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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CODEMA DE 2019 – Ata da Reunião Ordinária do 1 

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CODEMA, realizada no dia 31 de maio de 2 

2019, no Auditório da Câmara Municipal, sob a presidência de Daniel Hilário de Lima Freitas. 3 
I. Verificação de quórum e abertura da reunião: Com o quórum suficiente, a reunião foi iniciada às 4 

09h42. O presidente cumprimentou os conselheiros e demais presentes. I.1 Conselheiros Presentes: 5 

Daniel Hilário de Lima Freitas – Titular (Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMA); Raquel 6 

Garcia Oliveira Brasil – Titular (Secretaria Municipal de Educação); Leandro Gilmar dos Reis Rezende 7 

– Titular (Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos); José Antônio de Moraes – Suplente 8 

(Secretaria Municipal de Saúde); Gustavo Henrique Roque Araújo – Titular (Secretaria Municipal de 9 

Planejamento e Coordenação); Sara Curvelano – Titular (Secretaria Municipal de Turismo e Cultura), 10 

Mauro Ambrósio da Silva Júnior - Titular (Secretaria Municipal de Agricultura); Antônio Sérgio dos 11 

Santos Vieira - Titular (Câmara Municipal de Brumadinho); Cláudio Ferreira Costa – Suplente 12 

(Unidade Conservação sob administração pública); Maria Lúcia Videira Guedes – Titular (Associações 13 

Comunitárias AMA Aldeia); Márcio Roberto dos Santos – Titular (Associação dos Condomínios 14 

Horizontais de Brumadinho); Carlos Diniz Murta Filho – Titular (Indústrias Extrativas Minerais); 15 

Carolina Silveira – Suplente (Empresas Construtoras, de Terraplanagem e Loteadoras); Lucas Romário 16 

Lara - Suplente (Sociedade Civis de Defesa do Meio Ambiente); Alexandra Andrade Gonçalves Costa 17 

(Associação dos Catadores do Vale do Paraopeba). I.2 Justificativas de faltas: Arthur José Castro 18 

Silva – Titular (Instituto INHOTIM); Marcos Luiz de Aguiar – Titular (Sociedade Civis de Defesa do 19 

Meio Ambiente); Enilton de Oliveira – Titular (Sindicato dos Produtores Rurais de Brumadinho). I.3 20 

Faltas sem justificativa de Titulares e Suplentes: 124ª Sub-seção OAB-MG. I.4 Presentes ainda os 21 

visitantes e convidados: Erika Cristina Pessoa Mendes, Thiago Vasconcelos Mendes, Janaína 22 

Honorato, Paloma Júnia de Paula Luis, Luana Jenifer Rezende Ferreira, Leandro Costa, Fabrício 23 

Ellison Gonçalves Cardoso, Fernanda Sales, Janaina Miquelina, Marciano Reis Mariano, Javér Ribeiro 24 

de Sales (Servidores SEMA); Elton Geraldo de Assis Sales (Loteamento Recanto do Paraopeba); Luiz 25 

Vannucci (Vallourec); Alexander Xavier (Vallourec); Reinaldo Brandão (Vallourec); Marcela Cardoso 26 

Lisboa (Total Meio Ambiente); Marco Alfredo Gomes Colombini (COPASA); Luana Pedrosa Pinto 27 

(COPASA); Raquel Luane de Souza (SEPLAC); Maximiliano Franklin Maciel Figueiredo (Vereador); 28 

Paulo Hugo de Lima (Condomínio Retiro do Chalé); Luiz Gustavo N. V. da Silva (AMDA); Matuzalem 29 

Alves Carmo (Amocos); Marcionílio S. Maia Jr (Defesa Civil). II. Aprovação da ata da reunião 30 

anterior: A ata da Reunião Ordinária do dia 29 de março de 2019 foi aprovada por unanimidade. III. 31 

Processos de Licenciamento Ambiental: III.1 Processo SEMA n° 008/2019, de interesse de Elias 32 
Fernandes Emediato: Licença Ambiental Simplificada Corretiva - LASC para o empreendimento 33 

Loteamento Recanto do Paraopeba, classe <1, atividade de “Loteamento do solo urbano, exceto 34 

distritos industriais e similares”, localizado na Fazenda Rio Grande, Mat. 18.977, Melo Franco – 35 

Brumadinho / MG. Pareceres técnico e jurídico SEMA. Javér Ribeiro de Sales, coordenador do 36 

departamento de licenciamento ambiental e Marciano Reis Mariano, assessor jurídico da SEMA, 37 

fizeram breve resumo sobre o processo enfatizando que o loteamento se trata de modalidade REURB-38 

E (Regularização fundiária urbana de interesse específico). Em seguida, o Conselheiro Carlos Diniz 39 

questionou se o empreendimento está respeitando a Área de Preservação Permanente - APP e Javér 40 

esclareceu que são 50 metros de APP sem invasão e com mata ciliar preservada. Em relação às 41 

condicionantes contidas no parecer técnico do empreendimento, o Conselheiro representante das 42 

Indústrias Extrativas Minerais sugeriu modificação no texto da Condicionante Nº 6: “Formalizar 43 

processo na SEMA para movimentação de terra”, passando a constar: “Formalizar processo na 44 

SEMA para movimentação de terra e/ou supressão de vegetação” referindo-se à comprovação da 45 

condicionante para SEMA,  de obtenção de autorização ambiental, se necessário for realizar disposição 46 

de material terroso de áreas externas (empréstimo ou bota-fora) e/ou supressão de vegetação. Na 47 

Condicionante Nº 7: “Realizar periodicamente a aspersão das vias não pavimentadas”, sugeriu a 48 
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inclusão do prazo “durante a realização das obras de implantação do empreendimento”, foi 49 

observado que a numeração das condicionantes no parecer técnico estava errada, o que será corrigido. 50 

Em seguida, referindo à condicionante de fazer o uso do poço tubular já instalado somente após 51 

obtenção de outorga, Carlos Diniz perguntou como será o consumo de água dos moradores que já 52 

ocupam o loteamento e também, se as vias serão pavimentadas ou somente cascalhadas. Javér informou 53 

que no processo consta uma declaração emitida pelo secretário de obras da prefeitura de Brumadinho, 54 

declarando  ter capacidade de absolver a demanda de abastecimento de água do referido loteamento 55 

até a regularização do poço tubular e que também possui no processo, um termo de compromisso 56 

assinado entre o empreendedor e a prefeitura, onde consta que será realizado apenas o cascalhamento 57 

das vias dentre outras obrigações. Completando, Marciano ressalta que por se tratar de REURB-E não 58 

há óbice legal quanto ao cascalhamento das vias. Em sequência, Carolina Silveira questionou de quem 59 

será a responsabilidade de manutenção da fossa séptica e se há coleta de resíduos sólidos urbanos – 60 

RSU no loteamento. Javér esclareceu que a responsabilidade de manutenção das fossas será transferida 61 

aos proprietários de cada lote e que há lixeira coletiva externa ao loteamento para recolhimento dos 62 

resíduos. A Conselheira representante das Empresas Construtoras, de Terraplanagem e Loteadoras 63 

sugeriu condicionar na licença o cercamento das APP como forma de impedir a intervenção da área e 64 

também, a realização de campanhas/palestras de conscientização sobre queimadas para prevenção de 65 

incêndios. Na oportunidade Daniel informou que o prazo para inscrição do Edital de Chamamento 66 

Público de Brigadas de Incêndio foi encerrado em que apenas uma entidade se inscreveu, ONG 67 

Carcará, e que os andamentos serão realizados conforme prazos contidos no Edital. Foram acatadas as 68 

pontuações/sugestões dos Conselheiros Carlos Diniz e Carolina Silveira e em seguida o processo foi 69 

colocado em votação e aprovado por unanimidade. III.2 Processo SEMA n° 004/2019, de interesse 70 

de Huberton Carlos Teodoro: Licença Ambiental Simplificada Corretiva – LASC para o 71 

empreendimento Madeireira Brumadão Eireli - ME, classe 1, atividades de “Comércio varejista em 72 

geral (madeira e artefatos)”, localizado na Rua Itaguá, n° 945, Progresso - Brumadinho/MG. Pareceres 73 

técnico e jurídico SEMA. Javér esclareceu que se trata de Licença Ambiental Simplificada Corretiva - 74 

LASC e que o empreendedor não protocolou FCE (Formulário de Caracterização do Empreendimento) 75 

para a renovação da licença com antecedência de 120 dias ao seu vencimento, conforme prevê a 76 

legislação, sendo o empreendimento autuado. Marciano acrescentou que por esse motivo fica a critério 77 

do Conselho deliberar a licença com sua validade reduzida em dois anos, baseado na DN CODEMA 78 

n° 03/2018. Carlos Diniz perguntou se o empreendimento foi notificado pelo vencimento da licença e 79 

Javér esclareceu que foi encaminhado a notificação e que o departamento de licenciamento ambiental 80 

tem realizado levantamentos para alertar aos empreendimentos com licença próxima ao vencimento, 81 

bem como encaminhar para o departamento de fiscalização no caso de licenças já vencidas. Ressaltou 82 

ainda, que não é um dever do órgão ambiental fazer esse tipo de notificação. Antônio Vieira pontuou 83 

que é necessário fazer revisão na legislação no que se refere ao AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de 84 

Bombeiros), pois na legislação atual tem-se as mesmas exigências para empreendimentos de pequeno 85 

ou grande porte. Daniel informou que foi publicado um Decreto Municipal em que fica dispensado o 86 

AVCB para empreendimentos com edificações igual ou inferior a 120 m². Gustavo Roque acrescentou 87 

que a legislação não ampara algumas atividades, como no caso viabilidade locacional para implantação 88 

de postos de combustíveis, concordando que se faz necessário a revisão da legislação. Antônio Vieira 89 

esclareceu que está vigente o plano diretor do ano de 2005 e que existe na Câmara Municipal um novo 90 

plano, elaborado há uns 4 anos, em que já solicitou o seu desarquivamento para que possam fazer a 91 

adequação e sua tramitação. Em seguida o processo foi colocado em votação e aprovado por 92 

unanimidade. IV. Processo de Intervenção Solteira: IV.1 Requerimento SEMA n° 283/T/19 de 93 

interesse de COPASA S/A: Autorização ambiental para intervenção em Área de Preservação 94 

Permanente – APP para implantação de Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB, com supressão 95 

de vegetação nativa, situado à Rua Amianto, n° 329, Centro Brumadinho / MG. Pareceres técnico e 96 
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jurídico SEMA. Antônio Vieira solicitou a retirada dos processos da COPASA por haver na Câmara 97 

Municipal uma CPI contra a empresa e disse que já houve pedido da mesma com relação a construção 98 

das elevatórias, que estão em discussão junto ao Ministério Público, assim sendo, o Conselheiro disse 99 

não se sentir confortável em votar afirmando que a COPASA não cumpre com o convênio firmado 100 

com o município. Respondendo à pergunta do Conselheiro Carlos Diniz, sobre o andamento da obra 101 

da ETE, Luana Pedrosa Pinto, analista ambiental da COPASA, informou que já foi protocolado na 102 

SEMA processo de licenciamento da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), que está em fase de 103 

contratação do estudo de impacto de vizinhança e que o PUP e PTRF já estão prontos e que o processo 104 

será formalizado nos próximos dias e quando aprovado iniciará a instalação da ETE e que as elevatórias 105 

são para incluir no sistema de tratamento de esgoto. Carlos Diniz ressaltou que concorda com o descaso 106 

da COPASA com o Município de Brumadinho, porém retirar os processos de pauta, estaria atrasando 107 

ainda mais a construção da ETE na cidade de Brumadinho, que já vem se arrastando há anos e é de 108 

vital importância ambiental após anos de despejo de esgoto no rio Paraopeba. Javér Ribeiro 109 

esclareceu que foi emitido o FOB (Formulário de Orientação Básica) com prazo de 60 dias para 110 

apresentação dos documentos e foi deferido dilatação do prazo por mais 60 dias, conforme prevê na 111 

legislação. Marciano Reis ressaltou que é dever da COPASA construir as elevatórias conforme contrato 112 

de programa, e que foi publicado uma Portaria em que ele, Marciano Reis Mariano, foi nomeado a 113 

fiscalizar esse contrato de programa salientando que a COPASA tem que respeitar o órgão regulador. 114 

Carolina Silveira sugeriu a inclusão de condicionar plantio de cortinas arbóreas no entorno das 115 

elevatórias, para reduzir o impacto visual. O presidente do CODEMA, Daniel Hilário, informou que 116 

existe uma Lei do ano de 2008, em que a COPASA é isenta de todos impostos municipais em que o 117 

executivo já está tomando as devidas providências para revogar essa Lei. Javér Ribeiro enfatizou que 118 

considerando as questões técnicas ambientais, deve se exigir que as elevatórias e a ETE sejam 119 

instaladas o mais rápido e da melhor forma possível. Foram votados os três processos da COPASA em 120 

bloco (283/T/19, 285/T/19 e 286/T/19), sendo aprovados com treze votos a favor e um voto contrário, 121 

do Conselheiro Antônio Sérgio dos Santos Vieira. IV.2 Requerimento SEMA n° 285/T/19 de 122 

interesse de COPASA S/A: Autorização ambiental para intervenção em Área de Preservação 123 

Permanente – APP para implantação de Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEE 05B, com supressão 124 

de vegetação exótica, situado à Rua Camélia, n° 140, bairro Progresso, Brumadinho / MG. Pareceres 125 

técnico e jurídico SEMA. IV.3 Requerimento SEMA n° 286/T/19 de interesse de COPASA S/A: 126 

Autorização ambiental para intervenção em Área de Preservação Permanente – APP para implantação 127 

de Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEE 05B, com supressão de vegetação exótica, situado à Rua 128 

Belmiro da Silva Moreira, bairro Cohab, Brumadinho / MG. Pareceres técnico e jurídico SEMA. V. 129 

Ciência ao CODEMA referente às autorizações de intervenção em Área de Preservação 130 

Permanente - APP em caráter emergencial. V.1 Requerimento SEMA n° 188/T/19 de interesse 131 
de Condomínio Retiro do Chalé: Autorização ambiental em caráter emergencial, para intervenção 132 

em Área de Preservação Permanente – APP para fins de recomposição da via pública realizando uma 133 

barreira de siltagem com supressão de vegetação arbórea, situado na Alameda Cascatinha, ao lado do 134 

lote 01, quadra 10 – Retiro do Chalé – Brumadinho / MG. Pareceres técnico e jurídico SEMA. Carlos 135 

sugeriu condicionar apresentação de relatório contendo as intervenções realizadas e foi acatado pelo 136 

Conselho. VI. Ciência ao CODEMA sobre demais autorizações emitidas: VI.1 Certidão de 137 

Dispensa – Processo SEMA n° 052/2018, de interesse de Joventino de Andrade Oliveira, para 138 

atividades de “Desmembramento de solo urbano” localizado na Rua José Rosa da Silva, n° 20, Suzana 139 

- Brumadinho/MG. Parecer técnico e jurídico SEMA. Dispensa emitida em razão da atividade não estar 140 

listada nas Deliberações Normativas, a saber COPAM 217/2017 e CODEMA 03/2018, sendo, portanto, 141 

dispensadas do licenciamento ambiental. VI.2 Certidão de Dispensa – Processo SEMA n° 001/2019, 142 

de interesse de Instituto Inhotim, para atividades de “Fábrica de piso intertravado para a manutenção 143 

do Instituto Inhotim, vedada a comercialização”, localizado à Rua B, n° 20, Fazenda Inhotim – 144 
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Brumadinho / MG. Parecer técnico SEMA. Dispensa emitida em razão da atividade não estar listada 145 

nas Deliberações Normativas, a saber COPAM 217/2017 e CODEMA 03/2018, sendo, portanto, 146 

dispensadas do licenciamento ambiental. VII. Assuntos Gerais: VII.1. Ciência de Ofício n° 470/2019 147 

– SUPRAM CENTRAL/SEMAD/SISEMA: Solicitação de Anuência do Monumento Natural 148 

Municipal Mãe D’água, referente ao processo ambiental COPAM do empreendimento Vallourec 149 

Mineração LTDA. Foi apresentado ao plenário por representantes da Vallourec, informações sobre o 150 

processo que está sendo analisado pela SUPRAM-CM. Após explanação, o Presidente informou aos 151 

representantes da Empresa a necessidade de visita de uma comissão formada por Conselheiros ao 152 

empreendimento anteriormente à emissão da referida anuência. Foi explicado pelo representante da 153 

VALLOUREC, que o processo vem se arrastando há anos o que comprometeu a vida útil da pilha de 154 

estéril/rejeito, com capacidade de operação para poucos meses, podendo comprometer as atividades da 155 

Empresa. O Conselheiro Carlos Diniz sugeriu que fosse agendada para semana seguinte, dia 5 de junho 156 

(quarta-feira) visita ao empreendimento da comissão a ser formada, bem como de agendamento de uma 157 

Reunião Extraordinária na metade do mês, para debater o assunto, tendo em vista a visita ao 158 

empreendimento pela Comissão, que terá plenas condições de dar parecer e colocar a concessão da 159 

anuência em votação no plenário. VII.2 Ciência de Comunicado protocolado na SEMA pela 160 

empresa Coca-Cola FEMSA: Atividade de melhoramento em rodovia localizada no limite de até dois 161 

mil metros de Unidade de Conservação (Monumento Natural Municipal Mãe D’água). Javér Ribeiro 162 

informou que a empresa protocolou o Ofício para dar ciência sobre a construção de uma rotatória dentro 163 

da Zona de amortecimento da Unidade de Conservação, conforme Certidão de Dispensa emitida pelo 164 

órgão ambiental Estadual. VII.3 Ciência de protocolo de comprovação referente à reunião 165 

realizada entre o empreendimento Thor Logística e Transporte Eireli – ME e a comunidade ao 166 
seu entorno, conforme acordado em Reunião Ordinária do CODEMA do dia 29 de março de 2019. 167 

Foi dado ciência ao Conselho sem nenhuma consideração pelos Conselheiros. VII.4 Apresentação da 168 

Minuta DN CODEMA n° 01/2019 que complementa a DN CODEMA n° 03/2018. Foi apresentado 169 

as propostas de alterações, conforme Minuta enviada anteriormente no e-mail dos Conselheiros, e 170 

acordado que a Minuta será pautada e deliberada na próxima reunião ordinária.VII.5 Apresentação 171 

da planilha de acompanhamento de condicionantes referente às licenças concedidas nos anos de 172 
2017, 2018 e 2019. Foi demonstrado o passo a passo para acesso às planilhas de acompanhamento das 173 

condicionantes, no site da prefeitura municipal. Foi sugerido pelos Conselheiros a digitalização de 174 

todos os processos da SEMA. VII.6 Ciência de alteração de membros do CODEMA: Decreto n° 175 

73, de 29 de abril de 2019 que dispõe sobre alteração da composição do Conselho Municipal de 176 
Defesa do Meio Ambiente – CODEMA para o exercício de 2017/2021. O presidente do Conselho, 177 

Daniel Hilário, deu ciência das alterações de membros do Conselho, a saber: Alteração do membro 178 

titular da Unidade Conservação sob administração pública, a fazer constar Henri Dubois Collet, 179 

permanecendo o membro suplente Cláudio Ferreira Costa. Alteração dos membros titular e suplente 180 

representantes da Secretaria Municipal de Saúde, a fazer constar Vânia Baeta (titular) e José Antônio 181 

de Moraes (suplente). Alteração do membro suplente representante das Associações Comunitárias, a 182 

fazer constar Péricles Xavier Rodrigues, permanecendo o membro titular Maria Lúcia Videira Guedes. 183 

Alteração do membro titular representante das Empresas Construtoras, de Terraplanagem e Loteadoras, 184 

conforme indicação da entidade representada (em anexo), a fazer constar Mário Yoshihiro Nishimura 185 

(Titular), permanecendo a Conselheira suplente Carolina Silveira. Alteração do membro suplente 186 

representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a fazer 187 

constar Javér Ribeiro de Sales, permanecendo o membro titular e presidente do CODEMA Daniel 188 

Hilário de Lima Freitas. (Inclusão de item em pauta) Questionamentos sobre as ações ambientais que 189 

estão sendo realizadas em Brumadinho, por parte da empresa Vale S/A, em decorrência do rompimento 190 

da Barragem B1: Carlos Diniz questionou como estão sendo realizadas as recuperações ambientais por 191 

parte da empresa Vale S/A e Marciano informou que tem participado das reuniões em que se tratam 192 
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das ações emergenciais e fez um breve resumo sobre essas ações. Daniel Hilário sugeriu convocar a 193 

referida empresa para apresentar as ações ao Conselho agendando para essa finalidade, uma reunião 194 

extraordinária do CODEMA. VIII. Encerramento: O senhor presidente agradeceu a presença de todos 195 

e a reunião foi encerrada às 11h56. Não havendo mais a declarar, eu, Fernanda Sales, lavrei a presente 196 

ata e após lida e aprovada, será assinada e publicada no Diário Oficial do Município. 197 


