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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CODEMA DE 2019 – Ata da Reunião 1 

Ordinária do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CODEMA, 2 

realizada no dia 25 de outubro de 2019, no Auditório da Câmara Municipal, sob a 3 

presidência de Daniel Hilário de Lima Freitas. I. Verificação de quórum e abertura 4 
da reunião: Com o quórum suficiente, a reunião foi iniciada às 10h04min. O presidente 5 

cumprimentou os conselheiros e demais presentes. I.1 Conselheiros Presentes: Daniel 6 

Hilário de Lima Freitas – Titular (Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 7 

Sustentável); Raquel Garcia Oliveira Brasil – Titular (Secretaria de Educação); Leandro 8 

Gilmar dos Reis Rezende – Titular (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos); Nerceli 9 

Monteiro do Vale – Suplente (Secretaria de Planejamento e Coordenação); Sara 10 

Curvelano- Titular (Secretaria de Turismo e Cultura); Cláudio Ferreira Costa – Suplente 11 

(Unidade de Conservação sob Administração Pública); Péricles Xavier Rodrigues – 12 

Suplente (Associações Comunitárias AMA Aldeia); Márcio Roberto dos Santos – 13 

Titular (Associação dos Condomínios Horizontais de Brumadinho); Marcos Luiz de 14 

Aguiar – Titular (Sociedades Civis de Defesa do Meio Ambiente); Alexandra Andrade 15 

Gonçalves Costa – Titular (Associação dos Catadores do Vale do Paraopeba). I.2 16 

Justificativas de faltas: Carolina Silveira - Suplente (Empresas Construtoras, de 17 

terraplanagem e loteadoras); Mário Yoshihiro Nishimura – Titular (Empresas 18 

Construtoras de Terraplanagem e Loteadoras); José Antônio de Moraes- Suplente 19 

(Secretaria Municipal de Saúde); Antônio Sérgio dos Santos Vieira - Titular (Câmara 20 

Municipal de Saúde); Carlos Diniz Murta Filho – Titular (Indústrias Extrativas 21 

Minerais); Maria Lúcia Videira Guedes – Titular (Associações Comunitárias); Arthur 22 

José Castro Silva – Titular (Instituto Inhotim); Diego Fernandes – Suplente (Indústrias 23 

Extrativas Minerais).  I.3 Presentes ainda os visitantes e convidados: Janaína 24 

Honorato, Daniela C. de A. Oliveira, Valdinéia Dias de Morais, Iury Alvim Andrade, 25 

Laís Fernanda Mendes, Helen Fernandes Cavalcante, Thiago Vasconcelos Mendes, 26 

Javér Ribeiro de Sales, Marciano Reis Mariano, Lígia Maria, Antonio Pereira de 27 

Oliveira, Humberto Cecílio de Sales, Samara Cristina Maciel Pinto, Marcos Vinícios de 28 

Moura Chagas, Luiz Fernando Gonçalves, João Marcos Moreira, Igor Henriques 29 

Viegas, Magna do Rosário Sales, Vinícius B. Assis, Carolina Lage dos Santos, Bruno 30 

Garcia Pacheco, Sabrina Marinho de Mello, Leandro Costa. II. Aprovação da ata da 31 

reunião anterior: A ata da Reunião Ordinária do dia 27 de setembro de 2019 foi 32 

aprovada por unanimidade. III. Processos de Licenciamento Ambiental: III.1 33 

Processo SEMA n° 026/2019, de interesse de Guilherme Otavio Dias Caliari: 34 
Licença Ambiental Simplificada – LAS Cadastro, para atividades de “Descaracterização 35 

de veículos”, de Almeida Dias Peças Ltda., Classe 2, localizado na Rua: República da 36 

Bolívia, n°: 100, Bairro: Santo Antônio – Brumadinho/MG. Parecer técnico e jurídico 37 

SEMA. Marcos Luiz perguntou se o local do empreendimento é um local coberto. Javér 38 

respondeu que o local é um galpão já construído com área coberta e informou também 39 

que o quesito ambiental mais relevante é a questão de caixa separadora de água e óleo, 40 

que foi pedido anuência da COPASA para instalação, pois após o tratamento será 41 

direcionado para a própria rede coletora da COPASA, portanto foi dado o parecer 42 

favorável e diante disso foi dado o seguimento com o processo, com o parecer técnico 43 

mais parecer jurídico. Javér informou também que foi verificado que o código F-05-16-44 

0 Descaracterização de veículos está inserido na DN COPAM 217/17, mas se trata de 45 

um empreendimento de pequeno porte, abordando apenas licença ambiental 46 

simplificada LAS Cadastro. Informou também que se fosse uma licença ambiental 47 
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simplificada cadastro através do estado, seria apenas um cadastro, feito pelo 48 

empreendedor através do site da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, enviando as 49 

documentações pertinentes e seria automaticamente feito a licença, mas pelo município 50 

não é feito dessa forma, por não ter sistema e para uma melhor gestão dos 51 

empreendimentos as documentações são protocoladas na secretaria e segue com o 52 

processo de licenciamento, com emissão de pareceres técnico e jurídico que é levado ao 53 

CODEMA para conhecimento dos conselheiros. Márcio Roberto pediu um minuto de 54 

silêncio em homenagem às vítimas do rompimento da barragem da Vale, pois estava 55 

completando nove meses da tragédia. O processo foi levado em votação e aprovado em 56 

unanimidade. III.2 Processo SEMA n° 074/2016, de interesse de Outeiro da Moeda 57 

Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.: Licença Ambiental Simplificada 58 

Corretiva – LASC, para atividades de “Loteamento do solo urbano para fins exclusiva 59 

ou predominantemente residenciais” do Loteamento Outeiro da Moeda, Classe menor 60 

que 1, localizado na Rua do Outeiro, n°: 70, Carneiros – Brumadinho/MG. Parecer 61 

técnico e jurídico SEMA. Javér relatou que se trata de um processo pretérito corretivo, 62 

de regularização de parcelamento do solo e fez um resumo do assunto por se tratar de 63 

um processo mais complexo iniciado em 2016. O referido processo definido pelo código 64 

E-04-01-4 da deliberação normativa COPAM nº 74/2004. Foi utilizada esta deliberação 65 

normativa já que o empreendedor deu entrada no seu pedido de licença ambiental antes 66 

da revogação da DN COPAM 74/2004, e requereu no prazo de 30 dias a continuidade 67 

do processo na modalidade já orientada, o que é garantido pela DN 217/2017 em seu 68 

art. 38, inciso III. Trata-se de um loteamento do solo com área loteada de 134.451,04 69 

m², com 82 lotes de aproximadamente 1.000,00 m², destinados à construção de 70 

residências. O loteamento encontra-se parcialmente instalado, com aproximadamente 71 

80% das obras de pavimentação asfáltica e estrutura de drenagem pluvial executada e 72 

concluída. A solução que se apresenta mais viável para o abastecimento de água do 73 

empreendimento Outeiro da Moeda consiste na perfuração de poços artesianos. Foi 74 

autorizada a perfuração do poço tubular por meio do processo n° 02482/2018, 75 

autorização n° 037/2018 expedido pelo órgão Ambiental Estadual competente. 76 

Entretanto o processo de outorga para o uso da água desse poço (processo n°8380/2018) 77 

ainda encontra-se em análise, o que impossibilita o uso do referido recurso ambiental, 78 

motivando o abastecimento alternativo conforme opção ora apresentada: abastecimento 79 

de caixa d’água 50.000 litros fornecido pela empresa Trans Fernandes Caminhões Pipa. 80 
Para atendimento à legislação municipal vigente, foi solicitado informações 81 
complementares ao empreendedor a respeito da solução para tratamento do esgotamento 82 
sanitário do empreendimento, visto que a proposta anterior seria a implantação de fossa 83 
séptica com sumidouro, solução esta vetada pela lei complementar 74/2013, onde fala que 84 

os novos loteamentos a serem implantados, quando não houver oferta de ponte conexão 85 

de rede pública e coleta de esgoto, se obrigam a projetar, licenciar, implantar e operar 86 

por 30 anos o sistema completo de esgotamento sanitário com ETEs e elevatórias 87 

necessárias, ficando o uso de fossa séptica e negra proibidas nesse empreendimento.  O 88 
empreendedor apresentou dois sistemas complementares de tratamento, sendo os 89 
biodigestores e biofiltros (jardins filtrantes). O primeiro trata-se de um sistema de 90 
tratamento compacto, mini-ETE, denominado biodigestor, amplamente indicado para 91 
tratamento de efluentes que demonstram eficiência média de 90% no tratamento do efluente 92 
sanitário. A segunda alternativa complementar visa tratar os efluentes conhecidos como: 93 
“água cinza” (proveniente de banheiros, pias, cozinha e lavanderias). Trata-se do sistema 94 
conhecido como “jardim filtrante”, com até 86% de eficiência de retirada de ortofosfatos 95 
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um dos principais e mais nocivos compostos desse tipo de efluente. Tais sistemas foram 96 
detalhados no parecer, que segue o processo para apreciação do conselho. Javér sugeriu 97 
incluir a condicionante de cumprimento das exigências de orientações advindas do ato de 98 
ciência emitido pelo gestor da APA SUL. Marciano fez uma observação quanto à autuação 99 
feita para o empreendedor a respeito de intervenção ambiental sem autorização que foi alvo 100 
de TAC com PTRF e compensação de 2 para 1 e relatou que no final do seu parecer ele 101 
coloca como referência outros empreendimentos já aprovados por este conselho, ou seja, a 102 
concepção ETE individual, já tem precedentes no CODEMA e expõe que o sistema 103 
colocado pelo loteamento Outeiro da Moeda parece ser mais eficiente e também ressaltou 104 
quanto ao processo de auto de infração que foi gerado para o loteamento neste ínterim que 105 
foi feito o licenciamento. Marcos Luiz relatou sobre compensação de Mata Atlântica, que 106 
foi objeto de auto de infração, portanto foi solicitada a inclusão da condicionante de 107 
compensação sobre supressão de vegetação característica de Mata Atlântica no órgão 108 
ambiental competente. Marcos Luiz relatou também sua preocupação quanto à questão da 109 
lei municipal de tratamento de esgoto. O condômino Bruno Pacheco relatou que o antigo 110 
dono que cometeu as infrações e diante disso, foi formada uma comissão entre os 111 
condôminos que entraram com o processo de licenciamento corretivo para dar seguimento 112 
ao empreendimento. Disse que referente às intervenções em APP, não ouve supressão, pois 113 
eram áreas de pastagem, mas sim ouve intervenção devido ao asfaltamento que foi feito. 114 
Segundo ele foi firmado um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), de compensação 115 
desse auto de infração que já está sendo cumprido. Em relação à área de supressão de 116 
vegetação de Mata Atlântica ele respondeu que não vê problema nenhum em formalizar 117 
como condicionante de compensação sobre a área que foi suprimida, quanto à percolação 118 
de efluentes domésticos, disse que os dois sistemas propostos são ecologicamente corretos 119 
e tem um alto grau de eficiência e sobre os efluentes que saem desses sistemas foram 120 
propostos monitoramentos periódicos a serem definidos com base nos parâmetros do 121 
CONAMA e do COPAM. Bruno relatou também que em relação a essa percolação de 122 
efluente, a própria perfuração do poço artesiano deu parâmetros de profundidade do lençol 123 
freático no local e no laudo da empresa que perfurou poço, o lençol freático encontra-se a 124 
mais de trinta metros de profundidade, o que é pedido no caso do biodigestor três metros, 125 
portanto tem uma grande diferença de profundidade. O processo foi colocado em votação e 126 

foi aprovado em unanimidade. III.3 Processo SEMA n° 39/2018, de interesse de 127 

Geraldo Roberto de Souza: Licença Ambiental Simplificada Corretiva – LASC, para 128 

atividades de “Comércio varejista em geral”, da Madeireira Recanto da Serra Ltda., 129 

Classe 1, localizado na Rua: A, n°: 1249, Recanto da Serra – Brumadinho/MG. Parecer 130 

técnico e Pareceres jurídico com laudo técnico SEMA. Marciano relatou que no dia 20 131 

de março, foi dado um parecer desfavorável a este empreendimento, pois, não ficou 132 

comprovado se tinha antropização anterior ao ano de dois mil e seis (2006) que seria a 133 

data da lei 11428. Diante disso o empreendedor apresentou a comprovação e foi dado o 134 

parecer favorável em de 15 de julho e depois da apresentação foi aprovado pelo analista 135 

posteriormente. Porém o jurídico encaminhou um ofício para a fiscalização, pois 136 

estavam funcionando sem licença, apesar da comprovação da antropização anterior a 137 

dois mil e seis (2006), ainda sim cabe uma autuação e o processo ficou aguardando esse 138 

procedimento. O processo foi colocado em votação e foi aprovado em unanimidade. IV. 139 

Assuntos Gerais: IV.1 Apresentação do setor de Educação Ambiental, sobre 140 

projetos já executados e previstos para 2019. Humberto Cecílio fez uma apresentação 141 

em slide de projetos do setor de Educação Ambiental. Mencionou que o setor 142 

desenvolve vários projetos com parcerias e que na maioria delas não envolve recurso 143 

financeiro. Foram apresentados os projetos sobre: Gincana Socioambiental, Campanha 144 
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Citronela, Quarta Verde, ReciclAção e Uma Vida Uma Árvore, onde Humberto fez uma 145 

breve apresentação sobre cada um deles. Relatou também, que na reunião do dia vinte e 146 

cinco de maio de dois mil e dezoito (25-05-2018), ele compareceu para solicitar uma 147 

verba do fundo municipal para aquisição de sacos para coleta seletiva, que inclusive 148 

teria sido aprovada pelos conselheiros, porém informou que não precisou dessa quantia 149 

pois a ASCAVAP conseguiu esse valor através de convênio com uma empresa. 150 

Mencionou também quanto a questão das áreas verdes dos município, informando que 151 

tem um levantamento desde dois mil e quinze (2015) de todas essas áreas. Márcio 152 

Roberto sugeriu que esse valor que foi autorizado pelo CODEMA e não foi retirado que 153 

seja usado para o cercamento dessas áreas verdes. O presidente Daniel ressaltou 154 

novamente que já foram identificadas todas as áreas verdes do município e institucionais 155 

e fez uma proposta que seja usado uma parte do valor das multas a serem pagas pela 156 

Vale para que seja feito a identificação e cercamento dessas áreas. IV.2 Apresentação 157 

de minuta da DN CODEMA que regulamenta a concepção e ETE individual contida 158 

no §2° do artigo da Lei Complementar 74/2013. Javér ressaltou que os assuntos 159 

abordados sobre a apresentação de projetos do setor de educação ambiental e sobre a 160 

questão de ETE individual, já haviam sido discutidos na reunião anterior e retornou 161 

nessa reunião para ser discutido novamente. Quanto a questão dos projetos de educação 162 

ambiental foi questionado na última reunião, para que fossem apresentados esses 163 

projetos, para uma possível aprovação para uso do dinheiro do fundo municipal. Os 164 

Conselheiros irão avaliar a minuta de Deliberação Normativa e será discutida 165 

novamente na próxima reunião. Márcio Roberto lembrou sobre uma visita de 166 

conselheiros ao loteamento Jardins no bairro Silva Prado que havia sido combinado na 167 

reunião anterior, que não aconteceu e foi remarcada novamente. Marcos Luiz 168 

mencionou que ele havia levantado essa questão na reunião anterior, sobre o 169 

carreamento de sedimentos desse loteamento e informou que a situação continua a 170 

mesma. Também chamou atenção quanto à participação dos conselheiros nas reuniões 171 

e pediu para que todos sejam mais participativos e se inteirem mais dos assuntos 172 

pautados. Sabrina responsável técnica pela elaboração dos relatórios do processo de 173 

compensação que estão sendo executados no loteamento Outeiro da Moeda mencionou 174 

que conferindo o TAC em relação à compensação estadual de supressão de Mata 175 

Atlântica relatou que o TAC e a compensação que estão sendo executados já 176 

contemplavam essa área que havia sido suprimida sem autorização e dentro desse 177 

contexto a compensação que está sendo executada dentro da propriedade do condomínio 178 

em áreas já estabelecidas juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente contempla 179 

também essa compensação e não somente as áreas de APP que haviam sido intervindas 180 

com o asfaltamento sendo esta compensação de 2 para 1. Marciano argumentou que 181 

apesar da compensação do TAC ser de 2 para 1, existe uma obrigação a ser feita com o 182 

IEF (Instituto Estadual de Florestas) e para fechar o processo de autuação precisa ser 183 

entregue o protocolo de entrada no IEF. Raquel Garcia presidente do conselho CMDCA 184 

(Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), pediu apoio do 185 

CODEMA para conseguir doações de empresas para o FIA (Fundo da Infância 186 

Adolescente) e fez o convite para reunião no dia 14 de Novembro de 2019. V. 187 

Encerramento: O senhor presidente agradeceu a presença de todos e a reunião foi 188 

encerrada às 10h53min. Não havendo mais a tratar, eu, Daniela Oliveira, lavrei a 189 

presente ata e após lida e aprovada, será assinada e publicada no diário oficial do 190 

município. 191 
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