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Saideira do Brutiquim reune todos 
os sabores no próximo sábado

Festival gastronômico movimentou bares e restaurantes do município 
Ingredientes como grande 

adesão do público, boas atra-
ções musicais, qualidade dos 
pratos, bom atendimento e 
bebida bem gelada compu-
seram a receita de sucesso da 
5ª edição do Brutiquim. Com 
a participação de 22 estabele-
cimentos de diversas regiões, 
o evento movimentou os ba-
res e restaurantes do municí-
pio entre os dias 16 de junho 

tiquim é estimular os estabe-
lecimentos a crescer, por meio 
da melhoria na qualidade da 
culinária, no ambiente e no 
atendimento. Esses quesitos 
integram a lista de votação do 
concurso, que inclui, ainda, a 
qualidade do prato, higiene do 
local e temperatura da bebida 
servida.

No próximo sábado, 2 de 
agosto, a partir das 13h, a Pra-
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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

e 26 de julho.
Realizado pela Prefeitura, o 

festival gastronômico se con-
solida como mais uma tradi-
ção de Brumadinho, valorizan-
do e divulgando a comida de 
boteco do município. Além da 
qualidade dos pratos, a edi-
ção deste ano também contou 
com um maior número de es-
tabelecimentos inscritos. 

Uma das propostas do Bru-

ça de Eventos Antônio do Car-
mo Neto será palco da Saideira, 
festa de encerramento do Bru-
tiquim 2014. Na oportunidade, 
todos os participantes se reú-
nem e são anunciados os ven-
cedores do festival. Quem for à 
Saideira, além de ter a chance 
de degustar os pratos de todos 
os estabelecimentos concor-
rentes, ainda poderá assistir vá-
rios shows com artistas locais.
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DECRETO Nº 160 DE 28 DE JULHO DE 2014
“Prorroga cessão de servidora à Secretaria de Estado da Educação.”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o art.99, VII, da lei Orgânica Municipal e em conformidade com os 
artigos 53 e 54, parágrafo II, da Lei Complementar Municipal nº 39/2004;
CONSIDERANDO o ofício nº 106/2014 de 17/07/2014 da Secretaria Municipal de Educação, solicitando prorrogação da cessão da servidora 
Ruth Maria de Oliveira Chagas à Secretaria de Estado de Educação;
CONSIDERANDO que a servidora continua nomeada exercendo o cargo de provimento em comissão de Diretora da Escola Estadual “Paulina 
Aluotto Ferreira”, em regime de dedicação exclusiva;
DECRETA:
Art.1º - Fica prorrogada a cessão da servidora Ruth Maria de Oliveira Chagas para a Secretaria do Estado de Educação, pelo período de 01 de 
janeiro a 31 de dezembro de 2014, sem ônus para o Município, com o fim específico de exercer a função de diretora da Escola Estadual “Pauli-
na Aluotto Ferreira”, nesta cidade.
Art. 2º - Este Decreto perderá o efeito caso a servidora deixe de exercer o cargo para o qual está cedida, devendo reassumir imediatamente o 
exercício de seu cargo efetivo no Município de Brumadinho.
Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 2014.
Art. 4º - Fica convalidada a situação da servidora Ruth Maria de Oliveira Chagas cedida à Secretaria de Estado da Educação sem ônus para o 
Município de Brumadinho, correspondente ao período compreendido de 01 de janeiro de 2014 até a data de publicação deste Decreto.
Art.5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 28 de julho de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA CONJUNTA Nº. 01, DE 25 DE JULHO DE 2014.
Determina ao Departamento de Recursos Humanos, realização de procedimento padrão para concessão de afastamento por motivo de saúde 
de servidores.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO E O PROCURADOR GERAL DO MUNCÍPIO, no uso das 
suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica Municipal e na Lei 1715.
Considerando que chegou ao conhecimento da Secretaria de Administração, da Procuradoria Geral e da Controladoria Geral informações de 
que existem servidores afastados do serviço público municipal, pelas administrações anteriores, de forma divergente da preconizada pela 
legislação municipal e federal,
Considerando a necessidade e a obrigação de corrigir as situações de afastamento incorretamente concedidas nas administrações anteriores, 
nos termos das legislações Federal e Municipal.
Considerando o disposto no art. 125 e seus parágrafos, da Lei Complementar Municipal nº 39 de 2004;
Considerando o disposto na Lei Complementar Municipal nº 86 de 2014;
Considerando o disposto na Lei Ordinária Municipal 2068 de 2014;
RESOLVEM:
Art. 1º - Fica determinado ao Diretor do Departamento de Recursos Humanos que no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias convoque 
todos os servidores afastados de suas funções por mais de 45 (quarenta e cinco) dias, por meio de “laudos de médicos particulares” ou “laudos 
do serviços médico municipal”, para se dirigirem ao médico do Regime Geral de Previdência Social – do Instituto Nacional do Seguro Social 
- RGPS / INSS – a fim de se submeterem à realização de perícia médica feita por médico oficial do RGPS/INSS, para a confirmação ou não do 
problema de saúde que deu origem ao afastamento.
Art. 2º - Os servidores com afastamento por períodos menores de 15 dias por laudos fornecidos por médicos particulares devem obrigatoria-
mente ter seus laudos devidamente homologados pelo Serviço Médico Municipal.
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DOM
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Parágrafo único: Os servidores que se utilizarem do serviço médico público municipal, não necessitarão de homologação.
Art. 3º - O Servidor que não apresentar o laudo pericial de médico oficial/credenciado pelo RGPS/INSS, de confirmação do seu afastamento, 
dentro do prazo de 30 dias a contar da data do recebimento da convocação do RH, deverá reassumir as atividades das funções do seu cargo 
de origem, imediatamente, sob pena de serem-lhe lançadas como faltas injustificadas, os dias de ausência.
Art. 4º - Os servidores que necessitarem de afastamento por motivo de problemas de saúde, deverão obedecer aos termos do art. 125 da Lei 
Complementar 39 de 2004, a partir da data da publicação desta Portaria.
Art. 5º - Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.
Cumpra-se, registre-se e publique-se.
Brumadinho, 25 de julho de 2014.
VALÉRIA DAS DORES MOREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E RECURSOS HUMANOS
LUIZ GONZAGA DE ALMEIDA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
WALTER JOSÉ MATOSINHOS
PROCURADOR GERAL DO MUNCÍPIO

PREFEITURA DE BRUMADINHO - Torna público 1° termo de aditivo para fins de prorrogação de prazo ao contrato de prestação de serviço n° 
191/2013 cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção de gramados de campos de Futebol. Empresa: Row transportes e serviços 
Eireli-epp. Antônio Brandão/Prefeito Municipal.

PREFEITURA DE BRUMADINHO - Torna público o contrato n° 155/2014, cujo objeto trata-se de empresa de fornecimento de lanches para con-
sumo durante reuniões, oficinas e audiências públicas relativas á elaboração do plano diretor, plano municipal de mobilidade urbana, plano 
municipal de saneamento básico e resíduos sólidos, cuja elaboração é coordenada pela secretaria de Planejamento durante o exercício de 
2014. Empresa: Simonia Luzia Maia. Antônio Brandão/Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Aviso de Licitação: A PMB torna público Pregão Pres. 069/14, Proc. Adm. 165/14. Aquisição de container e 
banheiro químico, para a Sec. Municipal de Meio Ambiente, mediante fornecimento único. Abertura: 11/08/2014, às 9h. Ver site www.bruma-
dinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net Inf. Antônio Brandão-Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Aviso de Licitação: A PMB torna público Pregão Pres. 068/14, Proc. Adm. 161/14. Aquisição de poltrona 
de espera giratória, para a Sec. Municipal de Governo, mediante fornecimento único. Abertura: 08/08/2014, às 9h. Ver site www.brumadinho.
mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net Inf. Antônio Brandão-Prefeito.

Secretaria Municipal de Fazenda

PREFEITURA  DE BRUMADINHO
SECRETARIA MUNICIPAL 
DE FAZENDA 

NLDF – Notificação de Lançamento 
de Debito Fiscal Nº 007/2014
N. 00109/2011

Departamento de Arrecadação e Fisca-
lização
DATA
18/07/2014

Proc:0121/14

CO
N

TR
IB

U
IN

TE

NOME OU RAZÃO SOCIAL
Sidmar Mendes Moreira  

ENDEREÇO (RUA, AV, PRAÇA, ETC)
Rua Quintino Bocaiuva 

NÙMERO
139

COMPLEMENTO
xxxxx

BAIRRO/DISTRITO
Centro

MUNICÍPIO 
Brumadinho

U.F. 
MG

CEP 
35.460.000

FONE
35711450

CNPJ/CPF 
14.517.566/0002-79

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
202/93

NOTIFICAÇÃO 
Notificamos o contribuinte do lançamento do crédito tributário, resultante do ISSQN, cuja atividade se enquadra no item 9, subitem 
9.01 do anexo único da lei complementar 061/2010, ficando o contribuinte ciente desta notificação de lançamento o intimamos a reco-
lher a importância devida ou apresentar “reclamação” dentro do prazo de 08 dias a contar da data de ciência desta notificação.
Empresa emissora das notas fiscais: A mesma.
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DEMONSTRATIVO DO CREDITO TRIBUTARIO

RECEITA TRIBUTÁVEL / ISSQN TOTAL DO CREDITO

NF/MES B. de calculo Valor devido 2% Valor recolhido A recolher

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
R$

 2
.2

57
,2

0

901/Fev/2012
902/Fev/2012
903/Fev/2012
904/Fev/2012
905/Fev/2012
906/Mar/2012
907/Mar/2012
908/abr/2012
909/Abr/2012
910/Jun/2012
911/Jul/2012
912/Set/2012
913/Ago/2012
914/Ago/2012
915/Ago/2012
916/Out/2012
917/Nov/2012
918/Nov/2012
919/Dez/2012
920/Jan/2013
921/Jan/2013
922/Jan/2013
923/Fev/2013
924/Mar/2013
925/Mar/2013
926/Abr/2013
927/Mai/2013
928/Mai/2013
929/Jul/2013
930/Ago/2013
931/Out/2013
932/Out/2013
933/Nov/2013
934/Dez/2013
935/Jan/2014
936/Jan/2014
937/Jan/2014
938/Mar/2014
939/Abr/2014
940/Abr/2014
941/Mao/2014
942/Mai/2014
943/Jun/2014
944/Jul/2014

R$ 3.750,00
R$ 750,00
R$ 1.400,00
R$ 1.780,00
R$ 1.320,00
R$ 425,00
R$ 3.060,00
R$ 3.220,00
R$ 1.275,00
R$ 250,00
R$ 75,00
R$ 1.200,00
R$ 1.300,00
R$ 50,00
R$ 420,00
R$ 420,00
R$ 420,00
R$ 200,00
R$ 2.800,00
R$ 325,00
R$ 420,00
R$ 550,00
R$ 55,00
R$ 420,00
R$ 900,00
R$ 19.410,00
R$ 19.620,00
R$ 6.600,00
R$ 420,00
R$ 1.014,00
R$ 780,00
R$ 840,00
R$ 1.080,00
R$ 780,00
R$ 1.200,00
R$ 780,00
R$ 900,00
R$ 5.022,00
R$ 2.646,00
R$ 5.760,00
R$ 1.170,00
R$ 8.790,00
R$ 900,00
R$ 8.904,00

R$ 75,00
R$ 15,00
R$ 28,00
R$ 35,60
R$ 26,40
R$ 8,50
R$ 61,20
R$ 64,40
R$ 25,50
R$ 5,00
R$ 1,50
R$ 24,00
R$ 26,00
R$ 1,00
R$ 8,40
R$ 8,40
R$ 8,40
R$ 4,00
R$ 56,00
R$ 6,50
R$ 8,40
R$ 11,00
R$ 1,10
R$ 8,40
R$ 18,00
R$ 388,20
R$ 392,40
R$ 120,00
R$ 8,40
R$ 20,28
R$ 15,60
R$ 16,80
R$ 21,60
R$ 15,60
R$ 24,00
R$ 15,60
R$ 18,00
R$ 100,44
R$ 52,92
R$ 115,38
R$ 23,40
R$ 175,80
R$ 18,00
R$ 178,08

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 75,00
R$ 15,00
R$ 28,00
R$ 35,60
R$ 26,40
R$ 8,50
R$ 61,20
R$ 64,40
R$ 25,50
R$ 5,00
R$ 1,50
R$ 24,00
R$ 26,00
R$ 1,00
R$ 8,40
R$ 8,40
R$ 8,40
R$ 4,00
R$ 56,00
R$ 6,50
R$ 8,40
R$ 11,00
R$ 1,10
R$ 8,40
R$ 18,00
R$ 388,20
R$ 392,40
R$ 120,00
R$ 8,40
R$ 20,28
R$ 15,60
R$ 16,80
R$ 21,60
R$ 16,60
R$ 24,00
R$ 15,60
R$ 18,00
R$ 100,44
R$ 52,92
R$ 115,38
R$ 23,40
R$ 175,80
R$ 18,00
R$ 178,08

OBSERVAÇÃO

Os valores acima representam o valor original da dívida e incidira juros de mora 1% (conf. Art. 24 Lei 940/97) ao mês e multa de 2% (conf. 
CTM) ao mês a partir da data de ocorrência do fato gerador e emissão do documento fiscal, de acordo com legislação em vigor.              

CONTRIBUINTE OU REPRESENTANTE LEGAL DATA ASSINATURA

AGENTE FISCAL MATRICULA ASSINATURA
Emerson Albino da Silva          2951

NLDF – Notificação de Lançamento de Debito Fiscal nº 007/2014
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PREFEITURA DE BRUMADINHO
SECRETARIA MUNICIPAL 
DE FAZENDA 
DATA

NLDF- Notificação de Lançamento 
de Debito Fiscal Nº 009/2014

Proc:118/14

Departamento de Arrecadação e 
Fiscalização

CO
N

TR
IB

U
IN

TE

NOME OU RAZÃO SOCIAL
Construtora 2 A Ltda EPP

ENDEREÇO (RUA, AV, PRAÇA, ETC)
Rua Republica da Bolívia 

NÙMERO
168

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO
Lourdes

MUNICÍPIO 
Brumadinho

U.F. 
MG

CEP 
35.460.000

FONE
35712920

CNPJ/CPF 
09.316.067/0001-04

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1458

NOTIFICAÇÃO 

Notificamos o contribuinte acima qualificado do lançamento do crédito tributário, resultante da apuração da diferença de dedução de 
materiais prevista no decreto 043/2012, ficando o contribuinte ciente desta notificação de lançamento o intimamos a recolher a importância 
devida ou apresentar “reclamação” dentro do prazo de 20 dias a contar da data de ciência desta notificação. 
Tomador: Prefeitura Municipal de Brumadinho - PMB

DEMONSTRATIVO DO CREDITO TRIBUTARIO

RECEITA TRIBUTÁVEL / ISSQN TOTAL 

Notas Fiscais/Mês B. de calculo(R$) Dedução/ B.C. 
50%.

Valor Recolhido 5% Valor a recolher
(Diferença)

058-1/NFE
Mês: 28/03/2014

R$ 36.434,25 R$ 18.217,12
(ISS R$ 910,85)

R$ 333,36
(BC. R$ 6.667,17)

R$ 577,49

Espécie do Tributo: ISSQN
Enquadramento dos Serviços: 7.02 Lei C. 116/2003..
Alíquota: Destacada 5%. R$

 5
77

,4
9

Va
lo

r d
o 

im
po

st
o

OBSERVAÇÃO

Os valores acima representam o valor original da dívida e incidira juros de mora 1% (conf. Art. 24 Lei 940/97) ao mês e multa de 2% (conf. 
CTM) ao mês a partir da data de ocorrência do fato gerador e emissão do documento fiscal, de acordo com legislação em vigor. 

CONTRIBUINTE OU REPRESENTANTE LEGAL DATA ASSINATURA

AGENTE FISCAL MATRICULA ASSINATURA

Emerson Albino da Silva 2951

LOCAL DATA HORA
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PREFEITURA DE BRUMADINHO
SECRETARIA MUNICIPAL 
DE FAZENDA 
DATA
28/07/2014

NLDF- Notificação de Lançamento de 
Debito Fiscal Nº 010/2014
Proc:118/14

Departamento de Arrecadação e 
Fiscalização

CO
N

TR
IB

U
IN

TE

NOME OU RAZÃO SOCIAL
Construtora 2 A Ltda EPP

ENDEREÇO (RUA, AV, PRAÇA, ETC)
Rua Republica da Bolívia 

NÙMERO
168

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO
Lourdes

MUNICÍPIO 
Brumadinho

U.F. 
MG

CEP 
35.460.000

FONE
35712920

CNPJ/CPF 
09.316.067/0001-04

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1458

NOTIFICAÇÃO 

Notificamos o contribuinte acima qualificado do lançamento do crédito tributário, resultante da apuração de imposto não recolhido, ficando 
o contribuinte ciente desta notificação de lançamento o intimamos a recolher a importância devida ou apresentar “reclamação” dentro do 
prazo de 20 dias a contar da data de ciência desta notificação. 
Tomador: Fundo Municipal de Saúde de Brumadinho/MG.

DEMONSTRATIVO DO CREDITO TRIBUTARIO

RECEITA TRIBUTÁVEL / ISSQN TOTAL 

Notas Fiscais/Mês Valor Total (R$) B.C - Dedução Valor Recolhido Valor a recolher
5%

055 -1/NFE/Mar/14
056 -1/NFE/Mar/14
057 -1/NFE/Mar/14
062 -1/NFE/Abr/14
069- 1/NFE/Mai/14

R$ 27.802,16
R$11.405,08
R$ 7.780,43
R$ 11.352,80
R$ 16.648,80

R$ 13.901,08
R$ 6.284,32
R$ 3.890,21
R$ 5.676,40
R$ 8.368,81

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 695,05
R$ 314,21
R$ 194,51
R$ 283,82
R$ 418,44

Espécie do Tributo: ISSQN
Enquadramento dos Serviços: 7.02 Lei C. 116/2003..
Alíquota: Destacada 5%. R$
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OBSERVAÇÃO

Os valores acima representam o valor original da dívida e incidira juros de mora 1% (conf. Art. 24 Lei 940/97) ao mês e multa de 2% (conf. 
CTM) ao mês a partir da data de ocorrência do fato gerador e emissão do documento fiscal, de acordo com legislação em vigor.

CONTRIBUINTE OU REPRESENTANTE LEGAL DATA ASSINATURA

AGENTE FISCAL MATRICULA ASSINATURA

Emerson Albino da Silva          2951

LOCAL DATA HORA

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | CODEMA

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CODEMA DO DIA 25 DE ABRIL DE 2014 - Ata de Reunião ordinária do Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente - CODEMA, realizada no dia vinte e cinco de Abril de dois mil e quatorze no auditório da Secretaria de Meio Ambiente (Rua Presidente 
Kennedy - 20 - São Sebastião - Brumadinho - MG). Abertura e verificação de quorum: Com o quorum suficiente, foi instalada a reunião ordinária 
do CODEMA, às 09h20min, presidida pelo Vice-Presidente Carlos Diniz Murta Filho. Conselheiros Presentes: Marcos Luiz de Aguiar - Titular (Se-
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cretaria de Meio Ambiente e desenvolvimento Sustentável); Lenice Neves Guimarães - Suplente (Secretaria de meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável); Adriana Regina Braga Silva - Suplente (Secretaria Municipal de Turismo e Cultura); Douglas Vinicius Campos - Titular (Socie-
dades Civis de Defesa do Meio Ambiente); Mauro Ambrósio da Silva Junior - Titular (Secretaria Municipal de Agricultura); Márcio Roberto dos 
Santos - Suplente (Associação dos Condomínios Horizontais de Brumadinho); Aguinaldo Martins de Fátima - Titular (Ascavap); Carlos Diniz 
Murta Filho - Titular (Indústrias Extrativas Minerais); Antônio Sérgio dos Santos Vieira - Titular (Empresas Construtoras de Terraplanagem e Lote-
amentos); Lucas Machado de Sales - Titular (Câmara Municipal de Brumadinho); Antônio Aluisio de Oliveira Figueiredo - Titular (Sindicato dos 
Produtores Rurais de Brumadinho); Jane Alves Fernandes - Titular (Secretaria de Educação); Sirlei de Brito Ribeiro - Titular (124° Sub - Seção OAB); 
Luiz Roberto Bendia - Titular (APA SUL) (Unidade Conservação Sob Administração Pública); José Antônio de Morais - Titular (Secretaria de Saúde); 
Arístenes Giovanni Guimarães Menezes - Titular (Secretaria de Planejamento e Coordenação); Franco Lopes Lacerda - Suplente (Secretaria de 
Planejamento e Coordenação). Foram Registradas as justificativas de faltas dos seguintes Conselheiros: Renato Nogueira Mota - Suplente (Secre-
taria Municipal de Saúde); Sérgio Viana Bruno Júnior - Titular (Instituto Inhotim); Flávio D’Alva Simão - Titular (Associação dos Condomínios Ho-
rizontais de Brumadinho); Marlene Aparecida dos Santos - Suplente (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos); Solange Aparecida de Jesus 
Amorim - Titular (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos). Faltas sem justificativa: Sônia Rosana Mendes Modesto – Suplente (Secretaria de 
Educação); Marta Gomes de Deus Boaventura - Titular (Secretaria de Turismo e Cultura); Sulamita Moreira Fernandes - Suplente (Instituto Inho-
tim); Alexander Xavier Filho - Suplente (Indústrias Extrativas Minerais); Maria Lucia Videira Guedes - Suplente (Sociedades Civis de Defesa do 
Meio Ambiente); Hélio Furquim - Suplente (Unidade Conservação Sob Administração Pública); Renata Mariliam Parreiras e Soares - Suplente 
(Câmara Municipal de Brumadinho); Benjamim José de Sales - Suplente (Associações comunitárias); Eurico Carneiro Vianna - Suplente (Secreta-
ria de Agricultura); Fernando França Drumond - Suplente (Empresas Construtoras de Terraplanagens e Loteadoras); Enilton de Oliveira - Suplen-
te (Sindicato dos Produtores Rurais de Brumadinho); Maria Isabel Apolinário - Suplente (Associação dos Catadores do Vale do Paraopeba); 
Cláudio Augusto Teixeira - Suplente (124ª Sub - Seção OAB-MG). Presentes ainda os visitantes e convidados: Jane Pereira, Valdinéia Morais, Ma-
rina Duque Silveira, Ana Cláudia Rodrigues de Paula, Marcio A. Amorim, Sarah Helena Campos Silva, Jaime Moreira, Maurício de Oliveira, Lucas 
Romário Lara, Thiago Vasconcelos Mendes, Alessandra Coelho Ferreira (Servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente); Raquel Oliveira 
Wildhagen (Visitante); Adriano Bernardes Souza (New Steel); Rodrigo Xavier (New Steel); Newton de Souza (New Steel); Rodrigo Aguiar (Posto 
Soberano); Gustavo de Azevedo Pereira (Geomil); Karina Gonçalves Fonseca Lima (Loka mais Fácil); Ângelo Augusto de Souza Lima (Loka mais 
Fácil); Kátia Kelen de Oliveira (Visitante) Igor Natanael (visitante). RESUMO DAS DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES POR ITEM DE PAUTA: I: Abertura 
da reunião e verificação de quorum. O Presidente em exercício Carlos Diniz Murta Filho, iniciou a reunião, tendo em vista o quorum suficiente, 
procedeu com as justificativas de faltas acima citadas. Item II. Atas das reuniões anteriores. Colocou em votação a Ata da reunião Ordinária do 
dia 28 de Março de 2014, ficando aprovada por unanimidade. Pôs em discussão o registro da reunião extraordinária do dia onze de abril, que foi 
aprovada com uma correção na linha cinqüenta: “onde se lê “voto favorável de seis conselheiros, inclusive do vice - presidente”, leia-se “votos 
favoráveis de sete conselheiros, inclusive do vice – presidente”. Item II.1: Licença Prévia Concomitante com Licença de Instalação (LP+LI) do 
Empreendimento “Planta de Beneficiamento de Minério de Ferro a Seco e Estruturas de Apoio”, de Interesse de New Steel Soluções Sustentáveis, 
Localizado na Mina Tico Tico da MMX, em Brumadinho – MG, Classe 3. Retorno de vistas pelos conselheiros, Carlos Diniz Murta Filho – Titular 
(Indústrias Extrativas Minerais); Douglas Vinicius Campos - Titular (Sociedades Civis de Defesa do Meio Ambiente); Guilherme Augusto Braga 
Morais - Suplente (Secretaria Municipal de Turismo e Cultura). Sirlei de Brito Ribeiro - Titular (124° Sub - Seção OAB), diz que não recebeu o pare-
cer do conselheiro Guilherme Augusto Braga que representava Secretaria de Turismo e Cultura, na última reunião ficou acordado que o novo 
conselheiro encaminharia o parecer. Carlos Diniz Murta Filho Presidente em exercício informa que o antigo conselheiro Guilherme não procurou 
a Secretaria sobre o parecer de vistas, que não apresentou em tempo hábil que infelizmente perdeu a chance de dar o seu parecer. Douglas Vi-
nicius Campos Maciel - Titular (Sociedades Civis de Defesa do Meio Ambiente)  fala sobre o seu parecer sugere que toda vez que for solicitar 
esclarecimentos de dúvidas com a SUPRAM, que seja pedido um documento escrito. Ressalta que o CODEMA, não pode se responsabilizar pelo 
atraso da Secretaria e diz que não se responsabiliza por novos atrasos que possam surgir. Disse ainda que é a favor da autorização à licença da 
empresa. Carlos Diniz Murta Filho – Presidente em exercício, fala de seu parecer, onde se baseou no parecer da Secretaria, pois sabe que depois 
de instalado a Secretaria irá realizar vistorias para constatar a execução dos programas ambientais. Douglas Vinicius Campos Maciel - Titular 
(Sociedades Civis de Defesa do Meio Ambiente) diz que não recebeu o parecer da Comissão de Licenciamento, que se houver algum documen-
to ele gostaria de receber. Lenice Neves Guimarães - Suplente (Secretaria de Meio Ambiente e desenvolvimento Sustentável) propõe alterações 
nas Condicionantes: sendo proposta a exclusão da condicionante que trata da compensação da lei SNUC, pois o decreto estadual que regula-
menta a aplicação das compensações da lei do SNUC é expressamente claro quanto à aplicação para os casos de empreendimentos passíveis de 
EIA-RIMA. Apresentou ainda a proposta de inclusão de condicionante relativa à celebração de termo de compromisso para estabelecimento de 
contrapartidas, nos termos do artigo vinte e cinco do Plano Diretor. Marcos Luiz de Aguiar - Titular (Secretaria de Meio Ambiente e desenvolvi-
mento Sustentável) informa que já conversou com o Secretário do Planejamento sobre o artigo vinte e cinco do Plano diretor, que será regula-
mentado na atualização do Plano diretor, em execução pela FUNDEP.  Carlos Diniz Murta Filho – Presidente em exercício, fala que o artigo ainda 
não esta regulamentado. Lenice Neves Guimarães - Suplente (Secretaria de Meio Ambiente e desenvolvimento Sustentável) sugere que seja 
colocado em votação o parecer com a retirada da condicionante de numero sete, relativa à lei do SNUC e posteriormente retome a discussão 
quanto à inclusão da condicionante do Termo de Compromisso para estabelecimento de contrapartidas. A concessão da Licença com a exclusão 
da condicionante de número sete, de compensação ambiental da lei do SNUC foi aprovada por unanimidade. Carlos Diniz Murta Filho – Presi-
dente em exercício coloca em votação, celebrar o termo de compromisso de compensação municipal com a participação da Comissão de rela-
cionamento com as mineradoras. Lenice Neves Guimarães - Suplente (Secretaria de Meio Ambiente e desenvolvimento Sustentável) sugere que 
seja feita uma reunião integrada com a Comissão de Relacionamento com as mineradoras e com a Comissão de Licenciamento, para se produzir 
uma recomendação ou uma deliberação normativa a ser aprovada pelo Plenário como forma de todos participarem do formato das contrapar-
tidas, “até que se tenha a regulamentação do artigo vinte e cinco”. Para esse caso específico da New Steel o texto poderia ser: celebrar termo de 
compromisso de compensação municipal em um prazo de noventa dias, ouvindo as diretrizes do CODEMA. Noventa dias seria o prazo para as-
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sinar o acordo, sendo que o prazo para executar as ações seria estabelecido neste acordo. Como exemplo, citou a condicionante aplicada na 
Licença Ambiental da Green Metals, em que ficou cravada a condicionante aplicada de celebrar o termo de compromisso em trinta dias e algu-
mas ações tiveram o prazo estabelecido em cláusula do termo para execução a partir da licença de operação. Douglas Vinicius Campos Maciel 
- Titular (Sociedades Civis de Defesa do Meio Ambiente) disse que tem dúvida sobre o artigo do plano diretor que não é regulamentada e acha 
que tem questões jurídicas. Sobre as diretrizes do CODEMA, perguntou que diretrizes são essas para assinar acordo e que não foi especificado 
valor desse acordo. Disse que é uma condicionante que vai entrar na lista de condicionante, mas que não é uma condicionante. Lenice Neves 
Guimarães - Suplente (Secretaria de Meio Ambiente e desenvolvimento Sustentável) informou que será incluída como condicionante celebrar 
o acordo. Douglas Vinicius Campos Maciel - Titular (Sociedades Civis de Defesa do Meio Ambiente) disse que vai votar sem saber que acordo é 
esse e quais diretrizes a respeito disso e que estava achando confuso. Disse ainda que em reuniões anteriores do CODEMA, foi falado que estava 
vindo com pires nas mãos para a empresa, mas na opinião dele pires na mão é o que estava parecendo naquele momento. Porque não é um 
artigo regulamentado e que está na revisão do plano diretor. Acha que pode implicar um questionamento, inclusive jurídico, com relação às 
reuniões do CODEMA. Esclareceu que como foi uma discussão que surgiu naquele momento estava achando estranho. Carlos Diniz Murta Filho 
– Presidente em exercício, disse que já havia ponderado e que é contra esse tipo de condicionante nas licenças ambientais, porque isso está li-
gado a um plano diretor. Acha que esse tipo de coisa tem que ser tratada em outro nível e que empresa que quer se instalar e que é seria não 
vai deixar de cumprir com suas obrigações. Sirlei de Brito Ribeiro - Titular (124° Sub - Seção OAB) disse que o bom relacionamento da empresa 
com a comunidade é positivo e que o empreendedor não quer discussão com a comunidade. Carlos Diniz Murta Filho – Presidente em exercício 
informou que se a empresa não cumprir com as condicionantes estabelecidas, o município tem condições e estruturas para cassar a licença e 
não liberar o alvará. Reiterou que é contra esse tipo de condicionante.  Sirlei de Brito Ribeiro - Titular (124° Sub - Seção OAB) disse que é impor-
tante esclarecer, que quando ela fala de efeito de regulamentação é um posicionamento dela, pois entende que é um artigo subjetivo, que não 
tem clareza sobre a porcentagem. Disse ainda que dá a entender que quem está negociando, faz de acordo com a cara do freguês, onde pediu 
desculpas pela palavra pronunciada, acha isso subjetivista. Marcos Luiz de Aguiar - Titular (Secretaria de Meio Ambiente e desenvolvimento 
Sustentável) disse que concorda com a fala do Carlos Diniz Murta filho quando disse que isso não e condicionante ambiental e que deve ser 
tratada em outro nível. No plano diretor tem um artigo que está muito subjetivo e tem que ser regulamentado. Esclareceu que foram aprovados 
para outros empreendimentos dessa forma e que nas próximas reuniões do CODEMA isso não se repita, pois o CODEMA não tem que tratar 
dessas situações. Luiz Roberto Bendia - Titular (APA SUL) (Unidade Conservação Sob Administração Pública) fez algumas observações onde es-
clareceu que a prefeitura está confundindo licenciamento Estadual com licenciamento Municipal e quando o empreendimento estiver enqua-
drado na DN 74/2014, a SUPRAM e a prefeitura devem deliberar inserção de licenciamento, ou seja, expedir certificado de licenciamento no 
âmbito municipal que segue as normas do município. Em relação às medidas compensatórias a prefeitura pode pegar exemplos que existem 
hoje no licenciamento estadual e trazer para o licenciamento municipal. Alertou sobre as medidas mitigadoras e compensatórias seja ela Fede-
ral Estadual ou Municipal, tem que estar de acordo com as normas. Carlos Diniz Murta Filho – Presidente em exercício colocou a licença da New 
Steel em votação sendo a mesma aprovada por unanimidade. Márcio Roberto dos Santos - Suplente (Associação dos Condomínios Horizontais 
de Brumadinho) elogiou o CODEMA e disse que o mesmo seja exemplo a outros CODEMA existentes. Citou a fala do Flávio D’Alva Simão que 
aconteceu na reunião anterior do CODEMA, quando disse que como municípios mineradores têm que ter a melhor parceria possível com os 
empreendedores e que Brumadinho pode ter parceria com as mineradoras e ser bem sucedida, desde que exigem delas e que observem se elas 
estão cumprindo com as condicionantes estabelecidas e desejou boas vindas ao projeto. Carlos Diniz Murta Filho – Presidente em exercício 
colocou em votação a inclusão da condicionante de numero dez: celebrar termo de compromisso de compensação ambiental lida pela Lenice 
Neves Guimarães (SEMA), onde todos foram contra tendo uma abstenção do Luiz Roberto Bendia - Titular (APA SUL) (Unidade Conservação Sob 
Administração Pública). Sirlei de Brito Ribeiro - Titular (124° Sub - Seção OAB) acredita que a partir do momento que haja debates, o artigo pode 
existir, mas com cláusulas claras que nós primamos pelo princípio da isonomia, acha que pode haver algumas discussões e que as comissões do 
CODEMA sugerissem essas diretrizes até mesmo para o futuro muito próximo, que nas próximas reuniões não tenhamos esses debates e que o 
empreendedor não fique aguardando por tanto tempo para obter um licenciamento, a exemplo que aconteceu com a New Steel. Carlos Diniz 
Murta Filho – Presidente em exercício informou aos conselheiros sobre o cancelamento da palestra que iria acontecer com o Promotor Drº Mau-
ro e em seguida fez leitura de um E-mail encaminhado ao Presidente do CODEMA pelo Flávio D’Alva Simão (Associação dos Condomínios Hori-
zontais de Brumadinho). Newton de Souza (New Steel) agradeceu em especial a equipe técnica que tem algumas experiências em órgãos am-
bientais e que essa equipe é motivo de orgulho para Brumadinho. Agradeceu também aos membros do CODEMA, e disse que apesar de ter 
esperado mais de seis meses para receber a concessão da licença, mais que serviu de sabedoria. Disse que a New Steel é uma empresa séria, que 
o contrato de instalação é de dez anos e que sempre irá respeitar a legislação de ordem Federal, Estadual e municipal como disse o conselheiro 
Luiz Roberto Bendia. Item III.2 Licença Ambiental Simplificada – Posto Soberano – Localizado a Avenida Casa Branca, Nº: 736, Bairro: Casa Branca, 
Brumadinho – MG, Classe 1. Marina Duque Silveira (SEMA) explicou o parecer técnico e informou que a SEMA e o Jurídico tem pareceres favorá-
veis. Carlos Diniz Murta Filho – Presidente em exercício perguntou se já havia alvará dos bombeiros, porque depois do acontecimento na boate 
de Três Marias no RS, todos ficam com uma preocupação enorme. Marina Duque Silveira (SEMA) respondeu que sim. Carlos Diniz Murta Filho – 
Presidente em exercício coloca em votação sendo aprovado por unanimidade. Item III.3. Licença Ambiental Simplificada – Loka Mais Fácil Loca-
ção de Máquinas e Equipamentos Ltda – EPP – Localizada à Rua: República do Peru, Nº: 162, Bairro: Santo Antônio, Brumadinho – MG.Marina 
Duque Silveira (SEMA) explicou o parecer técnico e informou que a SEMA e o Jurídico tem pareceres favoráveis. Esclareceu que foram acrescen-
tados mais dois itens nas condicionantes. Disse que há um documento escrito “Micro Empresa” e outro escrito “Pequeno Porte”, no contrato 
Social e no Certificado da JUCEMG. Sendo assim não gerou custos de análise para o licenciamento. A SEMA solicitou que seja feito desses dois 
termos unificação. Na alteração contratual mais recente acreditamos que seja Pequeno Porte, onde será gerado um custo de licenciamento com 
emissão da licença. Além disso, se não foi no parecer anterior não sabíamos se o Habite-se iria ficar pronto a tempo, então foi apresentado o 
Habite-se quando emitido pela secretaria de planejamento. Mauro Ambrósio da Silva Junior - Titular (Secretaria Municipal de Agricultura) e Lu-
cas Machado de Sales - Titular (Câmara Municipal de Brumadinho) perguntaram para onde seriam destinados os efluentes sanitários que não 
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ficou claro. Marina Duque Silveira (SEMA) explicou que metade dos efluentes sanitários será enviada a estação de tratamento de esgoto, onde o 
empreendedor encaminhou para a SEMA um comprovante assinado entre o empreendedor e a Copasa de onde descartar esses resíduos. Carlos 
Diniz Murta Filho – Presidente em exercício perguntou a Marina Duque Silveira (SEMA) se na licença só faltava à condicionante e onde apresen-
tar. Marina Duque Silveira (SEMA) explicou que a condicionante é apresentar comprovante de destinação de efluentes sanitários à SEMA men-
salmente. Ângelo Augusto de Souza Lima (Loka mais Fácil) se apresentou como diretor da Loka Mais Fácil e disse que em relação às condicio-
nantes as licenças e o local de descarte dos efluentes sanitários já esta tudo em processo. Informou que tem permissão para descartar os 
efluentes na ETE da Copasa que é a mais próxima, e fica localizado no bairro Bandeirinhas, município de Betim. Disse que em Brumadinho não 
tem local para descarte e que também tem como suporte, caso não poder descartar em Betim devido os grandes números de descarte, um 
contrato com a ETE particular que se chama desentupidora Palmira que fica em Juatuba. Disse ainda que tudo isso está anexado no processo e 
que todas as exigências feitas pela SEMA foram providenciadas. Mauro Ambrósio da Silva Junior - Titular (Secretaria Municipal de Agricultura) 
sugeriu que fosse isolada a área de APP e que a faixa onde está localizada a área de APP fosse mantida por conta própria. Carlos Diniz Murta Filho 
– Presidente em exercício colocou em votação com inclusão da condicionante de manter a faixa de preservação que já esta consolidada. A licen-
ça foi aprovada com inclusão dessa condicionante e teve abstenção do Lucas Machado de Sales - Titular (Câmara Municipal de Brumadinho). 
ItemIV.Julgamento de Recurso de Auto de Infração – Solange Alves da Silva – Recurso ao Codema – Auto de Infração n. 140/2011. Carlos Diniz 
Murta Filho – Presidente em exercício informou a todos que foi orientado pela SEMA que o Flávio D’Alva Simão - Titular (Associação dos Condo-
mínios Horizontais de Brumadinho) estava com o processo para fazer o parecer, mas devido sua viagem o parecer não ficou pronto. Carlos Diniz 
Murta Filho pediu que a SEMA entrasse em contato com o Flávio D’Alva Simão, solicitando o parecer para que na próxima reunião esteja em 
mãos para ser feito o julgamento. Marcos Luiz de Aguiar - Titular (Secretaria de Meio Ambiente e desenvolvimento Sustentável) informou que 
Drº Flavio seria o relator, mas existe a comissão para fazer o julgamento por igual e acha que o voto deve ir para a comissão de Auto de Infração 
que é representada pelos conselheiros: Sirlei de Brito Ribeiro - Titular (124° Sub - Seção OAB), Sérgio Viana Bruno Júnior - Titular (Instituto Inho-
tim), Douglas Vinicius Campos - Titular (Sociedades Civis de Defesa do Meio Ambiente) e Marcos Luiz de Aguiar - Titular (Secretaria de Meio 
Ambiente e desenvolvimento Sustentável). Item V. Assuntos Gerais. Carlos Diniz Murta Filho – Presidente em exercício disse que gostaria de in-
cluir o ofício que veio da SUPRAM, em resposta ao ofício encaminhado pelo CODEMA, referente ao processo da MIB sobre a denúncia do Srº 
Ricardo Storino, onde esclareceu aos conselheiros que não foi encaminhado a eles devido ter chegado em cima da hora para a SEMA. Disse aos 
conselheiros que alguns deles estavam presentes quando foi falado desse processo e em seguida fez a leitura do ofício. Como a SUPRAM não 
respondeu claramente quanto à necessidade de se constar nos estudos ambientais a denominação das residências e a avaliação dos impactos 
sobre elas, ficou deliberado que a SEMA deverá reiterar a consulta. ItemV.1. Regimento Interno. Lenice Neves Guimarães - Suplente (Secretaria 
de meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável) informou que o CODEMA tem vivenciado experiências novas, não previstas no Regimento 
Interno atual, a exemplo o pedido de vistas. Disse que a Sirlei de Brito (representante da OAB/MG) é representante no COPAM e muitos já pre-
senciaram no COPAM que pedido de vistas tem regras, datas para ser cumpridas e muitas vezes o Presidente pede justificativas de que tipo de 
vistas foi solicitado. Marcos Luiz de Aguiar - Titular (Secretaria de Meio Ambiente e desenvolvimento Sustentável) lembrou sobre o tempo de fala 
de cada um, que também deve ser revisado, pois uns falam trinta minutos e quando o outro vai falar é interrompido em três minutos. Lenice 
Neves Guimarães - Suplente (Secretaria de meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável) informou que com a recente revisão, o Regimento 
Interno já melhorou muito o funcionamento do CODEMA, mas que hoje o conselho vive novas situações, novas polemica e a sugestão é discu-
tida com o presidente, ao pautar esse item “Regimento Interno” seria designar a Comissão de Legislação para avaliar novamente, se for o caso 
incluir previsões para essas novas questões que o conselho tem vivenciado. Carlos Diniz Murta Filho – Presidente em exercício disse que vão 
acontecer ocasiões que teremos que fazer mudanças, para se adequar em situações como essa que estamos vivenciando.  Douglas Vinicius 
Campos - Titular (Sociedades Civis de Defesa do Meio Ambiente) disse que concorda e acha que o CODEMA está preocupado em melhorar seu 
trabalho para não ter esses problemas. Sugeriu que fosse acrescentado no Regimento Interno que não pode haver voto antecipado e deu exem-
plo do que pode acontecer com votos antecipados: “votei hoje para pedido de vista semana que vem. Como o voto foi antecipado, para que 
pedido de vistas, se já esta aprovado? Não faz sentido!” Disse que para abertura de uma reunião tem que ter quórum, se não tem quórum não 
pode ter voto antecipado, voto tem que ser presencial. Carlos Diniz Murta Filho – Presidente em exercício designou a Comissão de Legislação 
para fazer a revisão do Regimento Interno e sugeriu que quando a Comissão terminar a revisão, que encaminhe aos conselheiros para conheci-
mentos de todos, pois sempre tem alguém com boa idéia ou talvez alguém possa não concordar ou algumas considerações podem surgir. In-
formou ainda que a funcionária Lenice Neves Guimarães (SEMA) ficará responsável em encaminhar e-mail para a comissão de Legislação. Escla-
receu que a Comissão já esta formada, mas que não impede se alguém quiser participar. Deu o prazo de sessenta dias a partir do dia vinte e 
cinco de Abril de dois mil e quatorze para a revisão do Regimento Interno ficar pronta. V.2. Apresentação dos trabalhos feitos do projeto Doce 
Selvagens. O objetivo desse item é levar a apreciação do CODEMA o pedido de utilização do espaço na APA PAZ Inhotim, para instalação do 
meliponário para pesquisas científicas; observando que a APA PAZ oferece condições indispensáveis para esse fim, devido a sua biodiversidade 
de flora, que precisa ser preservada. Maurício de Oliveira (SEMA) apresentou o projeto onde explicou sobre a importância das abelhas e pediu 
aprovação dos conselheiros para usar o espaço da APA PAZ Inhotim, para salvar abelhas e fazer meliponário para pesquisas científicas. Marcos 
Luiz de Aguiar - Titular (Secretaria de Meio Ambiente e desenvolvimento Sustentável) informou que irá abrir um espaço ao lado da Câmara 
Municipal para exposição das abelhas e parabenizou o funcionário Maurício (SEMA) pela iniciativa. Sirlei de Brito Ribeiro - Titular (124° Sub - Se-
ção OAB) parabenizou a SEMA e o funcionário Maurício pelo trabalho pioneiro, onde conheceu de perto seu trabalho devido um resgate reali-
zado em sua residência. Lucas Machado de Sales - Titular (Câmara Municipal de Brumadinho) parabenizou o trabalho feito pelo funcionário 
Maurício e disse que trabalhos ambientais sem gratificações são muito importante. Carlos Diniz Murta Filho – Presidente em exercício pergun-
tou se todos estavam de acordo e em seguida colocou em votação sendo aprovado por unanimidade. Anuências de Unidade de Conservação 
em Processos de Licenciamento: Luiz Roberto Bendia - Titular (APA SUL) (Unidade Conservação Sob Administração Pública) informou a todos 
que no dia nove de abril de dois mil e quatorze, foi emitido o Memo Circular da SEMAD 01/2014, modificando as autorizações pela unidade de 
conservação e disse que foi encaminhado a todos conselheiros. Esclareceu que, pelo Memo Circular, as Unidades de Conservação Estaduais in-
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cluindo a APA SUL não darão mais autorização no processo de licenciamento. Será recebido da SUPRAM e das prefeituras uma consulta para se 
manifestar. Disse que quer estabelecer uma prática com a SEMA através de uma correspondência para que essa consulta seja feita por e-mail, e 
assim agilizamos os pleitos dos empresários. Só será emitida autorização para licenciamento o empreendimento com apresentação de EIA-RI-
MA. Nos processos de licenciamento de classe três a diante que não tem EIA-RIMA, que estejam apresentando RCA e PCA só o gestor se mani-
festa e não irá para o conselho. Dia de Campo da Secretaria de Agricultura: Mauro Ambrósio da Silva Junior - Titular (Secretaria Municipal de 
Agricultura) convidou todos os conselheiros para participar do dia do Campo na propriedade do Srº Joaquim em Marques, no dia trinta e um de 
maio de dois mil e quatorze, onde serão discutidos vários assuntos, incluindo assuntos ambientais. Agradecimento Loka Mais Fácil: Karina Gon-
çalves Fonseca Lima (Loka mais Fácil) agradeceu a todos pela atenção, em especial Lenice e a Marina, e a SEMA de modo geral, e também deixou 
o agradecimento à Secretaria de Planejamento. Palestra com Promotor Drº Mauro: Carlos Diniz Murta Filho – Presidente em exercício informou 
aos conselheiros que o Promotor Drº Mauro da Fonseca Elovitch sugeriu a palestra para o dia sete de abril de dois mil e quatorze as quatorze 
horas, em local a ser avisado posteriormente. Disse que o Promotor Drº Mauro é conselheiro do COPAM e tem um grande conhecimento e que 
seria interessante a participação de todos conselheiros. A data foi aprovada por todos. Premiação da Conselheira Sirlei de Brito: Em seguida leu 
o e-mail da Sirlei de Brito (representante da OAB-MG) que foi encaminhado a SEMA convidando a todos para participar da premiação onde foi 
eleita pela população de Brumadinho, como melhor advogada. A premiação será no dia vinte e cinco de abril a partir das quinze horas no res-
taurante Recanto da Serra. Encerramento: Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às 11h 10min, pelo Presidente Carlos Diniz 
Murta Filho. O Secretário Marcos Luiz de Aguiar redigiu a presente ata que será assinada pelo Presidente, caso aprovada na próxima reunião 
Ordinária. Brumadinho, 25 de Abril de 2014.

DELIBERAÇÃO POR ITEM DE PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 25/07/2014. Resumo das Deliberações da Reunião Ordinária do CODEMA realizada 
no dia 25 de julho de 2014, na Câmara Municipal de Brumadinho, sob a presidência do Secretário Municipal de Meio Ambiente, Hernane Abdon 
de Freitas. I: Verificação de quórum e abertura da reunião: com o quórum instalado, a reunião foi aberta às 9:00 h. II. Aprovação da ata da reunião 
anterior. Foi aprovada por unanimidade, sem emendas, a Ata da Reunião Ordinária de 25 de abril de 2013. III. Processos de Anuência da APA-
-PAZ Municipal de Brumadinho. Foi referendada por unanimidade a Manifestação expedida “Ad referendum”, ao Instituto Inhotim, conforme o 
material enviado. Foi dado conhecimento ao Conselho, que aprovou por unanimidade a manifestação favorável à implantação de alça viária Ter-
minal Serra Azul Ltda. IV. Processos de Licenciamento Ambiental. Item IV.1. Licença Prévia Concomitante com Licença de Instalação (LP+LI) para 
o Loteamento Serra das Andorinhas (parcelamento do solo urbano para fins residenciais), de interesse de Construtora Âncora Ltda., localizado 
no bairro Casa Branca, Brumadinho, MG, classe 3. Decisão: aprovado por unanimidade conforme parecer técnico da SEMA. Item IV.2- Licença de 
Operação Corretiva do empreendimento “Dragagem Brasil Ltda.” (Lavra e extrações de areia para uso imediato na construção civil), de interesse 
de Dragagem Brasil Ltda., localizado em Alberto Flores, Brumadinho, MG, classe 3. Processo retirado de pauta por solicitação da equipe técnica 
e jurídica da SEMA. Item: IV.3- Licença Ambiental Simplificada – LAS para o empreendimento M&H Locações (prestação de serviço de coleta 
transporte e/ou destinação de efluentes sanitários), de interesse de Maria de Lourdes Campos Maia. Processo retirado de pauta para dar conhe-
cimento ao empreendedor acerca das informações introduzidas pelo parecer técnico, conforme recomendação do parecer jurídico. IV.4- Licença 
Ambiental Simplificada – LAS para o empreendimento “Bairro Serra Verde” (parcelamento do solo urbano para fins residenciais), de interesse 
de Liberdade Imóveis Ltda., localizado na sede urbana do município, classe 1. Processo aprovado por unanimidade nos termos do parecer téc-
nico da SEMA com a modificação da condicionante nº 03, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Entregar as áreas verdes do município 
devidamente delimitadas e cercadas”, e inclusão da condicionante de “Identificar e proteger todas as nascentes contidas na área total da gleba”. 
V: Processos de intervenção ambiental em área de preservação permanente. V.1- Processo SEMA nº 151/G/2012, de intervenção em APP para 
implantação de projeto, de Caio Júlio Xavier Rodrigues, em Casa Branca. Processo retirado de pauta diante da manifestação formal do interes-
sado acerca da desistência do processo, por ter vendido essa propriedade, extinguindo-se assim o objeto de julgamento. V.2. Processo SEMA nº 
45/G/2014, de intervenção em APP para implantação de projeto, de interesse de Marcos Vinícius. Foi aprovado por unanimidade a continuidade 
do processo. VI: Processos de julgamento de Auto de Infração Ambiental. VI.1. Alberto Marques Neto – Auto de Infração nº: 000048/B. Aprovada 
a manutenção da decisão do Secretário (1ª instância). VI.2. Alberto Marques Neto – Auto de Infração nº: 000049/B. Aprovada a manutenção da 
decisão do Secretário (1ª instância). VII. Projeto Brumadinho Natureza e Arte. VII.1. Renovação da Manifestação do CODEMA para o Projeto “Bru-
madinho Natureza e Arte”, de interesse de Marcos Antônio do Carmo, área verde do Bairro Salgado Filho. Processo retirado de pauta por pedido 
de vistas da conselheira Solange, representante da Secretaria de Obras. VIII. Aplicação de recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente: VIII.1. 
Manifestação do CODEMA acerca de aplicação de recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente em ações relacionadas com o gerenciamento 
dos resíduos sólidos. Aprovada por unanimidade, nos termos do relatório apresentado pela SEMA, a transferência de recursos do fundo munici-
pal de meio ambiente para o orçamento geral da SEMA. IX. Assuntos Gerais. IX.1. Relatório de Auditoria do Convênio de Licenciamento Classe 4. 
Foi informado sobre o relatório de auditoria. IX.2. Revisão do Regimento Interno. Foi apresentada a minuta de revisão do regimento interno pela 
Comissão de Legislação Ambiental, que será posta em discussão e em votação na próxima reunião ordinária. Reiteração de denúncia do Sr. An-
tônio Paulorinho sobre assoreamento de curso de água. A denúncia será apurada e retornará na próxima reunião. X. Encerramento. Sem mais o 
que tratar, a reunião encerrou-se às 11:30 h. Brumadinho, 25/07/2014. Hernane Abdon de Freitas- Secretário Municipal / Presidente do CODEMA.
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