
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

[Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas
Gerais]

[Gerência de Apoio a Política de Desenvolvimento
Municipal]

PORTARIA IDENE Nº 36, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2019
 

 

Cria a Comissão Especial encarregada de selecionar artesão individual; grupo de produção
artesanal; associação de artesãos; cooperativa de produção artesanal, com suas respectivas

produções, para comercialização e divulgação de produtos artesanais de Minas Gerais, na
25ª. Feira Internacional de Artesanato (FIART), designa servidores públicos para sua

composição e dá outras providências.
 

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E
NORDESTE DE MINAS GERAIS – IDENE, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, a Lei Estadual nº 14.171, de 2002 e o Decreto Estadual 47.532, de 2018, e
em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Programa do Artesanato Brasileiro
(PAB), na Portaria n° 1.007/2018, do Ministério da Economia,

 

DETERMINA:

 

Art. 1º Fica constituída Comissão Especial com a finalidade de selecionar artesão
individual, grupo de produção artesanal, associação de artesãos e cooperativa de produção
artesanal, com suas respectivas produções, para ocupação de um espaço coletivo em estande
com 142 m² (cento e quarenta e dois metros quadrados), adquiridos com recursos próprios
deste Instituto para comercialização e divulgação de produtos artesanais dos artesãos da área
de abrangência da atuação do IDENE, na 25ª Feira Internacional de Artesanato (FIART) –
NATAL/RN , a realizar-se no período de 24 de janeiro a 02 de fevereiro de 2020, conforme
normas e diretrizes do Edital de Chamamento Público nº 06/2019.

 

 Art. 2º Designa como membros titulares, sob a coordenação da primeira, para
compor a Comissão Especial  a que se refere o artigo anterior será composta pelos seguintes
servidores:

 I –Thiago Tomaz de Souza Chaveiro – MASP: 1.083.606-2,  

II – Bruna Luiza Parreira Friche - MASP: 752929-0, 

III – Ronaldo Nunes de Limas MASP: 1036419-8. 

 

Parágrafo Único: Compete à Coordenadora a marcação e condução dos
trabalhos e também indicar seu substituto, dentre os demais membros da Comissão, para atuar
em seus impedimentos.

 

Art. 3º A Comissão Especial apresentará relatório com o resultado da seleção em
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20 de dezembro de 2019.

 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

 Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, aos 29 de
novembro de 2019.

 

 

 

NILSON PEREIRA BORGES
Diretor-Geral do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais – IDENE

 

 

Documento assinado eletronicamente por Nilson Pereira Borges, Diretor Geral, em
28/11/2019, às 14:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
9534673 e o código CRC 14FCE594.

Referência: Processo nº 2420.01.0001844/2019-44 SEI nº 9534673
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