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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CODEMA DE 2019 – Ata da Reunião 1 

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

realizada no dia 27 de setembro de 2019, no Auditório da Câmara Municipal, sob 3 

a presidência de Daniel Hilário de Lima Freitas. I. Verificação de quórum e 4 
abertura da reunião: Com o quórum suficiente, a reunião foi iniciada às 10h13min. O 5 

presidente cumprimentou os conselheiros e demais presentes. I.1 Conselheiros 6 

Presentes: Daniel Hilário de Lima Freitas – Titular (Secretaria Municipal de Meio 7 

Ambiente); Leandro Gilmar dos Reis Rezende – Titular (Secretaria Municipal de Obras 8 

e Serviços Urbanos); Vânia Baeta- Titular (Secretaria Municipal de Saúde); Mauro 9 

Ambrósio da Silva Júnior - Titular (Secretaria Municipal de Agricultura); Ivam Antônio 10 

Ferreira Egg- Suplente (Câmara Municipal de Brumadinho); Cláudio Ferreira Costa – 11 

Suplente (Unidade 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); Carlos Diniz Murta 14 

Filho – Titular (Indústrias Extrativas Minerais); Arthur José Castro Silva- Titular 15 

(Instituto Inhotim); Marcos Luiz de Aguiar - Titular (Sociedades Civis de Defesa do 16 

Meio Ambiente); Enilton de Oliveira – Titular (Sindicato dos Produtores Rurais de 17 

Brumadinho); Alexandra Andrade Gonçalves Costa - Titular (Associação dos Catadores 18 

do Vale do Paraopeba). I.2 Justificativas de faltas: Carolina Silveira - Suplente 19 

(Empresas Construtoras, de terraplanagem e loteadoras); Mário Yoshihiro Nishimura – 20 

Titular (Empresas Construtoras de Terraplanagem e Loteadoras); José Antônio de 21 

Moraes- Suplente (Secretaria Municipal de Saúde); Antônio Sérgio dos Santos Vieira- 22 

Titular (Câmara Municipal de Saúde).  I.3 Presentes ainda os visitantes e convidados: 23 

Janaína Honorato, Daniela C. de A. Oliveira, Izadora Nohara S. Araújo, Thiago 24 

Vasconcelos Mendes, Javér Ribeiro de Sales, Marciano Reis Mariano, Iury Alvim 25 

Andrade, Vinícius B. Assis, Carolina Lage dos Santos, Fernanda Sales (servidores 26 

SEMA); Lígia Vial Vasconcelos (AMDA); Francisco Mourão (AMDA); Lais Fernanda 27 

Mendes; Maximiliano Franklin Maciel Figueiredo (Câmara Municipal de Brumadinho); 28 

Marcos Vinícios de Moura; Hiran Carlos; Samara Cristina Maciel Pinto; Diany Stéffane 29 

F. Santana; Najla Attala (Âncora); Fernando de Carvalho Porto (AAH); João Marcos 30 

Moreira; Igor Henriques Viegas; Luiz Fernando Gonçalves; Edgar Ribeiro de Paula 31 

(Câmara Municipal de Brumadinho); Vicente Salgueiro (Advogado); Juliana M. Mota 32 

Magalhães (Sete); Marília Silva Mendes (Sete); Mariana Terra S. Barros (RF 33 

Advogados); Giselle S. (BC Advogados); Izabela A. Biaga (BC Advogados); Marcelo 34 

Moreira (MB Consultoria); Neil H. Pereira (MB Consultoria); Wellis de Melo 35 

(Loteamento Jardins); Bárbara S. A. Jardim (Loteamento Jardins); Luiz Ignácio 36 

Andrade (CP Solutions); Poliana Stephanie Gomes Sousa (CP Solutions); Astolfo G. A. 37 

(GHG Ambiental/Tiradentes). II. Aprovação da ata da reunião anterior: A ata da 38 

Reunião Ordinária do dia 30 de agosto de 2019 foi aprovada por unanimidade. III. 39 

Processos de Licenciamento Ambiental: III.1 Processo SEMA n° 018/2013, de 40 
interesse de Loteamento Serra das Andorinhas: Licença Prévia + Licença de 41 

Instalação – LP+LI para atividades de “Loteamento do solo urbano para fins exclusiva 42 

ou predominantemente residenciais” e “Implantação de estação de tratamento de esgoto 43 

– ETE” do loteamento Serra das Andorinhas, Classe 3, localizado na Avenida Casa 44 

Branca, 2121, Casa Branca – Brumadinho/MG. Pareceres técnico SEMA e adendo ao 45 

parecer técnico, Parecer jurídico SEMA, Parecer da comissão de licenciamento do 46 

CODEMA e Resposta aos questionamentos da comissão de licenciamento do 47 
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CODEMA. Javér Ribeiro de Sales, Coordenador do Departamento de Licenciamento 48 

Ambiental, ressaltou que no enunciado do processo está apontado a implantação de ETE 49 

que é uma atividade descrita na DN COPAM 217/2017 (Classe 2), porém como está 50 

contido dentro do processo do parcelamento de solo urbano, prevalece a Classe 3. Por 51 

se tratar de um processo antigo e com um grande histórico, Javér fez um resumo sobre 52 

o processo baseando – se nos estudos apresentados, citando que: - Em 04 de março de 53 

1994, a Construtora Âncora Ltda. elaborou o projeto de parcelamento do solo, de acordo 54 

com os parâmetros exigidos à época e solicitou à Prefeitura de Brumadinho o exame do 55 

projeto. Em maio de 1995, com o início dos trabalhos de urbanização, a Associação 56 

Mineira de Defesa do Ambiente – AMDA questionou judicialmente os limites do 57 

loteamento em relação ao Parque Estadual da Serra do Rola Moça. O empreendedor foi 58 

notificado pela Fundação Estadual de Meio Ambiente ‐ FEAM a realizar o 59 

licenciamento ambiental do empreendimento em 31/08/1995. Em 15/12/1998 o 60 

empreendimento obteve Licença de Instalação ‐ LI (Certificado nº 186/1998) emitida 61 

pelo Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM. Em 10/08/2001 a Construtora 62 

Âncora firmou o contrato de Doação nº 090500101 com a Secretaria de Estado de Meio 63 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável ‐ SEMAD transferindo a área de 173.363,10 64 

m² do loteamento Serra das Andorinhas ao IEF. Em 07/11/2001 a SEPLAN renovou a 65 

Anuência Prévia do Loteamento; em 06/06/2002 o COPAM renovou a Licença 66 

Ambiental de Instalação, com validade até 24/01/2004; em 19/06/2002 o Município 67 

aprovou o Loteamento pelo Decreto Municipal nº 132/2002. Em 03/09/2008 foi 68 

oficializada a doação da área ao IEF, fazendo extinguir a Ação Civil Pública ‐ ACP, e 69 

consequentemente ficou desembargada a implantação do loteamento. Em 2012, 70 

prosseguindo no licenciamento, a Superintendência Regional de Meio Ambiente Central 71 

Metropolitana‐ SUPRAM‐CM entendeu que estariam exauridos os efeitos da Licença 72 

de Instalação, então concedida à Construtora Âncora. Continuando, a SUPRAM 73 

recomendou ao empreendedor que procurasse o município de Brumadinho para fins de 74 

informação e condução do processo de licenciamento ambiental (emissão de Licença de 75 

Instalação Corretiva) tendo em vista a existência de convênio entre o Estado e o 76 

Município para licenciamento e fiscalização ambiental de empreendimentos das classes 77 

1, 2, 3 e 4, conforme a Deliberação Normativa COPAM nº 74/2004. Em 25 de julho de 78 

2014 a Secretaria de Meio Ambiente (SEMA) de Brumadinho, após os estudos 79 

promovidos, e os ajustes requeridos ao empreendedor, concedeu ao Loteamento Serra 80 

das Andorinhas o Certificado LP + LI n° 007/2014, o qual teve como pressuposto 81 

técnico‐legal a análise de Relatório de Controle Ambiental (RCA) e respectivo Plano de 82 

Controle Ambiental (PCA). Em 2014, fora distribuída Ação Civil Pública pelo 83 

Ministério Público Estadual, requerendo a suspensão das licenças concedidas, sob o 84 

argumento de que o processo de licenciamento não fora embasado em estudos 85 

adequados, faltando a realização de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de 86 

Impacto Ambiental ‐ EIA/RIMA, alegando, ainda, o descumprimento de outros 87 

requisitos legais. O empreendedor apresentou a SEMA os estudos pertinentes. Após 88 

análise técnica e jurídica foi expedido o parecer da comissão de licenciamento com 89 

questionamentos a SEMA e ao empreendedor, sendo que tais questionamentos foram 90 

respondidos, sendo assim o processo segue para apreciação dos conselhos. O 91 

Conselheiro Carlos Diniz Murta pediu que fosse inserido a SNUC (Sistema Nacional de 92 

Unidades de Conservação) nas condicionantes. A visitante Lígia Vial Vasconcelos 93 

(AMDA) solicitou autorização para falar a respeito do processo, porém não foi 94 
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concedida pelo Presidente do Conselho Daniel Hilário de Lima Freitas, por estar no 95 

regimento interno do CODEMA, Decreto n° 256 de 26 de novembro de 2014, Art. 33, 96 

onde fala que poderão participar das reuniões do Plenário, sem direito a voto, técnicos 97 

indicados por seus membros, bem como pessoas convidadas , sendo que o Presidente 98 

autorizará ou não as intervenções e as organizará a seu critério, limitando o tempo de 99 

depoimentos e debates. O processo foi aprovado com 11 votos a favor e 2 votos contra 100 

dos conselheiros Carlos Diniz Murta Filho – Titular (Indústrias Extrativas Minerais) e 101 

Arthur José Castro Silva- Titular (Instituto Inhotim). III.2 Processo SEMA n° 102 

019/2018, de interesse de Associação de moradores do Condomínio Tiradentes: 103 
Licença de Operação Corretiva - LOC para atividades de “Loteamento do solo urbano 104 

para fins exclusiva ou predominantemente residenciais” do Loteamento Tiradentes, 105 

Classe 4, localizado na Fazenda Sesmaria, s/n, Aranha - Brumadinho/MG, Pareceres 106 

técnico e jurídico SEMA e Parecer da comissão de licenciamento do CODEMA. O 107 

processo foi retirado de pauta a pedido do conselheiro Carlos Diniz Murta Filho – Titular 108 

(Indústrias Extrativas Minerais), representante da comissão de licenciamento do 109 

CODEMA para análise do EIA/RIMA e emissão de parecer da Comissão de 110 

licenciamento, sendo concedido prazo de 60 dias. IV. Processo de Intervenção 111 

Solteira: IV.1 Requerimento SEMA n° 565/T/19 de interesse de Cândido Moreira 112 

Jardim: Autorização para passagem de rede aérea de efluentes sanitários sobre área 113 

verde e área de preservação permanente e autorização para solução provisória de 114 

esgotamento sanitário, no Loteamento Jardins, localizado no bairro Silva Prado – 115 

Brumadinho/MG. Pareceres técnico e jurídico SEMA. Javér Ribeiro de Sales, 116 

Coordenador do Departamento de Licenciamento Ambiental, ressaltou que de acordo 117 

com informações técnicas fornecidas pelo empreendedor, que consta no parecer técnico, 118 

a única alternativa técnica locacional viável, seria a passagem da rede suspensa sobre a 119 

área verde e área de preservação permanente com instalação de projeto PIPE RACK, 120 

construção de 10 pilares com dimensões de 0,50 m X 0,50m cada, sendo que a extensão 121 

da tubulação seria de 150 metros. De acordo com o empreendedor, o projeto foi 122 

elaborado, de maneira que não haja supressão de nenhuma espécie arbórea, sendo 123 

apenas necessário poda em algumas árvores. Ressaltou também que a COPASA de 124 

acordo com suas diretrizes técnicas básicas vem orientando os loteadores, que o projeto 125 

das redes coletoras de esgoto dos empreendimentos, deverão ser apresentadas com 126 

análise e aprovação da COPASA. Tendo em vista que o sistema de esgotamento 127 

sanitário de Brumadinho, abrangendo os interceptores, elevatórias e E.T.E., ainda não 128 

está implantada, deverá ser apresentada uma solução específica, de caráter provisório, 129 

para a destinação final dos efluentes do empreendimento, que poderá ser constituída de 130 

sistemas estáticos individualizados (fossa sépticas conectadas a sumidouros), em 131 

conformidade com a norma ABNT NBR 7229, cabendo ao empreendedor obter 132 

anuência dos órgãos de Meio Ambiente a nível Estadual e/ou Municipal. A aprovação 133 

dos projetos de S.E.S (Sistema de esgotamento Sanitário) do empreendimento e o 134 

fornecimento de água para o mesmo estão condicionados à aprovação da solução 135 

provisória para esgotamento sanitário pelos órgãos de Meio Ambiente. O S.E.S. do 136 

empreendimento será implantado em conjunto com S.A.A. (Sistema de abastecimento 137 

de água), devendo as redes coletoras serem implantadas e lacradas visando sua 138 

prevenção. Javér pontuou que uma das exigências da COPASA para o empreendedor é 139 

que tem que ser apresentado uma solução provisória para seus efluentes aprovado pelo 140 

órgão ambiental. A rede de esgotamento sanitário do empreendimento deve ser ligada 141 
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na rede da COPASA já existente e tamponar até que a ETE de Brumadinho esteja em 142 

operação. A COPASA cita que deve ser feitos fossas sépticas com sumidouros, porém 143 

vai ao contrário com a legislação municipal que é a lei complementar 74/2013 e 144 

inclusive outros loteamentos que já foram aprovados também terão de apresentar 145 

soluções provisórias, porque a COPASA não aceita que os efluentes sejam despejados 146 

diretamente em sua rede. Marciano Reis ressaltou que se trata de uma intervenção em 147 

área verde e APP, sendo de utilidade pública. Marcos Luiz perguntou onde seria 148 

descartado os efluentes do loteamento. Javér respondeu que em primeiro momento as 149 

tubulações interligadas a rede da COPASA seriam tamponados até que a ETE da 150 

COPASA esteja em operação e se o empreendimento implantar as residências antes que 151 

essa ETE da COPASA fique pronta, terão que fazer o tratamento de esgotamento 152 

sanitário provisório. Marcos Luiz ressaltou que se der início as construções o 153 

empreendimento terá que implantar fossa séptica, que não é permitido de acordo com a 154 

legislação, perguntou como ficará essa situação, porque pra alguns empreendedores foi 155 

cobrado que seja feito a ETE e para outros não. Javér disse que a proposta apresentada 156 

pelo empreendedor não é de fossa séptica com sumidouro mas sim de mini ETE’s. 157 

Arthur José perguntou se a mini ETE é aprovada pela lei municipal, uma vez que a fossa 158 

séptica com sumidouro não é e qual seria o modelo da mini ETE. Javér respondeu que 159 

na legislação especifica ETE’s no plural, que apesar de ETE e mini ETE’s terem 160 

diferenças no ponto de vista técnico ela atende quanto a legislação e ao tratamento. 161 

Carlos deu uma sugestão pra rever a questão de ETE na lei, já que não especifica qual 162 

modelo seria. Marciano respondeu também sugerindo para que o Conselho faça uma 163 

deliberação normativa com informações técnicas dessa ETE, a respeito do 164 

funcionamento e eficiência por exemplo pra suprir essa questão. O Presidente Daniel 165 

Hilário concordou em que a Secretaria de Meio Ambiente apresente essa deliberação. 166 

Marcos Luiz relatou uma outra questão que está ocorrendo no local do empreendimento, 167 

que é o carreamento de sedimentos para o Córrego Bananal, assoreando o curso d’água. 168 

O representante do empreendimento que estava presente pontuou que tem que olhar a 169 

respeito, pois esse carreamento pode vir também da parte de cima de outro loteamento. 170 

Márcio Roberto sugeriu que seja criado uma comissão para ir no local do 171 

empreendimento para verificar a situação. Sendo assim, foi aprovado em unanimidade 172 

e haverá uma visita técnica dos conselheiros Márcio Roberto dos Santos – Titular 173 

(Associação dos Condomínios Horizontais de Brumadinho), Enilton de Oliveira – 174 

Titular (Sindicato dos Produtores Rurais de Brumadinho) e Leandro Gilmar dos Reis 175 

Rezende – Titular (Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos) no local do 176 

empreendimento. V. Discussão e Deliberação de Minutas: V.1 Discussão da Minuta 177 

de proposta de lei específica para cobrança de taxa para análise de licenciamento 178 
ambiental para posteriormente ser encaminhada à Procuradoria do Município. O 179 

Presidente do Conselho Daniel Hilário de Lima Freitas ressaltou que a proposta já havia 180 

sido enviada a todos e que foi aberto por mais um tempo caso houvesse alguma 181 

manifestação, como não houve foi colocado em votação sendo aprovada em 182 

unanimidade.V.2 Discussão e deliberação da Minuta de DN que revoga a seção II 183 

“Da regularização Fundiária Urbana” referente à DN CODEMA n°03/2018. Já havia 184 

sido discutido na reunião anterior e ficou de ser discutido novamente quanto a 185 

revogação. Como não houve nenhuma colocação, foi colocado em votação e deliberado 186 

por unanimidade. VI. Assuntos Gerais: VI.1 Despacho n° 50/2019 da Procuradoria 187 

do Município: Análise jurídica sobre interpretação da possibilidade do uso de recursos 188 
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do Fundo Municipal de Meio Ambiente para pagamentos de projetos de revitalização e 189 

construção de praças públicas na cidade de Brumadinho. O Presidente do Conselho 190 

Daniel Hilário de Lima Freitas ressaltou que na reunião anterior foi aprovado de ser 191 

retirado um valor do fundo para pagamento dos projetos, porém na hora de empenhar, 192 

a contabilidade empenhou como sendo recurso próprio, e para não atrasar o andamento 193 

do processo o Presidente deu seguimento e fez essa colocação pra constar em ata e ser 194 

colocado em votação novamente, sendo o valor e as condições os mesmos. Foi aprovado 195 

em unanimidade a retirada do Fundo Municipal de Meio Ambiente de R$290.564,53 196 

para projetos de revitalização e construção de praças na cidade de Brumadinho. Carlos 197 

Diniz Murta fez uma colocação para que sejam apresentados projetos para que possa 198 

destinar adequadamente a verba do Fundo Municipal de Meio Ambiente e perguntou 199 

também sobre o valor de uma autuação a ser pago pela empresa VALE se irá para o 200 

Fundo de Meio Ambiente. Marciano Reis respondeu que esse valor não irá para o Fundo, 201 

porque a VALE não acertou com a Secretaria de assumir as multas e foi feito um acordo 202 

de que metade do valor será usado em obras e a outra metade será feito análise com uma 203 

empresa contratada pela VALE para destinar o restante do valor. Alexandra Andrade 204 

Gonçalves Costa pontuou que quanto aos projetos de Educação Ambiental não serem 205 

apresentados para usar a verba do fundo é porque o setor sempre consegue verba com 206 

parcerias, portanto não são apresentados os projetos por esse motivo. Mas que tem 207 

vários projetos para serem apresentados. Marcos Luiz de Aguiar sugeriu que seja aberto 208 

edital para abertura de projetos, principalmente para combate à incêndios, pois a ajuda 209 

de custo não é suficiente para os gastos. O Presidente Daniel disse que tem uma proposta 210 

para ser colocada nas próximas reuniões para dobrar o valor a ser destinado para 211 

combate à incêndios. Márcio Roberto pediu para que sejam apresentados na próxima 212 

reunião os projetos de Educação Ambiental que estão em andamento para conhecimento 213 

dos Conselheiros. Marcos Luiz deu uma sugestão para identificação de áreas verdes com 214 

placas, pois há um grande número de invasões nessas áreas e também para identificação 215 

da população e ajudar na questão de fiscalização. O Presidente Daniel disse que um dos 216 

projetos que entraria no valor da multa a ser pago pela empresa Vale é o cercamento e 217 

identificação dessas áreas verdes e que tem outros projetos para serem incluídos nesse 218 

valor da multa, que poderão ser discutidos em um outro momento e caso o Conselho 219 

também tiver algum projeto pode ser apresentado também. Mauro pontuou sobre um 220 

projeto que está desenvolvendo juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente e 221 

Secretaria de Obras de abastecimento comunitário na comunidade de Carneiros e 222 

Campinhos. Disse que está sendo feito a parte hidráulica com doações de caixa d’água 223 

e viram também a necessidade de um poço artesiano que já foi aberto e estão querendo 224 

fazer uma intervenção no córrego pra aumentar o volume da captação de água. Carlos 225 

Diniz tirou uma dúvida quanto ao valor a ser retirado se seria para o projeto e 226 

implantação. O Presidente Daniel respondeu que seria somente para pagamento do 227 

projeto, já que a implantação será feita pela empresa Alonda, que tem interesse em fazer 228 

parcerias com o município e um deles seria a implantação de praças, portanto, 229 

solicitaram os projetos para execução. Foi aprovado em unanimidade a retirada do 230 

Fundo Municipal de Meio Ambiente de R$290.564,53 para projetos de revitalização e 231 

construção de praças.VI.2 Retorno sobre a visita técnica à ETE Vila Maria da 232 

COPASA em Lagoa Santa do dia 12 de setembro de 2019. O Coordenador Javér 233 

relatou que a visita foi feita para conhecer o reator UASB da ETE, que seria a única 234 

parte similar com a ETE a ser implantada em Brumadinho, pois a ETE de Brumadinho 235 
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será de maior porte. Portanto houve vários questionamentos e a COPASA deverá fazer 236 

uma consulta pública à população, juntamente com o Inhotim e a Secretaria de Meio 237 

Ambiente. Foi relatado também quanto a localização de onde pretende ser instalada. A 238 

COPASA pretende que seja instalada em uma área dentro da cidade, por questão de 239 

custo, que ficaria mais barato, por já haver uma edificação no local da própria empresa, 240 

o segundo local seria ao lado de uma ponte que vai ser implantada e um terceiro local 241 

seria em uma área na entrada da cidade, fora da área de população. Após visita técnica, 242 

os conselheiros e equipe técnica da SEMA, solicitaram informações complementares 243 

advindas do processo de licenciamento SEMA Nº 057/2018, pertinentes às alternativas 244 

técnicas locacional da ETE Brumadinho e aguarda resposta do empreendedor para que 245 

o processo seja pautado em reunião do CODEMA. VI.3 Outorga para 246 

desassoreamento do Rio Manso. Javér pontuou que no início do ano foi protocolado 247 

junto ao IGAM, processo de outorga para desassoreamento do Rio Manso na 248 

comunidade de Conceição de Itaguá. Assim que foi iniciado o processo, foi enviado as 249 

documentações e apresentado os estudos pertinentes ao órgão ambiental competente, 250 

que foram feitos em parceria com a Secretaria de Obras. Diante disso, foi apresentado a 251 

outorga emitida pelo IGAM, para desassoreamento do Rio Manso na Comunidade de 252 

Conceição de Itaguá, com validade de 35 anos para desassorear 2,5km do rio. Será feito 253 

um levantamento para ser apresentado ao CODEMA sobre a questão de intervenção em 254 

área de APP ou possível supressão de vegetação para entrar no local para fazer a 255 

limpeza. VIII. Encerramento: O senhor presidente agradeceu à presença de todos e a 256 

reunião foi encerrada às 11h14min. Não havendo mais a tratar, eu, Daniela Oliveira, 257 

lavrei a presente ata e após lida e aprovada, será assinada e publicada no Diário Oficial 258 

do Município. 259 

 260 
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