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Brumadinho, quinta-feira, 7 de novembro de 2013  Ano 1 Edição 68

Prefeitura envia projeto de 
redução do IPTU em 2014

A proposta prevê desconto de 30% nos valores de todos os imóveis
O projeto de Lei Com-

plementar 11/2013, de au-
toria do Executivo, enviado 
recentemente para a Câ-
mara Municipal de Bruma-
dinho tem como proposta 
a redução nos valores co-
brados atualmente no IPTU 
– Imposto Predial e Territo-
rial Urbano. O projeto pre-
vê uma redução de 30% nos 
valores de todos os imóveis 
no município e com isso, be-
neficiar todas as camadas 

do de sua residência. 
Os valores cobrados em 

2013, foram com base nos 
termos das Leis Comple-
mentares 56, 60 e 65, de 
2009, 2010 e 2011, respecti-
vamente, uma vez que a le-
gislação citada não previu a 
possibilidade de ampliação 
de benefícios fiscais à popu-
lação local. 

Para que os valores sejam 
reduzidos, o projeto de Lei 

Pôr do sol em Marques | Thiago França
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da população. Além disso, 
o contribuinte terá 15% de 
desconto no IPTU, se o valor 
for pago com antecedência, 
dentro do prazo previsto. 

A proposta também pre-
vê isenção para aposenta-
dos que recebem até 3,5 
salários mínimos por mês. 
O pensionista que possuir 
mais de um imóvel em seu 
nome terá isenção no IPTU 
apenas no imóvel cadastra-

tem que ser aprovado na Câ-
mara Municipal ainda este 
ano. De acordo com a Secre-
taria Municipal de Fazenda, 
o imposto representa 2,5% 
da arrecadação municipal. 
Com a redução dos valores, 
o município deixará de arre-
cadar aproximadamente 1,2 
milhão de reais por ano. Es-
te valor será compensado 
pelo reajuste nas tabelas do 
ITBI – Imposto sobre Trans-
missão de Bem Imóveis, que 
atualmente estão com valo-
res defasados em relação ao 
preço de imóveis praticados 
pelo mercado. IPTU
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CORREIOS

Carta
99122292643-DR/MG

PREFEITURA MUNICIPAL

DE BRUMADINHO

IPTU
2013 CORREIOS

Carta
99122292643-DR/MG

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BRUMADINHO

O IPTU pago é investido na cidade, quese transforma em benefícios para todos.

Importante:
Guarde esta guia por 7 (sete) anos após a sua quitação.Mantenha seu cadastro atualizado (nome e endereço).

PARA USO DOS CORREIOS
Mudou-se
Endereço insuficiente
Não existe o no indicado
Desconhecido

Recusado
Não procurado
Ausente
Falecido

Informação escrita por porteiro/síndico Data ____/____/_____

Assinatura do entregador no Reintegrado ao Serviço Postal em:

Secretaria de Ação Social (31) 3571-4616 | Secretaria de Agricultura (31) 3571-2512 | Secretaria de Educação (31) 3571-3008  Secretaria de Esporte e Lazer (31) 3571-3016 | Secretaria de Meio Ambiente (31) 3571-3545 | Secretaria de Obras (31) 3571-6060 Secretaria de Saúde (31) 3571-3020 | Demais Secretarias (31) 3571-3015
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LEI Nº 2.012/2013
“Altera dispositivos da Lei Municipal nº 1994/2013, que ‘Dispõe sobre a concessão de Bolsa-Auxílio PNAIC a Professores do Quadro Permanen-
te de Pessoal’ e dá outras providências.”
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Os artigos 1º, 2º e 5º da Lei Municipal nº 1.994, de 11 de julho de 2013, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica instituída, em caráter temporário, Bolsa-Auxílio PNAIC – Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, aos Professores da 
Rede Municipal de Ensino, com a finalidade de participarem do curso de capacitação de professores Alfabetizados que atuam no 1º, 2º e 3º 
anos do ensino fundamental, seguindo orientação do Ministério da Educação.”
“Art. 2º - A Bolsa de que trata esta Lei será concedida aos Professores da Rede Municipal de Ensino, devidamente inscritos no Curso de Forma-
ção de Professores – Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, à razão de R$200,00 (duzentos reais) mensais.
 “Art. 5º - A Bolsa a que se refere esta Lei será concedida mensalmente aos Professores Municipais.
Parágrafo Único: Esta Bolsa não se integrará ao vencimento básico do cargo ou função, nem servirá de base de cálculo para qualquer tipo de 
vantagem ou direito na carreira do professor beneficiário pertencente ao quadro permanente.”
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros e orçamentários a 30 de abril de 2.013.
Brumadinho, 06 de novembro de 2013
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 284/2013
“Dispõe sobre exonerações de servidores públicos municipais, de cargos em comissão, que menciona, e dá outras providências”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 67, da Lei 039/04 c/c as disposições do art. 99, 
inciso VII da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com as disposições da Lei nº 1.777/2010 e suas alterações posteriores, que “Dispõe 
sobre a organização dos planos setoriais de carreiras, PCCVS – AG – Administração Geral, PCCVS – E – Educação, PCCVS – SUS – Saúde, e dá 
outras providências”, 
DECRETA:
Art. 1º. Ficam exonerados, dos respectivos cargos comissionados, do Quadro de Cargos em Comissão, constante do Anexo I, A da Lei Municipal 
nº 1.777/2010, com redação dada pela Lei nº 1.981/2013, os servidores abaixo relacionados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NOME CARGO EXONERAÇÃO

Izabela Pio Brandão Chefe de Setor 01/10/2013

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

NOME CARGO EXONERAÇÃO

Adão Alves Moreira Chefe de Divisão 01/10/2013
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01 de outubro de 2013.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 06 de novembro de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 285/2013
“Dispõe sobre exonerações de servidores públicos municipais, de cargos em comissão, que menciona, e dá outras providências”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 67, da Lei 039/04 c/c as disposições do art. 99, 
inciso VII da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com as disposições da Lei nº 1.777/2010 e suas alterações posteriores, que “Dispõe 
sobre a organização dos planos setoriais de carreiras, PCCVS – AG – Administração Geral, PCCVS – E – Educação, PCCVS – SUS – Saúde, e dá 
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outras providências”, 
DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerado, do respectivo cargo comissionado, do Quadro de Cargos em Comissão, constante do Anexo I, A da Lei Municipal nº 
1.777/2010, com redação dada pela Lei nº 1.981/2013, o servidor abaixo relacionado:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

NOME CARGO EXONERAÇÃO

Benjamim José da Silva Assessor Administrativo 07/10/2013
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 07 de outubro de 2013.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 06 de novembro de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 286/2013
“Dispõe sobre exonerações de servidores públicos municipais, de cargos em comissão, que menciona, e dá outras providências”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 67, da Lei 039/04 c/c as disposições do art. 99, 
inciso VII da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com as disposições da Lei nº 1.777/2010 e suas alterações posteriores, que “Dispõe 
sobre a organização dos planos setoriais de carreiras, PCCVS – AG – Administração Geral, PCCVS – E – Educação, PCCVS – SUS – Saúde, e dá 
outras providências”, 
DECRETA:
Art. 1º. Ficam exonerados, dos respectivos cargos comissionados, do Quadro de Cargos em Comissão, constante do Anexo I, A da Lei Municipal 
nº 1.777/2010, com redação dada pela Lei nº 1.981/2013, os servidores abaixo relacionados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NOME CARGO EXONERAÇÃO

Mário Fabiano da Silva Moreira Superintendente de Projetos 31/10/2013

Mirna Luisa Lucas de Oliveira Assessor Administrativo 31/10/2013
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 31 de outubro de 2013.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 06 de novembro de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 287/2013
“Nomeia servidores para preenchimento dos cargos comissionados do Quadro de Pessoal previstos nos Anexos I – A, da Lei Nº 1.777/2010”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto na Lei Municipal Nº 1.777/2010 e suas altera-
ções posteriores, que “Dispõe sobre a organização dos Planos Setoriais de Carreiras, PCCVS - AG - Administração Geral e PCCVS - E - Educação, 
PCCVS - SUS Saúde e dá outras providências.”, c/c as disposições do artigo 99 da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados para os respectivos cargos comissionados, do Quadro de Cargos em Comissão, constante do anexo I – A, da Lei Municipal Nº 
1.777/2010, com redação dada pela Lei nº 1.981/2013, com direitos, deveres, funções e vencimentos do cargo, os servidores abaixo relacionados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NOME CARGO ADMISSÃO

Izabela Pio Brandão Chefe de Divisão 01/10/2013

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Tulia Vaz Brandão Lopes Diretor de Departamento 01/10/2013

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

NOME CARGO ADMISSÃO

Wallace de Souza Campos Supervisor de Serviços 01/10/2013

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Adão Alves Moreira Supervisor de Área 01/10/2013
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01 de outubro de 2013.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 06 de novembro de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO Nº 288/2013
“Nomeia servidor para preenchimento do cargo comissionado do Quadro de Pessoal previstos no Anexo I – A, da Lei Nº 1.777/2010”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto na Lei Municipal Nº 1.777/2010 e suas altera-
ções posteriores, que “Dispõe sobre a organização dos Planos Setoriais de Carreiras, PCCVS - AG - Administração Geral e PCCVS - E - Educação, 
PCCVS - SUS Saúde e dá outras providências.”, c/c as disposições do artigo 99 da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado para o respectivo cargo comissionado, do Quadro de Cargos em Comissão, constante do anexo I – A, da Lei Municipal Nº 
1.777/2010, com redação dada pela Lei nº 1.981/2013, com direitos, deveres, funções e vencimentos do cargo, o servidor abaixo relacionado:

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

NOME CARGO ADMISSÃO

Letícia Aguiar França Supervisor de Serviços 02/10/2013
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 02 de outubro de 2013.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 06 de novembro de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 289/2013
“Nomeia servidor para preenchimento do cargo comissionado do Quadro de Pessoal previstos no Anexo I – A, da Lei Nº 1.777/2010”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto na Lei Municipal Nº 1.777/2010 e suas altera-
ções posteriores, que “Dispõe sobre a organização dos Planos Setoriais de Carreiras, PCCVS - AG - Administração Geral e PCCVS - E - Educação, 
PCCVS - SUS Saúde e dá outras providências.”, c/c as disposições do artigo 99 da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado para o respectivo cargo comissionado, do Quadro de Cargos em Comissão, constante do anexo I – A, da Lei Municipal Nº 
1.777/2010, com redação dada pela Lei nº 1.981/2013, com direitos, deveres, funções e vencimentos do cargo, o servidor abaixo relacionado:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

NOME CARGO ADMISSÃO

Nelmo Serafim Brandão Supervisor de Serviços 04/10/2013
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 04 de outubro de 2013.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 06 de novembro de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 290/2013
“Nomeia servidor para preenchimento do cargo comissionado do Quadro de Pessoal previstos no Anexo I – A, da Lei Nº 1.777/2010”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto na Lei Municipal Nº 1.777/2010 e suas altera-
ções posteriores, que “Dispõe sobre a organização dos Planos Setoriais de Carreiras, PCCVS - AG - Administração Geral e PCCVS - E - Educação, 
PCCVS - SUS Saúde e dá outras providências.”, c/c as disposições do artigo 99 da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado para o respectivo cargo comissionado, do Quadro de Cargos em Comissão, constante do anexo I – A, da Lei Municipal Nº 
1.777/2010, com redação dada pela Lei nº 1.981/2013, com direitos, deveres, funções e vencimentos do cargo, o servidor abaixo relacionado:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NOME CARGO ADMISSÃO

Cristiano Antônio da Silva Diretor de Departamento 08/10/2013
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 08 de outubro de 2013.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 06 de novembro de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 292 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2013
“Altera os incisos IV e V do Decreto nº 225/2013- Recompõe o Conselho Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico do 
Município de Brumadinho”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe conferem o Art. 99, VII, da Lei Orgânica Municipal e o artigo 3º da Lei  
Municipal de Nº 1219/2001,
CONSIDERANDO a necessidade de completar o número dos membros suplentes representantes do Conselho Municipal de Cultura e Patrimô-
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nio Histórico, Natural e Paisagístico do Município de Brumadinho,
DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados como membros suplentes do Conselho Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico do 
Município de Brumadinho  os seguinte representantes, passando os Incisos IV e V do Decreto n. 225 de 27 de agosto de 2013 a vigorar com a 
seguinte redação:
“Art. 1º. ...........................................................................................
IV. Membro Diplomado em Engenharia ou Arquitetura:
           Titular:      Rafael Jardim Pinto CAU A76562-7MG
 Suplente:  Henrique Eduardo Araújo Coelho CAU-A69910-1
V. Membro diplomado em História, Antropologia e Arqueologia:
 Titular:     Itamar José Barbosa
 Suplente: Adriano Brasil de Rezende”
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, 06 de novembro de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

Secretaria Municipal de Administração

Aviso de Licitação: A PMB torna público Pregão Pres. 101/13, Proc. Adm. 318/ Contratação Emp. Serviços Impressão e Cópias c/ fornecimento 
(comodato) de copiadoras e/ou impressoras Abertura: 21/11/13, às 09:00h. Ver site  www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registro-
com.net Inf. (31) 3571-3015/R226. Antônio Brandão-Prefeito.

Secretaria Municipal de Turismo e Cultura

DELIBERAÇÃO DO COTURB Nº 01 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2013
O Presidente do Conselho Municipal de Turismo de Brumadinho – COTURB, em cumprimento da Deliberação do COTURB Nº 01 de 21/10/2013 
em conformidade com o disposto no art.5º da Lei nº 1.235, de 12 de dezembro de 2001 e no, § 2º do art. 5º do Regimento Interno, aprovado 
pelo Decreto n° 105, de 23 de setembro de 2009 
RESOLVE:
Art. 1º. Ficam convocadas, nos termos do edital constante do Anexo Único a esta Resolução, as Assembléias de eleição para o mandato 2013-
2015, do COTURB, dos representantes e respectivos suplentes dos segmentos da Sociedade Civil nele relacionadas.
Art. 2º. Ficam o Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário, encarregados de conduzir a “Secretaria Executiva” que irá acompanhar os trâmites 
para nova constituição do COTURB até sua efetiva conclusão, quando deve proceder a posse do Presidente, Vice-Presidente e Secretário para o 
mandato de 2013-2015.
Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, 06 de novembro de 2013.
Rodolfo de Oliveira Lacerda
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE TURISMO DE BRUMADINHO
ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO Nº 01 DE 21/10/2013 DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE BRUMADINHO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Art. 1º. O Presidente do Conselho Municipal de Turismo de Brumadinho – COTURB, em cumprimento da Deliberação do COTURB Nº 01 de 
21/10/2013 em conformidade do disposto no art.5º da Lei nº 1.235, de 12 de dezembro de 2001 e no, § 2º do art. 5º do Regimento Interno, 
aprovado pelo Decreto n° 105, de 23 de setembro de 2009 convoca a sociedade civil organizada para participar das Assembléias Setoriais 
para eleição dos representantes e respectivos suplentes dos Segmentos abaixo relacionados, a se realizarem no local, datas e horários abaixo 
indicados, para o preenchimento das vagas no Conselho, no mandato de 2013-2015, seguindo as disposições deste edital.
Art. 2º. Serão realizadas as Assembléias dos respectivos seguimentos a seguir:
Assembleia de eleição do representante e respectivo suplente das Associações Ambientalistas locais – art. 5º, § 1º, Inciso VIII;
Assembleia de eleição do representante e respectivo suplente  do Segmento das Associações Comunitárias – art. 5º, § 1º, Inciso X;
Assembleia de eleição do representante e respectivo suplente do Segmento de Associações Ligadas ao Turismo – art. 1º, § 1º, Inciso XI;
Assembleia de eleição do representante e respectivo suplente da Associação de Artesanato do Município – art. 5º, § 1º, Inciso XII.
Art. 2º. As Assembléias serão realizadas no Prédio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Brumadinho, localizada Rua Governador 
Valadares,  Praça Dr. Victor Belford nº 75, no dia 22 de novembro, nos respectivos horários e salas a seguir:
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SEGMENTOS DATA PREVISTA
NOVEMBRO/2013

HORA SALA

Associações Ambientalistas locais 22,  sexta-feira De 10:00 às 11:00 hs. 1

Associações Comunitárias 22,  sexta-feira De 10:00 às 11:00 hs. 2

Associações Ligadas ao Turismo 22,  sexta-feira De 13:00 às 14:00 hs. 1

Associações de Artesanato do Município 22,  sexta-feira De 13:00 às 14:00 hs. 2
Art. 3º. Para se habilitar como entidade a participar da respectiva Assembleia a entidade deverá estar constituída na forma da lei e encaminhar, 
para a Secretaria Executiva do COTURB, até o dia 18 de novembro de 2013, a seguinte documentação:
Ofício indicando seu representante que irá concorrer a uma das vagas em seu respectivo segmento;
Cópia do Estatuto atualizado da entidade;
Cópia da Ata de eleição da última diretoria;
Inscrição no CNPJ; 
§ 1º - Cada entidade habilitada terá direito a 1 (um) voto perante seu respectivo segmento.
§ 2º - Em caso de empate será considerada eleita a entidade com maior tempo de existência, observado o estatuto;
§ 3º - Na data da eleição, ante a impossibilidade de comparecimento do dirigente máximo da entidade, deverá ser apresentada procuração 
pelo representante, devidamente assinada.
Parágrafo Único – A documentação deverá ser encaminhada para o seguinte endereço:
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE BRUMADINHO
COTURB - CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO BRUMADINHO
Departamento de Turismo
Rua Governador Valadares, 75, Centro
CEP: 35460-000 – Brumadinho/MG
Art. 4º. A entidade interessada a participar do procedimento como eleitora, não concorrendo às vagas existentes, deverá encaminhar para a 
Secretaria Executiva do COTURB, até o dia 18 de novembro de 2013, a seguinte documentação: 
Cópia do Estatuto atualizado da entidade;
Cópia da Ata de eleição da última diretoria;
Justificativa apresentando a relevância de sua atuação para o setor que representa e para a política pública do turismo.
Inscrição no CNPJ; 
§ 1º – A documentação deverá ser encaminhada para o seguinte endereço:
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE BRUMADINHO
COTURB - CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO BRUMADINHO
Departamento de Turismo
Rua Governador Valadares, 75, Centro
CEP: 35460-000 – Brumadinho/MG
§ 2º - Na data da eleição, ante a impossibilidade de comparecimento do dirigente máximo da entidade, deverá ser apresentada procuração 
pelo representante, devidamente assinada. 
Art. 5º- Cabe à Secretaria Executiva do COTURB realizar a análise da documentação das entidades habilitadas como candidatas e as entidades 
habilitadas como eleitoras, por setor. 
Art.6º - As Assembléias Setoriais acontecerão seguindo o cronograma disposto nesse Edital e obedecerão à seguinte seqüência: 
I - Instalação dos Trabalhos:
 Apresentação pela Secretaria Executiva do COTURB sobre o papel do Conselho, as competências dos conselheiros e metodologia das eleições.
Nomeação de um secretário responsável por redigir a ata de eleição. 
Apresentação pela Secretaria Executiva do COTURB dos membros (entidades) candidatos cuja documentação foi entregue conforme disposto 
no Art. 4.
Início dos debates para a definição dos membros (entidades) que ocuparão as vagas disponíveis;
Votação pelos habilitados e posterior contagem dos votos; 
Leitura, validação e assinatura da ata.
Art. 7º - Cada Assembléia Setorial irá eleger os representantes do setor dentro dos limites estabelecidos pela Lei nº 1.235/2001 e Lei 
1.285/2002.
Art. 8º- Apenas terão direito a voto os membros (entidades) diretamente ligados ao segmento de cada Assembléia.
Art. 9º - A Secretaria Executiva do COTURB participará de todas as Assembléias Setoriais como suporte técnico. 
Art. 10º- As deliberações serão realizadas exclusivamente pelos membros (entidades) diretamente ligados ao segmento de cada Assembléia 
presentes, sem interferência da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Brumadinho.
Art. 11- O resultado constará em Ata que deverá seguir o padrão encaminhado pela Secretaria Executiva do COTURB, e será redigida por um 
responsável nomeado pela mesma e assinada por todos os participantes. 
Art. 12 – A Ata de eleição deverá ser encaminhada aos representantes da Secretaria Executiva do COTURB para verificação de sua conformida-
de e posterior elaboração do Ato de designação dos membros (entidades) eleitos.
Art. 13 - Conforme art. 5º, § 1º da Lei 1.235/2001, os representantes indicados pelos membros (entidades), titulares e respectivos suplentes, 
eleitos nas Assembléias Setoriais, bem como os indicados pelo Poder Público Municipal, serão nomeados por Ato do Senhor Prefeito do Muni-
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cípio de Brumadinho, para o mandato 2013-2015. 
Art. 14 – O resultado das Assembléias será apresentado na Reunião Ordinária do COTURB, com data prevista para 28 de novembro de 2013, às 
14:00 hs., quando, em solenidade,  será dada posse aos conselheiros pela Secretaria Executiva do COTURB.
Art. 15– Após solenidade de posse do conselheiros, o COTURB elegerá o Presidente do Conselho entre os conselheiros por maioria simples, e, 
em seguida, o Vice-Presidente. 
Parágrafo único - Os componentes da Secretaria Executiva serão indicados pelo Presidente, entre os conselheiros.
Art. 16. Os casos omissos serão avaliados e resolvidos pela Secretaria Executiva do COTURB.
Brumadinho, 06 de novembro de 2013.
Rodolfo de Oliveira Lacerda
DIRETOR DE TURISMO
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE TURISMO DE BRUMADINHO 

Decreto Nº 225 de 27 DE AGOSTO DE 2013
“Recompõe o Conselho Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico do Município de Brumadinho, revoga o Decreto Nº 
72/2013 e dá outras providências”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe conferem o Art. 99, VII, da Lei Orgânica Municipal e o artigo 3º da Lei  
Municipal de Nº 1219/2001,
Decreta:
 Art 1º. Ficam nomeados os representantes titulares e suplentes do Conselho Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, Natural e Paisa-
gístico do Município de Brumadinho/MG a seguir:
Representante da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Brumadinho:
Titular:  Marcelo Amador Correa
Suplente: Andrea Olinda Pinto de Campos
Representante do Poder Legislativo Municipal
Titular:  Reinaldo da Silva Fernandes
Suplente: Renata Mariliam Parreiras e Soares
Representante das Associações Comunitárias
Titular:  Nair de Fátima Santana Silva
Suplente: Aldo César Silva
Membro Diplomado em Engenharia ou Arquitetura
Titular:  Rafael Jardim Pinto CREA A76562-7-MG
Suplente: 
Membro diplomado em História, Antropologia e Arqueologia.
Titular:  Itamar José Barbosa
Suplente: 
Representante do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CODEMA
Titular:  Marcos Luiz de Aguiar
Suplente: Lenice Neves Guimarães
Organizações culturais não-governamentais: um membro
Titular:  Rosalba Lopes
Suplente: Juliana Oliveira
Imprensa local:
Titular: Diego Penido Rodrigues
Suplente: Leci Firmino Pinto
Representante da OAB/MG, subseção de Brumadinho.
Titular: Natália Concebida Mendes OABMG – 19.249
Suplente: Aparecida Donizete da Silva Moreira – 43.910
Art 2º. O Conselho terá um Presidente e um Secretário eleitos pelos seus membros por maioria simples de votos. 
Art. 3º. O mandato dos Conselheiros nomeados por este Decreto dá continuidade ao mandato de dois anos, iniciado em 14 de março de 2013, 
conforme Decreto Nº 72/2013, e termina no dia 13 de março de 2015.
Art. 4º. O exercício da função de membro do Conselho é gratuito e considerado serviço relevante, não remunerado.
Art. 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
Art. 6º. Revogam – se as disposições em contrário, especialmente o Decreto Nº 72 de 14 de março de 2013.
Brumadinho,  27 de agosto de 2013.
Antonio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL
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O Conselho Municipal de Cultura e Patrimônio histórico, Natural e Paisagístico de Brumadinho torna públicas as decisões:

Regimento do CONSELHO DELIBERATIVO MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO, NATURAL E PAISAGÍSTICO DE BRUMADINHO 
CAPÍTULO I
Da natureza, sede e finalidade
Art.1º - O conselho Deliberativo Municipal do Patrimônio Cultural criado através da lei Municipal nº 1219/2001 de 29 de novembro de 2001, 
e designado através do Decreto Municipal, atendendo ao disposto nos Art.216 da Constituição Federal e Art. nº 99, inciso VII, da Lei Orgânica 
Municipal, tem seu funcionamento regulado por esse Regimento.
Art. 2º - O Conselho Deliberativo Municipal do Patrimônio Cultural de Brumadinho tem sede no Município de Brumadinho na Secretaria da 
cultura.
Art.3º - O Conselho Deliberativo Municipal do Patrimônio Cultural de Brumadinho, doravante denominado Conselho, tem por finalidade asses-
sorar o Prefeito no que diz respeito à preservação dos bens de valor cultural localizados no Município de Brumadinho.
CAPÍTULO II
Da composição
Art.4° - Integram o Conselho os membros indicados através de decreto, totalizando 9 (nove) membros titulares e 9 (nove) membros suplentes.
I – Um representante da Secretaria Municipal de Cultura;
II – Um representante do Poder Legislativo;
III – Um representante do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CODEMA;
IV – Um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção na Comarca de Brumadinho;
V – Um membro de entidade cultural não governamental.
VI – Um profissional de nível superior, com formação em História ou Antropologia, a ser indicado pelas escolas do município.
VII – Um membro indicado pela imprensa local;
VIII – Um representante das Associações comunitárias;
IX – Um membro Diplomado em Engenharia e Arquitetura indicado pelos representantes do comércio e da agricultura de Brumadinho.
§1º - O conselho será eleito para um mandato de 2 (dois) anos.
§2º - O conselho terá um presidente, um vice-presidente e um secretário, sendo sua designação de livre escolha por seus próprios membros e 
realizada na primeira reunião ordinária do Conselho, logo após a posse de seus membros.
§3º - O mandato dos membros efetivos e suplentes do Conselho será de 2 (dois) anos, permitida a recondução por igual período.
CAPITULO III
Das atribuições do Conselho
Art5º - São atribuições do Conselho Deliberativo Municipal do Patrimônio Cultural de Brumadinho:
I – Executar tombamento dos bens culturais e naturais, de propriedade pública ou particular, existentes no município, que dotados de valor 
estético, ético, filosófico ou cientifico, justifiquem o interesse público na sua preservação;
II – Fundamentar as propostas de tombamento, com todos os elementos indispensáveis ao convencimento da importância do bem a ser inclu-
ído na medida de proteção municipal, devendo constar da instrução, parecer de especialistas na matéria, quando o conselho poderá recorrer 
à colaboração de técnicos das áreas especificas de História, Cinografia, Antropologia, Arqueologia, Arquitetura e Urbanismo, Artes Plásticas e 
Científicas, para a necessária consultoria;
III – Notificar os proprietários de bens cujo tombamento é proposto, para fim de proteção prévia, estabelecendo medida preparatória para o 
tombamento;
IV – Instruir projetos propostos para áreas tombadas, para despacho do Prefeito Municipal;
V – Fiscalizar o cumprimento desta Lei, para instruir os respectivos processos da inserção de impostos municipais, procedendo a vistoria no 
imóvel para o qual o beneficio é pretendido;
VI – propor planos de execução de serviços e obras, Ligados à proteção, conservação ou recuperação de bens definidos no inicio I do “caput” 
deste artigo, sempre que o orçamento do município o permitir.
Art.6º - Ficará (extinto) o mandato do membro que deixar de comparecer, sem justificação, a 02 (duas) reuniões seguidas do Conselho ou a 04 
(quatro) alternadas, sem justificativa.
§ 1º - O prazo para requerer justificação de ausência é de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da reunião em que se verificou o fato.
§2º - Declarando extinto o mandato de qualquer membro, o seu suplente preencherá a vaga. Caso não seja possível, a entidade ou setor que 
representa indicará seu novo representante.
§3º - Perdera o mandato quem descumprir a decisão do Conselho.
Art.7º - O exercício do mandato do Conselho será gratuito e constituirá serviço público relevante. 
Art.8º - Os serviços administrativos do Conselho serão exercidos por um secretario que será designado no ato da eleição.
CAPÍTULO IV
Das atribuições do Presidente
Art.9º - São atribuições do Presidente:
Coordenar as atividades do Conselho;
Convocar as reuniões do Conselho dando ciência aos seus membros;
Organizar a ordem do dia das reuniões;
Abrir, prorrogar, encerrar e suspender as reuniões do Conselho;
Determinar a verificação da presença;
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Determinar a leitura da ata das comunicações que entender convenientes;
Assinar as atas, uma vez aprovadas, juntamente com os demais membros do Conselho;
Conceder a palavra aos membros do Conselho não permitindo divagações ou debates estranhos ao assunto;
Colocar as matérias em discussão e votação;
Anunciar os resultados das votações decidindo-as em caso de empate;
Proclamar as decisões tomadas em cada reunião;
Decidir sobre a questão de ordem ou submetê-las à consideração dos membros do Conselho quando omisso o regimento;
Designar relatórios para o estudo preliminar dos assuntos a serem discutidos nas reuniões;
Assinar os livros destinados aos serviços do conselho e seu expediente;
Determinar o destino do expediente lido nas sessões;
Agir em nome do Conselho mantendo todos os contatos com as autoridades com as quais deve ter relações;
Representar socialmente o Conselho e delegar poderes aos seus membros para que façam essa representação;
Conhecer as justificações de ausência dos membros do Conselho;
Promover a execução dos serviços administrativos do Conselho;
Propor ao conselho as revisões do Regimento Interno julgadas necessárias.
CAPITULO V
Das Comissões Especiais
Art.10- O Conselho contará com Comissões Especiais:  
§ 1º - As respectivas comissões serão propostas pelo Presidente e/ou por um mínimo de 5 (cinco) Conselheiros, com finalidades específicas e 
prazos definidos no ato de sua constituição.  
§ 2º - As Comissões serão compostas de, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 05 (cinco) Conselheiros.  
§3º - No caso de mais de 5 (cinco) Conselheiros pretenderem participar de uma mesma Comissão, caberá ao Conselho decidir a sua composi-
ção, tendo prioridade os Conselheiros que tenham maior identificação com a sua temática. 
§ 4º - A pedido do Coordenador da Comissão, o Presidente poderá prorrogar a duração de uma Comissão Especial, estabelecendo novo prazo 
para a conclusão dos trabalhos.
Art.11 - Cada Comissão Especial escolherá entre seus membros um Coordenador e um Relator. 
§ 1º - Ao Coordenador caberá a condução das reuniões.  
§ 2º - Em caso de ausência ou impedimento do Coordenador haverá sua substituição por um dos integrantes da comissão. 
Art. 12 - Cada Comissão Especial estabelecerá a periodicidade das suas reuniões e suas sessões não poderão coincidir com as sessões do 
Conselho.  
§ 1º - As reuniões das Comissões serão convocadas pelo Coordenador ou por um mínimo de 1/3 dos seus membros.  
§ 2º - As reuniões das Comissões serão iniciadas com a presença mínima de metade mais um dos seus membros. 
Art. 13 - As decisões devem ser tomadas por maioria simples dos presentes à reunião.  
Parágrafo Único - Em caso de empate na votação caberá ao Coordenador o desempate.
Art. 14 - A Comissão poderá, quando conveniente, convidar um ou mais Conselheiros e/ou assessoria técnica para participar de suas sessões. 
Art.15 - As Comissões Especiais poderão, quando conveniente, realizar sessões conjuntas. 
Art16 - Os pareceres solicitados às Comissões Especiais serão lavrados pelo Relator e deverão ser submetidos ao Conselho. 
Art.17-Competem às Comissões Especiais:  
I. Desenvolver os trabalhos de acordo com a finalidade definida no ato de sua constituição e dentro do prazo estabelecido para o seu funcio-
namento.  
II. Informar regularmente ao Presidente, e quando for o caso, ao Conselho, sobre o andamento dos trabalhos;  
III. Apresentar ao Conselho as conclusões dos trabalhos desenvolvidos através da entrega do produto resultante ou, quando for o caso, da 
leitura do documento final, submetendo-o à discussão e aprovação do Conselho.  
IV. As Comissões poderão ser estabelecidas para os seguintes fins: desenvolvimento temático; auxílio na gestão do Conselho; sindicância no 
que diz respeito à fiscalização de receitas do Fundo Municipal de Cultura; na elaboração de editais e apresentação de projetos culturais ao 
terceiro setor; e outros.
Parágrafo Único - As Comissões não poderão tornar públicas suas conclusões antes da aprovação do Conselho. 
 CAPITULO VI
Dos membros do Conselho
Art.18 – Compete aos membros do Conselho
Participar de todas as discussões e deliberações do Conselho;
Votar as proposições submetidas à deliberação do Conselho;
Abster-se de votar as proposições submetidas á deliberação do Conselho;
Apresentar proposições, requerimentos, moções e questão de ordem;
Comparecer às reuniões à hora prefixada;
Desempenhar as funções para as quais for designado;
Relatar os assuntos que lhe forem distribuídos pelo presidente;
Obedecer as normas regimentais;
Assinar as atas das reuniões do Conselho;
Apresentar retificações ou impugnações as atas;
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Justificar seu voto quando for o caso;
Apresentar à apreciação do Conselho quaisquer assuntos relacionados com suas atribuições.
CAPÍTULO VI
Dos serviços administrativos do conselho
Art. 19 – Os serviços administrativos do Conselho serão exercidos por um secretário que será designado no ato da eleição.
Secretariar as reuniões do Conselho
Receber, preparar, expedir e controlar as correspondências
Preparar a pauta das reuniões
Providenciar os serviços de digitação e impressão
Providenciar os serviços de arquivo, estatística e documentação
Lavrar as atas, fazer sua leitura e a do expediente
Recolher as proposições apresentadas pelos membros do Conselho
Registra a frequência dos membros do Conselho às reuniões em livro de presença
Anotar os resultados das votações e das proposições apresentadas
Distribuir aos membros do Conselho as pautas das reuniões, os convites e as comunicações
CAPITULO VII
Das reuniões
Art.20 - Poderão participar das reuniões com direito de voz, todos os membros efetivos e suplentes. No caso da presença dos membros 
efetivos e suplentes que representam um mesmo segmento da sociedade, somente terá direito a voto o membro efetivo. O membro suplente 
somente terá direito a voto na ausência do membro efetivo.
Art.21 - As reuniões do conselho serão realizadas normalmente na sede da Secretaria de Cultura e Turismo, podendo, entretanto, por decisão 
do Conselho ou do Plenário, realizar-se em outro local.
Art.22– As reuniões serão:
I – Ordinárias, toda 1º quarta-feira do mês às 14:00 horas.
II – Extraordinárias convocadas com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas pelo Presidente ou mediante solicitações de pelo 
menos um terço de seus membros efetivos.
Art.23 – As reuniões do conselho serão realizadas com a presença de pelo menos dois terços de seus membros efetivos, podendo estes ser 
representados por seus respectivos suplentes.
§1º - Se não houver quorum suficiente no início da reunião, será aguardada durante 30 (trinta) minutos a composição do numero legal.
§2º - Esgotado o prazo referido no parágrafo anterior, sem que haja quorum, o presidente do Conselho convocará nova reunião que se realiza-
rá no prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas e máximo de 72 (setenta e duas) horas.
§3º - A reunião de que trata o parágrafo segundo será realizada com qualquer número de membros presentes.
§4º - A realização das reuniões ordinárias deverão ser previamente divulgadas indicando local, horário e pauta, através de sites, jornais, im-
prensa local e quadro de avisos ou no mínimo nos meios oficiais de divulgação da Administração Publica. 
Art.24 – Poderão tomar parte das reuniões, com direito a voz, mas sem voto, representantes de órgãos federais, estaduais e municipais, bem 
como qualquer cidadão.
Art.25 – O presente regimento poderá ser alterado em caráter excepcional, com a presença de 2/3 (dois terços) de seus membros efetivos e 
por unanimidade.
CAPITULO VIII
Da ordem dos trabalhos
Art.26 – A ordem dos trabalhos será a seguinte:
Leitura, votação e assinatura de ata da reunião anterior.
Expediente
Comunicações do Presidente
Ordem do dia
Parágrafo único – A leitura da ata poderá ser dispensada pelo plenário, quando sua cópia tiver sido distribuída previamente aos membros do 
Conselho.
Art.27 – O expediente se destina a leitura da correspondência recebida e de outros documentos
Art.28 – A ordem do dia corresponderá à discussão dos assuntos integrantes da pauta da reunião, bem como das atribuições do conselho 
conforme estabelecido em lei e neste regimento.
CAPITULO IX
Das Discussões
Art.29 – Discussão é a fase dos trabalhos destinada aos debates em plenário sobre os assuntos de interesse do conselho.
Art30– As matérias apresentadas durante a ordem do dia serão discutidas e votadas na reunião em que forem apresentadas.
Parágrafo único – Por deliberação do plenário, a matéria apresentada na reunião poderá ser discutida na reunião seguinte, podendo qualquer 
membro do Conselho pedir vistas da matéria em debate.
Art.33 – Durante as discussões, qualquer membro do conselho poderá levar questões de ordem que serão resolvidas conforme dispõe esse 
regimento ou normas expedidas pelo Presidente do Conselho.
Art.34 – Encerrada a discussão, poderá ser concedida a palavra a cada membro do Conselho pelo prazo de 05 (cinco) minutos para encami-
nhamento da votação.
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CAPITULO X
Das votações
Art.35 – Encerrada a discussão a matéria será submetida à votação.
Art.36 – Somente poderão votar os membros efetivos presentes ou seus respectivos suplentes no caso de sua ausência.
Art.37 – As votações poderão ser simbólicas ou nominais.
§1º - A votação simbólica far-se-á conservando-se sentados os membros do Conselho que aprovarem a matéria em votação.
§2º - A votação simbólica será regra geral somente sendo abandonada por solicitação de qualquer membro, aprovada pelo plenário.
§3º - A votação nominal será feita pelas chamadas dos presentes, devendo os membros do Conselho responder sim ou não, conforme sejam 
favorecidos ou contrários à proposição ou se absterem de votar, justificando sua abstenção.
Art.38 – Ao anunciar o resultado da votação, o Presidente do Conselho declarará quantos votos favoráveis, em contrário e quantas abstenções.
Parágrafo único – Havendo dúvida sobre o resultado, o Presidente do Conselho poderá pedir aos membros que se manifestem novamente.
CAPITULO XI
Das decisões
Art.39– As decisões do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Brumadinho serão tomadas por maioria simples, cabendo ao presidente, 
quando houver necessidade, apenas o voto de desempate.
Art.40 – As decisões do Conselho serão registradas em atas.
CAPITULO XII
Das atas
Art. 41 – A ata é o resumo das ocorrências verificadas nas reuniões do Conselho.
§1º - As atas devem ser escritas seguidamente sem rasuras ou emendas.
§2º - As atas devem ser redigidas em livro próprio com as páginas rubricadas pelo Presidente do Conselho e numeradas tipograficamente.
§3º - As atas poderão ser escritas por meio eletrônico, cuja cópia original e sem rasura, deverá ser colada no livro de atas, sendo uma página 
em meio eletrônico para cada pagina numerada do livro.
Art.42 – As atas serão assinadas pelo Presidente do Conselho e pelos membros presentes à reunião da qual foi lavrada a ata.
CAPITULO XIII
Disposições finais
Art.43 – As decisões do Conselho que criam despesas serão executadas somente se houver recursos financeiros disponíveis.
Art.44 – Os casos omissos e as dúvidas subscritas na execução do presente Regimento serão resolvidos pelo Presidente do Conselho e mem-
bros do Conselho em plenário.
Art.45 – O presente Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação pela reunião geral.
Brumadinho, 20 de Setembro de 2013.

Ata de reunião extraordinária do Conselho Municipal de Cultura, realizada no dia 15 de Maio de 2013, na Rua Governador Valadares, 75, Bairro 
Centro, na cidade de Brumadinho – Minas Gerais, às 14h00min horas, na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.  O Sr. Marcelo Correa, 
Diretor de Cultura, faz a abertura da reunião cumprimentando a todos os presentes, em seguida, informa da necessidade do cumprimento da 
Lei 1219/01 que institui o conselho. Informa que foram tomadas as providências referentes às indicações conforme o art. 3º da lei e que todos 
foram formalmente indicados pelas entidades que representam: Após breve apresentação dos presentes, faz-se a leitura da Lei de Criação do 
Conselho, cita o período de vigência do mandato que segundo a lei e o Regimento Interno é de 2(dois) anos podendo ser reconduzido por 
igual período, e cita que as reuniões acontecerão na primeira quarta-feira de cada mês as 14:00 horas.  O Sr. Marcelo Correa, abre a discussão 
sobre a recondução de membros que de acordo com a Lei do Conselho é permitida apenas por um período de mais um mandato e cita a atual 
situação da Sra. Merenice da Silva Mazzeti e do Sr. Eustáquio dos Santos Cruz que já participaram de 2(dois) mandatos e se poderiam então 
participar como membros, aberta a discussão fica definido o cumprimento da Lei de criação do conselho que não permite a participação dos 
mesmos. O Sr. Leci Firmino observa importância do aviso antecipado aos suplentes para participar da reunião quando da ausência programa-
da dos membros titulares. O Sr. Marcelo Correa, informa a plenária a relação dos novos membros do conselho citando os representantes da 
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, Titular: Sr. Marcelo A. Correa, Suplente: Andrea Olinda, representantes da OAB/MG, Sra. Natália 
Concebida Mendes, Suplente: Aparecida Donizete da Silva Moreira, Membro Diplomado em Engenharia e Arquitetura: Titular: Rafaela Jardim 
Pinto, Membro Diplomado em História, Antropologia e Arqueologia: Titular: Itamar José Barbosa, representantes de Associações Comunitárias: 
Titular: Nair de Fátima Santana Silva, Suplente: Aldo Cesar Silva, representantes da Imprensa Local: Titular: Diego Penido, Suplente: Leci Firmino 
Pinto, representantes do Poder Legislativo: Titular: Reinaldo da Silva Fernandes, Suplente: Renata Mariliam Parreiras e Soares, representantes 
do Codema: Titular: Marcos Luiz de Aguiar, Suplente: Lenice Neves Guimarães e representantes de Associações Culturais: Titular: Rosalba Lopes 
e Suplente: Juliana Oliveira. Continuando sua fala após a leitura dos nomes de todos os membros indicados para a formação do novo 
Conselho Municipal de Cultura. O Senhor diretor declara empossados os novos Conselheiros. Passa-se então para a eleição do presidente, 
vice-presidente e secretário, realiza-se a leitura das atribuições de cada um e em seguida é aberta a palavra para a plenária que através, 
inicialmente, do Sr. Reinaldo são indicados o Sr. Marcelo Correa como Presidente e o Sr. Diego Penido como Vice-presidente o que é aprovado 
por todos e colocada à discussão para a candidatura ou indicação do secretário, após observações fica definido como secretário o Sr. Itamar 
José e acordou-se entre os presentes a inclusão de um parágrafo Único ao regimento interno, permitindo que o Secretariado do Conselho, 
seja auxiliado em suas funções por um funcionário (a) da Secretaria municipal de Turismo e Cultura. Acordou-se que a Sra. Juliana Rita da 
Secretaria de Turismo e Cultura auxiliará o conselho e o secretário em suas atividades administrativas. Depois de declarada a posse do 
Presidente, vice- presidente e secretário, o Sr. Marcelo Correa, presidente eleito, fala sobre a reunião passada onde realizaram a discussão da 
gestão do fundo municipal de cultura que é feita pelo Conselho; Este delibera sobre a aplicação dos recursos a serem utilizados em projetos 
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culturais no município citando a Lei municipal 1744/2009 que é lida para conhecimento de todos. Em continuidade a sua fala, informa que o 
saldo atual do fundo é da ordem de R$177.000,00 (cento e setenta e sete mil reais) e coloca para a plenária a discussão sobre a deliberação do 
uso dos recursos sem edital informando que existe a demanda enviada para decisão do conselho referente ao projeto quadrilha do sapé que 
precisa de recursos do fundo para que seja executado e que não há tempo hábil para inclusão em processo de edital. A Sra. Lenice Neves fala 
que o ideal é ter o edital, mas não identifica, neste caso, problemas em o conselho fazer a deliberação do uso do recurso sem edital. O Senhor 
Presidente, em continuidade solicita ao Sr. Diego Penido que faça a explanação para a plenária do projeto cultural, ele informa que o projeto 
nasceu a partir de um pedido da população de Sapé de redesenhar os figurinos da quadrilha e com o pensamento de ampliar essa ação aos 
outros movimentos de danças culturais e folclóricas do município procurou a Universidade do Estado de Minas Gerais que através de parceria 
desde janeiro desse ano corrente presta todo o trabalho de consultoria ao projeto sem custo, fala da importância do desenvolvimento do 
mesmo para o município e esclarece que para o projeto da quadrilha de sapé já há orçamentos de 3(três) empresas que apresentaram os 
valores para conhecimento e avaliação dos conselheiros, o Sr. Leci Firmino pergunta sobre o valor total do investimento, o Sr. Reinaldo informa 
que o valor menor ficou em R$60.000,00(sessenta mil reais), Sr. Diego informa que  são cerca de 60(sessenta vestimentas) num processo 
totalmente artesanal, uma diferente das outras, explica a metodologia do desenvolvimento do projeto e fala da importância do atendimento a 
comunidade e ao grupo. O Sr. Leci Firmino coloca que no caso específico do projeto citado que o mesmo é uma exceção e que não poderia 
acontecer uma decisão dessa importância com tempo tão curto, o Sr. Reinaldo apoia a fala e observa que realizando a leitura da Lei do fundo 
municipal não visualizou impedimento de aprovar o uso do recurso sem edital e declara apoio ao projeto cultural. O presidente coloca a 
importância do intercambio cultural promovido pela quadrilha e que, apesar do pouco prazo, é preciso acatar a decisão do conselho. O Sr. 
Reinaldo coloca que o projeto seja aprovado, mas com ressalva e sugere que a procuradoria geral seja consultada para que não haja proble-
mas com a legalidade da deliberação do conselho. O Sr. Leci Firmino sugere que o conselho já na próxima reunião pense em apresentar o 
edital que estabelece os critérios do uso dos recursos do fundo evitando assim decisões sem esse respaldo. O Senhor Presidente coloca que 
fica feliz em ter pessoas comprometidas no atual conselho em realizar uma gestão cultural justa aplicando as políticas culturais no município 
de forma democrática. Em continuidade a sua fala informa da necessidade de assinar o regimento interno do conselho e a partir desse ponto 
fazer as deliberações e colocá-las em prática através das resoluções. O presidente coloca em votação o projeto da quadrilha de sapé citando a 
disponibilização do recurso do fundo municipal de cultura da ordem de R$60.018,00 (Sessenta mil e Dezoito Reais). O Sr. Reinaldo observa que 
não há decreto nomeando os membros do conselho e que é preciso o parecer da procuradoria sobre o uso dos recursos do fundo sem edital 
para que haja legalidade na decisão. Após as observações, fica aprovado por unanimidade o uso do recurso para atendimento ao projeto 
quadrilha de sapé. Fica definido que o presidente faça a consulta ao prefeito sobre a alteração e publicação imediata do decreto para nomea-
ção dos novos conselheiros; O Conselho também buscará o parecer da procuradoria geral do município para consolidar e certificar da 
legalidade dos procedimentos para validar a deliberação dos recursos para o projeto da quadrilha de sapé.  O presidente agradece a todos e 
informa que enviará as leis, o regimento interno, o modelo de edital para os conselheiros e na próxima reunião do dia 05 de Junho de 2013 
serão apreciados e votados. Sem mais nada a tratar, declarou-se o encerramento da reunião às 17h00min destes 15 de maio de 2013 e eu, 
Juliana Rita Gonçalves de Lemos, lavrei a presente ata que depois de lida, votada e aprovada foi assinada por todos. 
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Ata de Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Cultura, realizada no dia vinte e três de Agosto de dois mil e treze, na Rua Governa-
dor Valadares, quarenta e oito, Bairro Centro, na cidade de Brumadinho – Minas Gerais, às quatorze horas e trinta minutos, na Casa da Cultura 
Carmita Passos.  O Senhor Presidente Marcelo Correa, Presidente do Conselho Municipal de Cultura, fez a abertura da reunião cumprimen-
tando a todos os presentes, em seguida, informou a pauta que aborda sobre a dotação orçamentária do conselho para o ano dois mil e 
quatorze; A presidência do conselho solicitou a presença da Sra. Marilda Brígida de Souza Leijoto para esclarecimentos. Foi passada a palavra 
e a Sra. Marilda, cumprimentou a todos e iniciou sua fala sobre a metodologia utilizada com o apoio da Sra. Andreia Olinda para a elaboração 
do planejamento de dotação orçamentária para o novo ano, explicou as novas rubricas propostas para a Secretaria Municipal de Cultura e 
para o Conselho mostrando a readequação dos programas que poderão atender aos diversos projetos culturais para o fundo municipal de 
cultura. Marilda falou da importância do Conselho na fiscalização quanto a aplicação dos recursos liberados através dos editais públicos para 
as entidades civis organizadas. Senhor Presidente colocou em discussão e votação o parecer sobre o estudo apresentado pelo Sra. Marilda e, 
por unanimidade foi aprovada a proposta de dotação orçamentária para o ano de dois mil quatorze (citar as dotações aqui). Em seguida a Sra. 
Andrea Olinda discorreu sobre a ata da Conferência Municipal de Cultura, apresentou o relatório das discussões e fez uma breve avaliação do 
que ocorreu no evento citando trechos de propostas inclusas no documento. Citou que algumas propostas apresentadas nos eixos tinham o 
mesmo conteúdo e objetivo e por isso foram agregadas de forma objetiva num único texto. Foi lido o resumo das propostas dos eixos. O Se-
nhor Presidente, abriu espaço para os informes e citou que a discussão das propostas apresentadas na conferência será pauta de uma próxima 
reunião. Dentro dos informes, destacou-se o tricentenário do Jubileu de Piedade do Paraopeba nos dias seis, sete e oito de Setembro, a impor-
tância da participação dos conselheiros. Lembrou da necessidade de uma discussão sobre o Plano Municipal de Cultura e do Plano de Ação 
das atividades do Conselho. O Senhor Presidente informou também do trabalho que vem sendo feito para o apoio as guardas de congados 
no município. Informou ainda que o Sr. Geraldo de São José enviou os agradecimentos pelo apoio a comunidade em suas atividades culturais; 
Foi passada a palavra a Sra. Merenice que fez alguns informes sobre o andamento dos projetos e do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 
envolvendo as empresas Ferrous e MRS que estão sendo acompanhados pelo Conselho e Secretaria de Cultura citando as medidas e provi-
dências já adotadas. Sem mais a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a todos os presentes e encerrou os trabalhos às dezessete horas destes 
vinte e três de Agosto de dois mil e treze e eu, Juliana Rita Gonçalves de Lemos, lavrei a presente ata que depois de lida, votada e aprovada 
será assinada por todos. 

Ata de Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Cultura, realizada no dia 07 de Agosto de 2013, na Rua Governador Valadares, 48, Bairro 
Centro, na cidade de Brumadinho – Minas Gerais, às 14h33min horas, na Casa da Cultura Carmita Passos.  O Sr. Marcelo Correa, Presidente do 
Conselho Municipal de Cultura, fez a abertura da reunião cumprimentando a todos os presentes, em seguida, informou os assuntos da pauta 
é, especificamente, a realização da Conferência Municipal de Cultura e alguns informes. Em seguida passou-se à leitura da ata da última reu-
nião extraordinária do dia 17 de Julho, a ata foi lida, apreciada, votada e aprovada por todos os Conselheiros presentes. A Seguir, a Sra. Andrea 
Olinda, informou que esteve em reunião com o Inhotim e que o Instituto cederá o palestrante Sr. Antonio Grassi para a Conferência Municipal 
de Cultura. Discorreu também da realização e do público presente nas pré-conferências que no total atingiu 150 (cento e cinquenta) pessoas. 
Andrea informou também que o Ministério de Cultura confirmou a participação de um representante no evento; Fez-se um destaque para 
pré-conferência na sede e Águas Claras que foram muito participativas e falou ainda da metodologia da eleição dos delegados de acordo com 
o número de participantes nas pré-conferências; O Sr. Reinaldo Fernandes, disse que é preciso seguir as diretrizes do regimento interno sobre 
a eleição dos delegados para a etapa estadual. O Senhor Presidente, informou sobre os eventos agregados à conferência e que acontecerão na 
semana que antecede a conferência. O Senhor Presidente informou que a abertura da conferencia será abrilhantada por apresentações de ar-
tistas do município. A Sra. Andrea Olinda, explicou como será feita a organização da conferência, e a leitura do regimento interno sempre com 
o apoio da comissão organizadora e os conselheiros. Falou também da composição da mesa, explicou sobre o credenciamento, a exposição 
de artesanato e pinturas e homenagens. Sr. Reinaldo Fernandes citou a necessidade de criar mecanismos para facilitar a discussão nos grupos 
sobre os eixos que apresentam temas complexos, após discussão foram definidos conselheiros facilitadores que intermediarão os debates da 
conferencia. A Sra. Andrea Olinda e os conselheiros discorreram sobre o restante da programação da conferencia, o tempo para as palestras, o 
intervalo para o almoço que recebeu o nome de Feijão Cultural e a organização para a eleição dos delegados. O Senhor Presidente, lembrou 
que a Conferência é um, momento para que se discuta uma nova visão de gestão cultural no município e afirma que é preciso rediscutir o 
calendário de festas do Município visando ter eventos com qualidade e cita que esse é o momento. O Sr. Reinaldo colocou da importância de 
se agrupar os departamentos de eventos e cultura no município com o objetivo de realmente aplicar os recursos destinados aos movimentos 
culturais além da discussão do calendário de festas. A Sra. Rosalba, colocou que é preciso criar critérios para decidir o que cabe ao departa-
mento de eventos e ao departamento de cultura e que esse papel deve ser feito com apontamentos no Plano Municipal de Cultura. A Sra. 
Andrea Olinda informou sobre um pedido identificado nas pré-conferências para que as reuniões do conselho aconteçam em horário noturno 
o que isso deverá ser estudado e definido posteriormente. O Senhor Presidente agradeceu a todos os presentes e sem mais nada a tratar, 
declarou-se o encerramento da reunião às 17h00min destes 07 de Agosto de 2013 e eu, Juliana Rita Gonçalves de Lemos, lavrei a presente ata 
que depois de lida, votada e aprovada foi assinada por todos. 

Ata de Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Cultura, realizada aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e treze, na Rua Gover-
nador Valadares, quarenta e oito, Bairro Centro, na cidade de Brumadinho – Minas Gerais, às quatorze horas e trinta minutos, na Casa da Cultu-
ra Carmita Passos.  O Senhor presidente Marcelo Correa, fez a abertura dos trabalhos cumprimentando a todos os presentes, informou a pauta 
da reunião, destacou a presença da conselheira do Conselho de Promoção da Igualdade Racial Sra. Maria Helena e os membros da comunida-
de do distrito de Aranha. Foi realizada uma breve apresentação dos visitantes e destacou também a presença do músico Sanrah. Em seguida 
o Senhor presidente deu as boas vindas ao conselheiro Marcos Luiz Aguiar representante da Secretaria de Meio Ambiente, que ao receber a 
palavra  cumprimentou a todos, se mostrou à disposição para os trabalhos do conselho e fez um destaque para a situação de sujeira visual 
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nos pontos de ônibus da cidade que contém muitos panfletos de propagandas comerciais afixados.  Marcos sugeriu a criação de um concurso 
de fotografias sobre as belezas naturais e cultura do município para ocupar esses espaços e que poderia ser desenvolvido em parceira com 
empresas como a Saritur para, inclusive, ser mostrado nos ônibus que atendem a cidade. Em seguida passou-se à leitura da ata da reunião 
do dia sete de agosto que após lida e apreciada foi aprovada por todos.  Seguindo a pauta, o Senhor Presidente, informou sobre o decreto de 
nomeação do conselho municipal de cultura que se encontrava desatualizado, pois num momento anterior, foi encaminhado um pedido de 
alteração do decreto para a Procuradoria da Prefeitura no dia dezessete de junho de dois mil e treze e que após busca junto ao órgão retomou 
o processo com a Procuradoria que emitiu o decreto de número duzentos e vinte e cinco do dia vinte e sete de Agosto de dois mil e treze 
que já foi publicado oficialmente. O Senhor Presidente, passou para as questões sobre o regimento interno que ainda não foi assinado ate 
o momento, apresentou as propostas do regimento que já haviam sido discutidas, apreciadas e abriu-se uma discussão sobre a questão do 
horário das reuniões do conselho. O Senhor Reinaldo Fernandes destacou sobre a importância de atender uma demanda da conferência sobre 
o horário das reuniões. Diego Penido destacou sobre a impossibilidade de freqüentar reuniões em período noturno. O Senhor presidente 
lembrou que as reuniões noturnas inviabilizaria a presença dos cidadãos da zona rural devido ao problema de transporte. Depois de diversas 
observações e o avanço das horas a presidência decidiu adiar a votação para uma nova reunião extraordinária. Seguindo a pauta, o Senhor 
presidente passou a palavra para a Sra. Merenice Mazzeti que trouxe informações sobre as orientações do IEPHA quanto ao uso dos recursos 
do ICMS Cultural. Merenice falou das ressalvas do órgão sobre as regras e normas exigidas para as pontuações e a importância dessas pontu-
ações para o acesso aos recursos financeiros pelo conselho. Citou ainda que o prazo para a publicação de um edital é ate novembro. Rosalba 
destacou o agravo pelo atraso nas informações sobre as questões do ICMS Cultural. Em seguida, o Senhor Presidente informou a todos sobre 
um pedido encaminhado ao Conselho enviado pelo Padre Jose Evair Cândido da Paróquia da comunidade de Aranha solicitando providências 
de restauração da Capela do Sagrado Coração de Jesus. O senhor presidente passou a palavra aos representantes da comunidade do Aranha 
que expuseram sobre o estado crítico da edificação e a importância do patrimônio para a comunidade. Foram apresentadas fotos da edifica-
ção para os conselheiros.  O Senhor Presidente lembrou aos presentes que os recursos do fundo de cultura somente podem ser utilizados em 
bens tombados e orientou que é preciso iniciar o processo de tombamento da capela e garantir no edital a restauração. Ficou acordado que 
o Conselho colherá informações junto ao planejamento para viabilizar um processo de restauração. Em seguida, o Senhor Presidente passou 
a palavra ao músico Sanrah que falou sobre a burocracia exigida pela prefeitura para contratação dos artistas locais. Sanrah informou que 
para contratação dos seus serviços foram exigidas a apresentação de, no mínimo, 6(seis) notas fiscais comprovando as prestações de serviços 
anteriores e valor de mercado além de muitos outros documentos para que os músicos se apresentem em eventos no município o que vem 
inviabilizando a participação da maioria dos artistas de Brumadinho nos eventos. O Senhor Presidente lembrou que, inclusive, a prefeitura 
vem solicitando uma declaração por parte da comunidade onde o eventos são realizados, com assinaturas endossando a contratação dos 
artistas o que inviabiliza ainda mais a participação do artista local. Sanrah sugeriu que o conselho envie uma carta à prefeitura solicitando 
esclarecimentos sobre os procedimentos adotados. O Sr. Reinaldo Fernandes sugeriu que a Secretária de Cultura reunisse com o responsável 
pelo Setor de Licitações para discutir sobre a desburocratização da contratação dos artistas locais.  Em seguida, o Senhor Presidente informou 
que acontecerá nos dia vinte e cinco, vinte e seis e vinte e sete de Setembro a Conferência Estadual de Cultura e que os delegados serão acio-
nados pelo departamento de cultura para o estudo das propostas que serão levadas à Conferência Estadual. O Sr. Reinaldo Fernandes sugeriu 
que fizesse, com urgência, a avaliação da Conferência Municipal de Cultura e que o Conselho planeje melhor as suas atividades para agilizar as 
resoluções das demandas em aberto.  Às dezessete horas desta data O Senhor Presidente agradeceu a todos os presentes e sem mais nada a 
tratar, declarou o encerramento da reunião e eu, Juliana Rita Gonçalves de Lemos, lavrei a presente ata que depois de lida, votada e aprovada 
será assinada por todos. 

Ata de reunião extraordinária do Conselho Municipal de Cultura e patrimônio Histórico, Natural e paisagístico do município de Brumadinho, 
realizada no dia vinte de setembro de dois mil e treze, na Rua Governador Valadares, quarenta e oito, Bairro Centro, na cidade de Brumadinho 
- Minas Gerais, às quatorze horas, na Casa de Cultura Carmita Passos. O Presidente, Sr. Marcelo A. Correa, iniciou a reunião saudando a todos e 
pontuando a importância e urgência sobre os prazos de correção e declaração do ICMS Cultural, leitura e aprovação das últimas atas, aprova-
ção do Regimento Interno, a importância de criação de Comissões Especiais para o Conselho, Avaliação da Conferência M. de Cultura realizada 
no dia dez de agosto de dois mil e treze e sobre a participação dos delegados na Conferência Estadual de Cultura nos dias vinte e cinco, vinte e 
seis e vinte e sete de setembro próximo. Em seguida o Sr. Marcelo procedeu a leitura da ata de quatro de Setembro e passou a leitura da ata do 
dia vinte e três de Agosto para o Sr. Leci Firmino, que também após algumas correções foi aprovada pelos presentes naquela data. Somente a 
Sra. Natália e Sra. Rosalba se abstiveram de votar, pois não estiveram presentes naquela reunião. Em seguida o Senhor Presidente passou a 
palavra para a convidada Sra. Marilda Leijoto, funcionária da Secretaria de Turismo e Cultura, para esclarecer os encaminhamentos sobre ICMS 
Cultural. A Sra. Marilda, após uma breve explicação sobre a declaração do ICMS cultural, relacionou os bens tombados em nível federal, 
estadual e municipal com destaque para a fazenda Gorduras que, segundo a Sra. Marilda, o município corre o risco de perder esse tombamen-
to federal, pois o IEPHA declara que, nos últimos cinco anos, não houve intervenções de melhoria na conservação deste patrimônio. Segundo 
a Sra. Marilda a própria família é que deu uma “mexida lá”, apontando para uma espécie de reforma na edificação. Marilda destacou ainda que 
na administração anterior e também nesta administração ate a presente data, não houve avanços neste sentido.  Marilda destacou que, 
praticamente, tudo que foi feito de ICMS Cultural pela gestão passada e entregue no ano passado, foi reprovado, que em uma pontuação que 
vai ate cinquenta, o município de Brumadinho ficou com oito pontos;  inclusive, ressalvas  referentes à entrega de atas mal preenchidas em 
computador que não continham nem paginação; Marilda destacou também que há grandes entraves nas questões a serem corrigidas para 
este ano e que sua preocupação maior é com o fato do município estar perdendo recursos, pois cada ponto equivale a R$25.000,00 (vinte e 
cinco mil reais) e que apesar dos documentos enviados pelo município terem sido reprovados, a empresa que foi contratada para assessoria 
no ICMS não acompanhou o processo junto ao IEPHA e que precisávamos com urgência de contratar nova empresa especializada neste 
assunto para corrigir as diversas ressalvas do exercício anterior e ainda a entrega do novo ICMS deste ano. A Sra. Marilda informou ainda que 
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para o IEPHA, este Conselho deveria ser separado em Conselho de Cultura e Conselho de Patrimônio, porém como já existe esse Conselho, 
deveríamos acrescentar no Regimento Interno as Comissões Especiais e Câmaras Temáticas para tratar de assuntos específicos e que após 
conclusão dos trabalhos, as mesmas deveriam encaminhar para aprovação do Conselho. Em seguida sugeriu também que o Conselho 
delibere, com extrema urgência, uma aplicação de recursos do Fundo Municipal de Cultura para intervenções na Fazenda Gorduras (Patrimô-
nio com tombamento em nível Federal) como por ex. limpeza, capina, dedetização e outros para tentar resgatar pontuação até dezembro. 
Marilda falou também sobre o PROJETO EDUCAR que foi feito e encadernado na gestão passada e que foi declarado nos cadernos do ICMS 
como uma ação da Secretaria, mas sem o Plano de ação e outras informações relevantes do projeto, e que por isso também, não foi aprovado.  
Segundo Marilda o projeto Educar é um projeto do IEPHA, com metodologia própria e que o IEPHA sugere aos municípios que desenvolva 
projetos semelhantes a este. Marilda pontuou que sugeriu ao Departamento de Cultura, que procurasse a Secretaria de Educação e buscasse 
informações sobre o que pode ser feito neste sentido. Marilda apontou também, que a Secretaria de Turismo e Cultura está buscando uma 
parceria com a secretaria de Planejamento para cessão de uma empresa de consultoria para auxiliar neste processo de declaração do ICMS. 
Em seguida, a Sra. Rosalba pontuou que na gestão passada ela era membro do Conselho, e que realmente tinha sido aprovado o uso de uma 
parte do recurso do Fundo para contratação de uma Empresa para fazer os dossiês dos tombamentos que seriam encaminhados para o IEPHA 
e que mesmo com essa consultoria os quadros não haviam sido aprovados; Rosalba questionou se o contrato com essa empresa garante 
correções, pois todos os apontamentos do IEPHA fazem referência ao laudo técnico. Por isso a secretaria de Turismo e Cultura deveria buscar 
alguma explicação junto à empresa que foi paga para fazer esse serviço. Rosalba sugeriu também discutir se é oportuno a aplicação de 
recursos públicos em instância ou patrimônios privados. A Sra. Andréa Olinda pontuou que a empresa contratada para levantamento e 
declaração destes documentos dos patrimônios tombados deveria se responsabilizar até a conclusão e finalização do processo junto ao 
IEPHA. Em seguida, a Sra. Andréa Olinda indagou à Sra. Marilda sobre as Comissões e Câmaras a serem instituídas no Conselho, bem como 
suas diferenças. O Sr. Marcelo, presidente deste Conselho, colocou em discussão e votação o uso de recursos para intervenções na fazenda 
Gorduras como sugeriu a funcionária Marilda; após a discussão, foi consenso entre os conselheiros  presentes que os recursos do Fundo 
devem ser investidos apenas por meio de EDITAIS abertos para projetos,  independentes de prazos e vistas à pontuação do IEPHA.  Em 
seguida o Senhor presidente sugeriu que fosse criada uma comissão para averiguação de documentos e situação dos Patrimônios já tomba-
dos, e com a aceitação de todos, a comissão ficou assim constituída: Sra. Andréa Olinda, Sra. Natália e o Sr. Itamar. Seguindo a Pauta, o 
presidente passou para a aprovação do Regimento Interno. Conforme já havia sido lido e discutido em reuniões anteriores, foi acrescido de 
um capítulo tratando das Comissões Especiais; Sobre o impasse do horário das reuniões ordinárias, a presidência colocou em votação sobre a 
troca do horário e em seguida sobre a manutenção do texto original da proposta de regimento e com quatro votos favoráveis, uma abstenção 
e dois votos contra ficou mantido o horário das reuniões ordinárias para a primeira quarta feira do mês às quatorze horas, fazendo constar 
nestes termos  a declaração do Conselheiro Reinaldo Fernandes: “ Votei a favor da mudança do horário das reuniões ordinárias do Conselho  
Deliberativo Municipal de Cultura de Brumadinho por entender que o Conselho é menor do que a Conferencia Municipal que decidiu pela 
mudança para a noite e isso deveria ser respeitado”. Em seguida o Sr. Presidente, passou a fazer uma avaliação da Conferência, lembrando da 
realização da etapa estadual nos dias vinte e cinco a vinte e sete deste mês na Assembléia Legislativa. Informou ao Conselho que os Delega-
dos foram devidamente acionados; o Sr. presidente  passou ao Conselho o comunicado do Sr Antônio Paulorinho sobre sua impossibilidade 
de participar como Delegado da Conferência Estadual de Cultura. O Sr. Luiz Giovani, suplente imediato, por motivo de viagem, também 
informou sua ausência  e o segundo suplente, Sandro Maxs, foi  comunicado e comporá a delegação.  Continuando a avaliação da Conferên-
cia, o Sr. Reinaldo e a Sra. Rosalba fizeram suas colocações e parabenizaram o município pois entre os oitocentos e cinqüenta e três municípios 
mineiros, apenas quatrocentos e vinte e dois realizaram conferência e que dentre estes oitenta por cento dos prefeitos eram reeleitos e apenas 
vinte por cento de prefeitos eram gestores novos. Como pontos positivos foram apontados: realização de uma verdadeira Conferência; 
participação efetiva de todos os conselheiros; grande número de participantes; realização das pré-conferências; divulgação e presença de 
artistas; envolvimento de pessoas que fazem cultura; número de propostas aprovadas; transparência; democratização de gestão; atuação do 
Departamento de Cultura e Sec. M. de Turismo e Cultura; almoço “Feijão com Cultura”; organização dentre outros. Como pontos negativos 
foram pontuados: espaço físico; discussão em grupo dificultada por manipulação de poucos; muitas atividades culturais excedendo as propos-
tas; desrespeito (minoria) à comissão organizadora; faltaram relatórios impressos para as pessoas acompanharem a votação na plenária final; 
atraso no encerramento; realização de outro evento (Brutiquim) no mesmo dia; confusão dos grupos que ficaram muito perto. Todos pontua-
ram que houve muito mais pontos positivos que pontos negativos e que todos tinham recebido muitos elogios. Sem mais a tratar o Senhor 
presidente encerrou os trabalhos e agradeceu a presença de todos. Eu Andréa Olinda Pinto de Campos lavrei a presente ata que depois de lida 
e aprovada será assinada por todos os presentes.

Ata de reunião ordinária do Conselho Municipal de Cultura, r de outubro de 2013 (dois mil e treze), à na Rua Governador Valadares, 48 
(quarenta e oito), bairro Centro, na cidade de Brumadinho - Minas Gerais, com início às 14 horas, na Casa de Cultura Carmita Passos. Esta-
vam presentes os seguintes conselheiros: Andréa Olinda Pinto de Campos, Reinaldo da Silva Fernandes, Itamar José Barbosa, Nair de Fátima 
Santana Silva, Natália Concebida Mendes, Rafaela Jardim Pinto, Juliana Gazzinelli de Oliveira, Leci Firmino e Marcelo A. Correa. O Presidente, Sr. 
Marcelo A. Correa, iniciou a reunião saudando a todos e destacando a pauta do dia: leitura e aprovação da ata anterior, assinatura do Regimen-
to Interno do Conselho, com as alterações aprovadas na última reunião; CI 74/2013 (setenta e quatro de dois mil e treze) com indicação nº 334 
(trezentos e trinta e quatro) da vereadora Renata Mariliam; 1ª avaliação da comissão de tombamentos; situação do livro de ata das reuniões do 
Conselho no período da gestão passada; encaminhamentos do Plano Municipal de Cultura; e sobre aquisição de bens e equipamentos para 
atender ao Conselho. O Sr. Reinaldo indagou ao Sr. Presidente sobre o Edital que esperava que fosse discutido naquela reunião, e o Sr. Presi-
dente disse que a pedido da Sra.Marta, Secretária de Cultura, este assunto iria aguardar algumas outras posições. Em seguida o Sr. Presidente 
passou a leitura da ata anterior para o Sr. Reinaldo que, após lida e efetuada algumas correções, foi aprovada pelos presentes naquela data. Em 
seguida o Sr. Reinaldo sugeriu que as atas fossem enviadas por e-mail aos conselheiros para que pudessem lê-las antes da reunião seguinte, 
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como forma de agilizar a sua aprovação. O Sr. Leci Strada apresentou ao Conselho os artistas Mauro Sater (produtor cultural) e Gabriel (escul-
tor) e mostrou uma proposta artístico-cultural para ser implantada na praça da Bandeira em Brumadinho. Em seguida o Sr. Presidente apresen-
tou alguns livros encontrados das gestões anteriores sobre tombamentos com algumas duplicidades de assinaturas de diferentes presidentes 
no mesmo documento  e ainda dois decretos diferentes para o mesmo tombamento. Em seguida a Sra. Andréa Olinda e Sr. Itamar disseram 
que fora feita uma primeira análise no material que se encontrava na Secretaria de Cultura e que não conseguiram identificar nos documentos 
analisados nenhuma reforma e/ou estado de conservação dos patrimônios tombados. Informaram também quais seriam os oito patrimônios 
tombados: Fazenda dos Martins, Casa da Cultura Carmita Passos, Forte de Brumadinho, Fazenda Antônio Du’Duca, Fazenda Gorduras, Estação 
Ferroviária de Brumadinho, Estação de Marinhos e Igreja Nossa Senhora de Piedade. Os conselheiros sugeriram que a Secretaria de Cultura 
contratasse uma equipe especializada em tombamentos para acompanhar aqueles processos, bem como emitir pareceres acerca daqueles 
patrimônios e outros, como no caso da indicação da Vereadora Renata Mariliam sobre a restauração de uma igreja na localidade de Taquaraçu 
e sobre a remoção de restos mortais existentes ao lado da igreja. Os membros do conselho concluíram sobre a indicação citada que não é atri-
buição dos conselheiros fazer vistoria técnica aos patrimônios, cumprindo-lhes apenas emitir parecer após o laudo técnico sobre a execução 
do determinado bem. Em seguida foi apresentado aos conselheiros o Livro de Atas das reuniões do Conselho de Cultura, onde apenas as duas 
primeiras reuniões de 2009 se encontravam coladas e somente com assinatura da presidente da época, Sra. Maria Lúcia Videira Guedes, men-
cionando uma lista de presença anexa, mas que a mesma não estava colada, paginada e com os espaços brancos não anulados. O presidente 
disse que as atas foram encontradas em diversas pastas e listas de presença de reuniões soltas e nas mesmas condições já citadas. Como o 
atual Conselho precisava organizar também as da gestão atual e tinha que ser no mesmo livro, após discussão foi decidido com o consenso 
de todos, mesmo entendendo não ser de nossa responsabilidade, que as Atas encontradas no período de 2009/2012 (dois mil e nove/dois mil 
e doze) deveriam ser coladas, anulando os espaços em branco e no fim fazer constar uma ressalva do que seria feito. Decidiu-se ainda que, se 
por ventura aparecerem outras Atas e listas de presença, as mesmas não seriam incluídas, dando-se sequência às reuniões do ano corrente e 
seguintes. Os conselheiros voltaram a falar sobre a emergência de se estudar um Edital, ainda este ano, e no formato mais simples, em uma 
linguagem bem clara e sucinta para compreensão de todos. O presidente disse que faltava apenas a aprovação do Plano Municipal de Cultura 
para que Brumadinho passasse a integrar o Sistema Nacional de Cultura, pois já existia o Fundo, o Conselho e a Secretaria de Cultura. Informou 
ainda que o Conselho estaria trabalhando para aquele fim e que na conclusão dos trabalhos seria formada uma comissão para encaminha-
mentos finais. Sem mais a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos e agradeceu a presença de todos. Eu, Andréa Olinda Pinto de Campos, 
lavrei a presente Ata que depois de lida e aprovada será assinada por todos que participaram da referida reunião.

Brumadinho, 06 de novembro de 2013.
CONVOCAÇÃO 12/2013
De: Conselho Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico de Brumadinho - MG
Para: Conselheiros
Assunto: Convocação – Reunião extraordinária em 12 de novembro de 2013 
Senhores conselheiros,
Cumprimentando-a cordialmente, em nome do Plenário do Conselho Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico do 
Município de Brumadinho, por decisão unânime da reunião desta data, convocamos a todos para REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSE-
LHO, nos termos do art. 14, II, a realizar-se no dia 12 DE NOVEMBRO DE 2013, NA CÂMARA MUNICIPAL, ÀS 14 HORAS, oportunidade em que a 
Secretaria de Turismo e Cultura poderá esclarecer aos conselheiros sobre os acontecimentos recentes na que culminaram com o afastamento 
temporário do Chefe de Departamento de Cultura e Presidente do nosso Conselho.
A presença de todos é fundamental para que o Conselho delibere sobre a questão, aprofundando as discussões feitas na reunião de hoje.
Diego Penido Rodrigues
Vice presidente
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