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Prefeitura inicia construção da nova
Escola Municipal Padre Vicente

Unidade vai atender mais de 420 alunos, do 1º ao 5º 
ano do ensino fundamental 

 A Prefeitura iniciou 
as obras de construção 
da nova Escola Munici-
pal Padre Vicente. Com 
um projeto moderno, 
dentro dos padrões exi-
gidos pelo Governo Fe-
deral, a nova unidade 
vai garantir conforto, 
segurança e acessibili-
dade aos alunos, pro-
fessores e funcionários. 
A nova escola está sen-
do construída no bairro 
Cidade Nova.

 O projeto prevê a 
construção de 12 salas 
de aula, uma quadra 
coberta com vestiários, 
biblioteca, áreas de ser-
viço, espaço adminis-
trativo, sala de leitura e 
laboratório. A unidade 
atenderá mais de 420 
alunos, da 1ª à 5ª série 
do Ensino Fundamen-
tal, nos turnos da ma-
nhã e tarde. A previsão 
é de que a obra esteja 
concluída até julho 

deste ano.
 O Prefeito Brandão 
destacou a importân-
cia da nova escola para 
Brumadinho e reforçou 
o compromisso da atu-
al administração em 
priorizar as ações vol-
tadas para as melhorias 
na Educação.
 Orçada em 
R$3.240.179,26, a nova 
unidade está sendo 
construída com recur-
sos do Ministério da 

Educação, incluída no 
Plano de Ações Arti-
culadas (PAR) do mu-
nicípio e financiada 
pelo Fundo Nacional 
de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE). 
Em contrapartida aos 
investimentos do Go-
verno Federal, o Mu-
nicípio adquiriu o ter-
reno, onde está sendo 
construído o prédio e 
realizou as obras de ter-
raplanagem. 
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Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG Torna público o contrato n° 154/2015 cujo objeto é a contratação de empresa especializada para forneci-
mento de licença de uso de software para RH e folha de pagamento por um período de 12 meses. Empresa: Nasajon Sistemas e comércio. Valor: 
R$5.732,00. Antônio Brandão/Prefeito Municipal.
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