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Trem de Doido abre
Carnaval da Família 2015

Desfi le do bloco formado por usuários do CAPS
será no dia 12, às 14h

A abertura oficial do 
Carnaval da Família 2015 
está confirmada para 
quinta-feira, dia 12, às 14h, 
com o desfile do Bloco 
Trem de Doido. Formado 
pelos usuários do Centro 
de Atenção Psicossocial 
(CAPS), o bloco se concen-
tra no São Conrado e des-
fila pelas principais ruas do 
bairro.  

Na sexta-feira, 13, às 
21h30, na Praça de Even-
tos Antônio do Carmo Ne-
to, a programação do Car-
naval será aberta com a 

Casa da Cultura Carmita Passos| Foto: Thiago França Duarte
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eleição do Rei Momo e da 
rainha do Carnaval. Em se-
guida, haverá o desfile do 
tradicional bloco Cantoras 
do Rádio. A banda Batu-
que Coletivo fecha a pro-
gramação da sexta-feira.

Para garantir muita di-
versão e segurança aos fo-
liões, a Prefeitura se empe-
nha em cada detalhe da 
programação. Como no 
ano passado, trabalha na 
montagem de uma estru-
tura especial para oferecer 
conforto e segurança aos 
foliões na Praça de Even-

tos. Com o apoio das polí-
cias Civil e Militar, a Prefei-
tura montará um esquema 
especial de segurança. A 
estrutura de apoio contará 
com ambulâncias, UTI mó-
vel e posto de apoio poli-
cial, com monitoramento 
por câmeras.

Com o tema “Resgatan-
do nossa história”, o Car-
naval da Família 2015 pro-
mete superar o sucesso 
alcançado no ano passa-
do. A comissão responsá-
vel pela organização da 
festa trabalha para ofere-

cer à população um Car-
naval com muita alegria, 
conforto, segurança aos 
foliões. No interior, o Car-
naval será realizado em 
Casa Branca e Suzana.

O tema deste ano tem 
por objetivo promover o 
resgate da rica história de 
Brumadinho, envolvendo 
áreas como cultura, arte e 
aspectos pitorescos.

Confira a programa-
ção completa do Carnaval 
da Família 2015 no site da 
Prefeitura www.brumadi-
nho.mg.gov.br.
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Secretaria Municipal de Ação Social | Casa dos Conselhos

CONSELHO GESTOR DO HABITAÇÃO DE INTERESSE FUNDO DE SOCIAL
Brumadinho, 26 de Janeiro de 2015
CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA
Prezados (as) Conselheiros (as), 
REUNIÃO ORDINÁRIA do Conselho Gestor do Fundo de Habitação de Interesse Social. 
•DIA: 04 de Fevereiro de 2015.
•HORÁRIO: 13h30min.
LOCAL: Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos de Brumadinho, 
Rua José Solha Maia, 81, Centro.
•Pauta: Eleição e publicação do Regimento Interno.
Desde já agradecemos a atenção dispensada.
Rogério Luzia Fernandes Maciel 
Presidente do CGFHIS

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO – CMI
Brumadinho, 04 de fevereiro de 2015.
CONVOCAÇÃO PARA A REUNIÃO ORDINÁRIA
Senhor(a) Conselheiro(a),
É com imenso prazer que o Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Brumadinho/MG, no uso de suas atribuições legais, nos termos do 
Art. 11 do Regimento Interno, vem convocá-lo para a Reunião Ordinária de janeiro de 2015 a ser realizada no dia 10 (dez) de fevereiro de 2015, 
às 09h00, na Casa dos Conselhos.
Proposta de pauta:
1.Abertura da reunião e verificação de quórum;
2.Leitura e aprovação das Atas das Reuniões Ordinárias anteriores;
3.Informes da mesa: Ofícios enviados e recebidos; convites para eventos; reunião plenária sobre o Plano Decenal Municipal de Educação;
4.Proposta de redação para alteração da Lei deste Conselho;
5.Assuntos diversos;
6.Encerramento.
DATA DA REUNIÃO: 10/02/2015
HORÁRIO: 09H00
LOCAL: Casa dos Conselhos situada na Rua José Solha, 81 – Bairro Centro
Pedimos e contamos com a presença de todos os conselheiros, pois precisamos de quórum para realizarmos a reunião e darmos andamento 
das ações, que são necessárias e urgentes a nossa contribuição, em prol da pessoa e cidadão idoso.
Pedimos que confirmem a presença. No caso de ausência, justifiquem a sua falta conforme deliberação do pleno ou informe-nos pelos conta-
tos: 
Tel.: (31) 3571-4616 / (31) 9791-0119 (Vivo)
E-mail: sup.controlesocial@hotmail.com / conselhos.brum@gmail.com
Atenciosamente,
Itamar José Barbosa
Presidente do CMI

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Fundo de Habitação de Interesse Social - CGFHIS, aos 04 dias do mês de fevereiro de 2015, 
às 13h30min na Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos, situado à Rua José Solha, número 81, Centro, Brumadinho, Minas Gerais. Com o 
seguinte ponto de pauta: Eleição e publicação do Regimento Interno. Conselheiros presentes: Rogério Luzia Fernandes Maciel, Presidente – 
Ação Social, Sergiana Pereira Torres, Vice-presidente – Ação Social, Antorildo Ladislau, Conselheiro – Sociedade Civil, Damiana Aparecida Lima 
Laurião, Conselheira Suplente – Sociedade civil, Ana Cláudia Rodrigues de Paula, conselheira – Secretaria de Meio Ambiente, Flávia Aragão 
Santos, Conselheira – Secretaria de Governo, Marielza Custódia de Lima, Conselheira Suplente – Secretaria de Governo,  Maria Celeste de 
Miranda, Conselheira Suplente – Sociedade Civil,  Damiana Aparecida Lima Laurião, Conselheira suplente – Sociedade Civil e Naiane Lopes 
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Lacerda, funcionária da casa dos conselhos. O Sr. Rogério, presidente, iniciou a reunião verificando o quórum. Em resposta do ofício 004/2014, 
o Sr. Carlos Mendes de Lima, secretário de Governo, nomeou as Sras. Flávia Aragão como titular e a Sra. Marielza Custódia de Lima, suplente. A 
Sra. Flávia Aragão iniciou a leitura da proposta do regimento interno do Conselho e os demais conselheiros deram continuidade. Os conselhei-
ros realizaram as alterações necessárias, aprovaram o regimento interno, que será publicado no Diário Oficial. Nada mais havendo a tratar, o 
presidente, Sr. Rogério, encerrou a reunião e eu, Naiane Lopes Lacerda, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será assinada 
pelos conselheiros presentes:

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – CGFHIS
CAPÍTULO I
DA COMPOSIÇÃO E DAS COMPETÊNCIAS
Art. 1º – O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - CGFHIS, instituído pela Lei 1710, de 2008, alterado pela Lei 
1.774/2010 é órgão de caráter deliberativo, composto, de forma paritária por representantes dos órgãos e entidades do Poder Público Munici-
pal e representantes de entidades da sociedade civil, terá como membros em sua MESA DIRETORA assim definidos:
I – O Secretário de Desenvolvimento Social, que presidirá e terá voto de qualidade;
II – O Vice Presidente;
III – 1º secretário;
IV – 2º secretário;
V – Tesoureiro.
Parágrafo único – O Fundo de Habitação de Interesse Social – FHIS integra o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social - SNHIS, cujo 
órgão central é o Ministério das Cidades, na forma do art. 5º, inciso V da Lei nº 11.124, de 2005.
Art. 2º – Os representantes e os respectivos suplentes serão indicados pelo Chefe do Poder Executivo e Poder Legislativo local e pelos dirigen-
tes máximos das demais entidades representadas ao Presidente, que os designará.
§1º – Os representantes designados na forma do caput deste artigo são denominados Conselheiros Titulares e Conselheiros Suplentes.
§2º – Os representantes das entidades citadas no caput deste artigo possuirão mandato de quatro anos, permitida sua recondução para um 
mandato sucessivo.
§3º - A Mesa Diretora será composta pelo Presidente, que por força de Lei é necessariamente o Secretário Municipal de Desenvolvimento 
Social e os demais membros serão eleitos pelos Conselheiros em Reunião Ordinária.
Art. 3º – O Presidente deverá consultar o órgão ou entidade que não se fizer representar por duas reuniões consecutivas sobre a conveniência 
de substituição de seus representantes.
§1º – Em caso de vacância, a nomeação do substituto do titular ou suplente dar-se-á para complementar o prazo de mandato do substituído.
§2º - Na terceira falta sem justificativa do órgão ou entidade, deverá ser feita solicitação de substituição do conselheiro.
§3º - A não comunicação da entidade ou órgão implicará automaticamente na substituição da cadeira.
Art. 4º – A participação no CGFHIS será considerada como de relevante interesse público, vedada às entidades que o compõem e aos seus 
membros titulares e suplentes qualquer tipo de ressarcimento de despesas ou remuneração, ressalvada a cobertura das despesas com passa-
gens e diárias necessárias à participação nas atividades do Conselho, na forma aprovada pelos artigos 21 e 22 deste Regimento.
Art. 5º – Compete ao CGFHIS:
I – estabelecer diretrizes e fixar critérios para a priorização de linhas de ação, alocação de recursos do FHIS e atendimento dos beneficiários 
dos programas habitacionais, observado o disposto nesta Lei, a política e o plano municipal de habitação;
II – aprovar orçamentos e planos de aplicação e metas anuais e plurianuais dos recursos do FHIS, observado o disposto no inciso I do art. 8 
deste Regimento;
III – aprovar orçamentos e planos de aplicação e metas anuais e plurianuais dos recursos do FHIS, preliminarmente ao encaminhamento do 
Projeto de Lei Orçamentária Anual da Câmara de Vereadores;
IV – fixar critérios para a priorização de linhas de ações;
V – deliberar sobre as contas do FHIS;
VI – dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares, aplicáveis ao FHIS, nas matérias de sua competência;
VII – aprovar seu regimento interno e fazer as devidas alterações quando necessário;
VIII – adotar as providências cabíveis para a apuração e correção de atos e fatos que prejudiquem o cumprimento das finalidades do FHIS ou 
que representem infração das normas estabelecidas;
IX – deliberar sobre outros assuntos de interesse do FHIS, no âmbito de suas competências legais.
Art. 6º – Compete, exclusivamente, ao Presidente:
I – dirigir, supervisionar e coordenar as atividades do CGFHIS, promovendo as medidas necessárias ao cumprimento de suas finalidades;
II – representar o CGFHIS em suas relações institucionais internas e externas;
III – convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias;
IV – aprovar a pauta de cada reunião;
V – instalar e presidir as sessões plenárias, orientar os debates e as votações e resolver questões de ordem;
VI – exercer o voto de qualidade, nos casos de empate;
VII – conceder vista de matéria aos membros do CGFHIS;
VIII – solicitar estudos ou pareceres sobre matérias de interesse do CGFHIS;
IX – designar os Conselheiros Titulares e Conselheiros Suplentes;
X – deliberar, "ad referendum" do CGFHIS, sobre matérias consideradas relevantes e urgentes;
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XI – prestar, em nome do CGFHIS, todas as informações relativas às decisões por esse proferidas; e
XII – assinar e determinar providências para a publicação das Resoluções do CGFHIS.
§1º – Em caso de ausência ou impedimentos eventuais, o Presidente do Conselho será substituído em todas as suas atribuições pelo Vice-
-Presidente.
§2º – A competência prevista no inciso X do caput deste artigo será exercida observados os seguintes dispositivos:
I – preliminarmente à deliberação “ad referendum” do Conselho, o Presidente do CGFHIS poderá promover consulta prévia aos demais Conse-
lheiros;
II - é facultado a qualquer Conselheiro requerer a deliberação “ad referedum” do Conselho, mediante apresentação, ao Presidente de proposta 
devidamente fundamentada; e
III – a deliberação “ad referendum” do Conselho será submetida à deliberação do CGFHIS na primeira reunião subsequente ao ato, cabendo a 
imediata suspensão de seus efeitos no caso de não homologação.
Art. 7º – Compete aos Conselheiros:
I – zelar pelo fiel cumprimento e observância dos critérios estabelecidos na Legislação vigente.
II – participar das reuniões, debatendo e votando as matérias em exame;
III – fornecer ao CGFHIS todas as informações e dados pertinentes ao FHIS a que tenham acesso ou que se situem nas respectivas áreas de 
competência, sempre que julgá-las importantes para as deliberações do Conselho ou quando solicitadas pelos demais membros;
IV – encaminhar à Presidência, em forma de Voto, acompanhado de minuta de Resolução, quaisquer matérias sobre o FHIS que tenham inte-
resse em submeter ao Conselho;
V – requisitar à Presidência informações julgadas necessárias ao desempenho de suas atribuições; e
VI – executar outras atribuições relacionadas com o Conselho, quando solicitado pelo Presidente ou pelo plenário.
Parágrafo único – É facultado aos Conselheiros propor ao Presidente do CGFHIS assuntos para inclusão na pauta de reuniões, observado o 
disposto no art. 19 deste Regimento.
Art. 8º – Compete, exclusivamente, à Secretaria de Desenvolvimento Social:
I – elaborar a proposta orçamentária dos recursos do FHIS, submetendo-a a deliberação do CGFHIS, preliminarmente ao seu encaminhamento 
à Câmara dos Vereadores;
II – controlar a execução do orçamento e dos planos de aplicação anuais e plurianuais dos recursos do FHIS, acompanhando e avaliando seus 
resultados e submetendo-os à consideração do CGFHIS;
III – expedir atos normativos relativos à alocação dos recursos, na forma aprovada pelo Conselho Gestor do FHIS;
IV – submeter ao CGFHIS os programas de aplicação dos recursos do FHIS, preliminarmente ao seu encaminhamento à Câmara dos Vereado-
res;
V – selecionar as propostas de repasse dos recursos do FHIS, em consonância com as diretrizes do CGFHIS, com a Lei Orçamentária Anual, com 
a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com a Lei do Plano Plurianual em vigor;
VI – submeter à apreciação do Conselho Gestor as contas do FHIS, sem prejuízo das competências e prerrogativas dos órgãos de controle 
interno e externo;
VII – subsidiar o CGFHIS com estudos técnicos necessários ao exercício de suas atividades;
VIII – proporcionar ao Conselho Gestor do FHIS os meios necessários ao exercício de suas competências.
IX – Publicar e dar amplo conhecimento às Resoluções aprovadas pelo CGFHIS.
CAPÍTULO II
DAS REUNIÕES E DELIBERAÇÕES
Art. 9º – O CGFHIS reunir-se-á por convocação exclusiva de seu Presidente, efetuada com antecedência mínima de sete dias. 
Art. 10 – O CGFHIS reunir-se-á, em caráter ordinário, no mínimo, uma vez a cada mês, resultando em doze reuniões anuais, ou em caráter 
extraordinário, por convocação de seu presidente.
Art. 11 – O direito de voto será exercido pelo Conselheiro titular ou, na ausência deste, pelo respectivo suplente, exclusivamente.
Art. 12 – A cada reunião, os Conselheiros confirmarão suas presenças em registro próprio.
Art. 13 – As reuniões do CGFHIS serão públicas, permitida à audiência emitir qualquer manifestação, por solicitação e com autorização dos 
Conselheiros. 
Art. 14 – As decisões do CGFHIS terão a forma de Resolução, sendo expedidas em ordem numérica crescente e sequencial.
Art. 15 – A sequência dos trabalhos das reuniões do CGFHIS será a seguinte:
I – as atividades do Conselho se darão a partir da confirmação do quórum que é de instalação, presença de, no mínimo, metade mais um de 
seus conselheiros;
II – deliberação e assinatura da ata da reunião anterior;
III – leitura ou exposição das matérias pautadas para deliberação;
IV – discussão e votação das matérias; e
V – comunicações sobre assuntos gerais.
Parágrafo único – A qualquer tempo, poderão os Conselheiros ou entidades convidadas solicitar ao Presidente o uso da palavra.
Art. 16 – Na eventualidade de não se esgotarem as matérias constantes da pauta e havendo concordância da maioria simples dos membros 
presentes, poderá o Presidente suspender a reunião e reiniciá-la no prazo máximo de quinze dias.
Art. 17 – É facultado a qualquer Conselheiro apresentar ou retirar suas propostas para efeito de deliberação do plenário.
§1º – As propostas para deliberação deverão ser apresentadas por meio de Votos encaminhados ao seu Presidente.
§2º – A estrutura dos votos compreenderá o objeto da pretensão, justificativas ou razões do pleito, minuta de Resolução e, se for o caso, anexo 
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contendo parecer técnico e informações pertinentes à matéria.
§3º – Os votos, devidamente assinados pelo Conselheiro titular ou, em caso de impedimento, pelo seu respectivo suplente, deverão ser enca-
minhados à Presidência até quinze dias antes da data da reunião ordinária, para que possam constar da respectiva pauta.
§4º – Excepcionalmente, o Presidente poderá permitir a inclusão extemporânea de votos propostos pelos Conselheiros, considerando a rele-
vância e a urgência da matéria.
§5º – Os Conselheiros e entidades convidadas deverão receber, com antecedência mínima de cinco dias da data da reunião ordinária, a pauta 
da reunião e a versão definitiva das matérias dela constantes.
Art. 18 – Qualquer Conselheiro que não se julgar suficientemente esclarecido poderá apresentar pedido de vista da matéria constante da 
pauta.
§1º – Somente poderá ser retirada matéria da pauta com a autorização exclusiva do Presidente.
§2º – As matérias retiradas de pauta serão incluídas na pauta da reunião ordinária seguinte, quando serão obrigatoriamente votadas, acompa-
nhadas de manifestação da entidade solicitante do pedido de vista.
CAPÍTULO III
DO APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO AO CGFHIS
Art. 19 – Compete à Secretaria de Desenvolvimento Social na forma prevista pelo § 5, do art.5º, do da Lei 1.774/2010, oferecer ao CGFHIS apoio 
técnico e administrativo para o exercício de suas competências, ficando incumbida de:
I – assessorar o Presidente;
II – secretariar as reuniões;
III – preparar as pautas e expedir os atos de convocação para as reuniões, por determinação de seu Presidente;
IV – elaborar as atas das reuniões, mantê-las devidamente arquivadas e publicá-las; 
V – manter organizado acervo de documentos de interesse do FHIS;
VI – manter arquivo das atas das reuniões plenárias;
VII – revisar as Resoluções aprovadas e submetê-las à apreciação do órgão de assessoramento jurídico do Presidente;
VIII – levantar e sistematizar as informações que permitam ao CGFHIS estabelecer as diretrizes e condições de atuação, visando o cumprimen-
to de suas finalidades;
IX – praticar os demais atos necessários para que sejam exercidas as competências do CGFHIS; e
X – executar outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo CGFHIS ou pelo seu Presidente.
§1º – O Secretário de Desenvolvimento Social designará servidor responsável pela coordenação geral das atividades especificadas no caput 
deste artigo, cientificando o CGFHIS do ato de designação.
§2º – É facultado à Secretaria de Desenvolvimento Social convocar, com antecedência mínima de quinze dias, reuniões de caráter exclusiva-
mente técnico, não deliberativas, que ocorrerão com a presença de qualquer número de Conselheiros titulares e/ou suplentes.
§3º – Fica a Secretaria de Desenvolvimento Social incumbida de convocar as reuniões de que trata o parágrafo anterior mediante solicitação 
prévia de, no mínimo, 1/3 (um terço) dos Conselheiros titulares ou suplentes.
Art. 20 – Os gastos administrativos do CGFHIS correrão à conta da dotação Orçamentária da Secretaria de Desenvolvimento Social. 
Art. 21 – A cobertura de despesas com passagens e diárias será oferecida, exclusivamente, ao Conselheiro titular ou respectivo suplente das 
entidades especificadas no art. 1º deste Regimento.
Parágrafo único – A cobertura das despesas referidas no caput deste artigo fica condicionada à existência de disponibilidade orçamentária e 
financeira a favor da Secretaria de Desenvolvimento Social, abrangendo, exclusivamente:
I – o período necessário ao comparecimento e participação das reuniões;
II – o local de realização das reuniões;
III – a cidade de domicílio do Conselheiro; e
IV – alternativamente ao previsto no inciso anterior, o Conselheiro poderá solicitar deslocamento de ida e/ou volta para outra cidade, cujo 
custo não venha a exceder aquele referente a sua cidade de domicílio.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 22 – Os casos omissos e as duvidas suscitadas quanto à aplicação deste Regimento Interno serão dirimidos pelo Presidente.
Brumadinho, 04 de fevereiro de 2015.
Rogério Luzia Fernandes Maciel
Presidente do Conselho Gestor do Fundo de Habitação de Interesse Social – CGFHIS 
De acordo, demais membros:

Planejamento das Pré-conferências da VIª Conferência do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente – CMDCA – Zona Rural
1° semana de Pré - Conferencia
02/02/2015 a 06/02/2015
02/02- Casinhas e Massangano
03/02- Marinhos
04/02- Ribeirão
05/02- Sapé e Rodrigues
06/02- São Jose do Paraopeba
2° semana de Pré - Conferencia
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09/02/2015 a 13/02/2015
09/02- Tejuco
10/02- Córrego Fundo
11/02- Assentamento Pastorinhas
12/02- Parque da Cachoeira
13/02- Córrego do feijão
3° semana de Pré-Conferencia
19/02/2015 e 20/02/2015
19/02- Lagoa do jacaré
20/02- Coronel Eurico
4° semana de Pré-conferencia
23/02/2015 a 27/02/2015
23/02- Casa Branca
24/02- Piedade do Paraopeba
25/02- Aranha
26/02- Melo Franco
27/02- Suzana
5° semana de Pré- Conferencia
02/03/2015 a 06/03/2015
02/03- Córrego Ferreira
03/03- Palhano
04/03- Ponte dos Almorreimas
05/03- Toca de Cima

Secretaria Municipal de Administração

Prefeitura de Brumadinho/MG Aviso de Licitação: Pregão Pres.005/15- Aquisição de acessórios metálicos p/ divisória, mediante fornecimento 
único. Abertura: 23/02/2015, às 9h. Ver site: www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net - Antônio Brandão-Prefeito.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - CODEMA. Resumo das deliberações por item de Pauta do dia 30/01/2015.  A reunião foi 
realizada na Câmara Municipal, com início às 9:30 min, pelo vice-presidente Carlos Diniz Murta Filho. I: Verificação de quórum e abertura da reu-
nião. O quórum foi verificado, as justificativas de falta foram apresentadas e os novos conselheiros nomeados foram empossados. II. Aprovação 
da ata da reunião anterior. A Ata da reunião ordinária do dia 05 de dezembro 2015 foi aprovada por unanimidade sem emendas. III. Processos 
de Licenciamento Ambiental Simplificada. III.1. Licença Ambiental Simplificada Corretiva – LASC para o empreendimento “Madereira Brumadão 
Ltda – ME”, para atividade de Comércio de madeiras e artefatos, localizado na Rua: Itaguá, nº: 945 Bairro: São Sebastião Brumadinho – MG. Apro-
vada por unanimidade, conforme pareceres técnico e jurídico. III.2. Licença Ambiental Simplificada – LAS para o empreendimento “Green Metals 
Soluções Ambientais S/A”, para atividade de posto de combustível, localizado a Margem esquerda da Rodovia Municipal 202, estrada de ligação 
entre Brumadinho e Casa Branca Km7, ao lado do Aterro Sanitário de Brumadinho – MG. Aprovada por unanimidade, conforme pareceres técni-
co e jurídico. III.3. Licença de Operação ¬– LO para o empreendimento “Claro S/A MGSZD80”, para atividade de Antena de telefonia móvel celular, 
localizada na Fazenda Alberto Flores, s/n, Mina do Feijão, Brumadinho – MG. Aprovado por unanimidade, conforme pareceres técnico e jurídico. 
IV. Proposta de Alteração na DN 04/2013 do CODEMA. Aprovado por unanimidade conforme pareceres técnico e jurídico. V. Assuntos Gerais. 
Foram apresentados assuntos como denúncia sobre carreamento de sedimentos na implantação do Loteamento Serra Verde; as ações possíveis 
e recomendáveis para enfrentamento da crise hídrica.  V.1. Edital 01/2014. Foi relatado o caminho percorrido para o Edital, que foi concluído e 
os novos representantes encontram-se empossados. VI. Encerramento. A reunião foi encerrada às 11h30.

Deliberação Normativa CODEMA nº 05, de 30 de janeiro de 2015
Altera dispositivos da DN CODEMA nº 04/2013.
O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CODEMA, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 8º, inciso II, da Lei Complementar 
nº 67, de 27 de março de 2012 e o Art. 2º da Lei Municipal nº 1.980/2013 e considerando:
A necessidade de aperfeiçoar alguns aspectos da Deliberação Normativa CODEMA nº 01/2013 e dar mais eficiência aos procedimentos adminis-
trativos do sistema de licenciamento ambiental municipal, em especial aqueles não passíveis,
DELIBERA:
Art. 1º O Art. 39 da Deliberação Normativa CODEMA nº 04/2013 passarão a vigorar com a seguinte redação:
Art. 39.  (...)
§ 1º: Os empreendimentos de que trata este artigo deverão caracterizar-se junto à SEMA, através de formulário próprio, e, enquadrando-se em 
qualquer uma das situações mencionadas nas alíneas acima, receberá uma Certidão de Dispensa do Licenciamento Ambiental Municipal, com 
validade de 04 (quatro) anos.
§ 2º. (...)
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§ 3º. Caso a atividade originalmente dispensada passe a ter exigência de licenciamento ambiental municipal, em razão de mudanças de normas 
ou delegações de competências, deverão ser convocadas pela SEMA, por meio de campanhas de regularização específicas para a tipologia, ou 
na forma de condicionante para a renovação do Alvará de Localização e Funcionamento, até o exercício posterior. 
Art. 2º. Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 30 de janeiro de 2015.
Hernane Abdon de Freitas
Presidente do CODEMA

Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação

RESOLUÇÃO N° 001/2015
“Eleger e empossar os membros da Comissão Permanente Temática e técnica para análise de Projeto arquitetônico de obras públicas e privadas 
e dá outras providências.” 
O Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento, COMDESP, no uso de suas atribuições legais, 
considerando a reunião extraordinária realizada no dia 03/02/2015, no Auditório da Secretaria Municipal de Educação,  que teve como pauta 
às 16:00 - Abertura da reunião e verificação de quórum; 16:10 -Leitura e aprovação ou não da Ata da Reunião do dia 13/08/14, 30/09/2014, 
04/11/2014 e 02/12/14; 16:30 Informes rápidos; 16:40 - Apreciação e aprovação de projeto em ZC N° 523/2014; 16:50 - Apreciação e aprovação 
de projeto institucional em ZC N° 038/2015; 17:10 - Apreciação e aprovação de projeto institucional em ZUIHR; 17:30 - Assuntos Diversos; 18:00 
- Encerramento;  
considerando as legislações municipal, estadual e federal no que tange ao uso e ocupação do solo; e, considerando, por fim, os artigos 29 e 32 
do Regimento Interno do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento - COMDESP: 
RESOLVE:
Art. 1° - Eleger e empossar os membros da Comissão Permanente Temática e Técnica para análises de projetos arquitetônicos de obras públicas 
e privadas, em consonância com a disposição legal.
I – Norberto Giovanini Ribeiro – Coordenador;
II –  José Luiz Bones de Souza - Membro; 
III –  Suzana Leal Santana - Membro; 
IV –  Marcos Luiz Aguiar - Membro; 
V –  Bernadete Durães Araújo - Membro; e, 
VI –  Regina Célia Frederico Vieira – Membro.
§ 1º - A comissão constante do caput terá prazo de 15 (quinze) dias para análise do projeto, prorrogável por igual período, desde que justificado.
§ 2º - Os membros da Comissão Permanente Temática e Técnica, durante os trabalhos de análises, poderão, se necessário, reportar ao coordena-
dor, que acionará a Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação – SEPLAC para prestar informações complementares pertinentes ao 
projeto arquitetônico sob análise.
§ 2º – Finalizada a análise, emitir-se-á relatório circunstanciado para a tomada de decisão da plenária.
Art. 2°- Os materiais necessários à execução dos trabalhos de análises da Comissão Permanente Temática e Técnica serão fornecidos pela Secre-
taria Municipal de Planejamento e Coordenação – SEPLAC.
Art. 3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 04 de fevereiro de 2015
Cerson Machado Filho
Presidente - COMDESP
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