MUNIC PIO DE BRAZÓPOLIS
MUNICÍPIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
DECRETO Nº 37 DE 30 DE JUNHO DE 2017
DISPÕE SOBRE INSTITUIÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL
ORGANIZADORA DA EXPO BRAZ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A Prefeitura Municipal de Brazópolis, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições
legais que lhe confere a Lei Orgânica;
Considerando que anualmente, no mês de setembro, acontecerá a Expo Braz do
Município, tornando – se indispensável à constituição de um grupo de trabalho responsável
pela elaboração dos festejos da cidade, bem como pela coordenação de todos os eventos,
inclusive pelas atrações que farão parte do Programa Oficial da Festa; e
Considerando que a constituição de um grupo especial de trabalhos contribuirá para que
as Secretarias Municipais possam adotar todas as providências necessárias, em todas as
áreas de atuação, seja na fiscalização, limpeza urbana, segurança, saúde, entretenimento
ent
etc.
dando celeridade ao processo de preparação e realização do Programa Oficial da Festa do
Município.
RESOLVE:
Art. 1º Instituir a COMISSÃO ESPECIAL ORGANIZADORA DA EXPO BRAZ
para realização da Festa denominada Expo Braz no Município de Brazópolis que acontecerá
anualmente no mês de setembro.
§ 1º - A COMISSÃO ORGANIZADORA DA EXPO BRAZ ficará
encarregada de definir a Programação da Festa, coordenar os eventos agendados e orientar
as Secretarias Municipais sobre
bre ações de apoio às atividades necessárias ao bom andamento
dos trabalhos.
§ 2º - Para compor a comissão ficam nomeadas as Secretarias
Municipais, com suas respectivas funções e atribuições conforme descrito no anexo Único
deste
este Decreto sem prejuízo das demais responsabilidades pertinentes em todas as Secretarias
Municipais.
Art. 2º - Todas as ações e eventos a serem realizados dentro do Parque de
Exposições Municipal Edson Eugênio da Fonseca, só poderão
poderão ser executados diante de
autorização prévia do Prefeito Municipal e do(a) Presidente da Comissão Especial da Expo
Braz conforme planejamento aprovado nos órgãos competentes.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Brazópolis, 30 de Junho de 2017.
Carlos Alberto Morais
Prefeito Municipal
Rua Dona Ana Chaves, 218 – Centro – Brazópolis/MG – CEP 37.530-000 – www.brazopolis.mg.gov.br
Tel:: (35) 3641-1373
3641
– CNPJ: 18.025.890/0001-51

MUNIC PIO DE BRAZÓPOLIS
MUNICÍPIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Anexo I
COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DA FESTA EXPO BRAZ 2017
RESPECTIVAS FUNÇÕES
ES A QUE SE
S REFERE O DECRETO Nº 37
PRESIDENTE – Taíris Maria Ferreira
ATRIBUIÇÔES: Definição de eventos, elaboração do Programa Oficial, organização, manutenção e
coordenação das metas
etas estabelecidas no programa, coordenação das equipes de trabalho, com
competência para requisitar pessoal, material, maquinas e equipamentos dentre outros.
A – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E MEIO
AMBIENTE;
ATRIBUIÇÕES: Realização e organização do evento tais como Concurso Leiteiro, Exposição de
Produtos Agropecuários e Laticínios, Concurso de Café, Concurso de Banana e apoio ao Rodeio.
B – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA;
ATRIBUIÇÕES: Viabilizar recursos do orçamento e receita, bem como das arrecadações de taxas e
inscrições relativas a parque de diversões, portaria, barracas etc. Controlar e assessorar
assessor a comissão no
pagamento conforme os prazos estabelecidos e todos os processos administrativos referentes os
festejos Municipais,
unicipais, prestando conta de
d toda movimentação financeira do evento;
C – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO;
ATRIBUIÇÕES: Assessorar o planejamento e controle financeiro e organizacional da EXPO BRAZ.
D – DIVISÃO DE OBRAS;
ATRIBUIÇÕES: Prestar apoio e/ou solicitar contratação de apoio técnico profissional para a estrutura
física e para toda parte elétrica do parque de exposições e outras áreas de realização do evento,
promover a limpeza e coleta de lixo do evento, limpeza dos banheiros públicos do recinto, e demais
obras a serem realizadas;
E – SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE;
ATRIBUIÇÕES: Prestar apoio às solicitações relacionadas com saúde e vigilância sanitária do Evento.
F – EMATER
ATRIBUIÇÕES: Apoio à Realização e organização do evento tais como Concurso Leiteiro, Concurso de
Café e Concurso de Banana.
G – CONSELHOS COMUNITÁRIOS RURAIS DE ESTAÇÃO DIAS, BOM SUCESSO, CRUZ VERA E
TEODOROS.
ATRIBUIÇÕES: Prestar apoio ao
o evento tais como Concurso Leiteiro, Concurso de Café e Concurso de
Banana.
Brazópolis, 30 de Junho de 2017.
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