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Defesa Civil de Brumadinho 
tem nova coordenadora

A nomeação visa otimizar as ações da Defesa Civil no município
Flávia Aragão Santos assu-

me a coordenação da Defesa 
Civil Municipal de Brumadinho. 
Ela é pós-graduada em Ciências 
Sociais Aplicada, pela Pontifícia 
Universidade Católica de Minas 
Gerais - PUC Minas e atuou du-
rante oito anos como Diretora 
Técnica Operacional na Coorde-
nadoria Municipal de Proteção 
e Defesa Civil de Contagem. A 
nomeação faz parte da propos-
ta de estruturação departamen-
to, promovendo a ampla parti-
cipação das comunidades, nas 
ações de defesa civil, especial-
mente nas atividades de plane-
jamento e ações de respostas a 
desastres e reconstrução. O tra-
balho da Defesa Civil é promo-
ver vistorias em locais e instala-
ções indicadas pela assistência 
social do município e pelo Pla-
no Municipal de Redução de 
Riscos em fase de elaboração. 
“Este é um momento de reor-
ganização da estrutura admi-
nistrativa da Defesa Civil, prin-
cipalmente na reformu¬lação 
de programas, projetos e ativi-
dades preventivas, que possam 
aprimorar ações adequadas à 

de voluntariados que desejarem 
participar desta organização. E 
com intuito de traçar diretrizes 
e propor ações para enfrentar o 
período chuvoso, o prefeito An-
tônio Brandão recebeu a visita, 
na última sexta-feira, dia 13 de 
setembro, do Meteorologista 
Ruibran dos Reis e da Engenhei-
ra Civil Cristina Moraes. Ruibran 
atualmente é Professor de mes-
trado do curso de Geografia da 
PUC Minas, onde ministra as dis-

Cristiane Teixeira

Vista Serra da Conquistinha | Luiz Carlos
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realidade do município, visan-
do um atendimento eficaz nas 
ocorrências de eventos adver-
sos e na construção de comu-
nidades mais seguras”, disse Flá-
via Aragão. 

As medidas irão integrar 
os demais órgãos da Prefeitu-
ra criando uma rede de comu-
nicação entre os colaborado-
res da administração municipal, 
bem como, nas esferas Estadu-
al e Federal, além é claro da rede 

Vereador Ronaldo do Tejuco, Sandra Brandão, Secretária de Governo, Antônio 
Brandão, Prefeito, Flávia Aragão, coordenadora da Defesa Civil, Ruibran dos Reis 
meteorologista e Cristina Moraes, engenheira civil 

ciplinas de Mudanças climáticas 
I e II, e membro da Coordenado-
ria Estadual de Defesa Civil – CE-
DEC, onde apresenta semanal-
mente as previsões do tempo 
para o estado de Minas Gerais, 
além de ser responsável pela 
elaboração de alertas de tem-
pestades severas e laudos téc-
nicos. Ruibran dos Reis apresen-
ta também diariamente na rádio 
Itatiaia e para outras 53 emisso-
ras a previsão do tempo.
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DECRETO Nº 246 /2013
 “Dispõe sobre nomeação de servidor para a função
de Gestor e Tesoureiro do Fundo Municipal de
Defesa do Meio Ambiente.”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o art.99, VII, da Lei Orgânica Municipal;
DECRETA:
Art.1º. Fica designado para exercer a função de Tesoureiro do Fundo Municipal de Meio Ambiente o senhor Diógenes Venâncio Maciel.
Art.2º. O Fundo Municipal de Meio Ambiente será movimentado mediante assinatura conjunta com o Gestor do Fundo, Sr.Hernane Abdon de 
Freitas, Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2013.
Art.4°. Revogam-se as disposições em contrário, em especial o decreto Municipal n°055/2012.2011.
Brumadinho, 12 de setembro de 2013.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 247 DE 16 DE SETEMBRO DE 2013
Declara ponto facultativo nas repartições Públicas Municipais 
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o art. 99, Inciso VII, da Lei Orgânica Municipal e,
Considerando que o feriado Municipal religioso de 24 de setembro este ano cairá numa terça-feira; 
Considerando que este feriado no Município de Brumadinho é de longa e arraigada tradição a envolver participação do povo, inclusive nos 
festejos das vésperas do dia da festa, que se realiza no Tejuco; 
Considerando que na véspera deste feriado religioso no Município de Brumadinho a demanda dos serviços públicos municipais cai considera-
velmente: 
Considerando a necessidade e oportunidade de se promover economia de gastos com o funcionamento da máquina administrativa municipal 
no dia 23 de setembro, véspera do feriado;
DECRETA:
Art. 1º. Fica declarado ponto facultativo no dia 23 de setembro de 2013, em todas as repartições da Administração Pública Municipal de Bru-
madinho.
Art. 2º. No dia do ponto facultativo de que trata o artigo primeiro deste Decreto, ficam mantidos os serviços essenciais, devendo cada Secreta-
ria Municipal, dentro de suas finalidades e necessidades, estabelecer e escalar os respectivos plantões.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 16 de setembro de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

ASSINATURA DIGITAL
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Atos do Executivo
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Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação

A Prefeitura Municipal de Brumadinho torna público a decisão judicial relativa ao loteamento parque das andorinhas
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