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Brumadinho, segunda-feira, 19 de agosto de 2013  Ano 1 Edição 24

Prefeitura abre diálogo 
com a populaçao

Comunidade de aranha é a primeira a receber “Bate Papo com o Prefeito”

A Prefeitura de Brumadi-
nho lançou no último dia 14 
de agosto, o projeto “Bate Pa-
po com o Prefeito”. O encon-
tro aconteceu na sede da 
Associação Comunitária de 
Aranha, onde os moradores 
puderam conversar direta-
mente com o prefeito Antô-
nio Brandão e seus secretá-
rios colocando as principais 
necessidades da população 
local. Além de ter acesso di-

Antônio Brandão, o objeti-
vo do projeto é aproximar a 
população do governo mu-
nicipal, buscando junto com 
as comunidades uma dis-
cussão democrática dos as-
suntos mais importantes e 
de interesse do povo. Ou-
tro ponto importante do en-
contro é integrar as ações 
do Poder Executivo junto à 
comunidade, proporcionan-
do a população a escolher 

Cristiane Teixeira

Vista Serra da Conquistinha | Luiz Carlos
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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

reto com o prefeito, os mo-
radores puderam tirar suas 
dúvidas e solicitaram algu-
mas mudanças e serviços pa-
ra o Distrito. Entre os temas 
mais discutidos foram ques-
tões como: Abastecimento 
de água, sinal de telefonia ce-
lular, mais apoio aos esportes, 
educação, saúde e obras de 
melhorias nas ruas da comu-
nidade.

De acordo com o prefeito 

o que é de mais importan-
te para todos. A proposta 
também é levar a discus-
são, projetos que possam 
atender às reivindicações 
de interesse público, obede-
cendo às necessidades es-
pecíficas de cada bairro ou 
localidade ouvida. 

O próximo encontro ocor-
rerá no dia 29 de agosto, a 
partir das 18 horas, na comu-
nidade Parque da Cachoeira.
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Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Aviso de Licitação: A PMB torna público a SUSPENSÃO Pregão Pres. 74/13, Proc. Adm. 250/13. Aq. Motos-
serras e Roçadeiras p/ Sec. Meio Ambiente. Ver site www.brumadinho.mg.gov.br Inf. (31) 3571-3015/R215. Antônio Brandão-Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO – ERRATA 
Pregão Presencial n.º 083/2013 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM 
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO, BANHEIROS QUIMICOS, RUA DE LAZER, PALCOS, GERADOR DE 
ENERGIA, TENDAS, ALIMENTAÇÃO, SHOWS E OUTROS incluindo montagem e desmontagem de todos os equipamentos para os eventos esta-
belecidos no anexo I, mediante fornecimento parcelado até 31 de dezembro de 2013, onde se lê R$ 698.500,00 leia-se R$ 671.932,85 – Ratifica-
ção considerando proposta equalizada e revisão da agenda de eventos. Antônio Brandão/Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO – HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial n.º 060/2013 Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI’s) DIVERSOS mediante fornecimento úni-
co, para a Prefeitura Municipal de Brumadinho, sendo vencedoras as empresas: CASA DAS LICITAÇÕES LTDA – EPP R$ 24.542,30, VIDA EQUIPA-
MENTOS E PROTEÇÃO LTDA – EPP R$ 10.549,80, BRASIL MINAS LICITAÇÕES – ME R$ 3.199,60 e EPI SARZEDO LTDA R$ 3.780,00, Valor global: R$ 
42.071,70(Quarenta e dois mil setenta e um reais e setenta centavos). Antônio Brandão/Prefeito – 14 de Agosto de 2013

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

ATA DA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE BRUMADINHO - Às oito horas e trinta minutos do dia 20 de julho de 2013, na 
Câmara Municipal de Brumadinho, em cumprimento ao disposto no decreto municipal n°144/13, de 29/05/2013 com as alterações do Decreto 
n°163/13, de 25/06/2013 considerando os termos do decreto federal de 05/06/2003 e da portaria n° 185 de 04/06/2012, teve início o evento 
da I CONFERENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE BRUMADINHO, quando a Sra. Luciana Aquino, Mestre de cerimônia, abriu os trabalhos 
enfocando o Tema Central da Conferência, “POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS”, convocando os componentes da mesa, Sr. Antônio 
Brandão, Prefeito Municipal, Sr. Hernane Abdon de Freitas, Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Sra. 
Renata Marilian Parreiras e Soares, Presidente da Câmara Municipal de Brumadinho, Sr. José Aparecido Gonçalves, Diretor Executivo do CMRR 
- Centro Mineiro de Referência em Resíduos e palestrante convidado. Em seguida às apresentações, todos os presentes foram convidados para 
a execução do Hino Nacional Brasileiro. Após a execução do Hino Nacional, foi dada a palavra ao Secretário Sr. Hernane Abdon de Freitas que, 
também como Presidente do CODEMA e Presidente da Comissão Executiva para a I Conferência Municipal de Meio Ambiente, abriu oficial-
mente o evento e falou sobre a importância do mesmo para o município, ressaltando que o Município de Brumadinho tem o privilégio de ser 
um dos poucos no Brasil com menos de 50.000 habitantes a abrigar um Aterro Sanitário licenciado e a contar com um Plano Integrado de 
Gerenciamento de Resíduos e que a Secretaria de Meio Ambiente, entre tantas ações, tem procurado dar especial atenção ao problema 
“RESÍDUOS SÓLIDOS” objeto de nossa conferência, buscando a racionalização da coleta seletiva juntamente com a ASCAVAP, fortalecendo-a, 
além de otimizar também a coleta dos resíduos domiciliares, com uma triagem que possibilite, ainda, retirar daí o que for possível reciclar, 
gerando renda para a ASCAVAP e aliviando a carga para o Aterro Sanitário aumentando-lhe a vida útil. Falou também dos projetos em 
andamento e que têm tudo a ver com o assunto em pauta, aproveitando o espaço agregado ao Aterro Sanitário para a instalação da usina de 
compostagem, outra de processamento e reutilização de resíduos de construção civil e de um centro de triagem com equipamentos mecani-
zados para facilitar o trabalho da ASCAVAP, além de instalar também ali o viveiro de mudas e o auditório para Educação Ambiental. Ao 
encerrar seu pronunciamento, o Secretário conclamou os cidadãos de Brumadinho para se tornarem parceiros nessas empreitadas e desejou a 
todos um bom trabalho nos Grupos Temáticos e que esperava, ao final, a aprovação de propostas que possam se servir de ferramentas para 
proporcionar melhoria da qualidade de vida para todos. Em seguida, a palavra foi passada à Sra. Renata Marilian Parreiras e Soares, Presidente 
da Câmara Municipal, que fez um breve pronunciamento sobre o tema em pauta e ressaltou a importância da conferência, enfatizando a 
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evolução dos tempos enaltecendo a importância do Aterro Sanitário, que veio mudar o conceito no tratamento de resíduos sólidos em nosso 
município, ressaltando, também, o fortalecimento da coleta seletiva e a sua importância para, de um lado, gerar trabalho e renda para todos 
os envolvidos e sua inclusão social e, de outro lado, trazer melhor qualidade de vida para o nosso município. Em seguida, a palavra foi passada 
ao Sr. Antônio Brandão, Prefeito Municipal, que fez um breve pronunciamento sobre o tema em pauta quando ressaltou a importância da 
conferência, enfatizando a vanguarda de nosso município no tratamento de resíduos sólidos e lembrou a palavra do secretário, Hernane 
Abdon de Freitas, sobre a situação privilegiada de Brumadinho em relação à maioria de municípios brasileiros. Agradeceu a presença de todos 
os participantes e desejou-lhes um bom trabalho e que fossem iluminados ao elaborarem suas propostas. Após a fala do Sr. Antônio Brandão, 
a mesa se desfez e a palavra foi passada ao Sr. José Aparecido Gonçalves, Gerente do CMRR – Centro Mineiro de Referência em Resíduos, que 
ministrou a palestra de abertura dos trabalhos, versando-a sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, passando pela Política Estadual de 
Resíduos Sólidos, Lei nº 18.031 de 12/01/2009, fazendo uma exposição dos principais tópicos contemplados pela Lei Federal 12.305/10 cujos 
termos estabelecem normas para a erradicação dos lixões no país. Falou sobre o CMRR – Centro Mineiro de Referência em Resíduos, de como 
surgiu, de sua missão que é a de estimular a reflexão e ações de cidadania para os desafios da gestão integrada de resíduos, envolvendo os 
setores, público e privado, terceiro setor, comunidade acadêmica e sociedade civil na busca por soluções e novas oportunidades de trabalho e 
renda. Prosseguindo, então, estabeleceu um paralelo de como foi e de como deverá ser a situação dos milhares de seres humanos que 
sobrevivem daquilo que chamamos resíduos, produto de um consumo desenfreado e que precisa ser repensado para que tenhamos um 
mundo mais limpo e mais justo. Lembrou que devemos procurar mostrar os caminhos para um consumo consciente e sustentável, entretanto, 
destacou que dentro de nossos padrões de consumo e de uma inevitável produção de resíduos, a importância das associações de catadores é 
inegável, enfim, de todos aqueles que desempenham o nobre trabalho de converter o lixo em matéria-prima, portanto, converter o desperdí-
cio em fonte de trabalho e renda. Isso significa a inclusão social de milhares de trabalhadores, cuja mão-de-obra é de fundamental importân-
cia para o cumprimento do disposto na Lei 12.305/10, Plano Nacional de Resíduos Sólidos cuja vigência será obrigatória a partir de 2014 e cujo 
descumprimento acarretará severas punições para os gestores públicos municipais, já que dentro da política de corresponsabilidade, cabe ao 
poder público municipal a gestão de resíduos sólidos em seu território e a correta destinação final desses resíduos. Ao terminar sua fala, o 
palestrante, que foi aplaudido pelos presentes, deixou seu endereço para contato e colocou-se à disposição de nossa prefeitura bem como o 
CMRR para intercâmbio de experiências. Em seguida, por volta de 10:30 horas, iniciou-se o processo de aprovação do Regimento Interno, 
quando foram  convidados a compor a mesa: para condução dos trabalhos e coordenação da dinâmica de aprovação do Regimento Interno 
pelo plenário, a Dra. Sirlei de Brito Ribeiro, Advogada e representante da OAB no CODEMA e membro da Comissão Executiva da Conferência; e 
o Sr. Douglas Maciel, representante da ASMAP no CODEMA, também membro da Comissão Executiva da I Conferência, a quem coube a leitura 
do referido Regimento Interno. O Sr. Douglas Maciel, então, deu prosseguimento à leitura do Regimento Interno, durante a qual, ocorreram 
dois pedidos de destaque: O Sr. Marcos Antônio da Silva, participante devidamente credenciado, questionou o Art. 6º quanto à composição 
dos membros da Comissão Executiva, entretanto, os devidos esclarecimentos foram feitos e prontamente aceitos pelo Sr. Marcos; o outro 
destaque foi levantado pelos Srs. Agnelo e Antorildo, também participantes devidamente credenciados, que sugeriram nova redação ao § 
único do Inciso II, do Art.43, Capítulo VI – Do Processo de Votação, do Regimento Interno, que passou a ter a seguinte redação: § único: onde 
se lê “coordenador da mesa”, leia-se agora “participante de maior idade”. Destaque aprovado em plenário com a nova redação. Terminada a 
leitura do Regimento Interno da I Conferência Municipal de Meio Ambiente, este foi aprovado em plenário por unanimidade. Após a aprova-
ção do Regimento Interno, foi feito um intervalo para o café antes das reuniões dos Grupos Temáticos. Após o intervalo para o café, por volta 
de 11:15 horas, A Jornalista Luciana Aquino, mestre de cerimônia do evento, convocou os participantes para se posicionarem em seus Grupos 
Temáticos respectivos para o início dos trabalhos de elaboração e apresentação de propostas. Para orientar os participantes, convocou os 
Coordenadores/Facilitadores previamente designados de cada grupo. Assim nominando-os: Grupo/Eixo 1: PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTEN-
TÁVEIS – Coordenadora/Facilitadora: Lenice Neves Guimarães – SEMA – Composição: 7 participantes credenciados (Lista de credenciamento); 
Grupo/Eixo 2: REDUÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS -  Coordenadora/Facilitadora: Marina Duque Silveira – SEMA Composição: 17 participantes 
credenciados (Lista de credenciamento); Grupo/Eixo 3: GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - Coordenador/Facilitador: Christie Temporim – SINE 
- Composição: 9 participantes credenciados (Lista de credenciamento); Grupo/Eixo 4: EDUCAÇÃO AMBIENTAL – Coordenador/Facilitador: 
Bráulio Guimarães Cota – SEMA - Composição: 8 participantes credenciados (Lista de credenciamento); Grupo/Eixo 5: FINANCIAMENTO DO 
SISTEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM NÍVEL LOCAL – Coordenador/Facilitador – Júnio Aparecido de Assis 
Soares – SEMA/Aterro Sanitário - Composição: 10 participantes credenciados (Lista de credenciamento). Montadas as mesas de trabalho, cada 
Grupo/Eixo Temático se posicionou, e foram designados os relatores e começaram os debates e as apresentações de propostas para votação 
nas mesas. Entretanto, antes de se posicionarem, os participantes devidamente credenciados foram avisados pela coordenadora da dinâmica 
dos trabalhos, a Dra. Sirlei de Brito Ribeiro, que reiterou para os participantes o disposto no Art. 18º do Regimento Interno quanto às condi-
ções e prazos para postular as candidaturas para Delegados municipais junto à Etapa Estadual da Conferência de Meio Ambiente. Por volta de 
12:30 horas, foi feito o intervalo para almoço. Às 13:30 horas, os participantes retornaram às suas mesas para debate e apreciação das propos-
tas geradas em cada um dos grupos quando os relatores designados procederam as considerações de cada mesa, e, após votação e consenso, 
foram estabelecidas as propostas que foram apresentadas à plenária final para devida votação. Às 14:00 horas, a Srta. Marina Duque Silveira 
juntou-se à mesa de condução da plenária e posicionou-se para fazer a sistematização das propostas aprovadas em plenário. Todas as 
propostas sistematizadas e aprovadas na plenária final constam do Relatório Final da I Conferência Municipal de Meio Ambiente de Brumadi-
nho e serão enviadas para validação junto à Etapa Estadual da Conferência Estadual de Meio Ambiente, para a Comissão Executiva da IV 
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Conferência Estadual de Meio Ambiente. Em primeiro lugar, foi convocada a Mesa 1 para apresentação das propostas geradas pelo Grupo/Eixo 
Temático 1 – Produção e Consumo Sustentáveis. Apresentou-se a Relatora, Sra. Maria Ângela de Souza, que passou a relatar as 3 propostas 
elaboradas e aprovadas pela mesa e que tiveram a seguinte votação em plenária final: Proposta 1 – Aprovada por unanimidade (51 votos a 
favor). Proposta 2 – Aprovada (47 votos a favor, 4 votos contra e 1 abstenção). Proposta 3 – Aprovada (50 votos a favor e 1 abstenção). Em 
seguida, foi convocada a mesa 2 para apresentação das propostas geradas pelo Grupo/Eixo Temático 2 – Redução de Impactos Ambientais. 
Apresentou-se o relator, Sr. Douglas Maciel, que passou a relatar as 5 propostas elaboradas e aprovadas pela mesa e que tiveram a seguinte 
votação em plenária final: Proposta 1 – Aprovada (50 votos a favor e 1 abstenção);  Proposta 2 – Aprovada (33 votos a favor, 2 abstenções e 16 
votos contra); Proposta 3 – Aprovada (50 votos a favor, 1 voto contra); Proposta 4 – Aprovada (50 votos a favor, 1 voto contra); Proposta 5 – Re-
cusada (40 votos contra, 11 votos a favor e 3 abstenções). Proposta 5 recusada: (Justificativa dos participantes) Versava sobre medidas de 
adequação da coleta seletiva, com medidas compensatórias para os adeptos e fiscalização ativa com medidas punitivas aos cidadãos faltosos. 
Proposta considerada inepta, pois esse procedimento já é de praxe e previsto nas Leis Federais, Estaduais e Municipais. Em seguida, foi 
convocada a mesa 3 para apresentação das propostas geradas pelo Grupo/Eixo Temático 3 – Geração de Emprego, Trabalho e Renda. Apresen-
tou-se o relator, Sr. Marciano Reis Mariano, que passou a relatar as 5 propostas elaboradas e aprovadas pela mesa e que tiveram o seguinte 
votação em plenária final: Proposta 1 – Aprovada por unanimidade (51 votos a favor); Proposta 2 – Aprovada (44 votos a favor e 7 abstenções); 
Proposta 3 – Aprovada (39 votos a favor e 12 votos contra); Proposta 4 – Aprovada (36 votos a favor e 15 abstenções);  Proposta 5 – Aprovada 
por unanimidade (51 votos a favor). Em seguida, foi convocada a mesa 4 para apresentação das propostas geradas pelo Grupo/Eixo Temático 4 
– Educação Ambiental. O relator da mesa, Maurício de Oliveira designou, o Sr. Bráulio Guimarães Cota, coordenador da mesa, para leitura das 
propostas elaboradas e aprovadas pela mesa e que tiveram a seguinte votação em plenária final: Proposta 1 – Aprovada (45 votos a favor e 6 
abstenções); Proposta 2 – Aprovada por unanimidade (51 votos a favor); Proposta 3 – Aprovada (50 votos a favor e 1 voto contra); Proposta 4 
– Aprovada (50 votos a vafor e 1 voto contra). Por último, foi convocada a mesa 4 para apresentação das propostas geradas pelo Grupo/Eixo 
Temático 5 – Financiamento de Sistema de Implementação da política de resíduos em nível local. Apresentou-se a relatora, Srta. Alessandra 
Cristina de Oliveira, que passou a relatar as 4 propostas elaboradas e aprovadas pela mesa e que tiveram a seguinte votação em plenária final: 
Proposta 1 – Aprovada (45 votos a favor, 5 votos contra e 1 abstenção); Proposta 2 – Aprovada (50 votos a favor e 1 abstenção); Proposta 3 – 
Aprovada por unanimidade (51 votos a favor); Proposta 4 – Aprovada (50 votos a favor e 1 abstenção). Terminadas as votações em plenária, as 
propostas elaboradas e aprovadas foram sistematizadas e entregues à coordenação da mesa que as repassou ao presidente da Comissão 
Executiva, da qual, exerce a função de secretário, o membro Bráulio Guimarães Cota. Após um breve intervalo para o café, por volta das 16:00 
horas, foram retomados os trabalhos quando a Sra. Luciana Aquino, convocou o Sr. Presidente da Comissão Executiva e do CODEMA, Sr. 
Hernane Abdon de Freitas para presidir a mesa e conduzir a eleição dos Delegados Municipais para a Etapa Estadual da Conferência, quando 
foram também convocados os representantes credenciados para que se procedesse a eleição dos Delegados Municipais. Nesse momento, a 
Sra. Simone Bottrel, da ONG ARCA AMASERRA manifestou-se com o pedido à mesa para que se tornasse candidata a uma das vagas para 
Delegada à Etapa Estadual da Conferência, representando a sociedade civil. Ocasião em que lhe foi explicitado pela coordenadora da mesa, 
Dra. Sirlei, que a sua candidatura não poderia se efetivar, pois de acordo com o Art. 18º do Regimento Interno aprovado pela plenária, o prazo 
de candidaturas já havia expirado. Prosseguindo, a coordenadora da mesa fez as apresentações dos candidatos: Bráulio Guimarães Cota, 
funcionário público municipal lotado na SEMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e o Sr. Marciano Reis 
Mariano, também funcionário publico municipal e lotado na mesma unidade. Ambos os candidatos concorreram a uma das vagas destinadas 
ao Poder Público Municipal. Representando os demais segmentos sociais, apresentaram-se como candidatos: Sr. Lucas Machado Sales, 
representante do CODEMA-Brumadinho, Sr. Marcos Antônio da Silva, representante de outros segmentos sociais, Sra. Renata Marilian Parreiras 
e Soares, representante de outros segmentos sociais, Sr. José Carlos Ferreira, representante da Associação Casa Guará, e Maria Ludmila Soares 
Parreiras, representante de outros segmentos sociais. No momento da votação, a coordenadora da plenária, Dra. Sirlei de Brito, comunicou a 
desistência de candidatura dos seguintes candidatos: Renata Marilian Parreiras e Soares, José Carlos Ferreira e Maria Ludmila Soares Parreiras. 
Após o que, abriu espaço para que cada um dos candidatos remanescentes fizesse uma exposição de sua candidatura, quando se abriu o 
tempo de 1 minuto para que cada um dos candidatos. Isso feito, primeiramente, o espaço foi franqueado aos candidatos representantes do 
poder público municipal, após o que foi procedida a eleição dos representantes desse segmento e assim ficou o resultado, com a proclamação 
do TITULAR e do SUPLENTE, abaixo nominados. Candidato eleito para Titular: Bráulio Guimarães Cota, eleito com 29 votos. Candidato eleito 
parta Suplente: Marciano Reis Mariano, eleito com 7 votos. Em seguida, o espaço foi franqueado aos candidatos representantes dos demais 
segmentos da sociedade civil. O candidato Lucas Machado Sales não fez uso da palavra e, por motivo de sua ausência devidamente justifica-
da, falou em seu nome a Sra. Renata Marilian Parreiras e Soares e, após, o candidato Marcos Antônio da Silva, que expôs sua candidatura. 
Procedida a eleição dos representantes desse segmento, assim ficou o resultado, com a proclamação do TITULAR e do SUPLENTE, abaixo 
nominados: Candidato eleito para Titular: Lucas Machado Sales, eleito com 25 votos. Candidato eleito para Suplente: Marcos Antônio da Silva, 
eleito com 8 votos. Após a proclamação dos resultados e da sistematização das propostas aprovadas na plenária final, a Sra. Luciana Aquino, 
mestre de cerimônia, convocou o Sr, Bráulio Guimarães Cota para fazer os agradecimentos de praxe, quando este ressaltou a participação dos 
apoiadores do evento, Rifel Transportes, Supermercado Luna, Casa Bruma Supermercados, Clerin Tintas,Farmais, Inhotim, Facile e Ouro de 
Minas aos quais agradeceu pelo apoio. Isso feito, por volta de 16:30 horas, a Sra. Luciana Aquino convocou o Sr. Hernane Abdon de Freitas para 
encerrar os trabalhos. Em seu pronunciamento, O Sr. Hername Abdon de Freitas fez os agradecimento a todos os presentes e ressaltou a 
importância de havermos realizado a I Conferência Municipal de Meio Ambiente cujas propostas resultantes certamente se tornarão instru-
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mentos valiosos para orientar políticas públicas para o cumprimento da “Política Nacional de Resíduos Sólidos” cuja importância está em 
consonância com os programas de trabalho da administração municipal para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos de Brumadinho e 
que tem da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Desenvolvimento Sustentável toda a atenção para que o nosso município, já na 
vanguarda no tocante ao cumprimento da Lei Federal nº 12.305/10, continue sempre assim e que sirva de exemplo para todo o Brasil. 
Finalizando sua fala, o Sr. Hernane Abdon de Freitas encerrou os trabalhos por volta de 16:45 horas do dia 20/07/2013. Em anexo: Lista geral 
de presença dos participantes; lista de presença de participantes credenciados em cada um dos Grupos/Eixos Temáticos; Propostas geradas e 
apresentadas pelos grupos e propostas aprovadas e sistematizadas apos votadas em plenária final; Fichas de candidatura para Delegados 
Municipais com o resultado e contagem de votos para cada um dos candidatos eleitos para TITULAR e SUPLENTE, dos representantes do 
Poder Público Municipal e os dos demais segmentos sociais representados na Conferência. Eu, Bráulio Guimarães Cota, membro da Comissão 
Executiva para a I Conferência Municipal de Meio Ambiente, na função de secretário da Conferência, registrei e transcrevi nesta Ata da I 
Conferência Municipal de Meio Ambiente de Brumadinho, os atos praticados na referida conferência cuja leitura, após efetuada por todos os 
membros da Comissão Executiva e cujos termos, após aprovados por todos os signatários, franqueará o encaminhamento da presente ata 
para a publicação no Diário Municipal do Município. Brumadinho. 30 de julho de 2013. xxxxxxxxxxxxx
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