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Começa a 6ª edição do Brutiquim 
Durante o mês de Julho, o público poderá escolher

a melhor comida de buteco de Brumadinho
A Prefeitura, por meio 

da Secretaria Municipal 
de Esportes, Lazer e Even-
tos, iniciou no último fi-
nal de semana a 6ª edição 
do Brutiquim. Durante to-
do o mês, você poderá es-
colher a melhor comida de 
buteco de Brumadinho. Ao 
todo, são 14 bares partici-
pantes, com diferentes sa-
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bores da comida mineira. 
A abertura aconteceu 

no Bar da Graça, em Córre-
go de Almas, no sábado dia 
27, ao som de Leci Strada. 
A blitz cultural está agen-
dada de acordo com a pro-
gramação do festival. Nos 
estabelecimentos partici-
pantes encontra-se dispo-
nível uma urna com cédu-

las de votação, para que o 
cliente dê sua nota ao pra-
to elaborado pelo bar para 
participar do festival. 

Os pratos serão avalia-
dos com os seguintes que-
sitos: sabor, com 50% da 
nota total, depois criati-
vidade e apresentação. 
Também serão analisados 
o atendimento e a higiene 

do local. 
O Brutiquim 2015 vai até 

o dia 26 de julho e a Saidei-
ra acontecerá no dia 1° de 
agosto, na Praça de Even-
tos, a partir do meio dia. 
Confira a programação 
completa no site www.bru-
madinho.mg.gov.br ou pe-
lo facebook.com/prefeitu-
ramunicipaldebrumadinho.
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Conselhos Municipais

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CODEMA
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CODEMA DO DIA 13 DE MARÇO DE 2015 - Ata de Reunião ordinária do Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente - CODEMA, realizada no dia treze de março de dois mil e quinze, na Câmara Municipal de Brumadinho - MG. Abertura e verificação de 
quorum: Com o quórum suficiente, foi instalada a reunião ordinária do CODEMA, às 09:40min, presidida pelo Presidente Hernane Abdon de 
Freitas. Conselheiros Presentes: Fernanda Narciso Maximiano Barcellos - Suplente (Indústrias Extrativas Minerais); Márcio Roberto dos Santos - 
Suplente (Associação dos Condomínios Horizontais de Brumadinho); Antônio Sérgio dos Santos Vieira - Titular (Empresas Construtoras de Terra-
planagem e Loteamentos); Sophia Machado Lamounier - Suplente (Secretaria de Planejamento e Coordenação); Rodrigo Torres - Titular (Secre-
taria Municipal de Saúde); Roberto Bendia - Titular (APA SUL) (Unidade Conservação Sob Administração Pública); Sulamita Moreira Fernandes 
- Suplente (Instituto Inhotim); Jane Alves Fernandes - Titular (Secretaria de Educação); Solange Aparecida de Jesus Amorim - Titular (Secretaria 
de Obras e Serviços Urbanos); Lucas Alves da Silva Suplente - (Secretaria de Turismo e Cultura); Mauro Ambrósio da Silva Junior - Titular (Secre-
taria Municipal de Agricultura); Sérgio Viana Bruno Júnior - Titular (Instituto Inhotim);  Sirlei de Brito Ribeiro - Titular (124° Sub - Seção OAB); 
Antônio Aluisio de Oliveira Figueiredo – Titular (Sindicato dos Produtores Rurais de Brumadinho); Enilton de Oliveira - Suplente (Sindicato dos 
Produtores Rurais de Brumadinho); Aguinaldo Martins de Fátima - Titular (Ascavap). Foram Registradas as justificativas de faltas dos seguintes 
Conselheiros: Flávio D’Alva Simão - Titular (Associação dos Condomínios Horizontais de Brumadinho); Mauricio de Oliveira – Titular (Associações 
Comunitárias AMOSEC); Marcos Luiz de Aguiar - Suplente (Secretaria de Meio Ambiente e desenvolvimento Sustentável); Marlene Aparecida 
dos Santos - Suplente (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos); Carlos Diniz Murta Filho Titular – (Indústrias Extrativas Minerais). Faltas sem 
justificativa de titulares e suplentes: Câmara Municipal de Brumadinho e Sociedades Civis de Defesa do Meio Ambiente. Faltas de Suplentes sem 
justificativa, cujos titulares justificaram ausência: Associações Comunitárias – Warley Pereira do Nascimento. Presentes ainda os visitantes e 
convidados: Valdinéia Morais, Marina Duque Silveira, Sarah Helena Campos Silva, Alessandra Coelho Ferreira, Paloma Júnia de Paula, Jane Perei-
ra, Ana Cláudia Rodrigues, Lenice Neves, (Servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente), Rosângela Hudson Januário (SBA Torres), 
Branca Horta (YKS), Laura Brina (Green Metals), Valéria da Rocha (Green Metals), Valdeir Oliveira (Visitante). RESUMO DAS DISCUSSÕES E DELIBE-
RAÇÕES POR ITEM DE PAUTA: Item. I: Abertura da reunião e verificação de quorum. O Presidente Hernane Abdon de Freitas iniciou a reunião, 
tendo em vista o quórum suficiente, procedeu com as justificativas de faltas acima citadas. Convidou o Segundo Secretário Sérgio Viana para 
compor a mesa devido à ausência do primeiro Secretário Flávio D’alva Simão. Informou a todos sobre a posse do Lucas Alves da Silva como 
Conselheiro Suplente, para representar a Secretaria de Cultura e Turismo no CODEMA. Item.II: Foi aberta a discussão e retirada de pauta a ata da 
reunião Ordinária do dia trinta de janeiro de dois mil e quinze, devido à necessidade de retificação conforme observação da Conselheira Sirlei 
de Brito (OAB) e Sulamita Moreira (Inhotim). Lenice Neves (Sema) informou a todos Conselheiros que a ata da reunião do COMDESP e CODEMA, 
realizada no dia vinte e sete de fevereiro de dois mil e quinze, também teria que sofrer algumas alterações, apontadas pelo Conselheiro Carlos 
Diniz, mas que ele ainda não tinha encaminhado a ata com as correções, devido à falha técnica, e que na próxima reunião a ata seria colocada 
em pauta já com os ajustes. O Presidente Hernane Abdon de Freitas informou aos conselheiros sobre um esquecimento por parte da SEMA, 
onde o processo de licenciamento Ambiental de Carlos Augusto Karam “Granja Pontal”, que não estava em pauta originalmente e perguntou aos 
conselheiros se eles concordavam com a inclusão do processo naquela pauta, onde todos concordaram.  Em seguida perguntou se havia algum 
destaque, sendo que a SEMA pediu destaque para fazer apresentação do processo por ter sido incluso em pauta naquele momento. A funcio-
nária da SEMA Ana Cláudia apresentou o parecer técnico e tirou as dúvidas que surgiram. Sirlei de Brito Ribeiro - Titular (124° Sub - Seção OAB) 
perguntou se a SEMA ouviu as comunidades mais próximas, e se houve alguma reclamação por parte da população devido ao odor gerado pelo 
empreendimento. Ana Cláudia (SEMA) em resposta a Sirlei esclareceu que devido ao tipo de estudo e por ser de classe 1, não houve essa neces-
sidade de ouvir a população e sobre reclamação sobre odor não chegou nenhuma reclamação à SEMA. Em seguida foi colocado em votação o 
parecer da SEMA, favorável à licença sendo aprovado por unanimidade com condicionantes. Item III.1. Licença Ambiental Simplificada – LAS 
para o empreendimento “Supermercado Super Bruma Ltda”, para atividades de Comércio Varejista em Geral, localizado na Avenida Vigilato 
Braga, nº: 100, Centro, Brumadinho – MG. Não houve destaque. Foi colocado em votação, ficando aprovado por unanimidade, nos termos dos 
pareceres técnico e jurídico da SEMA. Item III.2. Licença de Instalação Corretiva – LIC para o empreendimento “SBA Torres Brasil Ltda” para ativi-
dade de Antena Telefonia Celular Móvel, localizada na fazenda Monte Alegre, S/nº, Brumadinho – MG. Destaque da conselheira Sulamita Morei-
ra (Inhotim).  Disse que tinha uma dúvida onde no parecer jurídico fala que o empreendimento ficou devendo alguns documentos em questão 
da medição radiográfica, e perguntou como será feita a desativação e que no RCA não consta a CND (Certidão Negativa de Débito). Também 
questionou sobre a questão da ocupação do solo, porque no parecer jurídico só está informando a necessidade, mas não dá uma instrução final 
e que gostaria de esclarecimento. Alessandra Coelho (SEMA) em resposta a Sulamita informou que quanto ao uso do solo, a documentação está 
na SEMA por um descuido esqueceu de anexar ao processo, e que tem um laudo da Secretaria de Planejamento que informa que essa atividade 
pode ser instalada nesse local. Disse que consta na Lei 67/2012 que toda empresa terá que cumprir as exigências de acordo com essa lei, quan-
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to a eventual desativação. Informou ainda que foi colocado como condicionante apresentar em trinta dias laudo radiométrico da situação pre-
existente e apresentação no RCA das formas  de descomissionamento de desativação e retirada de toda estrutura que por qualquer motivo 
deixar de ser utilizada pela operadora. O Presidente Hernane Abdon de Freitas colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade com 
condicionantes nos termos do parecer técnico e jurídico. Item III.3. Licença de Operação – LO para o empreendimento “Green Metals Brumadi-
nho processamentos Sustentáveis Ltda, para atividades de Tratamento de Minério a Seco  - UTM, localizado na Rodovia Municipal 202, S/nº, 
km07, Brumadinho – MG. Classe 3. Destaque da conselheira Sirlei de Brito (OAB).  Pediu vistas do processo para manifestação ao fundamento da 
Reunião Pública, que aconteceu no dia vinte e cinco de fevereiro de dois mil e quinze, onde diversos aspectos foram abordados e nada foi con-
templado ou alterado dentro das condicionantes. Segundo ela a Comissão de Licenciamento fez um parecer onde pede relatório de impacto de 
trânsito dentro do prazo de trinta dias ao iniciar a operação, o que ela entende ser inócuo após a operação. O Presidente Hernane Abdon de 
Freitas concedeu o pedido de vistas. IV.Assuntos Gerais: Extrativa Paraopeba: Passivo ambiental na zona de amortecimento do Parque Estadual 
Serra  do Rola Moça. Moção do CODEMA ao Conselho do Parque Estadual da Serra do Rola Moça, APA SUL, Ministério Público, DNPM e SUPRAM, 
para a busca de ações de remediação da área.  O Presidente Hernane Abdon de Freitas informou que esse é um assunto extremamente grave e 
se encontra em uma Mina desativada há muito tempo, na linha de divisa da área de amortecimento do Parque Estadual do Rola Moça. Disse que 
esteve no local com alguns membros da equipe de fiscalização, foi feito algumas  análise por imagem de satélite, e por se tratar de uma ativida-
de paralisada pelo Estado, onde o município não é o órgão licenciador, foi encontrado uma situação extremamente  grave e esclareceu alguns 
perigos que pode causar. Pediu apoio aos conselheiros em fazer uma moção aos órgãos  e também uma reunião conjunta para acioná-los. Disse 
que já notificou os proprietários e eles já compareceram a SEMA e pediu para eles apresentarem um plano de recuperação da área em até no-
venta dias. Houve vários debates entre os conselheiros onde ficou decidido encaminhar uma moção para a APA SUL, Parque do Rola Moça, SE-
MAD, Ministério Público, DNPM, Justiça e SUPRAM, visando ações conjuntas para solucionar os problemas, enfim todos os órgãos envolvidos. 
Indicação de membro para vaga de titular no conselho Municipal de Cultura, devido ao pedido de desligamento do representante  Marcos Luiz 
de Aguiar do referido Conselho. Foi votado e indicado o conselheiro Rodrigo Torres (Representante da Saúde) para ser o novo titular no Conse-
lho de Cultura e Turismo. Valdir de Castro: Falou sobre denúncia feita por ele junta a SEMA para tomar devidas providências sobre o assoreamen-
to e contaminação do Córrego Ferro e Carvão, localizado na Estrada Alberto Flores em Córrego do Feijão, e leu o Laudo de Vistoria e Constatação, 
feito em dois mil e treze.  Disse que uma pequena chuva já é motivo para tornar esse trecho caótico e que a mineradora Vale passa patrol na 
estrada deixando-a mais funda e todo resíduo deixado de óleo, graxa, poeira estão contribuindo para piorar o córrego Carvão. Segundo ele o 
Córrego Carvão tem um volume de bilhões de litros de água e está sendo prejudicado devido essas situações e principalmente pelos caminhões 
que trafegam para a MIB. Disse ainda que a única solução para resolver esse problema é o asfaltamento desse trecho. O Presidente Hernane 
Abdon de Freitas informou ao Valdir de Castro que quem licencia a MIB e a Vale é o Estado e que o município não teve oportunidade de partici-
par desse licenciamento. Esse licenciamento ocorre na esfera Estadual, SUPRAM e COPAM. Disse que quando assumiu a SEMA a competência 
dos licenciamentos dos empreendimentos que enquadrou em nossas necessidades, todos mitigaram. Informou que sobre os impactos em 
torno que o município não tem essa competência, devido ser fiscalizada pela SUPRAM. Mauro Ambrósio da Silva Junior - Titular (Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura) disse que estamos em uma crise de água muito preocupante e que o Senhor Valdir de Castro está pedindo socorro, não 
só para ele e sim para um córrego que abastece toda comunidade, e quando o Senhor Valdir de Castro fez a leitura do laudo ele falou sobre a 
possibilidade de construir uma bacia de captação. Informou que a Emater faz esse tipo de serviço, talvez pudesse visitar a propriedade para 
olhar o local se poderia ser feito essa bacia de captação, e que provavelmente a curva de nível irá precisar de máquina. Sugeriu olhar com a 
Câmara de relacionamento com as mineradoras como poderia negociar à hora da máquina, se a empresa poderia pagar essas horas. Disse ainda 
que pelas fotos apresentadas acha que não dá para fazer bacia de captação devido o córrego estar perto da estrada, mas que talvez seja possível 
amenizar com medidas de revegetação ou cercamento. O que poderia fazer é a Emater, juntamente com os técnicos da SEMA, fazerem uma vi-
sita no local e ver o que fazer. E que para resolver esse problema realmente será asfaltando esse trecho. Valdir de Castro disse que foi feita uma 
proposta da Vale para a prefeitura no governo anterior, para colocar asfalto nesse local só que a prefeitura se negou porque a Vale se dispôs a 
colocar a base de asfalto e a pavimentação seria por conta da prefeitura.  Mas a prefeitura não concordou devido a Vale querer colocar asfalto 
de sete centímetros sendo que a prefeitura propôs que teria ser asfalto de onze centímetros. Valdir informou que são informações sem prova e 
que não tem nada escrito a respeito disso.  Sirlei de Brito Ribeiro - Titular (124° Sub - Seção OAB) disse que nesse local existe um tráfego enorme 
de caminhões, que já é significativo e que pode se agravar e com isso a comunidade de Córrego do Feijão está atentas com essa situação, e que 
estão juntos a SEMA tentando buscar esse asfalto no sentido de melhorar essa situação de longos anos. Em seguida informou ao Presidente 
Hernane Abdon de Freitas que chegou aos ouvidos da Associação Comunitária sobre uma denúncia do Ricardo Lana, sobre algumas minas de 
água em Córrego do Feijão que secaram em virtude das mineradoras e se alguma providência foi tomada por parte da SEMA. Lenice Neves 
(SEMA) disse que a SEMA atendeu a denúncia e foi feito a vistoria no local pelo fiscal e os fatos foram apurados. Foi acionado representante da 
Vale e da MIB que tem outorgas na região, porém entendeu que a denúncia seria improcedente por não poder afirmar que o fato das nascentes 
terem secado, seja exclusivamente pela ação das mineradoras. O fiscal mobilizou os representantes das mineradoras Vale e MIB que prontifica-
ram a buscar solução que atenda a oferta de água para o denunciante. Lucas Alves da Silva - Suplente (Secretaria de Turismo e Cultura) informou 
que no final do ano de dois mil e quatorze foi feito uma Deliberação Normativa da Secretaria de Cultura e Turismo, onde fala que qualquer em-
preendimento que solicite LO terá que apresentar uma documentação a respeito do impacto cultural.  Disse que essa nova deliberação tem 
umas exigências muito específicas sobre os impactos de reservas florestais em áreas de interesse municipal e de proteção e que se a região for 
considerada pelo município, pela SEMA e pelo Conselho  uma área  importante para preservação ambiental, cultural ou social as empresas terão 
que fazer  um estudo de impacto na região, principalmente em pista de rodagem . Informou que temos que nos preocupar para que as novas 
licenças possam resolver esses problemas que enfrentamos com a lei 11.726/94, que durante vinte anos não tinha sido regulamentada e no final 
de dois mil e quatorze foi regulamentada pelo CONEP sobre regularização de impacto de patrimônio Cultural MG. Encerramento: Não havendo 
mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às 11h:15min, pelo Presidente Hernane Abdon de Freitas. A SEMA redigiu a presente ata que será 
assinada pelo Presidente, caso aprovada na próxima reunião Ordinária. Brumadinho, 13 de março de 2015.
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ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CODEMA DO DIA 20 DE MARÇO DE 2015 - Ata de Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de 
Defesa do Meio Ambiente - CODEMA, realizada no dia vinte de março de dois mil e quinze, na Câmara Municipal de Brumadinho - MG. Abertura 
e verificação de quorum: Com o quórum suficiente, foi instalada a reunião Extraordinária do CODEMA, às 09:30min, presidida pelo Presidente 
Hernane Abdon de Freitas. Conselheiros Presentes: Mauricio de Oliveira – Titular (Associações Comunitárias AMOSEC); Márcio Roberto dos 
Santos - Suplente (Associação dos Condomínios Horizontais de Brumadinho); Antônio Sérgio dos Santos Vieira - Titular (Empresas Construtoras 
de Terraplanagem e Loteamentos); Rodrigo Torres - Titular (Secretaria Municipal de Saúde); Sulamita Moreira Fernandes - Suplente (Instituto 
Inhotim); Sônia Rosana Mendes Modesto - Suplente (Secretaria de Educação); Marlene Aparecida dos Santos - Suplente (Secretaria de Obras 
e Serviços Urbanos); Lucas Alves da Silva Suplente - (Secretaria de Turismo e Cultura); Eurico Carneiro Vianna – Suplente (Secretaria Municipal 
de Agricultura); Sirlei de Brito Ribeiro - Titular (124° Sub - Seção OAB); Antônio Aluisio de Oliveira Figueiredo – Titular (Sindicato dos Produtores 
Rurais de Brumadinho); Enilton de Oliveira - Suplente (Sindicato dos Produtores Rurais de Brumadinho). Foram Registradas as justificativas de 
faltas dos seguintes Conselheiros: Flávio D’Alva Simão - Titular (Associação dos Condomínios Horizontais de Brumadinho); Marcos Luiz de Aguiar 
- Suplente (Secretaria de Meio Ambiente e desenvolvimento Sustentável); Carlos Diniz Murta Filho Titular – (Indústrias Extrativas Minerais); 
Fernanda Narcíso Maximiano Barcellos – Suplente (Indústrias Extrativas Minerais); Sérgio Vianna Bruno Júnior – Titular (Instituto Inhotim); Maria 
Lúcia Guedes – suplente (Sociedades Civis de Defesa do Meio Ambiente); Sophia Machado Lamounier – Suplente (Secretaria de Planejamento e 
Coordenação); Luiz Roberto Bendia – Titular (Unidade de Conservação Sob Administração Pública) Faltas sem justificativa de titulares e suplen-
tes: Câmara Municipal de Brumadinho e Associação dos Catadores do Vale do Paraopeba. Presentes ainda os visitantes e convidados: Valdinéia 
Morais, Marina Duque Silveira, Sarah Helena Campos Silva, Alessandra Coelho Ferreira, Paloma Júnia de Paula, Jane Pereira, Ana Cláudia Rodri-
gues, Lenice Neves, Renata Rocha (Servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente), Kariana Fonseca (Visitante), Juliana Bento (Visitante), 
Liliane de Souza Lima (Visitante), Maria de Lourdes (Visitante), Ângela de Fátima Coelho (Visitante), Júnio Magela Santos (Visitante), Marcelo 
Santos (Visitante), Ronaldo Reis Ribeiro (Visitante), Guilherme Doval (Green Metals), Branca Horta (YKS), Laura Brina (Green Metals), Valéria da 
Rocha (Green Metals), Dener de Siqueira (Green Metals). RESUMO DAS DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES POR ITEM DE PAUTA: Item. I: Abertura da 
reunião e verificação de quorum. O Presidente Hernane Abdon de Freitas iniciou a reunião, tendo em vista o quórum suficiente, procedeu com 
as justificativas de faltas acima citadas. Item.II: Aprovação de Atas: II.1: Ata da Reunião Ordinária do dia trinta de janeiro de dois mil e quinze:  
Foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. II.2: Ata de Reunião COMDESP e CODEMA do dia vinte e sete de fevereiro de dois mil e 
quinze: Aprovada por unanimidade. Item III: Processo de Licenciamento Ambiental: III.1: Retorno de vistas da conselheira Sirlei de Brito referente 
a LO – Licença de Operação da Green Metals Brumadinho Processamentos Sustentáveis Ltda, para atividades de tratamento de Minério a seco 
– UTM, localizado na Rodovia Municipal 202, s/nº, km 07, Brumadinho-MG. Classe 3.  Após a apresentação do relatório de retorno de vistas e os 
esclarecimentos e discussões relacionadas, foi posto em votação o Parecer da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, favorável à concessão da 
Licença Ambiental, com seis condicionantes, sendo aprovado por unanimidade.
Alteração de Condicionante: A Condicionante nº 06 do parecer da SEMA terá a seguinte redação “Caso o empreendedor firme contrato com 
outra empresa, que resulte em uso de estradas não contempladas no presente licenciamento, deverá ser apresentada a proposta do contrato à 
SEMA, juntamente com o respectivo relatório de impacto de circulação, que será submetido ao CODEMA, sujeito à inclusão de condicionantes 
inerentes à minimização de eventual impacto de circulação”. Inclusões de Condicionantes: Foram apresentadas as propostas de emendas da 
Comissão de Licenciamento Ambiental, do SETRANSB e do parecer de vistas da conselheira Sirlei, sendo aprovada pela maioria dos conselheiros 
a inclusão das seguintes condicionantes, conforme o parecer do SETRANSB: Condicionante nº 07: Reforçar a sinalização do trecho entre Alberto 
Flores e o empreendimento, como consta no modelo do SETRANSB. Condicionante nº 08: Manter o cadastro no SETRANSB de todos os cami-
nhões sob responsabilidade da empresa. Propostas de Condicionantes Rejeitadas: Foram reprovadas pela maioria dos conselheiros as seguintes 
propostas de inclusões: 1. “Elaborar a apresentar aos membros do CODEMA e equipe técnica da SEMA um Relatório de Impacto de Circulação 
do Empreendimento. Prazo: 30 dias após deferimento da LO.”. Justificativa: A maioria dos conselheiros optou pela proposta da SEMA, de que o 
RIT seja apresentando quando envolver novos trajetos, conforme texto modificado da Condicionante 6 do Parecer Técnico.  2. “Asfaltamento 
do trecho de Alberto Flores até a Portaria do Empreendimento, considerando 1,1 km que falta de cumprimento da condicionante de nº 11, ou 
até mais, mediante entendimento a ser firmado pelo Poder Público com a comunidade de Parque da Cachoeira, nos 3,5 km de pavimentação a 
ser indicada na referida comunidade, como inclusive disponibilizado pelo empreendedor na “Reunião Pública”. Justificativa: A condicionante nº 
11 refere-se à pavimentação do trecho de Tejuco à estrada de acesso a Alberto Flores e está cumprida. Embora conste no texto aprovado pelo 
CODEMA o valor de 4,5 km, o trecho possui 3,6 km, correção que foi possível a partir da elaboração do projeto, e constou no Termo assinado 
com o Município. 3. “Tráfego de caminhões/carretas somente no período diurno, compreendido como tal de 6:00 h às 18:00h”.  Justificativa: A 
indicação de horário restringiria as operações do empreendimento. Propostas de Condicionantes sem Votação: As seguintes propostas não 
foram postas em votação pelo Presidente, por se referirem a medidas já contidas no Plano de Controle Ambiental: “Manutenção e aspersão, 
mantendo umectada a estrada de terra da entrada do empreendimento até a parte já asfaltada, até que se conclua o serviço de implantação 
de pavimentação e drenagem da estrada”; e “Utilizar cobertura nas básculas dos caminhões próprios que atendam ao mercado consumidor e 
exigir o mesmo procedimento dos clientes, com velocidade compatível ao descrito nas fls. 866 (doc. encadernado em espiral sem indicação de 
volume), ou seja 30 km/h carregado e 35 km/h descarregado”. Recomendações: Foi apresentada pela Conselheira Sirlei a proposta de envio de 
um ofício do CODEMA à Secretaria de Obras para efetivar a sinalização horizontal (de solo) no trecho entre o Trevo de Alberto Flores e o Caldo 
de Cana. Foi sugerido pelo Secretário, no momento oportuno após a atual crise econômica, a chamada das empresas usuárias da estrada de Bru-
madinho a Casa Branca, para se unirem pela melhoria das condições da estrada. Assuntos Gerais: O Presidente relatou sobre as conseqüências 
da crise econômica no município. Apresentou um folheto em que a ONG Abrace a Serra da Moeda desqualifica a Secretaria de Meio Ambiente 
e por conseqüência o CODEMA, ao colocar que o empreendimento Serrinha, da Ferrous, pode ser licenciado no município e comentar “é aí que 
mora o perigo”. Destacou que tal licenciamento é de competência exclusiva estadual por se tratar de divisa de municípios, portanto a informa-
ção do folheto não condiz com a verdade. Encerramento: Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às 11h:15min, pelo Presidente 
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DOM
BRUMAD INHO

Hernane Abdon de Freitas. A SEMA redigiu a presente ata que será assinada pelo Presidente, caso aprovada na próxima reunião Ordinária. Bru-
madinho, 20 de março de 2015.

DELIBERAÇÃO POR ITEM DE PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 26/06/2015. Resumo das Deliberações da Reunião Ordinária do CODEMA realizada 
no dia 26 de junho de 2015, na Câmara Municipal de Brumadinho, presidida pelo Vice Presidente Carlos Diniz Murta Filho. I: Verificação de quó-
rum e abertura da reunião: com o quórum instalado, a reunião foi aberta às 09h: 30 min. II. Aprovação da ata da reunião anterior: Ata de Reunião 
Ordinária do dia 13 de março de 2015 e a Ata de Reunião Extraordinária do dia 20 de março de 2015, foram aprovadas por unanimidade, sem 
ressalvas ou emendas. III. Processos de Licenciamento Ambiental: III.1. – Licença de Operação Corretiva – LOC - para o empreendimento “Claro 
S/A”, para atividades de Antena Telefonia Móvel, localizado Próximo a BR 381, km 512, Rodovia Fernão Dias, Brumadinho – MG. Aprovada por 
unanimidade, com as condicionantes do parecer técnico. III.2. – Licença de Operação Corretiva – LOC - para o empreendimento “Tim Celular 
S/A”, para atividades de Antena Telefonia Móvel, localizado Próximo a BR 381, km 463, Rodovia Fernão Dias, Brumadinho – MG. Aprovada por 
unanimidade, com as condicionantes do parecer técnico. IV. – Processo de Autorização para Intervenção em APP Urbana. IV.1. – Maria Aparecida 
Gonçalves Souza – Implantação de Projeto. Aprovada por unanimidade com condicionantes do parecer técnico. Foi ressalvada a aplicação da 
compensação ambiental prevista no Código Florestal, que será cumprida mediante o plantio de mudas nativas na APP degradada remanescen-
te do lote. V. Assuntos Gerais: O conselheiro Marcos Luiz de Aguiar convidou todos os presentes para participar da Inauguração do asfaltamento 
da estrada Conquistinha no dia 04/ 07/2015, também falou aos conselheiros sobre o projeto das abelhas e convidou para fazer uma visita ao 
projeto. VI. Encerramento: A reunião foi encerrada às 09:45 h. (a) pelo Vice Presidente Carlos Diniz Murta Filho.

Secretaria Municipal de Administração

ORDEM DE SERVIÇO Nº 013/2015
REMETENTE: 
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DESTINATÁRIO:
EMPRESA TURILESSA LTDA
DIRETOR RUBENS LESSA CARVALHO
ASSUNTO:
SOLICITA EXTENSÃO DA LINHA 0013 – COHAB -> IGREJA DO BELO RAMO
Considerando o disposto nas cláusulas 1ª, 2ª, 37ª, 39ª, dentre outras, do CONTRATO DE CONCESSÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANS-
PORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS Nº 052/2004, decorrente da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2004, firmado entre o município de 
Brumadinho e a Empresa TURILESSA LTDA, determinamos pela presente Ordem de Serviço, que deverá ser implantada em caráter experimental.
EXTENSÃO DA LINHA CIRCULAR 0013 – COHAB 
Que todos os horários da linha 0013 – COHAB, que hoje faz ponto final na Policlínica, se estendam até à Igreja do Belo Ramo.
Brumadinho, 26 de junho de 2015.
MÁRCIA REGINA RIBEIRO NOGUEIRA
Secretária Municipal de Administração
ANTÔNIO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG – TORNA PUBLICO A ENTRADA NOS AUTOS DE RECURSO IMPETRADO PELA EMPRESA ARVEL 
DRAGAGEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. TOMADA DE PREÇOS 004/2015 – OBJ: OBRAS DO GALPÃO DO PRODUTOR NO DISTRITO DO 
ARANHA.
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