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Festival da Jabuticaba, 25 
anos de histórias

Evento chega a sua 25ª edição inovado pela cultura e a tradição artesanal
A Prefeitura de Brumadi-

nho realizará entre hoje, dia 
14 e domingo, dia 16, a 25ª 
edição do Festival da Jabuti-
caba em Aranha. A festa movi-
mentará o Distrito durante os 
3 dias e receberá diversas atra-
ções culturais da região. 

A grande novidade do 
evento é uma estrutura dife-
renciada que foi montada na 
Quadra de Esportes da comu-
nidade, a famosa “Praça da Ja-
buticaba”. Neste espaço, o pú-
blico poderá apreciar uma rica 
e diversificada gama de pro-

através da Secretaria Munici-
pal de Esportes, Lazer e Even-
tos e é hoje é uma das princi-
pais festas de Brumadinho. 

Onde Fica
O Distrito de Aranha es-

tá localizado a 17 km da Se-
de Municipal e a 55km de Be-
lo Horizonte. Para quem está 
em BH, o acesso, pode ser fei-
to pela BR-040, sentido Rio de 
Janeiro ou pela BR-381, senti-
do São Paulo.

Participe do Festival da Ja-
buticaba e se surpreenda com 
as belezas naturais de Bruma-

Cristiane Teixeira

Época de plantio | Foto: Thiago França Duarte
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D I Á R I O  O F I C I A L  D O  M U N I C Í P I O

dutos derivados da jabutica-
ba, que compõem a mesa e a 
culinária mineira, produzidos 
pelos moradores da região. 
Entre os produtos tradicionais, 
vinhos, licores e geleias. Além 
disso, o festival traz novidades 
como a cerveja, refrigerante, 
bombons, compota e muito 
mais. O espaço contará tam-
bém com pequenos shows de 
artistas da região, dj’s e peças 
teatrais.

Criado em 1989, o Festival 
da Jabuticaba é realizado pe-
la Prefeitura de Brumadinho, 

dinho. Venha despertar sensa-
ções com a mistura de ingre-
dientes e temperos da nossa 
gastronomia voltada exclusi-
vamente à jabuticaba.
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Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG Torna público 2º termo de Apostilamento para CORREÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO citado na Cláu-
sula Terceira – Do Valores, do 2º Termo aditivo ao Contrato n.º 165/2013, oriundo do Pregão Presencial 078/2013 celebrado em 05 de setembro 
de 2013 entre o MUNÍCIPIO DE BRUMADINHO e a empresa TRANSUEL LTDA - EPP para locação de caminhões (tipo toco, limpa fossa, pipa, 
carroceria) com mão de obra incluída – Processo Administrativo de Licitação n.º 254/2013, referente ao Pregão Presencial 078\2013.Antônio 
Brandão.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG Torna público o contrato nº 230/2014, para execução de obras de construção para implantação do mer-
cadinho para regularização de lojistas com fornecimento e mão de obra incluídos. Empresa: CONSTRUTORA SILVEIRA PRADO LTDA - ME. Vlr. 
479.173,80. Prazo 4 meses. Antônio Brandão/Prefeito. 

PREFEITURA DE BRUMADINHO/TORNA PÚBLICO RATIFICAÇÃO: Inexigibilidade nº28/2014 Processo: 248/2014, contratação de show artístico 
da Dupla Erick e Elias a se apresentar no dia 16/11/2014 para realização da 25° Festival da Jabuticaba: ELIAS DEUSIMAR FIRMINO DE MELO- ME. 
Valor global R$19.000,00. Antônio Brandão - Prefeito Municipal.

Secretaria Municipal de Governo

Informamos que o recurso impetrado pelo candidato GUILHERME EXPEDITO MACIEL, número de inscrição 1022, que pede reclassificação no 
Concurso da Guarda Municipal, foi INDEFERIDO por falta de sustentação legal.

Secretaria Municipal de Turismo e Cultura

Ata da décima reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo de Brumadinho - COTURB, realizada no dia sete de outubro de dois mil 
e quatorze às quatorze horas e vinte e dois minutos, na Biblioteca Comunitária Professora Argemira Gomes em Piedade do Paraopeba, com 
a seguinte ordem do dia: a). Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; b). Informes Gerais; c). Planejamento das ações do conselho 
(continuação); d). Palavra Franca. Dando início a reunião, Rodolfo cumprimenta os amigos conselheiros e faz o registro dos mesmos, aos quais 
estavam presentes: a Sr.ª Marta Gomes de Deus Boaventura representante da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, a Sr.ª Marcélia de 
Deus representante da Secretaria Municipal de Educação, a Sr.ª Rosemilda Fontes de Paula representante da Secretaria Municipal de Esporte, 
Lazer e Eventos,  a Sr.ª Érica Natália de Souza  representante da Agência de Desenvolvimento Circuito Veredas do Paraopeba, a Sr.ª Edna Ge-
ralda da Silva representante da Associação de Artesanato, a Sr.ª Andrea Drummond Sales e o Sr. Gustavo Morais Dias ambos representando as 
Associações Ambientalistas, o Sr. Hideraldo Rogério Santana representante da Câmara Municipal de Brumadinho, o Sr. Francisco Marques de 
Freitas Guimarães representante das Associações Ligadas ao Turismo, o Sr. Márcio André Rodrigues representante das Associações Comerciais 
e  convidado do conselho Pedro Henrique. Em seguida, Rodolfo faz a leitura da ata da reunião anterior, que dispõe do planejamento das ações 
do conselho conforme ás competências e/ou atribuições da Lei 1.235/2001, Lei 1.285/2002, e Decreto 105/2009. Após a leitura e aprovação 
da ata, Rodolfo passa a palavra para a Sr.ª Marta Gomes de Deus Boaventura representante da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura 
para dar início aos informes. Com a palavra, Marta cumprimenta os amigos conselheiros e informa-lhes de alguns trabalhos e ações que tem 
sido realizadas pela secretaria em especial o Projeto Arte, Samba e Choro que inclui diversas atividades como aulas de pintura em tela, teoria 
musical, aulas de cavaquinho, violão, percussão de samba e flauta transversal. As aulas de pintura em tela estão sendo realizadas na Casa da 
Cultura e no Centro de Atendimento ao Turista de Piedade, já referente as aulas que envolve os instrumentos musicais, estão sendo realizadas 
na Secretaria de Turismo e Cultura, Casa da Cultura e na sede da Banda São Sebastião, afirma. Aproveitando a ocasião, Marcélia representante 
da Secretaria Municipal de Educação sugere que a cada reunião do conselho, o Diretor de Turismo apresente as ações e os trabalhos que a 
Secretaria de Turismo e Cultura está desenvolvendo, pois sendo uma Instância de Governança do município é de suma importância que a 
secretaria e o conselho estejam alinhados com as ações de ambos. Dando continuidade aos informes, Pedro Henrique membro da Secretaria 
de Turismo e Cultura informa aos conselheiros que a secretaria em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, está com 
a oferta de dois cursos de capacitação aos quais: “Empreendendo o Turismo no Espaço Rural” e “A arte de conduzir em trilhas e roteiros” ambos 
os cursos, são direcionados as pessoas do meio rural associadas, direta ou indiretamente a cadeia produtiva do turismo no município. Em con-
tra partida, Andrea representante das Associações Ambientalistas pergunta aonde esses cursos estão sendo divulgados. Em resposta, Pedro 
informa que a divulgação está sendo realizada através do site e rede social da prefeitura e nas escolas estaduais de ensino médio do municí-
pio, pois além dos cursos terem limite de 13 alunos um dos requisitos deste curso é que o aluno seja maior de 18 anos. Em seguida, a Sr.ª Érica 
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representante do Circuito Veredas do Paraopeba informa que a instituição fechou parceria com uma Universidade Federal e que breve estará 
reunindo com os conselheiros e o empresariado de Brumadinho para apresentar os cursos que serão ofertados. Após os informes, Rodolfo 
distribui o Plano Municipal de Turismo de Brumadinho aos conselheiros para dar continuidade ao processo de construção e planejamento das 
ações do conselho, conforme iniciado na última reunião do dia quinze de setembro. Ressalta ainda que além de estabelecer e atualizar ações 
de como iremos conduzir tais diretrizes, este planejamento resulta no fortalecimento de nossa Instância de Governança Municipal. Dando 
início ao trabalho, uma das ações revisadas, e dada como prioridade para o momento foi referente a captação de recursos e investimentos 
para o setor de turismo. Em seguida, Rodolfo salienta que o próprio ICMS turístico é uma forma de capitarmos recursos para investimentos no 
desenvolvimento do turismo no município, e que devemos zelar pela efetividade de nosso Fundo Municipal de Turismo. Completando, a Sr.ª 
Érica informa que para habilitação do ICMS Turístico 2015, faz se necessário a movimentação do Fundo Municipal de Turismo ainda este ano 
com pelo menos uma ação, e que o Turismólogo Adalton do Circuito Veredas do Paraopeba estará auxiliando a Secretaria de Turismo e Cultura 
na organização das ações e documentações para habilitação ao ICMS. Dadas as informações, Rodolfo faz as considerações finais ressaltando a 
importância deste planejamento para conduzirmos as ações futuras do conselho a favor do desenvolvimento do turismo no município, e que 
será de grande ajuda do circuito a disponibilização de um técnico para nos auxiliar neste processo. Não tendo mais nada a declarar, eu Rodolfo 
de Oliveira Lacerda lavrei a ata que segue assinado por todos.

Atos do Legislativo

Portaria Nº 43/2014
“Dispõe sobre a convocação dos candidatos aprovados no Concurso Público da Câmara Municipal de Brumadinho – Edital nº 01/2014”.
A Presidente da Câmara Municipal de Brumadinho, Senhora Renata Mariliam Parreiras e Soares, no uso das suas atribuições legais e de acordo 
com o resultado do Concurso Público, Edital nº 01/2014, homologado através da Portaria nº 42/2014, de 07 de novembro de 2.014,
RESOLVE:
Art. 1º - Ficam CONVOCADOS os candidatos a seguir para tomarem posse no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação 
desta Portaria, quais sejam: 

CARGO: Agente Administrativo I – PcD (Pessoas com Deficiência)
1º lugar FELIPE TADEU BICALHO DA CUNHA

CARGO: Agente Administrativo I
1º lugar CLARISSA MANSOLDO PAES

2º lugar BRUNA GONÇALVES MATOS

3º lugar DÉBORA FERREIRA GOES
4º lugar RENATO MENDES SARAIVA
5º lugar RAMONA MICHELLE FLISTER JUST

CARGO: Agente Condutor I
1º lugar PAULO SÉRGIO BATISTA
2º lugar MARDEM AURÉLIO DE LEMOS
3º lugar RAFAEL RODRIGO SILVA
4º lugar EDGAR RIBEIRO DE PAULA

CARGO: Agente de Serviços I
1º lugar MÁRCIA MAINARTE DE MOURA
2º lugar WELITON GERALDO MAIA
3º lugar MÁRCIA MORAIS DO CARMO
4º lugar ESTELA RODRIGUES MOREIRA

Art. 2º - O candidato deverá assumir o efetivo exercício de suas atividades em dia, hora e local a serem definidos no ato da posse, sendo que 
somente após esta data ser-lhe-á garantido o direito à remuneração.
Art. 3º - No ato da posse, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, os seguintes documentos a seguir, não se admitindo pendências:
Laudo médico favorável, fornecido por profissional ou Junta Médica devidamente designada pela CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO 
- o convocado deverá agendar junto ao Setor de Pessoal (Telefone: 3571.1463 – Ramal 203) a data para consulta médica para expedição do 
referido laudo; para a expedição do Laudo Médico, o candidato deverá estar de posse dos seguintes exames, às suas   expensas:     hemograma    
completo com plaquetas; grupo sanguíneo e fator RH; urina rotina; eletrocardiograma; Raio X de tórax PA (os exames poderão ser realizados 
na rede pública ou privada de saúde, com validade de até 30 (trinta) dias a contar da data de sua realização);
Original e fotocópia de comprovante de residência;
Original e fotocópia de Certidão de Nascimento ou Casamento, ou averbação;
Original e fotocópia de Cédula de Identidade ou Carteira de Identidade Profissional;
Original e fotocópia do CPF;
Original e fotocópia do Cartão de Cadastramento no PIS/PASEP (se possuir);
Duas fotografias 3 x 4 recentes;
Original e fotocópia do Título de Eleitor com o comprovante de votação ou justificativa na última eleição;
Original e fotocópia do Certificado de Reservista, de isenção ou de dispensa (se do sexo masculino);
Original e fotocópia do comprovante de capacitação legal para o exercício do cargo (diploma registrado ou declaração ou atestado ou 
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certificado de conclusão do curso emitido pela instituição de ensino, carteira de identidade profissional, registro no órgão de fiscalização do 
exercício profissional competente);
Declaração de bens que constituam seu patrimônio;
Declaração de que não infringe o art. 37, inciso XVI da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Acumulação de cargos e fun-
ções) e ainda, quanto aos proventos de aposentadoria, o disposto no art. 37, § 10, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 
com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Registre-se, publique-se, cumpra-se,
Câmara Municipal de Brumadinho, em 14 de novembro de 2014.
Vereadora Renata Mariliam Parreiras e Soares
PRESIDENTE DA CÂMARA
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