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Assistência aos agricultores 
traz bons resultados

Programa municipal de inseminação artifi cial proporcionou nascimento de gêmeas
Um produtor rural do 

Distrito de Aranha es-
tá comemorando o nas-
cimento de duas bezer-
ras em um mesmo parto. 
O nascimento gemelar, fi-
lhas de sêmem Jersey se-

cuária e Abastecimento.
A inseminação arti-

fi cial (IA) consiste no 
conjunto de eventos 
que acontecem desde 
a colheita do sêmen, 
sua análise e processa-
mento em laboratório, 
a manutenção por pe-
ríodos variáveis em 
condições extracor-
póreas, até a sua in-
trodução no trato gen-
ital de uma fêmea. O 

FO
TO

: A
rquivo Secretaria

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

xado se deu graças ao 
trabalho que vem sendo 
desenvolvido pela equipe 
de inseminação artificial 
da Secretaria Municipal 
de Agricultura, Desenvol-
vimento Econômico, Pe-

uso da IA é uma ferra-
menta essencial pa-
ra o melhoramento 
genético e aumento 
da efi ciência produtiva 
dos rebanhos. O méto-
do possibilita o aumento 
da produtividade e a me-
lhoria na qualidade gené-
tica dos rebanhos.

O caso é raríssimo,  
acontece apenas em 
0,5% das inseminações 
artificiais. 

Brumadinho, quinta-feira, 13 de novembro de 2014  Ano 2 Edição 311

Propriedade do Sr. Ailton Paulo de Rezende, 
Faz. Cachoeira D’Dona, no Distrito de Aranha
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Secretaria Municipal de Turismo e Cultura

Ata da Reunião do Conselho Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico de Brumadinho, realizada no dia 1º/10 de 2014 
(primeiro de outubro de dois mil e quatorze), com início às quatorze horas e trinta 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), Nair de Fátima Santana Silva 
(Associações Comunitárias), Elaine Conceição Teixeira de Lima (engenheiros e arquitetos), Rosalba Lopes (Organizações Culturais não-governa-
mentais) e Marcos Luiz de Aguiar (CODEMA); e, ainda, Webert Douglas Fernandes e Simara de Oliveira (Departamento de Cultura da Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo de Brumadinho), o musicista, cantor e compositor Márcio Nagô; Jaqueline Vieira de Sousa; Paulo Rangel Faria e 
Joaquim Xisto de Sales,  da Corporação Musical Banda de Nossa Senhora da Conceição. O Presidente Reinaldo Fernandes 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 3 (três) de 
setembro de 2014; 2- Informes rápidos sem discussões e deliberações; 3- Informes da Comissão para apresentar ao Conselho anteprojeto de 
lei de instituição do Conselho para substituir a atual lei 1.219/2001 (Coordenador: Gustavo Morais; membros: Itamar; Diego; Aparecida; Keller; 
e Reinaldo); 4- Metropolitan Residence: Parecer do Conselho sobre o empreendimento, conforme exigência do IPHAN (Instituto de Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional); 5- Contratação de arqueólogo com recursos do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural (“Fundo Municipal de 
Cultura”); 6- Informes da Comissão para apresentar ao Conselho proposta de mudanças no Regimento Interno (Coordenador: Reinaldo; mem-
bros: Elaine e Marcos); 7- Lei do Fundo Municipal de Cultura: Prefeitura não enviou nenhuma proposta para a Câmara: o que fazer?; 8- Recur-
sos do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural (“Fundo Municipal de Cultura”): como gastar os R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)? Qual 
planejamento?; 9- Proposta de registro de bem imaterial: Guarda de Moçambique de Santa Efigênia. 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 ao Prefeito Municipal Antônio 
Brandão, com a Deliberação do Conselho sobre a proposta de criação do Fundo Municipal de Cultura, no dia 11 (onze) de setembro, mas que 
não obtivera nenhuma resposta do Prefeito até aquela data. Ponto 3 (três) da pauta:  o senhor Gustavo informou que novamente não conseguira 
dar encaminhamento nos trabalhos da Comissão para apresentar ao Conselho anteprojeto de lei da “instituição do Conselho”, em substituição 
a atual lei 1.219/2001, e pediu para sair da Coordenação da Comissão. Aceita sua renúncia, em seu lugar foi escolhido o Presidente Reinaldo 
Fernandes, que comprometeu-se a fazer contato com os demais membros para que a proposta fosse apresentada ao Conselho. Nesse momento, 
o Sr. Joaquim Xisto perguntou sobre como o Conselho poderia ajudar as entidades culturais de Brumadinho e o Presidente discorreu sobre o 
assunto. Ponto 4 (quatro) da pauta: Metropolitan Residence. Reinaldo lembrou que ficara combinado na reunião anterior que Gustavo enviaria, 
antes daquela reunião, o Parecer Técnico da Secretaria para que o Presidente encaminhasse para os demais conselheiros, via mensagem de e-
-mail, para que os conselheiros pudessem ter acesso a ele para chegarem à próxima reunião já preparados para a discussão e naquele Parecer se 
basearem para fazer o seu e que aquilo não acontecera. Gustavo reconheceu a falha e leu uma “Declaração”. Em seguida, os conselheiros falaram 
sobre a Declaração, que seria o Parecer Técnico da Secretaria, exigido pelo IPHAN, considerando que ela deveria estar mais bem elaborada, tra-
tando, inclusive, da possibilidade de existir bens culturais de que o Município não tinha conhecimento ainda. Após discussão, ficou decidido que 
o conselheiro Reinaldo Fernandes, diante da decisão do Conselho de dar Parecer favorável à continuidade do empreendimento Metropolitan 
Residence, apresentaria uma proposta de redação do Parecer Técnico do Conselho na próxima reunião. Ponto 5 (cinco) da pauta: contratação de 
arqueólogo com recursos do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural (“Fundo Municipal de Cultura”): o senhor Gustavo explicou que ainda não 
conseguira ajuda da Associação das Cidades Históricas para indicar alguém e ainda aguardava resposta. A discussão ficou, então, novamente, 
para a reunião seguinte. Ponto 6 (seis) da pauta: Mudanças no Regimento Interno do Conselho: o Presidente explicou que a Comissão formada 
por ele, Marcos e Elaine trabalhara, conforme o combinado na reunião anterior, e entregou uma cópia da proposta de mudanças para cada 
conselheiro, ficando decidido que todos leriam durante o mês de outubro para que a proposta fosse discutida e votada na reunião ordinária de 
novembro. Ponto 7 (sete) da pauta: Lei do Fundo Municipal de Cultura: Prefeitura não enviara nenhuma proposta para a Câmara. Diante do fato, 
o Presidente do Conselho fez a seguinte pergunta aos conselheiros: o que vamos fazer. Após algum tempo sem obter resposta, o Presidente fez a 
sugestão de que o Conselho procurasse o Ministério Público de Minas Gerais, comparecendo à 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio 
Histórico e Cultural em Brumadinho para tratar da questão. Diante da proposta, os conselheiros Marcos Aguiar e Gustavo Morais propuseram 
que fosse formada uma comissão para se reunir com o Prefeito para conversar a respeito. Reinaldo abriu mão de sua proposta e ficou deliberado 
que se formaria a Comissão, Marcos marcaria a reunião e convocaria os outros membros. A comissão ficou formada por Gustavo, Marcos, Reinal-
do, Elaine, Márcio Nagô e Joaquim. Ponto 8 (oito) da pauta: Recursos do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural (“Fundo Municipal de Cultura”). 
Aconteceu ampla discussão sobre o assunto, concluindo pela necessidade de que o Departamento de Cultura apresentasse um planejamento 
de como pretendia gastar os recursos existentes ao longo do ano. A ideia defendida pela maioria dos membros do Conselho era a de que não 
era apropriado que os recursos fossem gastos com o que se chamou de “bicadas” no Fundo, ora aqui, ora ali, para pagar isso e aquilo, sem 
planejamento, sem ver o conjunto das demandas. O conselheiro Diego sugeriu que também a maior parte dos recursos do Fundo fosse gasta 
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através de Editais públicos, nos moldes do que o Conselho tinha discutido anteriormente. Ao final das discussões, ficou deliberado que seria 
feita uma reunião extraordinária, no dia 7 (sete) de outubro, semana seguinte, para tratar especificamente daquela pauta, com três pontos de 
pauta em relação aos gastos: 1) Apresentação do trabalho do Departamento de Cultura no que dizia respeito aos bens tombados, inventariados 
e registrados; 2) Apresentação hierarquizada da proposta do Departamento para gasto dos recursos; e 3) Proposta de gastos de 50% (cinquenta 
por cento) dos recursos recebidos no ano de 2014. O último ponto de pauta, “Proposta de registro de bem imaterial: Guarda de Moçambique de 
Santa Efigênia” ficou para ser discutido na próxima reunião, uma vez que já eram dezessete horas e vinte minutos e a maioria dos conselheiros 
não podia continuar naquela reunião. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou-se a reunião e, 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, 1º (primeiro) 
de outubro de 2014 (dois mil e quatorze).

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA 
e Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico do Município de Brumadinho
Regimento Interno 
CAPÍTULO I
Da natureza, sede e finalidade 
Art.1º - O Conselho Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico do Município de Brumadinho criado através da lei Muni-
cipal nº 1269/2001 de 29 de novembro de 2001, e nomeado através de Decreto Municipal, atendendo ao disposto nos Art. 216 da Constituição 
Federal e Art. 99, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal, tem seu funcionamento regulado por esse Regimento Interno. 
Art. 2º - O Conselho Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico do Município de Brumadinho tem sede no Município de 
Brumadinho na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. 
Art. 3º - Ao Conselho Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico do Município de Brumadinho, doravante denominado 
Conselho, compete, em caráter geral, a formulação da política cultural; e da promoção da proteção do patrimônio histórico, artístico, paisagís-
tico, arquitetônico, paleontológico, ecológico e/ou científico, existentes no Município, propriedade pública ou particular, que justifique, por 
interesse público, a sua preservação.
CAPÍTULO II
Da composição 
Art. 4° - Integram o Conselho os membros indicados pelas entidades e nomeados através de decreto do Chefe do Poder Executivo, totalizando 
9 (nove) membros titulares e 9 (nove) membros suplentes: 
I – um representante do órgão municipal de cultura;
II – um representante da Câmara Municipal;
III – um representante das Associações Comunitárias, legalmente constituídas;
IV – um membro diplomado em engenharia ou arquitetura, indicado pelos representantes do comércio e da agricultura de Brumadinho;
V – um membro diplomado em história, antropologia ou arqueologia, indicado pelas escolas do município;
VI – um representante do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CODEMA;
VII – um membro indicado pelas organizações culturais não-governamentais;
VIII – um membro indicado pela imprensa local;
IX – um membro indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Brumadinho.
§1º - Cada gestão do Conselho terá duração de 2 (dois) anos, a partir da primeira posse dos conselheiros. 
§2º - O Conselho, além do Presidente e do vice-presidente, terá um Secretário, com atribuições específicas, todos eleitos por maioria simples de 
votos dos próprios conselheiros, em eleição realizada em sua primeira reunião ordinária, logo após a posse de seus membros.
§3º - O mandato dos membros efetivos e suplentes do Conselho será de 2 (dois) anos, permitida a recondução por igual período. 
§4º - O mandato do conselheiro que a outro substituir no decorrer da gestão será equivalente ao período restante da gestão, permitida a recon-
dução na gestão seguinte.
CAPITULO III
Das atribuições 
Art. 5º - São atribuições do Conselho:
I – propor diretrizes básicas para a política municipal de cultura, compatível com os planos dos programas culturais federais, estaduais e muni-
cipais;
II – sugerir prioridades para a aplicação de recursos na área cultural;
III – Sugerir diretrizes e critérios orientadores para aplicação de recursos do Fundo Municipal de Cultura;
IV – articular-se com órgãos e entidades públicas e privadas, visando o intercambio cultural;
V – manter-se em permanente contato e colaboração com os Conselhos Federal e Estadual de Cultura:
VI – deliberar pela promoção de exposições, festivais, espetáculos, conferências, debates e campanhas que visem ao desenvolvimento cultural 
e artístico do Município;
VII – instruir projetos propostos para áreas tombadas, para o despacho do Prefeito Municipal; 
VIII – elaborar e modificar o seu regimento interno, para aprovação mediante resolução do Conselho;
IX – deliberar sobre tombamento dos bens culturais e naturais, de propriedade pública ou particular, existentes no Município, que dotados de 
valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e/ou científico, justifiquem o interesse público na sua preserva-
ção;
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X- fundamentar as propostas de tombamento, com todos os elementos indispensáveis ao convencimento da importância do bem a ser incluído 
na medida de proteção municipal, a partir de parecer de especialista na matéria, técnicos das áreas específicas de História, Antropologia, Arqui-
tetura e Urbanismo, Artes Plásticas e Científica etc.
Art. 6º - Perderá o mandato o membro que deixar de comparecer, sem justificativa aceita pela maioria simples do Conselho, a 2 (duas) reuniões 
seguidas do Conselho; ou a 3 (três) alternadas, sem justificativa. 
§ 1º - O prazo para apresentar justificativa de ausência é de 2 (dois) dias úteis, a contar da data da reunião em que se verificou o fato para que 
seja pautada e votada na reunião seguinte. 
§ 2º - Declarado extinto o mandato de qualquer membro, o seu suplente preencherá a vaga, sendo contatada a entidade ou setor que represen-
ta para que indique novo suplente ou novos representantes. 
§ 3º - Perderá o mandato quem descumprir decisão do Conselho. 
Art. 7º - O exercício do mandato do Conselho será gratuito e constituirá serviço público relevante. 
CAPÍTULO IV
Das atribuições do Presidente e do vice-presidente
Art. 8º - São atribuições do Presidente do Conselho: 
a) Coordenar as atividades do Conselho; 
b) Convocar as reuniões do Conselho, dando ciência aos seus membros; 
c) Organizar a ordem do dia das reuniões; 
d) Abrir, prorrogar, encerrar e suspender as reuniões; 
e) Determinar a verificação da presença; 
f ) Determinar a leitura da ata das comunicações que entender convenientes; 
g) Assinar as atas, uma vez aprovadas, juntamente com os demais membros do Conselho; 
h) Conceder a palavra aos membros do Conselho, não permitindo divagações ou debates estranhos ao assunto; 
i) Colocar as matérias em discussão e votação; 
j) Anunciar os resultados das votações, decidindo-as em caso de empate; 
k) Proclamar as decisões tomadas em cada reunião; 
l) Decidir sobre a questão de ordem ou submetê-las à consideração dos membros do Conselho quando omisso este Regimento; 
m) Designar relatórios para o estudo preliminar dos assuntos a serem discutidos nas reuniões; 
n) Assinar os livros destinados aos serviços do Conselho e seu expediente; 
o) Determinar o destino do expediente lido nas sessões; 
p) Agir em nome do Conselho, mantendo todos os contatos com as autoridades com as quais deve ter relações; 
q) Representar socialmente o Conselho e delegar poderes aos seus membros para que façam essa representação; 
r) Conhecer as justificativas de ausência dos membros do Conselho; 
s) Promover a execução dos serviços administrativos do Conselho; 
t) Propor ao Conselho as revisões do Regimento Interno que julgar necessárias. 
§ 1º - Em sua ausência à reunião, o Presidente será substituído pelo vice-presidente. 
§ 2º - Nos casos de perda de mandato do Presidente nos termos do art. 6º deste Regimento, renúncia ou de substituição feita pelo setor ou en-
tidade que representa, o plenário do Conselho fará nova eleição na reunião seguinte ao fato, a ser convocada pelo vice-presidente. 
Art. 9º - São atribuições do vice-presidente do Conselho: 
a) substituir o Presidente em sua ausência nas reuniões e no período de vacância no cargo nos termos do § 2º do artigo anterior.
CAPITULO V
Dos membros do Conselho 
Art. 10º – Compete aos membros do Conselho 
a) Participar de todas as discussões e deliberações; 
b) Votar as proposições submetidas à deliberação; 
c) Abster-se de votar as proposições submetidas à deliberação; 
d) Apresentar proposições, requerimentos, moções e questão de ordem; 
e) Comparecer às reuniões à hora prefixada; 
f ) Desempenhar as funções para as quais for designado; 
g) Relatar os assuntos que lhe forem distribuídos pelo Presidente; 
h) Obedecer às normas regimentais; 
i) Assinar as atas das reuniões; 
j) Apresentar retificações ou impugnações às atas; 
k) Justificar seu voto quando considerar necessário; 
l) Apresentar à apreciação do Conselho quaisquer assuntos relacionados com suas atribuições. 
CAPÍTULO VI
Dos serviços administrativos do Conselho 
Art. 11 – Os serviços administrativos do Conselho serão exercidos por um secretário eleito nos termos do §2º do art. 4º. 
a) Secretariar as reuniões do Conselho; 
b) Receber, preparar, expedir e controlar as correspondências; 
c) Preparar a pauta das reuniões; 
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d) Providenciar os serviços de digitação e impressão;
e) Providenciar os serviços de arquivo, estatística e documentação; 
f ) Lavrar as atas, fazer sua leitura e a do expediente;  
g) Recolher as proposições apresentadas pelos membros do Conselho; 
h) Registrar a frequência dos membros do Conselho às reuniões em livro de presença ou outro suporte; 
i) Anotar os resultados das votações;
j) Distribuir aos membros do Conselho as pautas das reuniões, os convites e as comunicações. 
§ 1º - O Secretário contará com um servidor do Departamento de Cultura que o auxiliará em suas atividades administrativas.
CAPITULO VII
Das reuniões 
Art. 12 - Poderão participar das reuniões, com direito à voz, membros efetivos e suplentes, ficando garantido apenas um voto dos representan-
tes de um mesmo segmento da sociedade.
Art. 13 - As reuniões serão realizadas na sede da Secretaria de Cultura e Turismo ou em outro local, desde que convocadas antecipadamente. 
Art. 14 – As reuniões são: 
I – Ordinárias, realizadas toda primeira quarta-feira do mês, com início às 18 horas, ficando automaticamente prorrogada para a quarta-feira 
seguinte se a primeira quarta-feira coincidir com feriado, nacional ou municipal, ou ponto facultativo decretado pela Administração Municipal.  
II – Extraordinárias, convocadas com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas pelo Presidente ou mediante solicitação de pelo menos 
um terço de seus membros efetivos. 
Art. 15 – As reuniões serão realizadas com a presença de pelo menos dois terços de seus membros efetivos, podendo estes ser substituídos por 
seus respectivos suplentes. 
§ 1º - Se não houver quórum no início da reunião, serão aguardados 30 (trinta) minutos para a composição do numero legal. 
§ 2º - Esgotado o prazo referido no parágrafo anterior, sem que haja quórum, o Presidente do Conselho registrará as ausências para efeito do que 
prevê o art.6º e convocará nova reunião, que se realizará no prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas e máximo de 7 (sete) dias. 
§ 3º - A reunião de que trata o parágrafo segundo será realizada desde que esteja presente pelo menos a maioria absoluta dos membros do 
Conselho. 
§ 4º - A realização das reuniões ordinárias deverá ser divulgada, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias no Diário Oficial do Município – 
DOM – de Brumadinho – e através de mensagem de e-mail enviada aos seus membros, indicando local, horário e pauta, sem prejuízo de sua 
divulgação através de outros meios como sites, blogs, jornais, quadro de avisos, redes sociais. 
Art. 16 – Poderão participar das reuniões, com direito a voz, mas sem voto, qualquer cidadão, desde que concorde em respeitar este Regimento. 
Art. 17 – O presente Regimento poderá ser alterado sempre que for necessário, com voto favorável da maioria absoluta de seus membros;
CAPITULO VIII
Da ordem dos trabalhos 
Art. 18 – A ordem dos trabalhos será a seguinte: 
a) Verificação do quórum;
b) Leitura, discussão, correções se necessárias, votação e assinatura da ata da reunião anterior;
c) apresentação da proposta de pauta;
d) Informes rápidos e sem deliberação;
e) Discussão e deliberação sobre cada ponto de pauta.
Parágrafo único – A leitura da ata poderá ser dispensada pelo plenário, quando sua cópia tiver sido distribuída previamente aos membros do 
Conselho e se não houver ninguém que sobre ela se manifeste.  
CAPITULO IX
Das Discussões 
Art. 19 – Discussão é a fase dos trabalhos destinada aos debates em plenário sobre os assuntos de interesse do conselho. 
Art. 20 – As matérias apresentadas durante a ordem do dia serão discutidas e votadas na reunião em que forem apresentadas.
Parágrafo único – Por deliberação do plenário, a matéria apresentada na reunião poderá ser discutida na reunião seguinte, podendo qualquer 
membro do Conselho pedir vistas de matéria em debate, desde que o pedido de vistas seja aprovado por, no mínimo, três conselheiros. 
Art. 21 – Durante as discussões, qualquer membro do Conselho poderá levantar questões de ordem que serão resolvidas conforme o que dispõe 
este Regimento. 
CAPITULO X
Das votações 
Art. 22 – Encerrada a discussão, a matéria será submetida à votação. 
Art. 23 – Somente poderão votar os membros efetivos presentes ou, na sua ausência, seus respectivos suplentes. 
Art. 24 – As votações poderão ser simbólicas ou nominais. 
§ 1º - A votação simbólica far-se-á conservando-se sentados os membros do Conselho que aprovarem a matéria em votação. 
§ 2º - A votação simbólica será regra geral, somente sendo abandonada por solicitação de qualquer membro, aprovada pelo plenário. 
§ 3º - A votação nominal será feita pelas chamadas dos presentes, devendo os membros do Conselho responder sim ou não, conforme sejam 
favoráveis ou contrários à proposição ou se absterem de votar, justificando sua abstenção, se quiserem. 
Art. 25 – Ao anunciar o resultado da votação, o Presidente do Conselho declarará quantos foram os votos favoráveis, os contrários e quantas 
foram as abstenções. 
Parágrafo único – Havendo dúvida sobre o resultado, o Presidente do Conselho pedirá aos membros que se manifestem novamente. 
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CAPITULO XI
Das decisões 
Art. 26 – As decisões serão tomadas por maioria simples. 
§1º - Em caso de empate, será feita pelo menos uma nova defesa para cada proposta e nova votação;
§2º - Em persistindo o empate, a proposta será votada na próxima reunião do Conselho.
Art. 27 – As decisões serão registradas em atas. 
CAPITULO XII
Das atas 
Art. 28 – A ata é o resumo das ocorrências verificadas nas reuniões do Conselho. 
§1º - As atas devem ser escritas seguidamente sem rasuras ou emendas. 
§2º - As atas devem ser redigidas em livro próprio com as páginas rubricadas pelo Presidente do Conselho e numeradas tipograficamente. 
§3º - As atas poderão ser escritas por meio eletrônico, cuja cópia, original e sem rasura, deverá ser colada no livro de atas, sendo uma página em 
meio eletrônico para cada página numerada do livro. 
Art. 29 – As atas serão assinadas pelo Presidente do Conselho e pelos membros presentes à reunião da qual foram lavradas. 
CAPITULO XIII
Disposições finais 
Art. 30 – Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Plenário do Conselho. 
Art. 31 – O presente Regimento Interno entrará em vigor na data de sua aprovação pela reunião geral. 
Brumadinho, 5 de novembro de 2014
Presidente do Conselho Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, Natural e Paisagístico do Município de Brumadinho
Demais membros: 
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