
Brumadinho, 16 de outubro de 2014 Página 1 de 13Diário Ofi cial de Brumadinho - Edição 292

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do documento. Os métodos criptográfi cos adotados pela Prefei-
tura de Brumadinho impedem que a assinatura eletrônica seja falsifi cada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a 
autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE BRUMADINHO - MG." Para outras informações www.brumadinho.mg.gov.br.

DOM
B R U M A D I N H O

Autorizada a implantação da 
linha direta de São José a BH

Medida benefi cia moradores das comunidades da Zona Rural 
A Secretaria de Estado de 

Transportes e Obras Públicas 
(Setop) autorizou a implan-
tação da linha direta de São 
José do Paraopeba a Belo 
Horizonte. A autorização foi 
publicada na edição do Mi-
nas Gerais, órgão oficial dos 
Poderes do Estado, da última 
terça-feira, 14 de outubro. 

Operada pela empresa 
Santa Fé, a nova linha sai-
rá de São José do Paraope-
ba, passando por Marinhos, 
Sapé, Colégio, Ribeirão, Co-
ronel Eurico, Lagoa, Aranha 
e Marques, pegando a BR-
040, até o centro de Belo 
Horizonte.

Nas questões que envol-

dos ao transporte público de 
passageiros no município.

Dessa forma, a implanta-
ção da linha São José-Ara-
nha-Belo Horizonte repre-
senta uma grande conquista 
para a população da região. 
Agora, os usuários da região 
não terão que se deslocar pa-
ra Brumadinho para viajar ir 
a Belo Horizonte, com eco-
nomia de tempo e dinheiro, 
uma vez que não terão que 
pagar o valor da passagem 
que pagavam para se dirigi-
rem até Brumadinho. 

Além da implantação da 
nova linha, a Prefeitura ga-
rantiu outras conquistas no 
transporte público à popula-

Cachoeira da Usina, em Aroucas ! Foto: Thiago França Duarte
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vem o transporte público, 
o prefeito tem procurado 
atender as necessidades da 
população, principalmente 
as demandas dos moradores 
da Zona Rural.

Em abril deste ano, por 
meio do Ofício 101/2014, 
Brandão solicitou à Setop a 
implantação da linha direta 
de São José do Paraopeba a 
Belo Horizonte. Embora a au-
torização de implantação de 
linhas intermunicipais seja 
de competência da Secreta-
ria de Estado de Transportes 
e Obras Públicas, a Prefeitura 
tem se empenhado para ga-
rantir agilidade na solução 
dos problemas relaciona-

ção.  A implantação da linha 
circular do Aranha, que tam-
bém atende Melo Franco e 
Coronel Eurico, foi uma das 
grandes vitórias garantidas 
pela determinação do Prefei-
to Brandão. 

Da mesma forma, a Prefei-
tura garantiu a criação da li-
nha circular que atende ho-
je as comunidades de Águas 
Claras, Eixo Quebrado e Re-
gião.  Também conseguiu a 
extensão de horários e ro-
tas até as comunidades de 
Retiro do Brumado (Concei-
ção de Itaguá), Massangano, 
Parque da Cachoeira, Córre-
go de Almas e Bairro Salga-
do Filho.

Brumadinho, quinta-feira, 16 de outubro de 2014  Ano 2 Edição 292
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Secretaria Municipal de Administração

Pref. de Brumadinho/MG. Homologação: Pregão Presencial 066/14 Aquis. de materiais p/ oficinas de artesanatos e outros, p/a Sec. de Ação 
Social e Sec. de Turismo e Cultura. Licitante vencedoras: Dilcea Moreira Drumond–ME Valor: R$ 3.189,90; Fios Petrópolis Ltda Valor: R$ 3.721,70 ; 
Jmd Distribuidora Ltda–ME  Valor: R$ 3.979,40; João Carlos  de Azevedo Grossi–ME Valor: R$ 20.181,15; Suprilider Comércio  e serviços Ltda Valor: 
R$ 1.481,50; Tecidos Jotalira Ltda Valor: R$ 1.583,80; Valor Total: R$ 34.137,45 – PP 099/14 Aquis. de implementos agrícolas, p/ a Sec. de Agricul-
tura. Licitante vencedoras: Comercial Licita Ltda Valor: R$ 41.100,00; Early Itamar Gonçalves–Me Valor: R$ 25.350,00, Valor Total: R$ 66.450,00. 
Antônio Brandão-Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG Torna público o contrato nº 219/2014, para contratação de show artístico da BANDA FATOR RG7, que se 
apresentará na Festa do Feijão no dia 18 de outubro de 2014 às 22:30, Vlr R$ 17.500,00. Inexigibilidade nº 026/2014.Contratada: BANDA FATOR 
RG7 LTDA. Antônio Brandão/Prefeito.

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PREFEITURA BRUMADINHO/MG–TORNA PUBLICO CP 005/2014–OBJ:OBRAS CONSTRUÇÃO PRAÇA DO PEC/CEUS –TERMO COMPROMISSO 
0363338-35/2012 MINISTERIO CULTURA–AB: 03/12/2014 ÀS 09:30HR–AV.INHOTIM, 600 – PROGRESSO – BRUMADINHO/MG – SEC. DE OBRAS - 
CONTATO: 031 3571 6985 – EDITAL: site: Brumadinho.registrocom.net – Site: Brumadinho.mg.gov.br.

Secretaria Municipal de Saúde

PORTARIA Nº  014/2014
Dispõe sobre Comissão Especial de Licitação, encarregada do procedimento licitatório relativo à elaboração de projetos de engenharia, para 
construção do novo Hospital Municipal de Brumadinho.
O GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRUMADINHO no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO a necessidade de dar continuidade à construção do novo edifício para funcionamento do Hospital Municipal de Brumadinho;
CONSIDERANDO a complexidade para formalização do edital e julgamento das propostas, visando a prestação dos serviços relativos à elabora-
ção de projetos de engenharia necessários à construção do novo Hospital Municipal;
CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 51 da Lei federal nº 8.666/93;
RESOLVE:
Art. 1º - Fica constituída Comissão Especial de Licitação para realizar o procedimento licitatório relativo à contratação de empresa para prestação 
dos serviços de elaboração de projetos de engenharia, com vistas à construção do novo Hospital Municipal de Brumadinho, composta por três 
membros titulares.
Art. 2º - A Comissão Especial de Licitação terá como membros titulares os seguintes servidores: 
- Max Artur Farias de OLiveira - Presidente
- Juliano Martins Brandão – Membro
- Jurene de Sales Azevedo - Membro
§ 1º - A assessoria jurídica da Comissão Especial de Licitação será exercida pela Procuradoria Gerald do Municipio.
§ 2º - Os trabalhos da Comissão serão secretariados pelas servidoras lotadas no Setor de Compras e Licitação do FMS.
Art. 3º - São atribuições da Comissão Especial de Licitação:
I - examinar a regularidade formal dos documentos de habilitação;
II - realizar as diligências necessárias ao desempenho de suas funções;
III – decidir sobre a habilitação ou inabilitação dos proponentes;
IV – julgar as propostas técnicas ou comerciais, quanto ao aspecto formal e de mérito;
V – proceder à classificação ou desclassificação das propostas;
VI – rever seus atos, de oficio ou por provocação, quando considerá-los passíveis de correção, fundamentalmente;
VII – receber recursos interpostos contra seus atos, dirigidos à autoridade superior, informando aos demais participantes da licitação a sua inter-
posição e dando-lhes o seguimento legal;
VIII – apreciar recurso hierárquico interposto, revendo o ato respectivo, se for o caso, ou remetendo o recurso, devidamente instruído, à autori-
dade superior;

ASSINATURA DIGITAL

DOM
B R U M A D I N H O

Diário Oficial do Município de Brumadinho

Projeto editorial e produção: Secretaria Municipal de Governo

Prefeito Municipal: Antônio Brandão 

Jornalistas: Marcos Amorim RJPMG14972 | Henrique Paiva SJPMG 3975

Diagramação:  Talles Vinícius de Oliveira Costa

Assinatura Digital:  Talles Vinícius de Oliveira Costa – Matrícula 7777

Prefeitura Municipal de Brumadinho 

Rua Dr. Victor de Freitas, 28, Centro - CEP 32017-900. 

Telefone: (31) 3571-3001 



Brumadinho, 16 de outubro de 2014 Página 3 de 13Diário Oficial de Brumadinho - Edição 292

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do documento. Os métodos criptográficos adotados pela Prefei-
tura de Brumadinho impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a 
autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE BRUMADINHO - MG." Para outras informações www.brumadinho.mg.gov.br.

DOM
B R U M A D I N H O

IX – promover as diligências determinadas pela autoridade superior;
X – comunicar ao setor competente, para a devida apuração e eventual imposição de penalidade, a ocorrência de fato que possa configurar 
falta ou ilícito;
XI – praticar os demais atos necessários ao desenvolvimento de suas atribuições.
Art. 4º - O prazo de validade desta Portaria vincula-se ao da formalização do procedimento licitatório, de que trata esta Portaria.
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
JOSÉ PAULO SILVEIRA ATAIDE
Secretário Municipal de Saúde de Brumadinho

Fundo Mun. de Saúde de Brumadinho – O FMS informa que foi efetuada, a partir de 01/10/2014, a rescisão unilateral dos contratos nºs 027/14 e 
028/14, cujo objeto tratou do fornecimento de carne bovina e outros para a PMB, firmados com a empresa Campesca Ind. e Com. de Pescados, 
Derivados e Carnes em Geral Ltda, em virtude de descumprimento nos prazos de entrega. A presente rescisão se dá nos termos do art. 79, I, da 
Lei nº 8.666/93, tendo em vista a infração ao disposto no art. 78, II, do mesmo diploma legal. Brumadinho, 01 de outubro de 2014. José Paulo S. 
Ataide – Secretário Mun. de Saúde.

Fundo Mun. Saúde de Brumadinho – 1º Ad. Cont. 126/13 – prest. serv. internação, em regime asilar, p/ Alexandrino A. Soares.  Vr est. global: R$ 
31.906,44. Contratada: Casa do Titio e da Titia Ltda. Vigencia: 10.10.2014 a  09.10.2015.Ref.  Pregão Pres. nº  051 /13. José Paulo S. Ataide – Sec. 
Mun. Saúde.

Fundo Mun. Saúde de Brumadinho – Pregão Pres. 015/14 – Ficam convocadas as emp. Heloisa Flavia F. M. Silva ME, BH Tratores Maq. Peças Ltda-
-ME e Retengrol Com. Peças e Serv. Eirelli-EPP p/ comparecerem no dia 24.10.2014, às 14:00hs, na sala de reuniões da Policlinica Mun., p/ nego-
ciação de preços, conf. Ordem de classificação, ref. lotes 23, 24, 26 e 27, após inabilitação das emp. Tratorenzzo Com. Ser. Ltda e Total Tratores 
Com. Manut. Ltda. Inf.: 3571.7171/2923. Brumadinho, 16.10.14 – Dioneia S. B. Ozanam - Pregoeira

Secretaria Municipal de Turismo e Cultura

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico de Brumadinho, realizada aos 
quatro dias de julho de dois mil e quatorze, com início às quatorze horas e quinze  minutos no Plenário da Câmara Municipal  de Brumadinho. 
Conselheiros presentes: Reinaldo Fernandes (Titular - Câmara Municipal) e Gustavo Morais Dias (titular - Secretaria Municipal de Turismo e Cul-
tura), com ausências justificadas de Lenice Neves Guimarães e Itamar José. Os assuntos a serem tratados na reunião, conforme convocação feita 
pela Presidência do colegiado, eram os seguintes: 1) leitura, discussão e votação para a provação ou não das atas das reuniões extraordinária 
de 7 e 23 (sete e vinte e três de maio) de 2014; 2) informes rápidos sem discussões e deliberações; 3) Formação de comissão para apresentar ao 
Conselho anteprojeto de lei de instituição do conselho (para substituir a atual lei 1.219/2001); 4) Regimento Interno: mudanças necessárias; 5) 
Composição do Conselho; 6) Conselho: dois ou um? Às quatorze horas e trinta minutos, verificando que havia apenas dois conselheiros presen-
tes, o Presidente consultou a representante do Departamento de Cultura da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura se havia alguma questão 
para a qual não se poderia esperar deliberação em outra reunião, com mais conselheiros para discutir e decidir. O Presidente lembrou que, 
embora o Regimento Interno permitisse deliberações com aquele número, não era prudente fazê-lo. Com a concordância do outro conselheiro, 
foi encerrada a reunião. Para registrar, eu, Reinaldo Fernandes, redigi a presente ata que vai assinada pelo Presidente. Brumadinho, 4 (quatro) 
de julho de 2014.

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico de Brumadinho, realizada no dia 
23/05 de 2014 (vinte e três de maio de dois mil e quatorze), com início às quatorze horas e vinte  e cinco minutos na sala de reunião da Secre-
taria de Municipal de Turismo e Cultura. Conselheiros presentes: Reinaldo Fernandes (Titular - Câmara Municipal), Itamar Jose Barbosa (titular 
– membro diplomado em História); Gustavo Morais Dias (titular - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura); Marcos Luiz de Aguiar (suplente 
- representante do CODEMA); Marcia Regina Ribeiro Nogueira, da Procuradoria Geral do Município, estando presente também o Senhor Welbert 
Douglas Fernandes e Simara Oliveira Araújo, do Departamento de Cultura e Alexandre da Silva Santos, como auxiliar administrativo do Conse-
lho. O Senhor Presidente declarou aberta a reunião, desejando boa tarde a todos e lembrou aos senhores conselheiros que a pauta de reunião 
havia sido encaminhada para todos, tendo como ponto de discussão: 1) Votação do Edital Público de Apoio aos Artistas Locais; 2) Atividades da 
Secretaria. Gustavo pediu a palavra e relatou que o Senhor Presidente dissera na reunião do dia sete de maio que não havia recebido respostas 
dos ofícios que tinham sido encaminhados à Secretaria, sendo que todos foram devidamente respondidos e a Secretaria havia enviado ofício 
de esclarecimento ao Conselho com cópia de todas as solicitações do Senhor Presidente e as devidas respostas, sendo que uma das respostas 
oficializadas havia sido recebida pelo próprio Senhor Conselheiro Presidente. Após a explicação, o presidente Reinaldo Fernandes retratou-se 
perante o conselho dizendo que havia recebido mas o ofício que ele tinha dito não ter recebido havia  sido arquivado pelo assessor de gabinete 
e que ele não tinha conhecimento da resposta dada. Gustavo Morais esclareceu mais uma vez sobre o fato de o fundo municipal de cultura  
possuir previsões de dotações orçamentárias não significa ter recurso financeiro em conta e que não poderia assim garantir as despesas que 
poderiam vir a ser apresentadas com a abertura do Edital pelas propostas que pudessem vir a ser aprovadas, dizendo também que a lei de insti-
tuição específico para o Fundo Municipal de Cultura encontra-se em fase de elaboração como já explicado na reunião anterior e que os recursos 
existentes do Fundo do Patrimônio Cultural não poderiam financiar editais de cultura, e elaborar um edital sem antes da legislação existir seria 
como “passar o carro na frente dos bois”. Novamente disse que o fato de existir dotação orçamentária (janelas que foram abertas) não significava 
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que o governo disponibilizaria os duzentos mil reais de uma dotação criada, sem existência recurso financeiro em conta, uma vez que seria por-
tanto inviável naquele momento o edital fosse votado. O senhor Gustavo fez a colocação de que a Secretaria não é contra o edital, e sim realizar 
os procedimentos de forma correta e funcional, respeitando os trâmites legais para elaboração de editais. Em seguida o Senhor Presidente apre-
sentou a proposta de colocar o Edital para votação da plenária e defendeu que o Edital fosse aprovado naquele momento. Os senhores conse-
lheiros iniciaram a votação. Quatro foram os votos pela suspensão temporária do Edital, até que fosse regularizada a Lei de criação do fundo de 
Cultura. Reinaldo Fernandes, como Presidente, não votou, nos termos regimentais. Em seguida passou-se para o segundo ponto da pauta que 
era a explanação do Departamento de Cultura de suas atividades. O Senhor Welbert iniciou sua fala dizendo que encontrou o Departamento 
com documentos de forma desorganizada e muitos deles não forma encontrados, mas que já iniciara medidas para sanar o problema. Dando 
continuidade à sua fala citou as atividades que estavam sendo realizadas pelo Departamento em virtude do atendimento às deliberações da 
norma ado ICMS do Patrimônio Cultural. Fez a citação da pontuação adquirida no ano anterior, fundamentando-se no quadro de avaliação do 
IEPHA/MG. Logo em seguida relatou que o Departamento estava trabalhando de modo a melhorar a pontuação do ICMS patrimonial, e que o 
Conselho podia contar com sua atenção. Também, relatou as ações que chamou de inovadoras da Secretaria quanto ao patrimônio Histórico e 
Cultural do município. Falou da confecção de uma cartilha de cunho educacional de modo a conscientizar a população quanto à preservação e 
conservação dos bens patrimoniais no município de Brumadinho. Em seguida o senhor Welbert apresentou para os conselheiros a proposta da 
Secretaria em iniciar a ação de realizar o registro dos bens imateriais existentes no município, ação que segundo ele, nunca tinha sido feita antes. 
Apresentou algumas sugestões de propostas iniciais de alguns bens imateriais, levando em consideração a regionalidade do município. Foram 
propostos para registro de bens imateriais: o Jubileu de Nossa Senhora da Piedade, a Guarda de Moçambique de Aranha; a Guarda de Congo e 
Moçambique do Sapé; Corporação Musical Santo Antônio de Suzana; Corporação Musical Banda São Sebastião e Corporação Musical Nossa Se-
nhora da Conceição, de Conceição de Itaguá. Ressaltou o dato de a documentação da Corporação Musical Banda São Sebastião ainda não estar 
completa devido ao seu não envio ao setor, mas disse que a Secretaria já estaria providenciando os mesmos. O Presidente Reinaldo Fernandes 
colocou em votação a proposta e os conselheiros presentes votaram a favor, salientando a importância do registro. Nada mais havendo a tratar, 
encerrou-se a reunião às quinze horas e dez minutos. Para registrar, foi redigida a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada 
pelos presentes à reunião. Brumadinho, 23 (vinte e três) de maio de 2014.

Ata de reunião ordinária extraordinária do Conselho Municipal de Cultura, realizada aos no dia 02 (dois) dias do mês 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. Estavam 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 da reunião: leitura e 
aprovação da ata anterior, assinatura do Regimento 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 tom-
bamentos; 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 nesta reunião, e o Sr. Presidente disse que a pedido da Sra.Marta, Secretária de Cultura, este assunto iria aguardar algu-
mas 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, como forma de agilizar a sua aprovação. O Sr. Leci Estrada apresentou ao Conselho os artistas Mauro 
Sater (produtor cultural) e Gabriel (escultor) e mostrou uma proposta artístico-cultural para ser implantada na praça da Bandeira em Brumadi-
nho. Em seguida o Sr. Presidente apresentou 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 An-
tônio 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 atribuição 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 ata 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, mencionando uma lista de presença anexa, mas que a mesma não estava colada, paginadas 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 nossas atas 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 aparecer 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 nos 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 



Brumadinho, 16 de outubro de 2014 Página 5 de 13Diário Oficial de Brumadinho - Edição 292

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do documento. Os métodos criptográficos adotados pela Prefei-
tura de Brumadinho impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a 
autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE BRUMADINHO - MG." Para outras informações www.brumadinho.mg.gov.br.

DOM
B R U M A D I N H O

para encaminhamentos 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.

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2013 - A  da Reunião Ordinária do Conselho 
Municipal de Cultura de Brumadinho foi realizada no dia 04 (quatro) de dezembro de 2013 (dois mil e treze), na Câmara Municipal de Brumadi-
nho-MG, com início às 14:00 (quatorze) horas. Presentes os conselheiros: Diego Penido Rodrigues, Reinaldo Fernandes, Itamar José Barbosa, 
Andréa Olinda Pinto de Campos, Lenice Neves Guimarães e Juliana Gazzinelli de Oliveira, efetivos; e ainda, Leci Firmino Pinto, suplente. Presen-
tes ainda os visitantes e convidados: Marta Gomes de Deus Boaventura - Secretária Municipal de Turismo e Cultura, Merenice da Silva Mazzeti e 
Marilda B. S. Leijoto - funcionárias da Secretaria de Turismo e Cultura e Higor dos Santos Santana - Consultor da E3 Consultoria Empresarial. O 
presidente do Conselho, Sr. Diego, iniciou a reunião saudando a todos e agradecendo a presença dos conselheiros e convidados, bem como a 
presença do consultor Higor que iria fazer alguns esclarecimentos sobre o ICMS cultural. Em seguida a Sra. Andréa Olinda procedeu a leitura da 
ata do dia 06 (seis) de novembro a pedido do presidente, pois alguns conselheiros não tinham recebido por e-mail. Em seguida a Sra. Secretária 
Marta Boaventura solicitou ao presidente que fosse entregue a ela cópia da ata constando assinatura legível de todos os presentes naquela 
reunião bem como os e-mails encaminhados pelo Sr. Marcelo citado na referida ata. O Sr. Presidente colocou em votação a aprovação da ata lida, 
bem como a ata enviada por e-mail do dia 12 de novembro que foi aprovada pelos presente também após leitura. Em seguida passou a palavra 
para o Sr. Higor que cumprimentou a todos e perguntou se todos tinham conhecimento profundo sobre o ICMS, todos responderam que co-
nhecia e o Sr. Reinaldo pontuou que a questão do Conselho seria entender qual sua a posição do Conselho frente às responsabilidades de en-
caminhamento da documentação para pontuação junto ao IEPHA, pois por algumas vezes o assunto fora levado abordado no ao Conselho de 
maneira muito superficial como informações e agora a entidade estava estávamos sendo acusada acusados de não estar ajudando na solução 
dos problemas relativos ao ICMS Cultural. e até omitindo informações. A Sra. Marta interrompeu o Sr. Higor, pedindo licença para usar a palavra 
pois tinha um outro compromisso às 15 horas, alegando que e que já estava atrasada. A palavra foi concedida pelo presidente e a Sra. Marta 
iniciou sua fala pedindo para constar em ata sua fala que era uma pessoa íntegra, honesta, e que não era uma pessoa surgida do nada e sim que 
ela e toda sua família iniciou suas atividades desde pequena , na zona rural, produzindo rapadura, batata doce e outros e que apesar de não ter 
curso superior foi assessora do Procurador Geral da República e que estava sempre à disposição dos Conselheiros e que tinha resposta para tudo 
que estava acontecendo e que podia fazer por escrito qualquer pergunta que ela responderia com prazer, mas que iria se retirar. Reafirmou o 
pedido feito anteriormente sobre as atas e e-mail. O Sr. Reinaldo perguntou a ela se podia pelo menos lhe fazer um pedido naquele momento 
e, em meio a algumas dificuldades de conversarem, ele lhe a pediu para ser mais democrática e respeitar mais aquele Conselho e ela mais uma 
vez pediu a ele que fizesse por escrito. Neste momento o presidente Sr. Diego também solicitou a ela que fizesse também seu pedido por escri-
to e ela disse que era diferente mas, que o faria. Após a saída da Sra. Marta, em que todos os conselheiros lamentaram, pois era a oportunidade 
de se explicar e participar conosco das informações sobre o o ICMS, o Sr. Higor continuou a explicou que a verba recebida através das pontua-
ções do IEPHA era depositada no fundo de Patrimônio Cultural e que deveria ser usada expressamente com ações que envolvessem os patrimô-
nios tombados do município. Pontuou também que o Conselho tinha autonomia de usar a verba daquele Fundo e a obrigatoriedade de pelo 
menos 50% (cincoenta por cento) ao ano e ainda que a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura deveria estar sintonizada com o Conselho para 
que as ações referentes à preservação e conservação do Patrimônio Histórico fossem discutidas de forma conjunta para que todos pudessem 
participar, acompanhar e aprovar a execução dos projetos. E disse também que a escolha de se ter apenas um conselho envolvendo a cultura e 
patrimônio era do município e que não havia exigência do IEPHA de se constituir os dois conselhos separadamente, mas que em todas as reu-
niões deveriam ser tratados assuntos referentes ao patrimônio. O consultor perguntou também se havia entre os conselheiros presentes algum 
tinhámos conselheiro que fora membro do Conselho anterior ao atual e foi dito que apenas uma, que não se encontrava naquela reunião, a Sra. 
Rosalba, mas que se encontrava a Sra. Merenice Mazetti que era conselheira anteriormente, embora não seja na gestão atual. Foi perguntado a 
Sra. Merenice se o Conselho anterior tinha feito alguma ação referente ao patrimônio e a mesma respondeu que não. O Sr. Higor apresentou 
informações constantes do site do IEPHA, mostrando que nos últimos anos a pontuação do Município tinha sido mínima perto do possível de 
se conseguir. Na discussão acerca das dotações orçamentárias do Departamento de Cultura para o ano de dois mil e quatorze, o conselheiro 
Reinaldo Fernandes informou que na proposta enviada pelo Poder Executivo à Câmara Municipal foram destinados apenas sessenta e sete mil 
e quinhentos reais para o Fundo Municipal de Cultura, não sendo destinados nem mesmo os duzentos e quarenta e três mil reais que existiam 
atualmente na conta do Fundo e que não foram gastados. Informou também que, apesar do desconhecimento a respeito do Fundo, por parte 
de quem fizera a proposta de orçamento, a falha poderia ser corrigida através de uma emenda proposta por ele ao Projeto de Lei do Orçamento, 
e que ainda seria discutida na reunião das Comissões Permanentes do Legislativo no dia seguinte ao daquela reunião do Conselho. Em seguida 
a Sra. Merenice discorreu sobre o projeto Educar e as ações que teriam sido desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo no este 
ano de dois mil e treze, como palestras de Educação Patrimonial e visitação à Casa de Cultura Carmita Passos. O Conselho de Cultura, após rece-
ber as informações, decidiu por aprovar aquelas ações, ressalvando que, nas próximas vezes, o Conselho necessita ser consultado previamente 
para decidir pela realização ou não das ações referentes ao patrimônio cultural. O último ponto de pauta discutido foi a respeito do Fundo Mu-
nicipal de Cultura, quando o conselheiro Reinaldo Fernandes solicitou aos demais que o assunto fosse pautado urgentemente para que o Con-
selho tomasse uma decisão a respeito, defendendo que o Conselho não pode viver apenas de reuniões mensais sem agir de forma mais prática, 
sugerindo que fosse oficiado a Tesouraria da Prefeitura para que informasse a movimentação do Fundo nos anos anteriores, de forma que o 
Conselho pudesse ter, entre outras informações, a informação quanto ao valor arrecadado com o ICMS Cultural, uma vez que, segundo informa-
ções do consultor Higor, recursos advindos do ICMS Cultural devem ser gastos necessariamente com ações referentes ao Patrimônio Histórico 
no sentido estrito e não com outras ações culturais mais gerais como o Conselho deseja  fazer através de abertura de edital para apresentação 
de projetos. Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi declarada encerrada às 17 (dezessete) horas pelo presidente Diego que agradeceu a 
todos e destacou que enviaria nova convocação para a semana seguinte, que aconteceria teria uma reunião com o ex-prefeito de Congonhas 
para falar sobre conselhos e patrimônio histórico. Eu, Diego Penido Rodrigues, lavrei a presente ata para apreciação dos demais participantes, 
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que, após lida e aprovada, será assinada pelos participantes da reunião. Brumadinho 4 de dezembro de 2013.

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico de Brumadinho, realizada aos dois dias 
de julho de dois mil e quatorze, com início às quatorze horas e quinze  minutos na sala de reunião da Camará Municipal  de Brumadinho Conse-
lheiros presentes: Reinaldo Fernandes (Titular - Câmara Municipal), Itamar José Barbosa (titular – membro diplomado em História); Gustavo Mo-
rais Dias (titular - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura); Lenice Neves Guimarães (suplente – representante do CODEMA), estando presente 
também Alexandre da Silva Santos, auxiliar administrativo do Conselho. Os assuntos a serem tratados na reunião, conforme convocação feita 
pela Presidência do colegiado, eram os seguintes: 1) leitura, discussão e votação para a provação ou não das atas das reuniões extraordinária 
de 7 e 23 (sete e vinte e três de maio) de 2014; 2) informes rápidos sem discussões e deliberações; 3) Formação de comissão para apresentar ao 
Conselho anteprojeto de lei de instituição do conselho (para substituir a atual lei 1.219/2001); 4) Regimento Interno: mudanças necessárias; 5) 
Composição do Conselho; 6) Conselho: dois ou um? Ao iniciar a reunião o senhor presidente verificou que não havia quorum suficiente para dar 
andamento aos trabalhos. Conforme disposição do Regimento Interno do Conselho, o senhor presidente aguardou o prazo de trinta minutos 
para composição legal do número de conselheiros. Esgotando-se o prazo e não havendo quórum na segunda chamada, o senhor presidente 
deu por encerrada a reunião, anunciando que convocaria novamente os senhores conselheiros para a próxima reunião, essa extraordinária, 
conforme o que dispunha o Regimento. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente Reinaldo Fernandes encerrou-se a reunião às quinze 
horas e trinta minutos. Para registrar, eu, Itamar Jose Barbosa, Secretário do Conselho, redigi a presente ata que vai assinada pelo Presidente. 
Brumadinho, 02 de julho de 2014.

Ata da Reunião do Conselho Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico de Brumadinho, realizada no dia 3/9 de 2014 
(três de setembro de dois mil e quatorze), com início às quatorze horas e quinze minutos, no Plenário da Câmara Municipal de Brumadinho. 
Conselheiros titulares presentes e suas entidades ou segmentos: Reinaldo Fernandes (Câmara Municipal), Itamar José Barbosa (diplomado em 
História), Gustavo Morais Dias (Secretaria Municipal de Turismo e Cultura), Diego Penido Rodrigues (imprensa local), Aparecida Adonizete (OAB 
– Subsede Brumadinho), Elaine Conceição Teixeira de Lima (engenheiros e arquitetos), Rosalba Lopes (Organizações Culturais não-governamen-
tais) e Marcos Luiz de Aguiar (CODEMA); Conselheiro suplente e seu segmento: Fernando Henrique (engenheiros e arquitetos); e, ainda, Webert 
Douglas Fernandes (Departamento de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Brumadinho), Sofia Lorena Vargas (Organizações 
Culturais não-governamentais) e Alexandre da Silva (auxiliar administrativo deste Conselho). O Presidente apresentou a proposta de pauta da 
reunião com os seguintes pontos: 1- Leitura, discussão e votação para aprovação ou não da ata da reunião ordinária de 6 (seis) de agosto de 
2014; 2- Informes rápidos sem discussões e deliberações; 3- Comissão para apresentar ao Conselho anteprojeto de lei da “instituição do Conse-
lho”, em substituição a atual lei 1.219/2001 (Coordenador: Gustavo Morais; membros: Itamar; Diego; Aparecida; Keller; e Reinaldo); 4- Metropo-
litan 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- Mudanças 
no Regimento Interno do Conselho. Feita a leitura da ata, procederam-se as correções e sua aprovação. Ponto 2 (dois) da pauta:  o Presidente 
Reinaldo Fernandes informou que enviara ofício, no dia 19 (dezenove) de agosto, para a Procuradoria Geral do Município, perguntando quando 
seria enviada para a Câmara Municipal a proposta de criação do Fundo Municipal de Cultura, e que não obtivera resposta até aquela data. Infor-
mou também que recebera ofício do Ministério Público, Procuradoria de Defesa de Patrimônio Cultural, que queria certificar-se de quem era o 
Presidente do Conselho. Gustavo informou que na semana seguinte aconteceria rodada de discussão sobre o ICMS Cultural, defendendo que 
seria importante que a participação de algum dos conselheiros. Falou também sobre a Fazenda dos Martins, dizendo que a obra estava prevista 
para ser entregue pela empreiteira responsável no dia vinte e oito de agosto de 2014, mas aquilo não aconteceria; e que quem era o responsável 
pela obra era o IEPHA, sendo que o atraso no andamento da obra se devia à falta de água, devido a isso fora solicitado ao Secretário de Obras o 
envio de um caminhão-pipa, e que esta providência fora tomada para que os trabalhos prosseguissem.  Ponto 3 (três) da pauta:  o senhor Gus-
tavo informou que não conseguira dar encaminhamento nos trabalhos da Comissão para apresentar ao Conselho anteprojeto de lei da “institui-
ção do Conselho”, em substituição a atual lei 1.219/2001, dizendo que o tempo estava curto devido à grande demanda de trabalho do Departa-
mento. O Presidente consultou os presentes se se mantinha a Comissão e a coordenação de Gustavo, com que todos concordaram, e sugeriu 
que a comissão desenvolvesse o trabalho, uma vez que era uma necessidade do Conselho. Ponto 4 (quatro) da pauta: Metropolitan Residence. 
Reinaldo informou que recebera uma mensagem de e-mail de um senhor chamado Bruno, responsável pelo loteamento, lembrou que o assun-
to fora tratado em fevereiro numa reunião do Conselho, quando ele não presidia a entidade e não participara daquela reunião, e que não fora 
colocado em pauta em outras ocasiões. Explicou que, de acordo com o IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - o Conse-
lho deveria dar um Parecer, posicionando-se acerca de prejuízo ou não ao patrimônio por parte do empreendimento, se não prejudicava ne-
nhum bem histórico material ou imaterial existente ou com possibilidade de existir. Disse que, segundo o senhor Bruno, ele (Bruno) já fizera 
contato desde o ano passado, sem que a Secretaria de Cultura e Turismo o atendesse com seu Parecer, e, agora, ele solicitava Parecer do Conse-
lho. O Presidente relatou que solicitara ao senhor Bruno que enviasse para o Conselho toda a documentação a respeito da questão e recebera 
documentos do IPHAN e IEPHA, ART’s sem assinaturas, um documento de em torno de quarenta e cinco páginas, com um belo relato sobre 
parte da história de Brumadinho; e o pedido do Parecer, e encaminhara tudo aos conselheiros para que também eles tomassem conhecimento 
dos fatos. Informou que o IEPHA apontava a falta dos pareceres da Secretaria e do Conselho como empecilho à continuidade do empreendi-
mento. Reinaldo defendeu que a Secretaria deveria primeiro se manifestar, e levar seu Parecer até o Conselho para que o colegiado pudesse dar 
o seu Parecer. Gustavo defendeu que não havia prejuízo para os bens, e o senhor Presidente insistiu em que a Secretaria fizesse um documento 
mais substancioso, podendo usar, inclusive, o estudo feito pelo arqueólogo contratado pela empresa Geoline, responsável pelo loteamento. O 
senhor Marcos perguntou ao senhor Gustavo se já fora feito uma vistoria no local. A senhora Elaine também defendeu a ideia de que o Conselho 
precisava de um parecer da Secretaria para, então, posicionar-se. Gustavo disse que sabia que o local era uma área de pastagem, sem bens. O 
senhor Diego lembrou que a senhora Merenice, quando era do quadro da Secretaria, levara o tema até o Conselho, que havia alguns erros e que 
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os laudos técnicos foram devolvidos. A conselheira Rosalba também defendeu que, com o parecer técnico da Secretaria em mãos, ficava mais 
fácil para o Conselho tomar alguma decisão. O senhor Gustavo também relatou que o solicitante dos pareceres recebera um parecer do Conse-
lho em 2012, assinado pela então Presidente Maria Lúcia Guedes, mas que não tivera valor pela forma que fora feito. O Presidente solicitou ao 
Senhor Gustavo que a Secretaria enviasse com antecedência seu parecer técnico para que os conselheiros pudessem ter acesso a ele para che-
garem à próxima reunião já preparados para a discussão. O senhor Gustavo disse que ele não podia afirmar se o estudo do arqueólogo estava 
certo ou errado, e que para ter outro parecer técnico para atestar o que o arqueólogo já declarara seria necessário contratar um novo arqueólo-
go para refazer todo o trabalho de campo, e que a Secretaria não dispunha de recursos financeiros para a contratação e o conselheiro Marcos 
lembrou que o arqueólogo da empresa tinha ART, era responsável técnico, e isso bastava. Após todas as discussões, ficou decidido que a Secre-
taria encaminharia seu laudo técnico antes da próxima reunião, e que o senhor Reinaldo encaminhara para os demais conselheiros, via mensa-
gem de e-mail. Ponto 5 (cinco) da pauta: contratação de arqueólogo com recursos do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural (“Fundo Munici-
pal de Cultura”): o senhor Gustavo ressaltou a importância do arqueólogo, declarando que havia bens que precisavam de laudos assinados por 
aquele tipo de profissional e sugeriu que o dinheiro do Fundo fosse usado para pagar a mão-de-obra qualificada. Relatou que fora contatada 
uma série de empresas, pedindo orçamentos e que não obtivera respostas. Diante do insucesso, pedira à Associação das Cidades Históricas para 
indicar alguém e aguardava resposta. A discussão ficou, então, para a reunião seguinte. Ponto 6 (seis) da pauta: Mudanças no Regimento Interno 
do Conselho: o Presidente introduziu a discussão lembrando aos colegas que o Regimento pode ser mudado sempre que se fizer necessário, e 
que havia necessidade, como qual tratamento dar à reunião extraordinária, questão do quórum, horário da reunião etc. Houve breve discussão 
sobre o horário das reuniões, quando a conselheira Rosalba ponderou que horário em que se realiza atualmente a reunião atende a ela perfei-
tamente, mas que o correto seria cumprir a decisão da Conferência Municipal de Cultura e fazer a reunião à noite. Reinaldo propôs a formação 
de uma comissão para propor as mudanças, se apresentando como um dos membros. Aprovada a formação da comissão, ela ficou composta 
pelo Presidente, como coordenador, e pelos conselheiros Marcos e Elaine. Vencida a pauta inicial, o Presidente consultou o plenário sobre a 
necessidade de outras discussões, uma vez que ainda havia tempo, já que as reuniões do colegiado terminavam sempre por volta das dezesse-
te horas. O senhor Webert pediu a palavra e informou que foram feitas vistorias, e preenchimento de documentos seguindo o modelo do IEPHA, 
nos seis bens tombados pelo Município, com engenheiro emprestado da Secretaria Municipal de Obras e que os laudos estavam prontos mas 
era necessário pagar a ART – Anotação de Responsabilidade Técnica – de cada laudo para que tivessem validade. Propôs que o Conselho deli-
berasse pelo pagamento, no valor de R$63,64 (sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos) por laudo, através dos recursos do Fundo 
Municipal do Patrimônio Cultural (“Fundo Municipal de Cultura”). Gustavo ressaltou que o gasto via Fundo caracterizaria investimento no muni-
cípio, o que levaria o Município a pontuar no ICMS Cultural. O senhor Diego propôs que a Secretaria enviasse o laudo dos bens tombados e o 
senhor presidente Reinaldo perguntou se todos concordam com o pagamento do valor referido por Webert, com que todos concordaram. Após 
algumas intervenções, em que Webert explicou como o dinheiro do Fundo poderia ser gasto, exemplificando com a compra de bebedouro para 
uma das corporações musicais; compra de instrumentos, palhetas e partituras; compra de uniformes etc, a conselheira Rosalba, assim como 
outros conselheiros, apontaram a necessidade de que a discussão sobre o uso do dinheiro daquele Fundo fosse feita de forma mais ampla, es-
colhendo prioridades e que os recursos não fossem gastos de forma desorganizada, a cada demanda que chegasse ao Conselho. Após algumas 
intervenções a respeito, ficou decidido que a discussão seria pautada na próxima reunião do Conselho para ser aprofundada. Um dos conselhei-
ros voltou a falar sobre a informação dada pelo Presidente Reinaldo Fernandes no início da reunião, a respeito da proposta de criação do Fundo 
Municipal de Cultura, perguntando se o Conselho não poderia tomar alguma atitude. O Presidente explicou que sim e propôs que fosse votada 
uma deliberação e encaminhada ao Prefeito Municipal e propôs a seguinte redação, que foi melhorada com uma sugestão do conselheiro Ita-
mar: “A Prefeitura Municipal de Brumadinho, através de seu Prefeito Municipal, deve encaminhar, urgentemente, para a Câmara Municipal, a 
proposta de lei de criação do Fundo Municipal de Cultura, uma vez que há promessa disso desde o início do ano e o ano já chegou ao seu último 
trimestre sem que a Prefeitura tenha enviado a proposta. Reiteramos, então, nossa DELIBERAÇÃO de que a Prefeitura envie urgentemente a 
proposta, uma vez que precisamos de um arcabouço jurídico municipal para o encaminhamento de ações culturais de Brumadinho.” Aprovada 
a deliberação, ficou decidido que o Presidente a encaminharia ao Prefeito Antônio Brandão. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou 
a reunião às dezessete horas. Para registrar, eu, Itamar José Barbosa, Secretário do Conselho, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, 
será assinada pelos presentes à reunião. Brumadinho, 3 (três) de setembro de 2014 (dois mil e quatorze).

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO, NATURAL E PAISAGÍSTICO DE BRUMA-
DINHO, REALIZADA NO DIA 04 (QUATRO) DE ABRIL DE 2014. A reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, 
Natural e Paisagístico teve início às quatorze horas e trinta minutos do dia quatro de abril de dois mil e quatorze, na sala de reuniões da Secre-
taria Municipal de Turismo e Cultura. Abertura e verificação de quórum: com o quórum suficiente, o presidente Reinaldo Fernandes declarou 
aberta a reunião com caráter deliberativo, e designou a conselheira Lenice Neves Guimarães para o registro da ata.  Conselheiros presentes: 
Reinaldo Fernandes (representante da Câmara Municipal); Rafaela Jardim Pinto (representante dos Profissionais de Arquitetura); Itamar José 
Barbosa (representante dos Profissionais de História); Lenice Neves Guimaraes (representante do Conselho Municipal de Defesa do Meio Am-
biente); Gustavo Morais Dias (representante da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura); e Juliana Oliveira (representante do Instituto Inho-
tim); Foram registradas as justificativas de faltas dos seguintes conselheiros: Nair de Fátima Santana Silva; Rosalba Lopes; Diego Penido Rodri-
gues; Aldo César Silva; Leci Firmino Pinto; Marta Gomes de Deus Boaventura. RESUMO DAS DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES POR ITEM DE PAUTA: 
Item I: Informes: O Presidente Reinaldo Fernandes informou sobre o decreto expedido pelo Prefeito, nomeando os novos conselheiros indica-
dos: Gustavo Morais Dias e Marta Gomes de Deus Boaventura (respectivamente titular e suplente da Secretaria de Turismo e Cultura); Henrique 
Eduardo Araújo Coelho (Suplente – Profissionais de Arquitetura); e Adriano Brasil de Rezende (Suplente – Profissionais de História). Item II: Se-
minários de capacitação da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais; O Presidente Reinaldo Fernandes informou que, conforme con-
tato com Associação e com a senhora Marilda Brígida, servidora da Secretaria de Turismo e Cultura e de uma comissão da Associação das Cida-
des Históricas que discute sobre seminários, ainda não havia definição alguma sobre datas nem conteúdos para os Seminários de Capacitação, 
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ficando livre ao Conselho o agendamento de seu seminário para as semanas seguintes à sua reunião. Item III- Seminário de capacitação sobre 
ICMS Cultural para o Conselho: Após discussões, o Conselho decidiu agendar para o dia nove de maio o seu Seminário de Capacitação sobre 
ICMS Cultural, o que seria comunicado formalmente à Secretaria de Turismo e Cultura para que providenciasse os encaminhamentos necessá-
rios para a realização do evento. Como neste momento estava presente à reunião a Secretária de Turismo e Cultura, Sra. Marta Gomes de Deus 
Boaventura, ela já foi cientificada de que deveria dar os encaminhamentos necessários para que o seminário acontecesse. Item IV- ICMS Cultural: 
Foi relatado pelo presidente Reinaldo Fernandes sobre as informações obtidas junto ao Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de 
Minas Gerais – IEPHA, na pessoa de Luciana Bonfim (Analista de Patrimônio), que esclarecera que os conselhos municipais podem deliberar pelo 
gasto de 100% (cem por cento) do Fundo Municipal com patrimônio material ou imaterial (ainda que não possua tombamento, registro ou in-
ventário aprovado pelo IEPHA), desde que a lei do Fundo Municipal permita, o que era o caso do município de Brumadinho. No entanto, nesse 
caso, não repercute em pontuação para fins de repasse de ICMS Ecológico. Fora esclarecido ainda pela Sra. Luciana Bonfim que os gastos com 
Educação Patrimonial repercutem em pontuação até o limite de 10% (dez por cento) do valor máximo a ser pontuado pelo Município a fim de 
que receba repasses do ICMS Cultural; que para os investimentos em bens materiais (tombados) ou imateriais (registrados) não há limites per-
centuais do uso do valor repassado para que haja pontuação. Também foi informado, com base nos esclarecimentos de Luciana Bonfim, que, 
para que haja pontuação máxima referente ao uso de recursos do ICMS Cultural, o Município deve empregar pelo menos 50% (cinquenta por 
cento) do valor recebido em bens tombados, registrados ou inventariados com aprovação do IEPHA e, caso gaste valor menor, a pontuação será 
proporcional. Reinaldo Fernandes apresentou ao Conselho relação oficial de bens tombados, registrados e inventariados aprovados pelo IEPHA, 
repassados pelo próprio órgão. Apenas naqueles bens poderiam ser empregados os recursos provenientes do ICMS Cultural tendo em vista a 
pontuação para o Município. A conselheira Juliana Oliveira sugeriu que o Departamento de Cultura do Município priorizasse a elaboração do 
inventário de todos os bens, o que também faz com o que o Município pontue junto ao IEPHA e receba recursos do ICMS Cultural. A sugestão 
foi apoiada por unanimidade. Item V: Edital de Projetos: Após discussões sobre o assunto, e acatando a sugestão do Presidente em consonância 
com a Lei Municipal nº 1.744/2009, ficou decidida a formação de uma comissão para desenvolver a minuta do Edital para Financiamento de 
Projetos Culturais com recursos do Fundo Municipal de Cultura. O Conselho concordou unanimemente com a formação da Comissão, que ficou 
composta pelos seguintes membros: Rosalba, Reinaldo, Itamar, Juliana e Gustavo. O conselheiro Aldo, que não estava presente, foi indicado para 
a Comissão, e seria consultado quanto ao seu interesse em participar. Foram designados como coordenadora e relator dessa Comissão, respec-
tivamente, os conselheiros Juliana e Gustavo. O presidente Reinaldo reportou sobre as orientações obtidas junto ao Controlador Interno do 
Município quanto ao uso dos recursos do Fundo, que são públicos e implicam na obediência à Lei Federal nº 8.666/93, e informou que a solici-
tara à Controladoria Interna que fornecesse diretrizes, em forma de “Recomendação”, para que o Conselho norteasse aspectos legais do edital.  
Ficou deliberado que a proposta de edital existente seria enviada por e-mail aos membros da Comissão, que deveriam analisá-la e adequá-la, 
tendo como princípio a simplificação e desburocratização, favorecendo assim a inscrição de projetos pelas entidades e pessoas físicas. Ficou 
deliberado também que a Comissão deveria discutir a proposta e apresentá-la ao Conselho na reunião ordinária de 7 (sete) de maio; os conse-
lheiros teriam três semanas para analisar a proposta, ficando definida para o dia 21 de maio reunião extraordinária para aprovação do Edital. 
Item VI: Reformulação da base legal do Conselho: Feitas discussões sobre a necessidade de cumprir deliberação da III Conferência Municipal de 
Cultura de Brumadinho, e de ajustar aspectos da legislação que rege o Conselho Municipal (como sua composição, sua paridade, e as formas de 
ingresso), ficou deliberado que o Conselho desenvolverá uma proposta a ser apresentada ao Poder Executivo, recomendando seu encaminha-
mento ao Legislativo. Para desenvolver tal proposta, ficou deliberado por unanimidade a criação de uma Comissão, que apresentaria ao Conse-
lho anteprojeto de lei para substituir a Lei 1.219/2001. A comissão foi composta pelos seguintes membros: Nair, Lenice, Reinaldo e Rafaela. Os 
conselheiros Natália e Leci seriam convidados para integrarem a Comissão. Foram escolhidos como coordenador e relatora para essa Comissão, 
respectivamente, Reinaldo e Rafaela. O presidente Reinaldo enviaria por e-mail aos membros da Comissão a lei atual para que as alterações 
fossem propostas a partir dela. Foi deliberado que a Comissão convidasse pessoas envolvidas nas questões culturais do Município e artistas lo-
cais para participarem do processo de elaboração da proposta, a fim de que se cumprisse deliberação da III Conferência Municipal de Cultura de 
Brumadinho. Ficou deliberado que a Comissão deveria apresentar  proposta na reunião ordinária de 3 (três) de junho para ser apreciada pelos 
demais conselheiros, e ser votada na reunião ordinária do dia 2 (dois) de julho, para que daí fosse encaminhada ao Executivo para as demais 
providências. Item VII. Fundo Municipal de Políticas Culturais: O Presidente Reinaldo Fernandes comentou sobre o Projeto de Lei de Instituição 
do Fundo Municipal de Políticas Culturais, o qual não existia formalmente na Procuradoria Geral do Município. Informou que, segundo a Procu-
radoria, havia apenas um pedido informal da Secretária Marta. Segundo foi informado ao Presidente pela Procuradoria Geral, a Secretaria Muni-
cipal de Turismo e Cultura deverá fazer o pedido formal para que a Procuradoria desenvolvesse a proposta de lei. O Conselho deliberou, por 
unanimidade, em oficiar à Secretária Marta para que enviasse pedido formal à Procuradoria, solicitando agilidade, tendo em vista a necessidade 
de publicar o Edital. Encerramento: Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às 16:00 h pelo Presidente Reinaldo Fernandes. Para 
registrar, Lenice Neves Guimarães, secretária ad hoc, redigi a presente ata que será assinada pelo Presidente e demais conselheiros presentes à 
reunião, caso aprovada. Brumadinho, 4 (quatro) de abril de 2014 (dois mil e quatorze).

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico de Brumadinho, realizada aos seis dias 
do mês de agosto de dois mil e quatorze, com início às quatorze horas e trinta e seis minutos, no Plenário da Câmara Municipal de Brumadinho. 
Conselheiros presentes: Reinaldo Fernandes (Titular - Câmara Municipal), Itamar José Barbosa (titular – membro diplomado em história); Gusta-
vo Morais Dias (titular - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura); Nair de Fatima Santana Silva (titular – representante das Associações Comu-
nitária); Diego Penido Rodrigues (titular da imprensa local); Aparecida Adonizete (titular OAB – Subsede Brumadinho); Keler Cristhiane de Oli-
veira (suplente da OAB – Subsede Brumadinho); Fernando Henriques de Assis (titular - representante dos engenheiros e arquitetos); a ainda 
Webert Douglas Fernandes (do Departamento de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura de Brumadinho); e Alexandre da Silva (auxiliar 
administrativo deste Conselho). O Presidente apresentou a proposta de pauta da reunião com os seguintes pontos: (I) leitura, discussão e vota-
ção para aprovação ou não das atas das reuniões dos dias 7 (sete) e 23 (vinte e três) de maio de 2014; (II) informes rápidos sem discussões e 
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deliberações; (III) comissão para apresentar ao Conselho anteprojeto de lei da “instituição do Conselho” (em substituição a atual lei 1.219/2001); 
(IV) Conselhos: dois ou um? O presidente discorreu que o Conselho estava com problema de quórum, e que a representante da OAB, a senhora 
Natália, argumentou que não poderia continuidade no Conselho por motivos particulares. Portanto, para sanar esta questão foi indicada outra 
representante para composição, sendo a senhora Aparecida, para Titular e, a senhora Keler Cristhiane para o cargo suplente. Foi ressaltado que 
os representantes anteriores foram substituídos, pois os mesmos não se encontram mais em Brumadinho devido ao fato de que atualmente 
estão trabalhando em Belo Horizonte - o que dificultaria a permanência deles no Conselho. Dando continuidade foi esclarecido para os senhores 
conselheiros presentes que também foi feito pedido à SEPLAC (Secretaria de Planejamento e Coordenação) para indicar novos representantes 
para uma nova nomeação. Conforme indicação da Secretaria, foram nomeados a senhora Elaine como membro titular e, o senhor Fernando 
Henrique como membro suplente. A senhora Elaine justificou sua ausência na reunião e, o senhor Fernando Henrique, seu suplente, compare-
ceu à reunião para representar seu segmento. O senhor presidente comunicou ao conselho que os representantes do Instituto Inhotim não 
haviam comparecido à reunião, e não haviam justificado sua ausência. Na tentativa de buscar informações sobre o não comparecimento dos 
membros, foi enviado e-mail para os representantes do Inhotim, tanto para a senhora Rosalba (titular), quanto para a senhora Juliana (suplente), 
não obtendo até o presente momento nenhuma resposta.  O senhor presidente informou a seguir que a representatividade dos membros do 
CODEMA também encontra-se com problemas.  A senhora Lenice, que era a titular, não mais faz parte do CODEMA. Portanto, o senhor Marcos, 
que era o suplente da senhora Lenice, passa a ocupar o cargo de titular do Conselho, ficando portanto a Secretaria de Meio Ambiente encarre-
gada de enviar novo representante para composição do Conselho, na vaga de membro suplente. Foi enviada uma correspondência ao Conse-
lho, lida na reunião, constando que o senhor Marcos também não poderia participar da reunião, solicitando para fazer constar em ata o motivo 
de sua ausência.  Em seguida o Senhor Presidente Reinaldo Fernandes deu sequência à reunião fazendo a leitura da pauta. Em seguida proce-
deu-se a leitura das duas atas das reuniões dos meses anteriores, referentes aos dia 7 e 23 de maio do ano corrente.  O senhor Gustavo iniciou a 
leitura da ata do dia sete de maio. Após a leitura da ata, o Presidente afirmou que uma das exigências do IEPHA, para pontuar o município, diz 
respeito à ortografia do registro da ata. Portanto, alguns entraves ortográficos deverão ser corrigidos posteriormente e que o senhor Presidente 
Reinaldo se dispôs a fazê-lo. Dando sequência, foi sugerido que seria discutido somente o conteúdo, perguntando em seguida se os senhores 
conselheiros tinham alguma observação a fazer após a leitura das atas. Não havendo nenhuma observação, o senhor presidente mencionou 
que gostaria de fazer algumas considerações referente a partir da linha 113, da página 3, da ata da reunião do dia 7 (sete) de maio deste ano. O 
Senhor Presidente procedeu a leitura do conteúdo, solicitando as seguintes correções. O senhor presidente insistiu que a sua compreensão 
sobre o oficio se tratava da forma como ele interpretou, divergindo da forma de interpretação da senhora Márcia.  Dando sequência, o Senhor 
Presidente também faz a leitura da linha 125, solicitando a correção acrescentando a palavra “senhor” para todos os membros.  Continua a leitu-
ra da ata se dirigindo ao conteúdo a partir da linha 131 à linha 134. A solicitação da correção da ata é para esclarecer que “vários foram os ofícios 
enviados à Secretária de Turismo e Cultura, sendo que o último, que se refere ao Seminário de capacitação, não havia ainda sido respondido. Em 
seguida fez a leitura do assunto a partir da linha 148 até a linha 153, solicitando a seguinte correção; “Não é gastar o dinheiro”, é se pode ou não 
receber pela venda do produto. Logo em seguida o presidente deu encaminhamento a leitura da próxima ata, referente ao dia 23 de maio do 
ano corrente. A senhora conselheira Aparecida manifestou-se por fazer a leitura da ata. Após a leitura, o senhor presidente perguntou ao conse-
lho se havia alguma observação a ser feita.  O senhor conselheiro Gustavo disse que na linha 30 se faça a correção do nome do senhor “Webert” 
para senhor “Gustavo”, pois foi ele quem fez as colocações. O senhor presidente deu continuidade fazendo a observação referente a linha 32 que 
diz respeito ao edital, solicitando a correção de que estava apresentando somente a proposta do edital e não o edital já concluído, portanto era 
a proposta do edital para apoio aos artistas locais que estava sendo colocado para apreciação e votação. O conselheiro Gustavo solicitou corre-
ção do nome da “Guarda do Brumado” para o nome correto, que é “Corporação Musical Nossa Senhora Conceição do Itaguá”. O senhor presiden-
te esclareceu sobre os momentos que podem compor o ponto de pauta. Podem constar assuntos que são simplesmente informes e outros que 
são colocados em discussão, apreciação e votação. Esclareceu que o ponto de pauta é enviado com antecedência para os senhores conselheiros 
para que tomem conhecimento. Ainda esclareceu que, se no momento das reuniões do conselho, aparecer assuntos que não estejam previstos 
no ponto de pauta, o senhor presidente faz as colocações devidas aos senhores conselheiros presentes, para que os mesmos se manifestem a 
favor ou contra a abordagem de novos assuntos.  Em seguida foi colocado em discussão o item “três” do ponto de pauta, sendo os informes da 
comissão para apresentar ao Conselho anteprojeto de lei de instituição do Conselho para substituir a atual Lei 1.219/2001 e, o ponto quatro que 
trataria do assunto: “Conselhos: dois ou um”? O Senhor Presidente sugeriu que houvesse uma inversão no ponto de pauta, alegando que seria 
apresentado o anteprojeto de lei caso houvesse a decisão da aprovação por dois conselhos, sendo que um trataria de assuntos específicos da 
área de patrimônio e o outro da área especifica da cultura, e que este assunto tem evidenciado a falta de entendimento até em relação a pro-
posta do edital, podendo ou não realizar gastos com o recurso do fundo. O senhor presidente ponderou sobre já ter deliberações referentes à 
criação dos dois fundos, sendo que independe de ter um ou dois conselhos e que a ideia que vem sendo debatida é se deveria ter um conselho 
apenas com fundos distintos ou se deveria ter dois conselhos - cada qual com seu fundo.  A questão foi aberta aos senhores conselheiros, pas-
sando-se a palavra para o senhor Gustavo. O mesmo explicou sobre a questão da pontuação do município referente ao recebimento do ICMS 
do PATRIMÔNIO CULTURAL, dando ciência de que o município tem pontuação de ICMS devido possuir e proteger bens tombados, assim como 
agora terá bens registrados. Com essa ação o município recebe pontuação e consequentemente recebe recursos financeiros ao Fundo, sendo 
esta variável de acordo com a pontuação obtida anualmente, explicando que o município de Brumadinho, no ano de 2013, estava com quase 
nove pontos, e que a pontuação do ano vigente foi de 3,55 pontos, o que ocasionará um repasse financeiro muito menor no ano de 2015. O 
senhor conselheiro  manifestou-se pela separação dos conselhos com seus devidos fundos, alegando que essa ação facilita melhor o que é 
atribuição do Conselho de Cultura e o que é atribuição do Conselho de Patrimônio. Em seguida o senhor conselheiro Diego mencionou a difi-
culdade de movimentar o recurso do fundo já existente, e com a criação de um outro conselho questionou se não seria mais difícil movimentar 
os fundos, alegando também que está faltando a composição de membros para o conselho e que o conselho marque reuniões separadas para 
tratar de assuntos referentes à cultura e reuniões para tratar de assuntos referente a patrimônio. Em seguida o senhor conselheiro Diego comen-
tou que a única vez em que o mesmo realizou uma vistoria a pedido do Padre de Piedade do Paraopeba, identificou que havia alguns problemas 
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quanto a estrutura do casario em frente à igreja e, que não tinha mais dados sobre o que aconteceu posteriormente a realização da vistoria. Em 
seguida o senhor presidente retomou a palavra, lembrando das dificuldades que tem encontrado o conselho em dar continuidade as suas fun-
ções, que não é nada fácil conduzir um conselho, pois, não tem conseguido quórum suficiente para realização das reuniões e que assuntos tra-
tados na conferência de cultura - como sobre o recurso do fundo -  não tem conseguido dar andamento. Que embora estejamos no mês de 
agosto, a providência prática da Secretaria em encaminhar para a Câmara a proposta de lei para aprovação da criação do novo fundo, ainda não 
foi efetivada. Fez, ainda, a colocação de que a discussão não é se “tem ou não dinheiro”, ou se tem dotação orçamentária - alegando o valor ar-
recadado pelo município de trinta e nove milhões de superávit – mas sim se a questão é “falta de recurso ou falta de vontade política”. Questio-
nou todavia, se haverá transferência do recurso financeiro para o fundo da cultura, uma vez que o fundo do patrimônio já possui valor transfe-
rido do ICMS do Patrimônio Cultural e alegou que poderia ter o mesmo Conselho com dois fundos distintos, não sendo prudente criar mais um 
Conselho, quando já se tem a dificuldade de formar quórum para reunião de um Conselho.  Disse também ficar admirado em saber que o mu-
nicípio de Brumadinho foi pontuado bem abaixo do esperado, uma vez que a Secretaria contratou a empresa E3 para tratar do ICMS do Patri-
mônio Cultural em 2013. Diz também que às vezes em que o Conselho foi chamado ele deliberou a favor ou contra, como é o caso de deliberar 
contra a nova composição do Conselho e a favor do registro imaterial como constado na outra ata; e que conselho não realiza vistorias, que 
devem existir técnicos (as) para fazê-las e apresentá-las ao Conselho para aprovação ou não; que o conselho é para tomar decisão política. Logo 
em seguida o senhor Gustavo disse que a Secretaria já encaminhou para o setor da Procuradoria do município, realizar a análise, alterações e 
ajustes das leis solicitadas e posteriormente encaminhar à Câmara e, que a Secretaria esta aguardando resposta e encaminhamento do jurídico 
neste momento. O senhor Gustavo disse que é responsabilidade do Conselho em providenciar a realização das vistorias, e disse ter havido falha 
na não movimentação do fundo, o que geraria pontuação do ICMS do PATRIMONIO Cultural. Disse que somente dois quadros dos seis que de-
veriam ser encaminhados ao IEPHA, sendo que no ano passado a empresa não se encontrava ainda no Departamento de Cultura. Disse que 
foram apresentados somente dois quadros ao IEPHA e que mesmo assim esses dois quadros tinham falhas na sua apresentação. Em seguida o 
senhor Welbert tomou a palavra dizendo que as vistorias são de responsabilidades do Conselho e que o Departamento de Cultura está realizan-
do vistorias em todos os bens “patrimoniados”. Disse que o órgão IEPHA permite a correção dos quadros enviados e não sua alteração. Esclare-
ceu que o não envio de documentação não pode ser corrigido e que o repasse do recurso referente a 2014 é de atividades realizadas no ano 
anterior, ou seja, 2013 e assim sucessivamente, esclarecendo que a pontuação do município em relação ao ICMS é informada pelo IEPHA entre 
meados de julho e agosto e que o valor do repasse desse recurso referente a esta pontuação só é recebida pelo município posteriormente no 
ano seguinte - aqui no caso em 2015. As ações que atualmente o Departamento de Cultura está realizando serão encaminhadas ao IEPHA até 7 
(sete) de dezembro deste ano, e que poderão ser cobradas após o envio da pontuação provisória pelo IEPHA no mês de julho de 2015. Em se-
guida o senhor presidente volta à discussão e aprovação da composição de um dou dois Conselhos. Tomando a palavra, a senhora Keler Cris-
thiane de Oliveira disse que não tem como haver controle do conselho uma vez que há falta de quórum na sua composição para deliberação 
dos assuntos e quem diria dois conselhos e, que não faria diferença se um conselho tratasse de dois assuntos. O senhor Gustavo retorna a pala-
vra dizendo que o novo conselho justificaria as mudanças das cadeiras, pois, a constituição do conselho ficaria de forma mais técnica com repre-
sentantes geógrafos, historiadores, arquitetos, engenheiros civis, sendo dois conselhos distintos, com conselheiros da área de patrimônio e 
conselheiros da área de cultura.  A senhora conselheira Aparecida, disse que poderia sim trabalhar com duas comissões e não com dois conse-
lhos. Esta comissão poderia ser composta de técnicos.  Sendo que a primeira ação a ser realizada seria a alteração do Regimento, e que teria que 
haver essa mudança. O senhor presidente Reinaldo colocou em votação se o Conselho será composto: um para patrimônio e outro para cultura. 
O primeiro conselheiro a manifestar foi o senhor Itamar, que manifestou seu voto contra a constituição de outro conselho. O senhor Diego tam-
bém votou contra; a senhora Nair votou contra e a Dr.ª Aparecida também votou contra. O senhor conselheiro Fernando Henriques manifestou–
se contra e o senhor Gustavo Morais votou a favor da constituição de dois Conselhos. Dando continuidade à reunião, passou-se à discussão do 
item III da pauta: formação de comissão para apresentar ao Conselho anteprojeto de lei da “instituição do Conselho” (em substituição a atual lei 
1.219/2001). Por sugestão do Presidente, foi formada comissão para se reunir e apresentar uma proposta de lei, com os conselheiros Reinaldo 
Fernandes, Itamar José Barbosa; Gustavo Morais Dias, Diego Penido Rodrigues, Aparecida Adonizete e Keler Cristhiane de Oliveira. Gustavo foi 
escolhido com o Coordenador da Comissão, ficando encarregado de convocar reuniões de trabalho do coletivo. Mesmo encerrados os pontos 
da pauta, a partir de pedido do Departamento de Cultura, outros assuntos foram discutidos e sobre eles tomado deliberações. O Conselheiro 
Itamar sugeriu que o Conselho deliberasse por colocar dotação orçamentária na lei do orçamento municipal para contratação de profissionais 
para fazer as vistorias necessárias nos processos de restauração e conservação do patrimônio histórico, o que foi acatado. Gustavo propôs que 
se usasse dinheiro do Fundo do patrimônio para contratação de um arqueólogo para realizar trabalhos do Departamento, e, aprovada a ideia, 
ficou decidido que ele apresentaria orçamentos para a contratação na reunião seguinte do Conselho. Por fim, O Departamento de Cultura pro-
pôs que a Banda de Santa Efigênia fosse registrada como patrimônio imaterial do Município. Após breve discussão, consultados pelo Presidente 
se tinham condições de decidir naquele momento, os conselheiros decidiram, por unanimidade dos presentes (já ausente por motivo justifica-
do o conselheiro Diego Penido), ela aprovação do registro. Nada mais havendo a tratar encerram-se os trabalhos às dezesseis horas e quarenta 
e minutos, e eu, Itamar José Barbosa, Secretário do Conselho, redigi a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente 
e demais conselheiros presentes à reunião. Brumadinho, seis de agosto de dois mil e quatorze.

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Cultura realizada aos 6 (seis) dias do mês de novembro de 2013 (dois mil e treze), na Câmara 
Municipal, sito à Praça da Paz Carmem de Oliveira Gonçalves – s/nº – São Conrado – nesta cidade de Brumadinho, Minas Gerais, com início às 14 
horas. Estavam presentes os seguintes conselheiros: Itamar José Barbosa, Nair de Fátima Santana Silva, Diego Penido Rodrigues, Rafaela Jardim 
Pinto, Lenice Neves Guimarães, Rosalba Lopes e Reinaldo da Silva Fernandes, titulares, e ainda as suplentes Leci Firmino Pinto, Juliana Gazzinelli 
de Oliveira e Renata Marílian Parreiras e Soares. Na ausência do Presidente, Sr. Marcelo Correa, o vice-presidente, Diego Penido, solicitou ao 
conselheiro Reinaldo Fernandes que coordenasse a reunião. Apresentada ao plenário do Conselho, a solicitação foi aceita. Reinaldo explicou 
aos presentes que a pauta da reunião eram os problemas envolvendo a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, lembrando aos conselheiros 
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as mensagens eletrônicas enviadas por Marcelo Correa que, em síntese, reclamavam da forma como a atual titular da pasta, Sra. Marta Gomes 
de Deus Boaventura, a “Marta da Maroto”, conduzia a Secretaria, e de como estava relacionando-se com o Conselho, citando que ela protocolara 
na Procuradoria Jurídica do Município duas propostas de Projetos de lei para criar dois conselhos ligados à cultura sem ao menos discutir com o 
Conselho em vigor, legalmente instituído; que acusara o Conselho de não ter, segundo a Secretária, tomado providências para que o Município 
tivesse chances de pontuar para receber ICMS Cultural; que a Secretária recusara-se a fornecer transporte para os delegados de Brumadinho à 
Conferência Estadual de Cultura, como determinava o Regimento Interno da Conferência; que depois disso, ainda recusara-se a pagar a alimen-
tação desses mesmos delegados; que a Secretária convocara uma reunião do Conselho, estipulando pauta de discussão, passando mais uma 
vez por cima do Conselho, única entidade que poderia convocar suas próprias reuniões, pelo presidente ou por um terço de seus membros; 
dentre outras atitudes da Secretária. Tudo aquilo, relatara Marcelo Correa em suas mensagens, levara-o e sua colaboradora no Departamento de 
Cultura, Andréia Olinda, a entregarem seus cargos no Departamento e a enviar correspondência o Conselho, desligando-se deste por conside-
rarem não haver possibilidade de trabalhar numa secretaria comandada pela Sra. Marta Gomes de Deus Boaventura. Dando prosseguimento à 
reunião, o conselheiro Reinaldo Fernandes lamentou as posturas da Secretária Marta Gomes de Deus Boaventura, a que se referiu como sendo 
nada democráticas, e apontou outros problemas protagonizados pela Secretária, como a pressão sobre o conselheiro Diego Penido para que 
ele abrisse mão de candidatar-se a delegado para Conferência Estadual, vez que a Secretária tinha interesse que outras pessoas, próximas dela, 
participassem; e a “demissão” do responsável pela Casa de Cultura e da servidora que ajudava o Conselho em suas tarefas, como a produção 
de atas. O conselheiro lembrou ainda de reclamações feitas por músicos da cidade sobre uma reunião com a Secretária, que, segundo eles, 
quisera impor como deveria ser desenvolvida uma cantata de natal, independente das questões técnicas e do descontentamento de entidade 
populares que reclamam de que a Secretária teria considerado suas manifestações culturais, como o Congado, por exemplo, pejorativamente, 
como “bruxaria” e outras coisas do tipo. Outros conselheiros também se manifestaram acerca da questão, lamentando os fatos ocorridos. Para 
o conselheiro Leci Firmino, o que poderia estar incomodando a Secretária seria a forma livre e autônoma com a qual o Conselho tem tomado 
suas decisões, sem aceitar pressões. O conselheiro Reinaldo Fernandes propôs que o Conselho enviasse documento ao prefeito Antônio Bran-
dão, posicionando-se sobre a questão. A conselheira Rosalba Lopes propôs que a Secretária fosse convidada a participar de uma reunião com 
o Conselho, quando ela teria oportunidade de explicar-se, dando sua versão dos fatos, e, só depois disso, o Conselho tomaria uma decisão a 
respeito do assunto. Após discussões, a proposta de Rosalba Lopes foi aceita por unanimidade dos presentes. A reunião foi suspensa por alguns 
minutos, lavrado ofício para a Secretária, convidando-a para uma reunião no dia 12 (doze) de novembro. Ficou decidido que o documento seria 
protocolado para a Secretária naquele mesma tarde, uma vez que o Conselho tinha pressa na solução dos problemas. Nada mais havendo a ser 
tratado, o coordenador da reunião encerrou os trabalhos, agradeceu a presença de todos e eu, Reinaldo da Silva Fernandes, lavrei a presente ata 
que depois de lida e aprovada será assinada por todos que participaram da referida reunião.

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico de Brumadinho, realizada no dia sete 
de maio de dois mil e quatorze, com início às quatorze horas e quarenta e seis minutos na sala de reunião da Secretaria de Municipal de Turismo e 
Cultura. Conselheiros presentes: Reinaldo Fernandes (Titular-Câmara Municipal), Itamar Jose Barbosa (titular – membro diplomado em História); 
Gustavo Morais Dias (titular - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura); Nair de Fatima Santana Silva (titular – representante das Associações Co-
munitárias); Rosalva Lopes (titular – representante das organizações culturais não-governamentais); Diego Penido Rodrigues (titular da imprensa 
local ); Alessandra Almeida (titular - membro diplomado em Engenharia ou Arquitetura): Marcos Luiz de Aguiar (suplente - representante do CODE-
MA ); Juliana Oliveira: (suplente das organizações culturais não-governamentais); Marta Gomes de Deus Boa Ventura (suplente da Secretaria Muni-
cipal de Turismo e Cultura) e os convidados Marilia Palhares Machado, representante do IEPHA / MG;  Marcia Regina Ribeiro Nogueira, representan-
te da Procuradoria Geral do município; Rodolfo Lacerda, diretor do Departamento de Turismo; Marilda Brígida de Souza Leijoto, representante da 
Secretaria der Turismo e Cultura; Webert Douglas Fernandes e Simara  Oliveira Araújo, representantes do Departamento de Cultura, estando pre-
sente também o Senhor Alexandre da Silva Santos, como auxiliar administrativo do Conselho. O senhor presidente declarou aberta a reunião, de-
sejando boa tarde a todos. Inicialmente solicitou para colocar em ata a justificativa da ausência da senhora conselheira Lenice que estava partici-
pando de um curso. Em seguida o senhor Presidente abriu a reunião verificando o quórum existente, lembrou aos senhores conselheiros que a 
pauta de reunião havia sido encaminhada para todos, tendo como ponto de Pauta: 1) Discussão da ata da última reunião e aprovação; 2) ata da 
penúltima reunião que, não estando finalizada, não seria discutida; 3) Informes; 4) Informações sobre o ICMS cultural para o Conselho; 5) Informação 
sobre a elaboração do Edital e da comissão que estava tratando sobre a nova proposta da lei do Conselho. O senhor conselheiro Gustavo Moraes 
solicitou a palavra, dando ciência ao Conselho de que ele, como Diretor do Departamento de Cultura, conjuntamente com a Secretaria Municipal 
de Turismo e Cultura fizeram um convite à senhora Marilia Palhares, representante do IEPHA, para esclarecer dúvidas que os senhores conselheiros 
pudessem ter referente ao Fundo Municipal do Patrimônio Cultural. A senhora secretaria Marta Gomes de Deus Boaventura solicitou a palavra, 
dando ciência ao Conselho da presença da representante da Procuradoria Geral, Márcia Regina, que estava presente para tirar dúvidas referentes 
ao Orçamento e à Lei de Criação do Fundo. Nesse momento a doutora Marcia se manifestou dizendo que a mesma poderia sanar algumas dúvidas 
apesar de a Procuradoria não ter informado e repassado nada sobre o assunto que seria tratado na reunião. O senhor presidente Reinaldo fez su-
gestões de encaminhamento da pauta, uma vez que não foi informado da presença dos convidados, propondo à plenária do Conselho que se ce-
desse trinta minutos de prazo para as colocações da senhora Marília Palhares para esclarecimentos referentes às dúvidas relacionadas ao ICMS 
Cultural, o que foi aprovado pelos senhores conselheiros. A senhora conselheira Rosalba Lopes fez algumas considerações em relação à importância 
do assunto, lembrando que existia já um ponto de pauta definido e que apesar da seriedade do assunto o mesmo poderia ser agendado para ser 
discutido em outro momento. Nessa ocasião, a representante do IEPHA disse que seria importante e produtivo as suas informações já que eram 
assuntos que estavam no ponto de pauta e que poderiam contribuir para minimizar os riscos e erros que poderiam vir a ser cometidos na elabora-
ção do edital, esclarecendo a importância de se gastar corretamente os recursos do Fundo de Cultura.  O senhor presidente solicitou que todos se 
posicionassem, lembrando aos conselheiros que, quando quisessem constar algum ponto de pauta, que fizesse a solicitação pelo menos com três 
dias de antecedência à reunião. Em seguida o senhor presidente solicitou a leitura da ata, a qual foi lida pelo senhor conselheiro Gustavo Morais, 
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que colocada em discussão e apreciação foi aprovada por unanimidade. Em seguida o senhor presidente passou a palavra para a representante do 
IEPHA, para fazer seus esclarecimentos. Ela disse que preferia que os conselheiros lhes fizessem as perguntas para que ela pudesse esclarecer as 
dúvidas. A conselheira Rosalva se manifestou perguntando sobre a elaboração do edital, qual seria o valor do recurso do Fundo que poderia ser 
gasto, assim como para qual projeto que deveria ser apresentado. Marilia esclareceu que os recursos referentes ao ICMS do Patrimônio Cultural, que 
dentre os investimentos, seriam pontuados os serviços de conservação ou restauração de bens culturais, materiais, tombados ou inventariados, as 
despesas de salvaguardas de bens culturais e materiais registrados e o custo do projeto de educação apresentado ao IEPHA para pontuação do 
quadro V, sendo contabilizado o valor de 10% (dez por cento) do valor de referência para projetos de Educação Patrimonial. E que a pontuação era 
proporcional ao cumprimento da meta estabelecida de 50% (cinquenta por cento) do valor total recebido advindo do critério do patrimônio cultu-
ral do ICMS no período de ação e preservação, sendo que o percentual de 50% (cinquenta por cento) mera referência para efeito de pontuação. O 
Presidente Reinaldo disse ter consultado outro profissional do IEPHA, e que recebeu orientações dizendo que poderia gastar 100% (cem por cento) 
do recurso do Fundo e Marília perguntou quem dera aquela informação. Vários foram outros questionamentos referentes ao que poderia ou não 
ser gasto com o recurso do Fundo. Marília Palhares alertou quanta à Lei existente no município, que misturava as questões do Patrimônio com as 
questões de Cultura, e salientou a importância da correção da lei, uma vez que os fundos deveriam ser distintos, cada um cuidando especificamen-
te de suas finalidades, como ficava claro na Deliberação Normativa do Patrimônio Cultural. Nesse momento, solicitou que fosse entregue cópia de 
parte da Deliberação aos conselheiros, mais precisamente do quadro IV que tratava do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural, 
dizendo que os senhores conselheiros poderiam fazer a leitura e ir sanando algumas dúvidas sobre os gastos do Fundo. Citou alguns exemplos de 
outros municípios que cometeram atropelos no cumprimento do gasto do recurso e tiveram que responder perante ao Tribunal de Contas acerca 
dos atos indevidos. Rosalba perguntou se os bens precisavam ser cadastrados ou registrados ara que o Município pontuasse. Marília esclareceu a 
importância e a diferença de ser “cadastrados” e “registrados”. Rosalba disse que o senhor presidente não entendera onde se encontrava o problema 
com a lei e Marília esclareceu que a lei deveria ser modificada, pois misturava os fundos, complicando o fator de pontuação. Rosalba disse que tudo 
que se fizesse estaria errôneo uma vez que a lei estava em desacordo. Juliana completou dizendo que era necessário corrigir o erro para que se 
pudesse pontuar de forma correta. Neste momento o senhor presidente passou a palavra para Marilda Leijoto que esclareceu que a Secretaria já 
havia percebido este equívoco na lei, e que no ano passado foram encaminhadas algumas propostas de correção para a Procuradoria Geral no 
sentido de modificar a lei. Disse que a lei existente, de Nº 1.744/2009, realmente fora criada para instituir o Fundo Municipal do Patrimônio Cultural, 
e que em alguns de seus artigos mencionava algumas ações referentes à Cultura, mas que 70% (setenta por cento) da lei era puramente voltada 
para a área de Patrimônio. Explicou que, no ano passado, durante elaboração do PPA – Plano Pluri-anual -, foram abertas “janelas” de dotação orça-
mentária, criando unidade do Fundo da Cultura e do Fundo do Turismo, que ainda não existiam. A Secretaria já havia percebido a necessidade da 
abertura dos Fundos, e que nesse ano seria apresentada para o Conselho a questão da alteração da lei, dando condições das ações do Conselho de 
Cultura acontecerem de forma correta assim como as ações da área especifica do Patrimônio. Disse também que os decretos que regulamentam 
ambas as leis, tanto do Fundo, como da criação do Conselho de Cultura, são arbitrárias, pois misturam as responsabilidades, o que poderiam vir dar 
problemas junto ao Tribunal de Contas e Ministério Público. Marilda alertou para a elaboração dos editais de forma correta, tanto da área de cultura 
e da área do patrimônio, para que o IEPHA viesse pontuar o Município de forma correta, e que o Poder Executivo, Prefeito e Secretária, não viessem 
responder por erros cometidos diante do Tribunal de Contas. Disse ainda que a Secretaria estava trabalhando no sentido de ter um departamento 
estruturado com técnicos capacitados e empenhados a ajudar o Conselho a dirimir as dúvidas diante das suas atribuições. Marilia explicou que o 
exercício do Departamento em ajudar o Conselho também poderia ser pontuado junto ao IEPHA e que o órgão se colocava à disposição para sanar 
quaisquer dúvidas que pudessem ter, agradeceu e retirou-se da reunião. Em seguida o senhor presidente apresentou o senhor Alexandre, que fora 
colocado à disposição pela Secretaria para ajudar nas tarefas administrativas do Conselho. Em seguida o senhor presidente mencionou o oficio que 
encaminhara para a Secretária Marta, solicitando a abertura da conta bancária do Fundo da Cultura, e apresentou a resposta que a Procuradoria do 
município dera, fazendo a leitura do oficio. A representante da Procuradoria, Márcia Nogueira, questionou sobre a abertura da conta, uma vez que 
ainda não existia a lei, sem saber se a mesma já fora encaminhada para a Câmara para aprovação. Perguntou ainda quem estava elaborando a lei, 
se a Procuradoria ou o Conselho. A mesma disse que o Conselho, no oficio, solicitava a abertura da conta e não a criação da lei. O Presidente, diante 
de questionamento feito por Rosalba quanto ao ofício, disse que entendera que era uma posição ideológica da Administração a de que o orçamen-
to seria apenas “mera previsão”, não precisando ser cumprido. Márcia ponderou, dizendo que seria melhor fazer uma reunião com a Procuradoria 
para melhor esclarecer o que fora colocado no oficio, uma vez que a não recebera as informações necessárias para participar daquela reunião do 
Conselho. Decidiu-se por formação de uma comissão que iria até a Procuradoria para maiores esclarecimentos referente ao ofício enviado, já que, 
segundo a advogada, o senhor presidente não conseguira ter o entendimento claro do oficio, acrescentando que o mesmo estava confuso e pare-
cia revoltado no seu entendimento. Márcia esclareceu a questão de previsão orçamentária e de se ter o dinheiro para colocar em conta. Márcia es-
clareceu novamente o que entendeu do oficio, e na insistência do senhor presidente em dizer que entendera o ofício de outra forma, Márcia insistiu 
na formação da comissão para fazer uma reunião com a Procuradoria para maiores esclarecimentos. A partir da sugestão da Márcia, a mesma se 
colocou à disposição para maiores esclarecimentos. Diego lembrou que fora protocolado uma lei para criação do Fundo no ano passado, e que 
havia uma dúvida que em relação a dividir o Conselho. Lembrou da fala sobre dotação existir e não ter dinheiro, que tratava-se de um assunto 
confuso, que ele não tinha total entendimento sobre o assunto. Márcia novamente sugeriu que se pedisse uma reunião com o Jaime, da Secretaria 
de Planejamento e Coordenação, e Procuradoria para sanar as dúvidas. Assim, foi criada a comissão composta pelos senhores Itamar, Gustavo, 
Marcos e Reinaldo. Seguindo a reunião, o Senhor Presidente ainda questionou sobre o cumprimento do orçamento e a questão financeira.  Márcia 
pediu para se ausentar da reunião, colocando-se à disposição para acompanhar os conselheiros na reunião com a Procuradoria. Ainda sobre o 
gasto do recurso do Fundo, a conselheira Rosalba disse que o Conselho deveria ouvir a opinião de uma terceira pessoa. O senhor Marcos disse que 
a nossa lei é muito mais flexível do que a lei estadual e colocou-se à disposição para fazer nova colocação junto ao IEPHA. O senhor Gustavo propôs 
sugestões de pauta para a próxima reunião, dizendo que gostaria de informar sobre o andamento das ações do Departamento da Cultura em rela-
ção ao patrimônio e que gostaria da presença de sua equipe nas reuniões. Dando continuidade, o Senhor Presidente explicou para o Conselho que 
vários ofícios foram encaminhados para a Secretaria, referentes à questão do saldo do Fundo, Seminário de Capacitação, inclusive a solicitação do 
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seminário para dia nove de maio, data sugerida pelo Conselho e que o último não fora respondido. A senhora conselheira Rosalba também recla-
mou sobre a solicitação do seminário e pediu ao senhor conselheiro Gustavo que ajudasse o Conselho nesse tipo de situação criada pela Secretária 
para que não acontecessem mais interferências como acontecido naquela data sobre a pauta do Conselho, o que, segundo ela, deixara o Conselho 
“de sais justa” com a presença da representante do IEPHA, entendendo que a Secretária passara “por cima” do Conselho mais uma vez.  O Senhor 
Presidente colocou em discussão a proposta de nova data. O senhor Marcos sugeriu que toda vez que se fizesse um oficio para a Secretaria que se 
fizesse com cópia para o prefeito. Ficou decidido então o envio de um oficio para a Secretária, para que houvesse a possibilidade da realização do 
seminário de capacitação para dia 23 (vinte e três) de julho, depois dos eventos da Copa. Sobre o Edital, a comissão deveria apresentar uma propos-
ta naquela reunião. O Senhor Presidente disse já ter apresentado uma proposta e que trabalhara nela, acrescentando algumas coisas. A ideia era 
que no dia 21 (vinte e um) de maio cada um recebesse cópia da proposta do Edital, e que na reunião do dia 21 (vinte e um) “batesse o martelo”, após 
estudarem profundamente a proposta. Duas questões que ele achava que precisariam estar colocando: que a comissão trabalhou com a ideia de 
ter trezentos mil no Fundo e gastar cento e cinquenta com o edital e restante para pontuar.  No caso de alguém apresentar projeto que significasse 
venda do produto, trabalhar a ideia se aquele poderia ser feito ou não, se o artista poderia receber pela venda de seu trabalho num projeto patro-
cinado pelo Fundo e que pedira à conselheira Rosalba para fazer uma pesquisa a respeito. Pediu a Rosalba para fazer suas colocações. A mesma 
disse que poderia, sim, gastar o recurso, bastando colocar na planilha do orçamento do projeto qual seria o número de tiragem dos CDS ou outro 
tipo de produto, e a quanto poderia ser vendido, e mostrar os valores, pois, se o Ministério da Cultura viesse a avaliar, não entender que o valor era 
absurdo. Rosalba disse que no caso do Edital, o Conselho poderia fazer uma avaliação se era absurdo ou não os valores a serem colocados na plani-
lha e ressalvou que a pessoa que lhe dera aquela resposta era consultora do Inhotim na área de captação de recursos, pessoa entendida do assunto. 
A consulta a nível federal ainda não foi respondida, mas ela acreditava não destoar da consulta no nível estadual. Reinaldo apresentou uma preo-
cupação quanto ao entendimento que a população teia sobre a questão, como aquilo repercutiria para a população e para o Conselho, sabendo 
que o Conselho é que aprovaria o projeto. “Afinal de contas a pessoa recebe dinheiro público e vai vender seu CD”, disse o Presidente. Dando conti-
nuidade à sua fala, sugeriu que, como o artista receberia pelo trabalho, não deveria poder vender seu produto, fazendo somente doação. Sugeriu 
que os conselheiros refletissem sobre a questão, acrescentando que uma saída seria embutir no valor do trabalho o valor da venda do produto na 
planilha do orçamento do projeto. De acordo com Rosalba as duas coisas eram tecnicamente possíveis. O Senhor Presidente voltou a falar sobre a 
comissão de julgamento, dizendo que Rosalba já tinha nome para indicação, dizendo que no Edital deveria ter critérios definidos sobre a imparcia-
lidade do julgamento e que na reunião no dia 21 (vinte e um) aquelas questões seriam discutidas e que o Conselho decidiria sobre elas. Falou da 
pontuação que poderia ser colocada como critério no edital e que a comissão deveria ser composta por pessoas de fora de Brumadinho, vendo a 
possibilidade de a Secretaria contratá-las, uma vez que o Conselho é órgão político, deliberativo, e não executivo. Nada mais havendo a tratar, en-
cerrou-se a reunião às dezessete horas e dez minutos. Para registrar, foi redigida a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos 
presentes à reunião. Brumadinho, 7 (sete) de maio de 2014.

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO, NATURAL E PAISAGÍSTICO DE BRUMADI-
NHO, REALIZADA NO DIA 26 (VINTE E SEIS) DE MARÇO DE 2014 (DOIS MIL E QUATROZE). A reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Cultura 
e Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico teve início às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e seis de março de dois mil e quatorze, 
na Câmara Municipal de Brumadinho. Abertura e verificação de quórum: com o quórum suficiente, o presidente Diêgo Penido declarou aberta a 
reunião com caráter deliberativo. Conselheiros presentes: Diêgo Penido (representante da imprensa local), Reinaldo Fernandes (representante da 
Câmara Municipal); Rafaela Jardim Pinto (representante dos Profissionais de Arquitetura); Itamar José Barbosa (representante dos Profissionais de 
História); Lenice Neves Guimaraes (representante do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente); Rosalba Lopes e Juliana Oliveira (repre-
sentantes das organizações culturais não-governamentais, respectivamente titular e suplente); Nair de Fátima Santana Silva (representante das 
associações comunitárias) e Andreia Olinda Pinto de Campos (representante da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura). RESUMO DAS DISCUS-
SÕES E DELIBERAÇÕES POR ITEM DE PAUTA: Item I: Ata da reunião de 20 de fevereiro de 2014: O Presidente Diego Penido leu a ata que, depois de 
discutida, foi aprovada. Item II: Seminário da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais: o Conselho fez uma avaliação bastante negativa 
do seminário realizado em Brumadinho, apontando que o Conselho só foi convidado às vésperas do evento e não foi nem mesmo convidado para 
compor a Mesa de Abertura num evento que trataria, dentre outros temas, sobre Conselhos de Cultura. O Conselho de Brumadinho, mesmo com 
a presença de vários conselheiros ao Seminário, não foi nem mesmo anunciado no evento. Além disso, foi apontado que o seminário tratou de 
temas pouco interessantes para a questão cultural, como a história do Orçamento Participativo da Prefeitura de Belo Horizonte. Item III: Seminário 
de capacitação sobre ICMS Cultural para o Conselho: após discussão ficou deliberado que seria consultada a Associação das Cidades Históricas de 
Cidades de Minas Gerais para que a data do seminário referente à capacitação dos conselheiros não coincidisse com algum seminário da entidade. 
Item IV: decisões da última reunião: Diêgo informou dos encaminhamentos que foram dados em relação à Igreja de Piedade, do empreendimento 
Metropolitan Residencial, os equipamentos para o Conselho. Item III: Escolha do novo Presidente do Conselho: Por fim, o Sr. Presidente explicou aos 
presentes que estava tendo dificuldades para exercer a tarefa da Presidência devido ao acúmulo de atividades que estava tendo que desenvolver, 
e solicitou ao órgão que fosse feita a escolha de outra pessoa. Os presentes indicaram o nome do conselheiro Reinaldo Fernandes, solicitando que 
ele assumisse a Presidência. Diante do pedido, o conselheiro disse que assumiria se os demais se comprometessem a ajudá-lo a construir um Con-
selho mais atuante, como nos primeiros meses do mandato dos conselheiros, um Conselho mais efetivo, que não servisse apenas para deliberar 
quando o Poder Executivo precisasse de uma deliberação mas que se posicionasse firmemente diante das questões culturais do Município e que 
se comprometesse em trabalhar, prioritariamente, para publicar o Edital de apoio aos artistas locais. Recebendo o apoio dos colegas, que se se 
comprometeram a trabalhar na linha política apontada por ele, Reinaldo Fernandes aceitou a indicação. Nada mais havendo a ser tratado, Diêgo 
Penido encerrou a reunião, às dezesseis horas e trinta minutos, e eu, Reinaldo Fernandes, redigi a presente ata que será assinada pelos conselheiros 
presentes à reunião, caso aprovada. Brumadinho, 26 (vinte e seis) de março de 2014 (dois mil e quatorze).
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