG TORNA PÚBLICO. Aviso de Inexigibilidade: PA: 101/2014 INEX: 10/2014 contratação de show artístico do 
cantor Flávio Venturini, a se apresentar no dia 01/05/2014, para a realização em comemoração ao Dia do Trabalhador. Empresa TRILHOS2 ARTE 
LTDA.  Valor R$41.000,00. Antônio Brandão.

Secretaria Municipal de Ação Social | Conselhos

Conselho Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico do Município de Brumadinho
29 de abril de 2014
Convocação
Prezados Conselheiras e Conselheiros, artistas locais e todos que queiram colaborar com o Conselho:
CONVOCAMOS, nos termos do disposto no art. 14 do Regimento Interno do Conselho Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, Natural e 
Paisagístico do Município de Brumadinho, TODAS e TODOS para REUNIÃO ORDINÁRIA. A Reunião acontecerá na QUARTA-FEIRA, 7 (sete) DE 
MAIO, com início às 14 HORAS, na SECRETARIA DE TURISMO E  CULTURA, localizada à Rua Governador Valadares, nº 75 , Centro.
Proposta de pauta:
1- Leitura, discussão e votação para aprovação ou não da ata da reunião extraordinária de 4 de abril de 2014
2- Informes 
- disponibilização de servidor para acompanhar o Conselho;
- Criação da conta bancária do FMC (Lei 2030/2013, página 48, código 13.392.0017 2.258) - OF-CMCphnp-Brumadinho Nº 7/2014, de 9 de abril 
de 2014;
- Recomposição do Conselho (nome da suplente da representante dos arquitetos)
3- Informações sobre Seminário sobre ICMS Cultural para o Conselho, a ser realizado em 9 de maio
4- Informes da Comissão para apresentar ao Conselho proposta de Edital de projetos (lei 1744/2009) e discussão de pontos como:
- Valor do Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural do Município de Brumadinho (FMPC) a ser gasto pelo Edital 
- Comissão de Julgamento dos projetos
5- Informes da Comissão para apresentar anteprojeto de Lei de instituição do Conselho (para substituir o atual 1219/2001)
Abraço a todas e a todos!
Vereador Reinaldo Fernandes
Presidente

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 


		2014-04-30T21:42:43-0300
	MARIO FABIANO DA SILVA MOREIRA:04594184677




