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Vem aí o Prêmio Cidadão 
Brumadinense Sustentável

Comissão defi nirá regras para escolha de pessoas e entidades de destaque do município

A primeira reunião da 
Comissão de Premiação 
do Prêmio Cidadão Bru-
madinense Sustentável 
foi confirmada para o pró-
ximo dia 14 de outubro. 
Responsável pelo proces-
so de seleção, escrutínio 
e premiação, a Comissão 
será oficialmente instala-
da na primeira reunião e 
será composta por repre-
sentantes da Prefeitura, 
Câmara Municipal, enti-
dades da sociedade civil 
e do terceiro setor, co-
mo Organizações Não-
-Governamentais (ONGs) 
e Organizações da Socie-
dade Civil de Interesse 
Público (Oscips). 

Instituído pela Lei 
2.054/2014, o Prêmio 
Cidadão Brumadinen-
se Sustentável foi criado 
com o objetivo de reco-
nhecer e valorizar os ci-
dadãos e entidades que 
contribuem para trans-
formar Brumadinho em 
um município mais de-
mocrático, justo, saudá-

etc); Informação (locutor, 
jornalista, redator, edi-
tor colunista etc); Meio 
Ambiente e, por último, 
Esportes (praticante de 
qualquer esporte, rou-
peiro, cortador de grama, 
colocador de rede,  aju-
dante, massagista, treina-
dor, dirigente etc).

Para fazer a indicação, 
além de se identificar, for-
necer o endereço e o nú-
mero do CPF, o cidadão 
deve enviar o nome com-
pleto do candidato pelo 
endereço eletrônico pre-
miocidadaosustentavel@
brumadinho.mg.gov.br, 
com as categorias e jus-
tificar a escolha com um 
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vel e solidário.
Cada pessoa poderá 

indicar um candidato ou 
entidade para concorrer 
a uma das 12 categorias: 
Democracia; Solidarie-
dade (pessoa que aju-
de o próximo de alguma 
forma); Inclusão Social; 
Simpatia e Boa Educa-
ção; Limpeza (agente de 
serviços, gari ou empre-
gada doméstica); Cultu-
ra (artista, produtor etc); 
Educação (corpo docen-
te, pedagógico ou direti-
vo); Educação (corpo dis-
cente); Saúde (auxiliar de 
enfermagem, enfermei-
ra (o), auxiliar de dentis-
ta, dentista, médico (a) 

texto de, no máximo, 150 
palavras. 

A seleção dos candida-
tos será feita em novem-
bro, tendo como princi-
pal critério o número de 
indicações recebidas pe-
lo candidato ou entidade 
e os textos de justifica-
tivas que acompanham 
as indicações. A premia-
ção ocorrerá anualmen-
te, sempre na data de 
comemoração de eman-
cipação política do mu-
nicípio, no dia 17 de de-
zembro.

Para mais informações, 
o cidadão deve ligar para 
o número 3571-3001, ra-
mal 209.
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Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
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Secretaria Municipal de Turismo e Cultura

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA e Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico do Município de Brumadinho
26 de setembro de 2014
Convocação
Prezados Conselheiros e Conselheiras, artistas locais, agitadores culturais, produtores e todos que queiram colaborar com o Conselho:
CONVOCAMOS, nos termos do disposto no art. 14 do Regimento Interno do Conselho Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, Natural e 
Paisagístico do Município de Brumadinho, TODAS e TODOS para REUNIÃO ORDINÁRIA. A Reunião acontecerá na QUARTA-FEIRA, 1º (primeiro) 
DE OUTUBRO, com início às 14 HORAS, no PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO.
Proposta de pauta:
1- Leitura, discussão e votação para aprovação ou não da ata da reunião de 3 de setembro de 2014;
2- Informes rápidos sem discussão e sem deliberações;
3- Informes da Comissão para apresentar ao Conselho anteprojeto de lei de instituição do Conselho para substituir a atual lei 1.219/2001 (Co-
ordenador: Gustavo Morais; membros: Itamar; Diego; Aparecida; Keller; e Reinaldo);
4- Metropolitan Residence: Parecer do Conselho sobre o empreendimento, conforme exigência do IPHAN (Instituto de Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional);
5- Contratação de arqueólogo com recursos do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural (“Fundo Municipal de Cultura”);
6- Informes da Comissão para apresentar ao Conselho proposta de mudanças no Regimento Interno (Coordenador: Reinaldo; membros: Elaine 
e Marcos);
7- Lei do Fundo Municipal de Cultura: Prefeitura não enviou nenhuma proposta para a Câmara: o quefazer?
8- Recursos do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural (“Fundo Municipal de Cultura”): como gastar os R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)? 
Qual planejamento? 
9- Proposta de registro de bem imaterial: Guarda de Moçambique de Santa Efigênia.
Contamos com a presença de TODOS para que possamos fazer uma bela reunião, dando nossa necessária e urgente contribuição para as polí-
ticas culturais de nossa cidade. Sintam-se convidados também TODOS os suplentes para colaborarem nas discussões.
Abraço a todas e a todos!
Vereador Reinaldo Fernandes
Presidente
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