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Prefeitura promove ações sobre o Dia 
Mundial da Água em escolas

Data inclui palestras, blitz educativa e distribuição de 
cartilha para conscientizar à população

Em homenagem ao Dia 
Mundial da Água, come-
morado no dia 22 de mar-
ço, a Prefeitura, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável, re-
aliza uma série de ações de 
conscientização sobre os 
cuidados para a preserva-
ção dos recursos hídricos. 
O município preparou uma 
programação especial, que 
estimula a reflexão sobre a 
crise da água e a importân-
cia de preservá-la e prote-
gê-la em todos os segmen-
tos da sociedade.

As atividades da progra-
mação começaram no dia 
18 deste mês, com um ci-
clo de palestras e distribui-
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ção de uma cartilha com di-
cas de economia de água 
nas escolas municipais. As 
ações, que incluem também 
panfletagem na entrada da 
cidade no dia 28 de março, 
prosseguem até 10 de abril.

As comemorações em ho-
menagem ao Dia Mundial 
da Água representam uma 
oportunidade para debater 
e chamar a atenção da po-
pulação para um recurso tão 
fundamental e que a cada 
dia torna-se mais escasso.

Com esse objetivo, a Pre-
feitura trabalha para que o 
município seja um modelo. 
Hoje, Brumadinho já con-
ta com legislação específi-
ca para evitar o desperdício 
de água no município. San-

cionada pelo Prefeito Bran-
dão em dezembro do ano 
passado, a Lei 2.113/2014 
incentiva o uso racional da 
água em tempos de escas-
sez, ao mesmo tempo em 
que promove a conscienti-
zação da população contra 
o desperdício.

Conforme estabelece a 
legislação, está proibida a 
utilização de água para a 
varrição de passeios quan-
do ocorrerem baixos índices 
de oferta de água pela rede 
pública de abastecimento. 
Em caso de descumprimen-
to da Lei, o proprietário ou 
locatário do imóvel está su-
jeito a penalidades que vão 
desde advertência até o pa-
gamento de multa.

Dentro da proposta de 
conscientizar a população 
sobre a necessidade de 
preservar a água, a Prefei-
tura vem promovendo di-
versos eventos na área de 
educação ambiental. Nas 
escolas municipais, por 
exemplo, a  água é o te-
ma do Projeto Institucional 
que está sendo trabalhado 
neste ano letivo.

Apesar de ser um pa-
ís privilegiado por possuir 
entre 12% e 17% de toda a 
água doce da superfície do 
Planeta, o Brasil vem dando 
um mau exemplo na rela-
ção com esse recurso natu-
ral, pois desperdiça cerca de 
40% da água potável desti-
nada ao consumo humano.
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Atos do Executivo

LEI Nº 2.115 DE 20 DE MARÇO DE 2015
“Acrescenta dispositivo ao Anexo Único da Lei Municipal nº 1.481/05 e alterações posteriores, que ‘Dispõe sobre o Calendário Turístico, Cultural, 
Religioso e Festivo do Município de Brumadinho/MG.”
O povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O Anexo Único da Lei Municipal nº 1.481/05 fica acrescido do seguinte evento:

EVENTO LOCAL MÊS DATA

Encontro das comunidades da Paróquia São 
José do Paraopeba

Comunidades da Paróquia São José 
do Paraopeba

Setembro Móvel

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 20 de março de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.116 DE 20 DE MARÇO DE 2015
“Denomina logradouros públicos situados no Bairro São Bento, Município de Brumadinho/MG, e dá outras providências.”
O povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - As duas ruas abaixo relacionadas, situadas no Bairro São Bento, Município de Brumadinho/MG, passam a receber, respectivamente, as 
seguintes denominações:

Rua “H” Rua Padre José de Souza Fernandes
Rua “I” Rua Padre Dante Angelelli

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 20 de março de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.117 DE 20 DE MARÇO DE 2015
“Acrescenta dispositivos ao Anexo Único da Lei Municipal nº 1.481/05 e alterações posteriores, que ‘Dispõe sobre o Calendário Turístico, Cultural, 
Religioso e Festivo do Município de Brumadinho/MG’ e dá outras providências”.
O povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - O Anexo Único da Lei Municipal nº 1.481, de 12 de agosto de 2005, com alterações posteriores, passa a viger na forma que lhe dá a pre-
sente Lei, incluindo nele o seguinte evento:

EVENTO LOCAL DATA

Festa do Bacon Praça Maria Júlia de Sales – Distrito de Conceição do Itaguá Agosto, em data móvel

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 20 de março de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
ANEXO ÚNICO LEI Nº 1.481/2005
ALTERADO PELA LEI Nº 2.117/2015

MÊS: JANEIRO
EVENTO DATA LOCAL

Confraternização Universal Dia 1º Comemoração Nacional
Festa de São Sebastião, Padroeira da Cidade  Dia 20 Sede do Município

Festa de São Sebastião Móvel Casa Branca
Festa de São Sebastião Móvel Sede/ Casa Branca

ASSINATURA DIGITAL

DOM
B R U M A D I N H O

Diário Oficial do Município de Brumadinho
Projeto editorial e produção: Secretaria Municipal de Governo
Prefeito Municipal: Antônio Brandão 
Jornalistas: Marcos Amorim RJPMG14972 | Henrique Paiva SJPMG 3975
Diagramação: Talles Costa
Assinatura Digital: Marcos Natalício Amorim – Matrícula 7448
      Talles Vinícius de Oliveira Costa – Matrícula 7777
Prefeitura Municipal de Brumadinho 
Rua Dr. Victor de Freitas, 28, Centro - CEP 32017-900. 
Telefone: (31) 3571-3001 



Brumadinho, 20 março de 2015 Página 3 de 13Diário Oficial de Brumadinho - Edição 392

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do documento. Os métodos criptográficos adotados pela Prefei-
tura de Brumadinho impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a 
autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE BRUMADINHO - MG." Para outras informações www.brumadinho.mg.gov.br.

DOM
BRUMAD INHO

MÊS: FEVEREIRO
Carnaval Móvel Comemoração Nacional

MÊS: MARÇO
Semana do Cinema Brasileiro De 03 a 10 Comemoração Nacional
Dia Internacional da Mulher Dia 08 Comemoração Nacional

Festa de São José Dia 19 Distrito de S. José do Paraopeba
Semana Santa Móvel Comemoração Nacional
Festa do Milho Móvel Suzana

Seminário para Jovens e Adolescentes Móvel Igreja Assembléia de Deus
MÊS: ABRIL    

Festa de Santo Expedito Dia 08 Residencial Bela Vista
Semana da Inconfidência De 16 a 21 Comemoração Nacional

Copa Municipal de Futebol Móvel Sede e distritos
Festa de Jesus Misericordioso Móvel Casa Branca

Encontro de Motorock Móvel Sede do Município
MÊS: MAIO    

Festa do Trabalhador Dia 1º Comemoração Nacional
Comemoração Dia das Mães 2º domingo Comemoração Nacional

Festa de Santa Rita de Cássia 22
Bairro Retiro do Brumado – Distrito de 

Conceição de Itaguá
Mostra de Produtos “Artes e Sabores” Móvel Distrito de Piedade do Paraopeba

Festa de Santa Cruz Móvel
Inhotim/ Cachoeira de Santa Cruz/ Con-
ceição de Itaguá/ povoado de Rodrigues

Festa de Nossa Senhora de Fátima Móvel Casinhas
Festa de São Benedito Móvel Povoado de Sapé

Festa da Mexerica Poncã Móvel Povoado de Melo Franco
Festa de São Miguel Garicoits Móvel Córrego Fundo

Festa de Coroação de Nossa Senhora Móvel Sede e Distritos
Festival do Leite Móvel Coronel Eurico

MÊS: JUNHO    
Corpus Christi Móvel Comemoração Nacional

Festa de Santo Antônio Móvel
Suzana/ Inhotim/ José Henriques/ Toca 

de Cima

Festa de São Pedro Móvel Bairro Salgado Filho

Festa Junina Móvel
Praça Municipal de Esportes/ Associação 

Comunitária da COHAB
Campeonato Mineiro de Motocross Móvel Sede do Município

Festa de Santa Cruz Móvel
Povoado de Cachoeira de Santa Cruz/ 

povoado de Rodrigues
Festa de São Cristóvão Móvel Povoado de Marques

Encontro de Folia de Reis Móvel Povoado de Ribeirão
Festa do Sagrado Coração de Jesus Móvel Bairro São Conrado

Festa de São Benedito Móvel Povoado de Sapé
Festa da Mexerica Poncã Móvel Povoado de Melo Franco

Festa da Coroação de Nossa Senhora Móvel Sede e Distritos
Dia de Campo Móvel Sede do Município

Encontro de Bandas de Música Móvel Distrito de Conceição de Itaguá
MÊS: JULHO    

Dia da Mandioca 2º domingo Povoado de Ponte das Almorreimas

Quadrilha do Sapé
Último sábado do 

mês
Povoado de Sapé

Dia da Laranja Móvel Distrito de Piedade do Paraopeba
Festa de N. Senhora de Santana Móvel Povoados de Maricota e Martins

Festa de Nossa Senhora do Belo Ramo Móvel Sede e povoado de Águas Claras
Festival da Canção Móvel Povoado de Marinhos

Festa de São Cristóvão Móvel Sede do Município
Festa de Santana Móvel Povoado de Soares
Festa do Cavalo Móvel Parque de Exposições de Brumadinho

Dia do Arraial da Cana Móvel Povoado de Córrego Ferreira
Festa de São Pedro Móvel Povoado de Samambaia
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Festa de Rodeio Móvel Localidade de Suzana
MÊS: AGOSTO 

Comemoração Dia dos Pais 2º Domingo Sede e Distritos
Encontro de Bandas de Música Móvel Sede do Município

Festa de Santana Móvel Bairro Ana Maria de Souza (COHAB)
Semana do Folclore De 14 a 22 -------
Festival do Folclore Móvel Bairro Ana Maria de Souza (COHAB)

Encontro de Reinado Móvel -------
Encontro Regional dos Estudantes Móvel -------

Concurso de Pipas e Papagaios Móvel -------
Jogos Municipais Estudantis da Primavera Móvel -------

Festa de São Cristóvão Móvel Sede do Município
Semana do Fazendeiro Móvel -------

Semana da Saúde do Homem Móvel -------
Festival da Cachaça Móvel Córrego de Almas

Festa do Feijão Móvel Córrego do Feijão
Festa da Beata Miriam Móvel Povoado de Monte Cristo

Sabatina Cultural Móvel Sede do Município
Festa de Nossa Senhora do Rosário Último domingo Sede do Município

Festa do Bacon Móvel
Praça Maria Júlia de Sales – Conceição de 

Itaguá
MÊS: SETEMBRO 

Copa de Futebol de Bairros Móvel Sede e Distritos
Exposição Agropecuária Móvel Sede do Município

Festa de Nossa Senhora das Mercês Dia 24 Povoado do Tejuco
Jubileu de Nossa Senhora da Piedade Móvel Distrito de Piedade do Paraopeba

Semana da Pátria De 01 a 07 Comemoração Nacional
Dia do Administrador 09 Sede do Município/ Distritos

Campeonato Brasileiro de Motocross Móvel Sede do Município
Semana da Bíblia 2ª semana ------------

Festa de São Benedito Móvel Povoado de Inhotim
Festa de São Vicente de Paula Móvel Povoado de Ponte das Almorreimas

Festa de Nossa Senhora Santana Móvel Povoado de Mato Dentro
Festa da Colheita Móvel Localidade de Marinhos

Festa de Nossa Senhora das Dores Móvel Localidade de Córrego do Feijão

Festa de Nossa Senhora do Rosário Móvel
Povoado de Sapé/ Distrito de Piedade do 

Paraopeba
Festa da Primavera Móvel Bairro Jardim Casa Branca

Festa do Minério Móvel Sede do Município
MÊS: OUTUBRO 

Dia do Agente Comunitário de Saúde Dia 04 Sede do Município
Festa de Nossa Senhora Aparecida 12 Comemoração Nacional 

Festa de Nossa Senhora Aparecida Móvel
Bairro Casa Branca/ Distrito de São José 
do Paraopeba/ Povoado de Carneiros/ 

localidade de Ribeirão
Comemoração da Semana da Criança Móvel Sede do Município

Festa de Nossa Senhora das Dores Móvel Povoado de Córrego do Feijão
Festival da Canção Móvel Sede do Município

Festa de Santa Terezinha Móvel Povoado de Melo Franco
Encontro de Motociclistas Móvel Sede – Avenida Vigilato Braga
Festa de São Judas Tadeu Dia 28 Parque da Cachoeira/ Suzana (Barreiro)

Festa de Nossa Senhora do Rosário Móvel Distrito de Conceição de Itaguá

MÊS: NOVEMBRO 
Dia de Todos os Santos Dia 1º Comemoração Nacional

Finados Dia 02 Feriado Nacional
Festival da Jabuticaba Móvel Distrito de Aranha

Proclamação da República Dia 15 Comemoração Nacional
Dia da Bandeira Dia 19 Comemoração Nacional

Eduro dos Papelão – Bike Trilhas Móvel Sede do Município
Festa da Consciência Negra Móvel Sede do Município
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MÊS: DEZEMBRO 
Festa de Nossa Senhora da Conceição Dia 08 Distrito de Conceição de Itaguá
Festa de Nossa Senhora da Conceição De 02 a 10 Localidade de Palhano

Festa de Jesus, Maria e José Móvel Distrito de Aranha
Dia da Cidade de Brumadinho Dia 17 Sede do Município

Encontro do Brumadinense Ausente Dia 17 Sede do Município
Festa de Santa Luzia Móvel Bairro José de Sales Barbosa

Festa da Sagrada Família Móvel Bairro Silva Prado
Festividades Natalinas Móvel Sede/Casa Branca

Brumadinho, em 20 de março de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.118 DE 20 DE MARÇO DE 2015
“Reconhece a utilidade pública da Loja Maçônica União Brumadinhense, com Sede no Município de Brumadinho/MG”.
O povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica reconhecida pelo Município de Brumadinho/MG, a utilidade pública da Loja Maçônica União Brumadinhense, entidade sem fins 
lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 01.873.922/0001-76, com Sede à Rua das Rosas, nº 66, Bairro Planalto, Brumadinho/MG, CEP: 35.460-000, 
tendo por objetivo principal promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia, e outros valores universais, o aprimo-
ramento moral, social e intelectual da humanidade, pelo cumprimento inflexível do dever, da investigação constante da verdade, da prática 
desinteressada da solidariedade, o fortalecimento da família, dentre outros expressos em seu Estatuto.
Art. 2º - A Loja Maçônica União Brumadinhense encontra-se em efetivo e contínuo funcionamento desde 07 de dezembro de 1993, com obser-
vância da Lei Municipal 1.442/2004.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 20 de março de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.119 DE 20 DE MARÇO DE 2015
“Dá a denominação de José Maria dos Santos (ZÉ DA LIA) à Galeria situada na Avenida Vigilato Braga, s/nº, Centro, Brumadinho/MG.”
O povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - A Galeria ora construída na Avenida Vigilante Braga, Centro do Município de Brumadinho, para colocação de feirantes e lojistas remane-
jados da área central de Brumadinho - prédios beira-linha, passa a denominar-se GALERIA JOSÉ MARIA DOS SANTOS (ZÉ DA LIA). 
Art. 2º - O Poder Executivo providenciará a colocação de placa e comunicará a denominação aos órgãos que se fizer necessário.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 20 de março de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.120 DE 20 DE MARÇO DE 2015
“Cria o Conselho Municipal de Políticas Culturais e dá outras providências.”
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica criado o Conselho Municipal de Políticas Culturais de Brumadinho, com vinculação à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. 
Art. 2º - O Conselho Municipal de Políticas Culturais de Brumadinho será composto por 10 (dez) membros e seus respectivos suplentes, com a 
seguinte composição:
Um representante da Secretaria Municipal de Cultura;
Um representante da Secretaria Municipal de Governo;
Um representante da Secretaria Municipal de Educação;
Um representante da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Eventos;
Um representante dos servidores da Câmara Municipal de Brumadinho;
Um representante das expressões artísticas do Município ligadas, dentre outros, aos setores de dança, artesanato, teatro e música;
Dois representantes das Associações Comunitárias legalmente constituídas;
Um representante de organizações culturais não governamentais legalmente constituídas;
Um representante das manifestações culturais devidamente reconhecidas e registradas pelo Conselho Municipal de Patrimônio Histórico Cul-
tural de Brumadinho.
Art. 3º - O Conselho Municipal de Políticas Culturais de Brumadinho terá um Conselho Gestor, com a seguinte composição:
I – Um Presidente;
II – Um Vice-Presidente;
III – Um Secretário Executivo.
§ 1º - O Presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais será sempre o Presidente do Conselho Gestor, que será sempre o membro indi-
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cado pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. 
§ 2º - O Vice-Presidente e o Secretário Executivo serão eleitos dentre os demais membros do Conselho de Cultura.
§ 3º - Cabe ao Presidente orientar os trabalhos do Conselho Municipal de Políticas Culturais, convocando e encaminhando as reuniões e defi-
nindo suas pautas.
§ 4º - Cabe ao Vice-Presidente assessorar o Presidente e substituí-lo nos casos de suas ausências e impedimentos legais. 
§ 5º - Cabe ao Secretário Executivo, além de assessorar o Presidente em conjunto com o Vice-Presidente, secretariar o Conselho em suas reuni-
ões. 
§ 6º - Para cada membro efetivo será indicado um suplente, que assumirá, com direito a voto, na ausência ou impedimento do membro efetivo, 
sendo que o suplente deverá ser indicado sempre pelo mesmo órgão que indicou o titular. 
§ 7º - O mandato dos membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Brumadinho será de 2 (dois) anos, sendo 
permitida uma recondução. 
§ 8º - Os membros e respectivos suplentes do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Brumadinho serão obrigatoriamente indicados pelas 
entidades que representam, através de ofício enviado ao Conselho, depois de realizada eleição em reunião conjunta, com a participação de no 
mínimo 02 (duas) associações. 
§ 9º - O exercício da função de membro do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Brumadinho é gratuito e considerado serviço relevante, 
para fins de legislação vigente, pelo que não será remunerado. 
Art. 4º - Ao Conselho Municipal de Políticas Culturais de Brumadinho – CMPC, compete, em caráter geral, a assessoria para políticas culturais, no 
que tange à promoção de atividades culturais, tendo como principais as seguintes atribuições:
I – Realizar assessoramento especial, sob a forma de participação colegiada e deliberativa, à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Bru-
madinho, em todas as questões que lhe forem submetidas pelo titular da Pasta;
II – Propor diretrizes executivas da Política Cultural de Brumadinho, que será formalizada pela Secretaria de Turismo e Cultura de Brumadinho, 
mediante Plano Plurianual de Cultura de Brumadinho, que será submetido, em tempo hábil e instância final, à aprovação do Secretário de Tu-
rismo e Cultura;
III – Opinar sobre programas e planos de trabalho apresentados pelas instituições culturais de Brumadinho, considerando a sintonia de suas 
propostas com o Plano Plurianual de Cultura a que se refere o inciso anterior;
IV – Aprovar planos de ação e priorizar atividades que contribuam para a formação e o desenvolvimento pleno da cidadania;
V – Opinar sobre o reconhecimento de instituições, entes e agentes culturais no âmbito do município de Brumadinho;
VI – Pronunciar-se e emitir pareceres sobre assuntos de natureza cultural;
VII – Manter intercâmbio com o Conselho Federal de Cultura, com os Conselhos de Cultura estaduais, associações ou outros órgãos de natureza 
comunitária, ligados às atividades culturais;
VIII – Manifestar-se sobre a conveniência, ou não, da inscrição de pessoas físicas e/ou jurídicas para cadastro de entes e agentes culturais do 
município de Brumadinho, expedido pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Brumadinho;
IX – Criar e desenvolver mecanismos capazes de preservar e fortalecer a identidade cultural do município de Brumadinho, respeitado o pluralis-
mo cultural que lhe assiste, face à identidade nacional e às relações internacionais;
X – Apresentar editais anuais com possibilidade de financiamento de atividades culturais através do Fundo Municipal de Cultura;
XI – Deliberar sobre a utilização da verba a ser disponibilizada pelo Fundo Municipal de Cultura aos agentes culturais, por meio dos editais e 
outras formas de financiamento cultural direto pela apreciação de projetos apresentados pelos respectivos agentes.
Art. 5º - O Conselho deliberará por maioria de votos em assuntos que assim o exigir, cabendo ao Presidente o voto de desempate, sendo os 
votos no Conselho abertos e declarados e nos casos considerados de menor grau de importância considerar-se-ia a maioria simples, ou seja, 
1/3 mais um.
Art. 6º - O mandato do conselheiro efetivo será considerado extinto antes do término, nos seguintes casos:
Morte;
Renúncia;
Ausência injustificada a duas sessões consecutivas ou alternadas;
Destituição.
§ 1º - A apreciação de justificativa das ausências mencionadas na alínea “c” será de competência do Conselho. 
§ 2º - Somente em circunstâncias excepcionais a presidência do Conselho concederá, sem aprovação do plenário, licença solicitada por conse-
lheiro efetivo, a qual não poderá ultrapassar sessenta dias, sob pena de perda do mandato.
§ 3º - Finda ou interrompida a licença de que trata o parágrafo anterior, bem como cessados os impedimentos, poderá o conselheiro reassumir 
de imediato e automaticamente suas funções.
§ 4º - Ocorrerá recomendação à destituição de conselheiro, por acatamento de moções dirigidas ao Conselho Pleno e aprovadas por dois terços 
da composição integral do Conselho, assegurada a oportunidade de defesa.
§ 5º - O conselheiro efetivo, cuja destituição haja sido proposta, não terá direito a votar sobre o assunto, devendo ser substituído por conselheiro 
suplente.
§ 6º - As moções de destituições terão preferência de apreciação e votação sobre as demais matérias em pauta.
§ 7º - A recomendação de destituição será encaminhada ao Prefeito Municipal, para homologação.
Art. 7º - O Conselho Municipal de Cultura e Políticas Culturais de Brumadinho é competente para elaborar e votar seu Regimento Interno, obe-
decidos os termos e limites estabelecidos nesta Lei.
Art. 8º - O Conselho Pleno poderá enviar sugestão ao Prefeito Municipal, propondo a alteração da forma de sua composição, desde que mantido 
o número máximo de 10 (dez) Conselheiros. 
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Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10 – Revogam-se as disposições em contrário, especialmente aquelas previstas pela Lei Municipal 1.219/2001.
Brumadinho, em 20 de março de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.121 DE 20 DE MARÇO DE 2015
“Institui a ‘Semana de Conscientização do Uso Sustentável da Água e da Energia Elétrica’ nas escolas do Município de Brumadinho e dá outras 
providências.”
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica instituída a ‘Semana de Conscientização do Uso da Água e da Energia Elétrica’ nas escolas do Município de Brumadinho, que será 
realizada anualmente na semana que abrange o dia 22 de março, Dia Internacional da Água. 
Art. 2º - A referida semana será dedicada ao desenvolvimento de ações educativas acerca do uso sustentável da água, com envolvimento da 
escola, família e sociedade, tendo como objetivo:
I – Promover a conscientização da comunidade para a importância do gerenciamento adequado dos recursos hídricos do Município;
II – Estimular a adoção de práticas e medidas de proteção dos recursos hídricos e o uso sustentável da energia elétrica.
Parágrafo Único: Essas ações serão implementadas na forma de campanhas institucionais, seminários, palestras, visitas às estações de trata-
mento e distribuição de água, e outras formas que julgarem convenientes, objetivando promover a conscientização geral da população sobre a 
realidade da água potável no planeta Terra.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 20 de março de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.122 DE 20 DE MARÇO DE 2015
“Acrescenta dispositivo à Lei Municipal nº 1.149/2000, de 21 de dezembro de 2.000, que ‘Estabelece normas relativas a edificações e demolições 
no Município de Brumadinho e dá outras providencias’”.
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O Art. 64 da Lei Municipal nº 1.149/2000, de 21 de dezembro de 2.000, passa a vigorar acrescido do seguinte dispositivo: 
“Art. 64 - ........................................................................................................
Art. 64-A – Toda edificação a ser construída no Município de Brumadinho, adotará a instalação de dispositivos hidrossanitários que possibilitem 
o controle e a redução do consumo de água.”
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brumadinho, em 20 de março de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.123 DE 20 DE MARÇO DE 2015
“Dá denominações a logradouros públicos localizados no Bairro Pio XII, Município de Brumadinho/MG e dá outras providências’”.
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º - Os logradouros públicos abaixo relacionados, situados no Bairro Pio XII, Município de Brumadinho/MG, passam a ter as seguintes de-
nominações: 

DENOMINAÇÃO ATUAL NOVA DENOMINAÇÃO
Rua A Rua Maria Madalena da Silva Moreira
Rua B Rua Pio de Oliveira Porto
Rua C Rua Geraldo de Oliveira Porto

Art. 2º - As denominações constantes na presente Lei serão devidamente comunicadas pelo Poder Executivo aos órgãos que se fizer necessário.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brumadinho, em 20 de março de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.124 DE 20 DE MARÇO DE 2015
“Institui boas práticas e padrões de qualidade no atendimento ao usuário de serviços públicos no Município de Brumadinho/MG e dá outras 
providências”.
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º - Esta Lei institui boas práticas e padrões de qualidade no atendimento aos usuários de serviços públicos no Município de Brumadinho.
Parágrafo Único: Os dispositivos desta Lei se aplicam aos particulares somente no que concerne ao serviço público delegado.
Art. 2º - O atendimento ao usuário de serviços públicos na administração municipal observará os seguintes princípios:
A proteção e a defesa dos usuários de serviços públicos;
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A dignidade, boa fé, transparência e eficiência da administração municipal;
A celeridade, cordialidade, respeito e atenção no atendimento;
A ausência de pré-julgamento ou qualquer tipo de discriminação e preconceito;
Confidencialidade e sigilo, quando solicitado;
Responsabilidade pelas ações e decisões;
A busca pela constante melhoria do atendimento;
A valorização dos agentes públicos e dos usuários;
O caráter prioritário da função de atendimento ao usuário.
Art. 3º - O atendimento ao usuário dos serviços públicos da administração municipal tem os seguintes objetivos:
a satisfação dos usuários em suas demandas;
o aprimoramento da qualidade dos serviços públicos;
o comprometimento de todos os agentes públicos no atendimento ao usuário;
a identificação e o direcionamento de recursos para as expectativas dos munícipes.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brumadinho, em 20 de março de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.125 DE 20 DE MARÇO DE 2015
“Cria a Biblioteca Pública Municipal no Distrito de Aranha, Município de Brumadinho/MG, e dá outras providências”.
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º - Fica criada na Sede do Distrito de Aranha, neste Município, uma unidade da Biblioteca Pública Municipal, vinculada à Secretaria Muni-
cipal de Educação.
Art. 2º - A referida Biblioteca Pública Municipal receberá a denominação de Biblioteca Pública Municipal Maria dos Reis Barbosa.
Art. 3º - Fica autorizada à administração pública municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação e/ou da Secretaria Municipal de Cultu-
ra a firmar termos de convênio, de cooperação ou de parcerias com entidades públicas ou privadas, visando a cooperação mútua e a obtenção 
de apoio físico, técnico e financeiro que objetivem sua implantação, bem como a elaboração de projetos de interesses educacionais e culturais 
da população local.
Art. 4º - O acervo da Biblioteca Municipal Maria dos Reis Barbosa será constituído de aquisições feitas pela administração, bem como de doações 
e legados.
Art. 5º - Os servidores da Biblioteca deverão ser disponibilizados pela Secretaria Municipal de Educação, por meio de remanejamento do quadro 
efetivo de servidores municipais, não gerando acréscimo de despesas. 
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brumadinho, em 20 de março de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº 89 DE 20 DE MARÇO DE 2015
“Altera dispositivo da Lei Complementar nº 67/2012.”
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O artigo 126 da Lei Complementar nº 67, de 27 de março de 2.012, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 126 – Os empreendimentos industriais, comerciais e de prestação de serviços que realizarem a queima de lenha ou qualquer outro tipo de 
biomassa ou combustível fóssil, em qualquer zona urbana do Município de Brumadinho deverão ser equipados com dispositivos de tratamento 
de efluentes atmosféricos, observando as normas técnicas e os padrões legais.
§ 1º - Os consumidores de lenha deverão observar a legalidade de sua origem, estando sujeitos às penalidades previstas em lei nos casos de 
receptação de lenha que não seja resultante de desmatamentos ou consumo autorizados. 
§ 2º - Os empreendimentos que utilizem o produto mencionado no caput disporão de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de 
publicação da presente Lei, para se adaptarem.
§ 3º - O órgão ambiental poderá exigir dos empreendedores, sempre que julgar necessário, a realização de medições de concentração de po-
luentes na atmosfera, no intuito de atestar a obediência aos padrões legais.”
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 20 de março de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

Conselhos Municipais

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CODEMA DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2015 - Ata de Reunião ordinária do Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente - CODEMA, realizada no dia trinta de janeiro 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 09:30min, presidida pelo Vice-Presidente Carlos Diniz 
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Murta Filho. Conselheiros Presentes: Fernanda Narciso Maximiano Barcellos - Suplente (Indústrias Extrativas Minerais); Márcio Roberto dos San-
tos - Suplente (Associação dos Condomínios Horizontais de Brumadinho); Antônio Sérgio dos Santos Vieira - Titular (Empresas Construtoras de 
Terraplanagem e Loteamentos); Sophia Machado Lamounier - Suplente (Secretaria de Planejamento e Coordenação); Marta Gomes de Deus 
Boaventura - Titular (Secretaria de Turismo e Cultura); Rodrigo Torres - Titular (Secretaria Municipal de Saúde); Marcos Luiz de Aguiar - Suplente 
(Secretaria de Meio Ambiente e desenvolvimento Sustentável); Elaine da Conceição Teixeira de Lima Titular - (Secretaria de Planejamento e Co-
ordenação); Roberto Bendia - Titular (APA SUL) (Unidade Conservação Sob Administração Pública); Mauricio de Oliveira – Titular (Associações 
Comunitárias AMOSEC); Flávio D’Alva Simão - Titular (Associação dos Condomínios Horizontais de Brumadinho); Douglas Vinicius Campos - Ti-
tular (Sociedades Civis de Defesa do Meio Ambiente); Sulamita Moreira Fernandes - Suplente (Instituto Inhotim). Foram Registradas as justifica-
tivas de faltas dos seguintes Conselheiros: Hernane Abdon de Freitas - Titular (Secretaria de meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável); 
Sirlei de Brito Ribeiro - Titular (124° Sub - Seção OAB); Maria Lucia Videira Guedes - Suplente (Sociedades Civis de Defesa do Meio Ambiente); 
Sérgio Viana Bruno Júnior - Titular (Instituto Inhotim); Jane Alves Fernandes - Titular (Secretaria de Educação); Lucas Machado de Sales - Titular 
(Câmara Municipal de Brumadinho). Faltas sem justificativa: Hélio Furquim - Suplente (Unidade Conservação Sob Administração Pública); Mar-
lene Aparecida dos Santos - Suplente (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos); Solange Aparecida de Jesus Amorim - Titular (Secretaria de Obras 
e Serviços Urbanos); José Paulo Silveira Ataíde Suplente - (Secretaria Municipal de Saúde) Antônio Aluisio de Oliveira Figueiredo – Titular (Sindi-
cato dos Produtores Rurais de Brumadinho); Enilton de Oliveira - Suplente (Sindicato dos Produtores Rurais de Brumadinho); Mauro Ambrósio 
da Silva Junior - Titular (Secretaria Municipal de Agricultura); Aguinaldo Martins de Fátima - Titular (Ascavap); Renata Mariliam Parreiras e Soares 
- Suplente (Câmara Municipal de Brumadinho); Adriana Regina Braga Silva - Suplente (Secretaria Municipal de Turismo e Cultura); Sônia Rosana 
Mendes Modesto – Suplente (Secretaria de Educação); Eurico Carneiro Vianna - Suplente (Secretaria de Agricultura); Fabrícia Ferreira e Sá - Su-
plente (Empresas Construtoras de Terraplanagens e Loteadoras); Maria Isabel Apolinário - Suplente (Associação dos Catadores do Vale do Para-
opeba); Cláudio Augusto Teixeira - Suplente (124ª Sub - Seção OAB-MG); Warley Pereira Nascimento – Suplente (Associações Comunitárias 
AMOSEC). Presentes ainda os visitantes e convidados: Valdinéia Morais, Marina Duque Silveira, Sarah Helena Campos Silva, Lucas Romário Lara, 
Alessandra Coelho Ferreira, Paloma Júnia de Paula, Jane Pereira, Ana Cláudia Rodrigues, Thays Soares dos Santos, Luana Jenifer Rezende, Lenice 
Neves, Renata Rocha Ribeiro (Servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente), Bárbara Jardim (visitante), Sabrina Fernandes Meira (visi-
tante), Laura M. Brina (visitante). RESUMO DAS DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES POR ITEM DE PAUTA: I: Abertura da reunião e verificação de quo-
rum. O Vice- Presidente Carlos Diniz Murta Filho iniciou a reunião, tendo em vista o quórum suficiente, procedeu com as justificativas de faltas 
acima citadas. Em seguida empossou os novos Conselheiros nomeados: Maurício Oliveira, Warley Nascimento, Rodrigo Torres, José Paulo, Elaine 
Teixeira e Sophia Machado. Informou sobre as mudanças no Regimento Interno, uma vez que já foi informado na reunião anterior, sendo assim 
haverá mudanças nos transcursos da reunião. De acordo com as mudanças os processos não serão mais explanados pela equipe técnica e serão 
votados em bloco ficando na seguinte ordem: Verificação do quorum para abertura da sessão. Comunicado dos conselheiros. Votação da ata 
anterior. Apresentação do pedido de inversão de pauta ou retirada de pauta caso haja necessidade. Discussão e deliberação das matérias após 
a leitura integral da pauta. Assuntos Gerais e Encerramento. Os processos pautados serão julgados em blocos, o presidente fará a leitura de to-
dos os processos e admitido destaques em ponto específicos que qualquer conselheiro presente achar necessário a discussão ou pedido de 
vistas sobre o item. O destaque devera ser feito no momento em que o presidente da sessão promover a leitura de tal item, antes do inicio da 
votação. Sendo estes itens destacados colocados em discussão e votação separadamente, devendo ser obedecido a ordem de pauta, sendo 
admitido inversão da pauta desde que autorizada pelo presidente. Os pedidos de vista e de baixa em diligencia deverão ser requeridos e funda-
mentados no momento em que o presidente retornar ao respectivo item da pauta destacada. Item não destacado será colocado em bloco para 
votação. Lenice Neves (SEMA) informou que o modelo das alterações no Regimento Interno imita o funcionamento do COPAM. A comissão do 
CODEMA que a analisou a revisão do Regimento Interno entendeu que é um procedimento necessário diante das novas atribuições que o CO-
DEMA vem assumindo, e esclareceu todos os procedimentos do Regimento Interno. Douglas Vinicius Campos - Titular (Sociedades Civis de 
Defesa do Meio Ambiente), perguntou se ainda teria as apresentações dos processos feita pelos técnicos da SEMA. Lenice Neves (SEMA), respon-
deu que não, mas que a equipe técnica permanecera a disposição para esclarecer quaisquer duvidas, se solicitada pelos conselheiros no mo-
mento oportuno a destacar o item. Flávio D’Alva Simão - Titular (Associação dos Condomínios Horizontais de Brumadinho), em caso de recurso 
contra decisão do Secretário da SEMA, como será a votação? Entra no bloco? Lenice Neves (SEMA), explicou que quando tiver sendo feito a lei-
tura da pauta o presidente, passa para o tópico que trata dos recursos administrativos contra decisão de multa, ele ler o item de pauta e se não 
for pedido destaque será votado no bloco. Conforme o novo Regimento Interno a câmara de Legislação Ambiental julgados de recursos fará 
esses exame previamente ante de ir para a pauta. Processos de Licenciamento Ambiental Simplificado Classe 1 e 2 serão levados diretamente 
para o plenário e classe 3 e 4 serão avaliados pela comissão de licenciamento antes de vir para o conselho. Item II. Aprovação da ata da reunião 
anterior: Dispensando a leitura devido ao envio prévio, colocou em votação a Ata da reunião Ordinária do dia 05 de dezembro de 2014, ficando 
aprovada por unanimidade, sem observações ou emendas. Item III. Processos de Licenciamento Ambiental Simplificada. Foi colocado em vota-
ção os processos de licenciamentos de item III.1. Madereira Brumadão, Item III.2. Green Metals Soluções Ambientais S/A e Item III.3. Claro S/A 
MGSZD80, sendo aprovados por unanimidade. Item IV. Proposta DN. Lenice Neves (SEMA), explana sobre a proposta, relata das alterações DN 
04/2013, produzida pelo CODEMA, estado e a Comissão de Licenciamento e Legislação. O Vice- Presidente Carlos Diniz Murta Filho coloca em 
votação, ficando a mesma aprovada por unanimidade conforme a minuta enviada. Item V .  Assuntos Gerais: V. 1 Edital - Lenice Neves (SEMA), 
relata de como procedeu ao edital para renovar os membros da Associação Comunitária, pois a entidade eleita no Edital anterior teve o manda-
to extinto de acordo com o novo regimento interno, foi publicado nos meios oficiais para concorrer a vaga. Sendo inscrita a Associação do 
Santa Efigênia e Carmo, a Associação de Suzana e AMPARE. Sendo a AMPARE inabilitada, pois o objeto social não é compatível com a vaga, não 
houve recurso, ficando habilitada a Associação do Santa Efigênia e Suzana elegendo entre si quem fica como titular e suplente. V.2 - Reunião 
Pública - O Vice- Presidente Carlos Diniz Murta Filho informa sobre o convite da reunião pública referente ao processo classe 3, da LO da Green 
Metal no dia vinte e cinco de fevereiro as dezenove horas na Câmara Municipal. Lenice Neves (SEMA), faz alguns esclarecimentos sobre a mesma, 
informando que o objetivo é esclarecer duvidas visando transparência no processo, informa ainda que será disponibilizado transportes e que o 
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processo se encontra disponível na SEMA. Será marcada uma reunião com a Comissão de Licenciamento Ambiental por se tratar de um empre-
endimento de classe 3, sendo que na próxima reunião após a reunião pública o processo irá para julgamento na plenária. V.3 – Loteamento 
Serra Verde: Douglas Vinicius Campos - Titular (Sociedades Civis de Defesa do Meio Ambiente); relata que no bairro Serra Verde esta havendo 
problemas de adequação de terraplanagem que consta nas redes sociais fotos com lamas na Rua Henriques próximo a uma lagoa, e pergunta 
onde fica a segurança do empreendimento e a segurança ambiental. Que consta nas condicionantes do empreendedor elabora PRAD em ses-
senta dias e execução de mecanismos de acompanhamento estabelecidos e aprovados pela SEMA. O conselheiro Marcos Luiz informou que a 
SEMA está tomando as providências. Foi esclarecido que o PRAD é para recuperação de uma área verde. V.4 – Placas Orientativas: A conselheira 
Marta Boaventura solicitou o acompanhamento de representantes do CODEMA para os serviços de fixação de placas, ficando designada a con-
selheira Sophia Machado e o Conselheiro Marcos Luiz irá indicar alguém da SEMA. V.5 – Calendário do CODEMA: O conselheiro Douglas questio-
nou sobre o calendário de reuniões do CODEMA. A funcionária da SEMA Lenice Guimarães, informou que pelo regimento interno já estão desig-
nadas as ultimas sextas-feiras do mês, mas gostaria de contar com a compreensão do CODEMA de admitir uma flexibilidade para que as reuniões 
possam ser mais eficientes pois há datas em que não há processos aptos para pauta. V.6 – Água: O Vice - Presidente Carlos Diniz levantou a 
problemática e escassez da água e solicitou informações da SEMA. O conselheiro Marcos Luiz informou que a SEMA já está com o projeto Lagoa 
Viva e que pensa em fazer projetos de cercamentos de nascentes e recuperação de topos de morro, além de trabalhos nas escolas com equipe 
da Educação Ambiental. Sulamita (Inhotim) propôs que os conselheiros busquem informações e estudos sobre polímeros e/ou outras tecnolo-
gias usadas para reduzir o consumo de água na aspersão para minimização de poeiras. Completou dizendo que, caso este conselho consiga 
identificar uma solução economicamente viável para os empreendimentos, a mesma deve ser incluída como condicionante em processos com 
esta necessidade no âmbito municipal e o exemplo poderá ser apresentado ao estado.  Douglas Maciel (Sociedade Civil) informou que em Bru-
madinho existem várias nascentes e que elas estão secando e pede que a SEMA faça um levantamento sobre a qualidade da água e quantos 
volumes de água do Rio Paraopeba são captados legalmente e clandestino.  Falou sobre a transposição que a copasa pretende fazer do Parao-
peba para o Rio Manso, e que o trecho do rio Paraopeba que passa por Brumadinho está com o volume de água muito baixo e que esse rio re-
cebe muito esgoto.  Sulamita (Inhotim) esclareceu ao Douglas que no final do ano de dois mil e quatorze saiu um relatório do IGAM com todo 
esse estudo sobre a qualidade da água da região de Brumadinho e que podemos usar esse estudo como base e disse que tal estudo foi apresen-
tado no fórum Escassez Hídrico, o qual contou com a participação do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba. Flávio Simão (Condomí-
nios Horizontais) pediu que na próxima reunião do CODEMA a SEMA informasse sobre quais as obrigações que a copasa tem com esse convênio 
que temos com ela em relação a Brumadinho, para captar água e vender para Belo Horizonte e se isso irá nos prejudicar e qual a real importân-
cia sobre essa situação. O Vice - Presidente Carlos Diniz informou que a responsabilidade sobre a água será de todas as secretarias e não só da 
SEMA. Marcos Luiz (SEMA) informou que irá discutir com a equipe da SEMA sobre esse assunto. Luiz Roberto Bendia (Unidade de Conservação) 
informou que a APA Fernão Dias foi criada para preservar as águas locais e servida para São Paulo. Falou sobre o questionamento do Ministério 
Público sobre a diminuição do Monumento Natural Mãe D’água e pediu que a SEMA manifestasse a respeito. Marcos Luiz (SEMA) em resposta 
ao Luiz Roberto Bendia informou que a SEMA recebeu um ofício do Ministério Público sobre o Monumento Mãe D’água, onde todos estão pre-
ocupados com essa situação que estamos vivenciando. Disse que a SEMA encaminhou ao Ministério Público um ofício convidando para se 
reunir e tratar desse assunto. O Vice - Presidente Carlos Diniz informou que as campanhas de preservação da SEMA, será feita de acordo com as 
condições da SEMA. Foram colocadas em votação as solicitações feitas pelos conselheiros, ficando aprovado. Encerramento: Não havendo mais 
nada a tratar, a reunião foi encerrada às 11h:30min, pelo Vice-Presidente Carlos Diniz Murta Filho. O conselheiro Marcos Luiz de Aguiar redigiu a 
presente ata que será assinada pelo Presidente, caso aprovada na próxima reunião Ordinária. Brumadinho, 30 de janeiro de 2015.

Ata da Reunião: COMDESP E CODEMA, Assunto: Água, realizada no dia 27 de fevereiro de 2015 no Auditório da Secretaria de Educação, Rua: 
Presidente Kennedy, nº: 20, Bairro: São Sebastião. A reunião iniciou-se com os dizeres do vice - presidente do CODEMA Carlos Diniz Murta Filho 
relatando sobre o não comparecimento de algumas entidades importantes na discussão do assunto. Em seguida o secretário adjunto de Meio 
ambiente Marcos relatou sobre as respectivas preocupantes da região de Brumadinho devido à falta de chuva e sobre algumas ações da respec-
tiva secretaria como: Lagoa Viva e as práticas de educação ambiental do município. O presidente do COMDESP Cerson Machado também aler-
tou sobre a necessidade de discussão sobre a temática da falta de água. O vice - presidente do CODEMA abriu as discussões abordando sobre o 
desperdício de água potável e limpa e a falta de ações voltada para a conservação e preservação dos recursos hídricos, como: proteção e con-
servação de nascentes, margens de cursos d’água, áreas de recargas de aqüíferos e etc. Ressaltou a necessidade de implementar o uso e consu-
mo racional de água em Brumadinho. Comentou que água não falta, porém, devido ao total desleixo, falta de educação e falta de responsabili-
dade de todos grandes parte de nossas águas encontram-se sem condições para nossa própria utilização, e, que Brumadinho carece de um 
planejamento, como grande maioria dos municípios brasileiros, tendo em vista que população nas áreas urbanas vem aumentando e nada está 
sendo feito efetivamente.  Rafael Bernardes representante do CIBAPAR apresentou mapas onde ele sugeriu o cuidado com as nascentes que 
estão fora do município e que nos atingem diretamente, pois a água não passa somente em Brumadinho “interação com outros municípios”. 
Apresentou o mapa do Paraopeba e a localização de Brumadinho nele, apresentando também o mapa hídrico de Brumadinho. E salientou do 
cuidado que temos que ter com as nascentes do Rio Manso e Itatiaiuçu que abastecem a referida bacia. Sendo que o mapa apresentado mos-
trava somente as pessoas e instituições que possuem outorgas de uso da água, mas que no município há muitas pessoas e instituições que fa-
zem um uso de grandes quantidades de água de uso ilegais. Logo em seguida Lucas Silva da Secretaria de Turismo e Cultura perguntou sobre 
como é feita a outorga de uso da água em Casa Branca, que foi explicado por Rafael Bernardes onde e como ela ocorre. Rafael Bernardes tam-
bém abordou a necessidade de priorizar a organização e projetos ambientais para o uso desta água, e que uma das soluções seria criar núcleos 
regionais e consultar os moradores das regiões para fins de incentivar, fiscalizar e punir fiscalmente e beneficia lós também em caso de uso 
correto da água. Ressaltou que o problema não é o “nosso banho” a título de exemplo, mas sim o desperdício absurdo. E do perigo da retirada 
de água do Paraopeba como vem se cogitando no município é enorme, pois causaria mais danos do que benefícios e que o modo correto seria 
aumentar à oferta de água por meio da preservação as nascentes e com racionamento de “todos” e não apenas dos cidadãos. Relatou também 
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da importância do CIBAPAR em produzir mapas para melhor localizar essas necessidades. O vice - presidente do CODEMA reafirmou sobre o uso 
sem outorga no município e a falta estrutura do estado em autorizar a outorga e que precisamos de uma força tarefa para solucionar isso. Mau-
ro da EMATER falou que grande parte do uso da água em Brumadinho advém da irrigação e que essa mesma água usada em agricultura em sua 
maioria retorna para a própria natureza. A questão central é fazer água retornar de modo sustentável e ecológico para o meio ambiente, citando 
o exemplo do rio Tietê em São Paulo, disse ainda que a agricultura principal no consumo de água é a de tangerinas e essa não é irrigada e ainda 
citou trabalhos da Secretaria de e Ambiente de Brumadinho em parceria com a EMATER que fazem: orientação técnica, construção de níveis 
plantio direto e elaboração de projetos dentre outros, disse ainda que o trabalho da EMATER e a Secretaria de Agricultura permeiam somente 
do perímetro da “chuva no morro até a mata auxiliar” tendo como foco a preservação da água até a sua chegada no rio. A Secretária de Agricul-
tura relatou de como essas iniciativas vem surgindo efeito em pontos do município salientou a importância de projetos como o “Dia de Campo 
e a Capitação de água”, finalizou dizendo do problema das queimadas no município, principalmente em dias festivos. Maria Lucia perguntou se 
Brumadinho fazia parte do CIBAPAR, sendo respondido por Rafael Bernardes o representante da CIBAPAR disse que Brumadinho sempre fez 
parte do mesmo. Bones disse da falta de planejamento do uso da agua em Brumadinho e que os órgãos responsáveis se omitiram por são sabe-
dores das irregularidades existentes, disse da necessidade de informação sobre o uso correto da água sendo que o próprio IGAM não saberia 
relatar quais seriam suas próprias outorgas e sendo endossado por outras pessoas. Falou também da importância de nossas serras, pois as 
mesmas abastecem as sub nascentes do Paraopeba e que catalogadas trinta e uma nascentes e que o número real é muito maior, disse ainda 
que nossas nascentes são piezométricas e do uso abusivo da mineração pode levar ao fim dessas nascentes, que além de valor biológico e am-
biental possui um valor financeiro alto segundo estudos apontados por ele. Relatou também que necessitamos de recatalogar as nossas nas-
centes, e que precisamos conhecer o município e propor ações urgentes mesmo que independentes do estado e/ ou município. O vice - presi-
dente do CODEMA disse que no início dos anos 2000, a partir de idéia de funcionário da Secretaria de Obras e Secretaria de Meio Ambiente, 
ventilou-se a possibilidade de criação de um “Departamento das Águas”, idéia esta que não foi ouvida por ninguém e nem levada adiante. Co-
mentou ainda, sobre a falta de dados concretos e atualizados no Município, de quantitativos cadastrados e não cadastrados da exploração de 
água superficial e subterrânea. Marcos Secretário Adjunto de Meio Ambiente relatou a Bones sobre o levantamento de dados das nascentes 
feitos com seu auxilio e salientou da importância do senhor Quintino nessa catalogação. Lucas Silva da Secretaria de Turismo e Cultura disse 
sobre a falta de água em Casa Branca e que a Secretaria de Turismo e Cultura fez solicitação para a criação de cisterna de capitação de água da 
chuva, pois essa região com seus empreendimentos necessitam de água e que essas cisternas são planejamentos para o futuro. Ana Claudia da 
secretaria de Meio ambiente falou da importância de pequenas ações e perguntou a Copasa se há projetos nesse sentido em substituir o cloro 
por gás ozônio e que dessa forma pode-se reutilizar a água, tendo um custo benefício muito baixo e deixou um pedido de estudos nesse senti-
do. Sulamita representante do INHOTIM disse que a tecnologia do ozônio realmente é eficaz e que precisamos ter mais informações a respeito 
do uso da água e que pode ser obtida inclusive no site da copasa e suas metas e que o Estado não está inerjeate porque trata se de uma neces-
sidade e que a responsabilidade é de todos e que temos que assumir nossos deveres. Renato apresentou se como conhecedor da Serra da Mo-
eda disse que a nascentes relatadas anteriormente são bem menos atualmente que precisamos fiscalizar o uso irracional da água, citou dados 
desse uso irracional em Brumadinho e que necessitam ser fiscalizadas e para isso precisamos conhecer o problema por meio de educação e 
estatística do problema para sim conhecermos e fiscalizar. O secretario ajunto de Meio Ambiente disse que a situação do loteamento na Serra 
se encontra embargados devidos s situações irregulares e que a prefeitura está tomando os devidos cuidados. O vice - presidente do CODEMA 
comentou sobre o ocorrido no passado, quando o Ministério Público firmou um TAC com a COPASA, cuja instalação de hidrômetro em residên-
cias localizadas em loteamentos irregulares, acarretaria em multa de R$ 5.000,00 por instalação, pois esses tipos de parcelamentos irregulares 
acabam demandando uso de água, que muitas vezes não está regularizada. Reforçou, ainda, a Educação Ambiental como importante ferramen-
ta para disciplinar o uso racional da água. Elaine da Secretaria de Planejamento disse alguns pontos em que nos enquanto conselheiros somos 
também fiscais e que devemos fiscalizar essas ações irregulares no município podendo denunciar as irregularidades que embora seja uma ação 
pequena é de suma importância. Regina disse que precisamos de pesquisas, mas que temos ações inclusive na prefeitura que devemos tomar, 
como por exemplo: transformar a fossas negras em sépticas, verificar onde precisa aumentar a mata ciliar com vegetação típica e o dever da 
prefeitura nessas ações é uma campanha de todos e também com um maior uso da energia solar. O vice - presidente do CODEMA salientou a 
importância de novos encontros principalmente com os órgãos e instituições não presentes e da necessidade de ações urgentes. A vereadora 
Alessandra ressaltou da importância de praticas cotidianas e da situação crítica da água em Conceição do Itaguá e das práticas que são realiza-
das no local, citando a visitação das nascentes. Falou também das ações que ela e a associação estão realizando em prol de amenizar o esperdí-
cio da água almejando exigir da prefeitura incentivo para o uso da água além de sempre fiscalizar ações irregulares. E disse da importância re-
gulamentar a sua proposta de lei que aborda do uso irregular de água do município e que a própria prefeitura deve usar a agua em seus 
departamentos de modo consciente.  Mauro da EMATER citou duas situações que ocorrem em Brumadinho (município) e em Brumadinho 
(ações vindas do estado) e que precisamos mapear todas as situações e cobrar do estado. E que nossas ações enquanto município embora pe-
queno seja fundamental e devemos premiar fiscalmente quem protege e punir quem protege. Marcos da secretaria de Governo disse que a 
prefeitura está realizando uma campanha do uso consciente da água em Brumadinho e que serão produzidos vários materiais e pediu que en-
viassem dicas para a prefeitura no auxílio. E eu Webert Douglas Fernandes lavrei essa ata que será assinada pelo Presidente, caso aprovada na 
próxima reunião Ordinária.

DELIBERAÇÃO POR ITEM DE PAUTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 20/03/2015. Resumo das Deliberações da Reunião Extraordinária 
do CODEMA realizada no dia 20 de março de 2015, na Câmara Municipal de Brumadinho, presidida pelo Presidente Hernane Abdon de Freitas. 
I: Verificação de quórum e abertura da reunião: com o quórum instalado, a reunião foi aberta às 9:30 min. II. Aprovação das atas da reunião an-
terior: Foram aprovadas por unanimidade as atas das reuniões realizadas no dia 30 de janeiro de 2015 e 27 de fevereiro de 2015. III. Processos 
de Licenciamento Ambiental: III.1. Licença de Operação – LO para o empreendimento “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 – 
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Retorno de vistas da Conselheira Sirlei de Brito - OAB.  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 li-
cenciamento, 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 CON-
DICIONANTES: 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 da SETRANSB: 
Condicionante nº 07: Reforçar a sinalização do trecho entre Alberto Flores e o empreendimento, como consta no modelo do SETRANSB. Condi-
cionante nº 08: Manter o cadastro no SETRANSB de todos os caminhões 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.”. Jus-
tificativa: 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, con-
siderando 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 pos-
sível 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. PRO-
POSTAS 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”. RECOMEN-
DAÇÕES: 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 Brumadinho 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 licenciada 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 informação do folheto não condiz com a verdade. V. Encerramento: A reunião 
foi encerrada às 11:15 h. (a) pelo Presidente Hernane Abdon de Freitas.

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG – O PREFEITO MUNICIPAL DE BRUMADINHO TORNA PUBLICO TP 002/2015 – OBJ: OBRAS DE 
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CARMELA ALUOTTO EM CASA BRANCA – BRUMADINHO/MG- ABERTURA: 15/04/2015 ÀS 9H30 – LOCAL: AV. INHOTIM, 
600, PROGRESSO – BRUMADINHO/MG – SEC. DE OBRAS – CONTATO: 031 3571 6985 – EDITAL DISP: Site: Brumadinho.registrocom.net e site: 
Brumadinho.mg.gov.br .

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde Brumadinho- 8º ad. cont. 02/09, Loc. Paulo Roberto B. Romano – obj. loc.p/almoxarifado -SMS, vlr mensal R$4.390,00, 
vig.02.03.15/01.03.16. Brumadinho,18.03.2015- José Paulo Silveira Ataide - Gestor do Fundo Municipal de Saúde.

Fundo Municipal de Saúde Brumadinho- 3º ad. cont. 29/12, Loc. Neide de Oliveira Batista- loc. p/ dep. Setor manutenção/SMS,vlr mensal R$ 
1.664,00, vig.12.03.15/11.03.16. Brumadinho,18.03.2015-José Paulo Silveira Ataide  - Gestor do Fundo Municipal de Saúde.

Fundo Municipal de Saúde Brumadinho - 2º ad. cont. 31/13, Loc. Paulo Vitor Madureira de Sá Rodrigues, loc. p/ VISA, vlr mensal R$2.745,00, vig. 
15.03.15 a 14.03.16. Brumadinho, 18.03.2015- José Paulo Silveira Ataide - Gestor do Fundo Municipal de Saúde.

Fundo Municipal de Saúde Brumadinho - 3º ad. cont. 33/12, Loc. João de Deus Fonseca –USF Toca de Cima, vlr mensal R$475,60, vig. 15.03.15 a 
14.03.16. Brumadinho, 18.03.2015- José Paulo Silveira Ataide - Gestor do Fundo Municipal de Saúde.

Fundo Mun. de Saúde de Brumadinho – Concorrência nº 002/2014 - Diante das razões de fato e de direito expostas pelo Presidente da Comissão 
Especial de Licitação, em sua manifestação, as quais acolho, CONHEÇO da Impugnação interposta pela empresa Projeta Consultoria e Serviços 
Ltda, pois tempestivo, e NEGO-LHE PROVIMENTO, por falta de indícios que possam servir de fulcro para sua aceitação, mantendo-se respeitado 
o texto editalício. Intime-se e publique-se. Brumadinho, 18 de março de 2015 – José Paulo S. Ataide – Secretário Mun. de Saúde.
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"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do documento. Os métodos criptográficos adotados pela Prefei-
tura de Brumadinho impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a 
autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE BRUMADINHO - MG." Para outras informações www.brumadinho.mg.gov.br.

DOM
BRUMAD INHO

Fundo M. Saúde Brumadinho. Ext. Cont. 036/15/FMS. Obj: gêneros alimentícios. Contr.: Pastifício Sta. Amália S/A. Vig. 21.01.2015 a 31.12.2015-
PP051/14. Vr global: R$4.147,80. Brumadinho, 20.03.2015. José Paulo Silveira Ataíde-Gestor do Fundo Mun. de Saúde Brumadinho. 

Fundo M. Saúde Brumadinho. Ext. Cont. 044/15/FMS. Obj: saco plástico p/ lixo. Contr.: Eduardo de F. Chaves - ME. Vig. 26.02.2015 a 31.12.2015-
PP060/14. Vr global: R$3.360,00. Brumadinho, 20.03.2015. José Paulo Silveira Ataíde-Gestor do Fundo Mun. de Saúde Brumadinho. 

Fundo M. Saúde Brumadinho. Ext. Cont. 045/15/FMS. Obj: saco plástico p/ lixo. Contr.: Exata Ind. e Com. Ltda. Vig. 26.02.2015 a 31.12.2015-
PP060/14. Vr global: R$11.562,80. Brumadinho, 20.03.2015. José Paulo Silveira Ataíde-Gestor do Fundo Mun. de Saúde Brumadinho. 

Fundo M. Saúde Brumadinho. Ext. Cont. 046/15/FMS. Obj: saco plástico p/ lixo. Contr.: Woltine Com. e Repres. Ltda. Vig. 26.02.2015 a 31.12.2015-
PP060/14. Vr global: R$55.568,40. Brumadinho, 20.03.2015. José Paulo Silveira Ataíde-Gestor do Fundo Mun. de Saúde Brumadinho. 

Fundo M. Saúde Brumadinho. Ext. Cont. 056/15/FMS. Obj: loc. ambul. Tipo UTI móvel. Contr.: Ouromed Serv. Móvel de Saúde Ltda. Vig. 17.03.2015 
a 16.06.2015-PP007/15. Vr global: R$40.800,00. Brumadinho, 20.03.2015. José Paulo Silveira Ataíde-Gestor do Fundo Mun. de Saúde Brumadinho.
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