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Atos do Executivo

DECRETO N.º 297, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2017
Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com 
o disposto no art. 7º, da Lei Municipal nº 4.877, de 30 de dezembro de 2016:
DECRETA:
Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar às seguintes dotações orçamentárias:
Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES R$
1.12.1.12.361.0024.2211.33903700.010100 749.909,34
1.12.1.12.361.0023.2206.33903900.214701 1.096.999,00
TOTAL 1.846.908,34

Art.2º. Para fazer face às suplementações constantes no art. 1º  deste Decreto, serão utilizados recursos prov-
enientes de anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:
Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES R$
1.12.1.12.361.0024.2211.44504100.010100 55.231,79
1.12.1.12.361.0024.2211.44905200.010100 578.715,57
1.12.1.12.365.0024.2210.33504100.010100 115.961,98
1.12.1.12.365.0023.2205.33903900.214701 672.000,00
1.12.1.12.365.0023.2204.33903900.214701 424.999,00
TOTAL 1.846.908,34
Art.3º O valor suplementado no art. 1º deste Decreto não onera o limite estabelecido no art. 7º da Lei 4.877, 
de 30 de dezembro de 2016, conforme parágrafo 1º e seus incisos.
Art.4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 24 de  novembro de 2017.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
MARILENA CHAVES
Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
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DECRETO N.º 298, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2017
Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de 
conformidade com o disposto no art. 7º, da Lei Municipal nº 4.877, de 30 de dezembro de 
2016:
DECRETA:
Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar às seguintes dotações orçamentárias:
Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES R$
1.02.3.13.122.0045.2029.31901100.010000 135.429,94
1.07.3.09.272.0004.2076.31919400.010301 72.000,00
1.02.3.13.122.0045.2029.33904700.010000 1.773,71
1.02.3.13.122.0045.2029.33904900.010000 1.527,90
1.02.4.18.122.0045.2030.31909400.010000 5.500,00
1.07.3.09.272.0004.2076.31900100.010000 2.660.000,00
1.07.3.09.272.0004.2076.31900100.010301 4.412.000,00
1.07.3.09.272.0004.2076.31900300.010000 90.000,00
1.07.3.09.272.0004.2076.31900300.010301 82.000,00
1.07.3.09.272.0004.2076.33909300.010301 198.999,00
1.12.2.12.122.0045.2041.33900800.010000 23.382,05
1.12.2.12.122.0045.2041.33903600.010000 21.000,00
1.12.2.12.122.0045.2041.33904600.010000 35.000,00
1.12.2.12.122.0045.2041.33904900.010000 25.261,00
1.13.2.10.122.0045.2042.31900400.010200 400.000,00
1.13.2.10.122.0045.2042.31901100.010200 10.102.583,35
1.13.2.10.122.0045.2042.31901300.010200 800.000,00
1.13.2.10.122.0045.2042.31909400.010200 300.000,00
1.13.2.10.122.0045.2042.31911300.010200 1.500.000,00
1.13.2.10.122.0045.2042.33903400.010200 326.000,00
1.13.2.10.122.0045.2042.33903600.010200 300.000,00
1.12.2.12.122.0045.2041.31909400.010000 60.000,00
1.11.2.15.122.0045.2128.31909400.010000 5.000,00
1.16.2.15.122.0045.2046.31901300.010000 10.000,00
1.16.2.15.122.0045.2046.33904600.010000 40.000,00
1.13.2.10.122.0045.2042.33904600.010200 35.000,00
1.02.3.13.122.0045.2029.31901300.010000 29.857,24
TOTAL 21.672.314,19
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Art.2º. Para fazer face às suplementações constantes no art. 1º  deste Decreto, serão utiliza-
dos recursos provenientes de anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:
Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES R$
1.02.4.18.122.0045.2030.31909100.010000 5.500,00
1.07.2.09.272.0004.2078.44903900.010303 11.142,86
1.07.2.09.122.0045.2036.31901100.010303 60.139,76
1.07.2.09.122.0045.2036.31901300.010303 14.000,00
1.07.2.09.122.0045.2036.31909400.010303 2.200,00
1.07.2.09.122.0045.2036.33904600.010303 800,00
1.07.2.09.122.0045.2036.33904900.010303 9.900,00
1.07.2.09.122.0045.2036.33909300.010303 1.000,00
1.07.2.09.272.0004.2078.33901400.010303 3.000,00
1.07.2.09.272.0004.2078.33903000.010303 110,00
1.07.2.09.272.0004.2078.33903500.010303 203.599,00
1.07.2.09.272.0004.2078.33903600.010303 30.502,00
1.07.2.09.272.0004.2078.33903900.010303 192.940,00
1.07.2.09.272.0004.2078.33904800.010303 1.725,00
1.07.2.09.272.0004.2078.44905200.010303 132.000,00
1.07.3.09.272.0004.2076.31900500.010301 844,65
1.07.3.09.272.0004.2076.31909100.010301 95,73
1.07.3.09.272.0004.2076.31909200.010301 1.000,00
1.07.4.09.272.0004.2077.31900100.010302 3.583.400,00
1.07.4.09.272.0004.2077.31900300.010302 141.000,00
1.07.4.09.272.0004.2077.31909100.010302 1.000,00
1.07.4.09.272.0004.2077.31909200.010302 600,00
1.07.4.09.272.0004.2077.33909300.010302 374.000,00
1.11.2.15.451.0048.1138.33903900.010000 5.000,00
1.12.1.12.122.0001.2239.33903000.010100 5.895,00
1.12.1.12.122.0001.2239.44905200.010100 261.000,00
1.12.1.12.122.0001.2298.33903900.010100 177.637,00
1.12.1.12.126.0049.2274.33903000.010100 5.020,76
1.12.1.12.361.0008.1132.33903900.010100 217.812,71
1.12.1.12.361.0008.1132.44905100.010100 871.859,62
1.12.1.12.361.0008.1132.44909100.010100 1.000,00
1.12.1.12.361.0008.1132.44909200.010100 1.000,00
1.12.1.12.361.0024.2211.33903000.010100 1.500.000,00
1.12.1.12.361.0024.2211.33903900.010100 190.183,92
1.12.1.12.361.0024.2211.44905200.010100 2.600.000,00
1.12.1.12.365.0024.2210.33903600.010100 5.000,00
1.12.1.12.366.0024.2212.33903900.010100 5.000,00
1.12.1.12.366.0024.2212.44905200.010100 5.000,00
1.12.1.12.367.0025.2213.33903000.010100 1.770,72
1.12.2.12.122.0045.2041.31901300.010000 35.742,69
1.12.2.12.122.0045.2041.31901600.010000 71.287,90
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1.13.1.10.122.0008.1129.44905100.010200 1.008.634,66
1.13.1.10.122.0008.1129.44905200.010200 433,04
1.13.1.10.122.0008.1129.44909200.010200 1.000,00
1.13.1.10.122.0008.1129.44909300.010200 1.000,00
1.13.1.10.122.0056.2335.33901400.010200 10.000,00
1.13.1.10.122.0056.2335.33903000.010200 28.900,00
1.13.1.10.122.0056.2335.33903900.010200 29.100,00
1.13.1.10.122.0056.2335.44905200.010200 30.000,00
1.13.1.10.302.0056.2326.33503900.010200 5.807.150,03
1.13.2.10.122.0045.2042.33903900.010200 76.000,00
1.13.2.10.122.0045.2042.33904800.010200 30.000,00
1.15.1.15.451.0008.1131.44905100.010000 1.200.000,00
1.15.1.15.451.0053.2353.33903900.010000 800.000,00
1.13.1.10.122.0056.2335.33909300.010200 950,00
1.13.1.10.302.0056.2326.33909300.010200 3.017,35
1.16.2.15.122.0045.2046.31909400.010000 50.000,00
1.13.1.10.302.0056.2326.33909100.010200 4.997,28
1.13.1.10.122.0008.1129.33903000.010200 83.144,65
1.13.1.10.122.0008.1129.33903900.010200 131.076,61
1.04.1.28.062.0003.0001.44909100.010000 1.646.201,25
TOTAL 21.672.314,19
Art.3º O valor suplementado no art. 1º deste Decreto não onera o limite estabelecido no art. 
7º da Lei 4.877, de 30 de dezembro de 2016, conforme parágrafo 1º e seus incisos.
Art.4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 24 de  novembro de 2017.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
MARILENA CHAVES
Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO Nº 299, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2017

Altera o Decreto nº 135, de 07 de agosto de 2013, que Institui Grupo de Trabalho para o fim que especifica e dá outras providências.
O PREFEITO DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município;
DECRETA:

Art. 1º O inciso V do art. 2º do Decreto nº 135, de 07 de agosto de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º (...)

(...)

V – Ivayr Nunes Soalheiro, representante da Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano.

(...).”. (NR)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 24 de novembro de 2017.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
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Secretaria Municipal 
de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DE PREGÕES
ATA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL REFERENTE AO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2017
SEGUNDA EDIÇÃO
Aos 23 (vinte e três) dias do mês de novembro de 2017, às 10h00min, reuniu-se o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria número 014, de 
27/10/2017, com intuito de analisar e julgar a Impugnação ao Edital do Pregão Presencial número 007/2017, Processo Administrativo número 150/2017, segunda edi-
ção, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REVISÕES 
DE GARANTIA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA DE CONTAGEM/MG, nos termos da solicitação da Secretaria Municipal de Administração, apresentada em 
21/11/2017, pela Empresa AGRA MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., CNPJ NÚMERO 04.087.116/0001-60.

PRELIMINARMENTE:
O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, ao receber a impugnação ao edital, verificaram que a mesma foi protocolada tempestivamente. O presente procedimento licitató-
rio, conforme previsão do Edital, em seu preâmbulo, tem como fundamentos legais a Lei Federal número 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações subsequentes. O 
artigo 41 da referida lei prevê como legitimados a impugnar o edital de licitação: o cidadão (§ 1º) e o licitante (§ 2º), senão vejamos: 

§ 1o Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias 
úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem 
prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art.113. 

“Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a  administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a  
abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos    envelopes com as propostas em convite, tomada de preço ou concurso, ou a  realiza-
ção de leilão, as falhas ou irregularidades que viciaram esse edital,  hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. ” (Artigo 41, § 2º).

DA IMPUGNAÇÃO:
Em apertada síntese, alega a empresa AGRA MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., CNPJ NÚMERO 04.087.116/0001-60:

“Que o Município elaborou e disponibilizou edital de licitação cujo objeto é a prestação de serviços com fornecimento de peças automotivas para sua frota de veículos 
e motocicletas. ”

“PLACA DE EXPERIÊNCIA: Que a finalidade desta exigência da Lei Federal 8666/93, com orientação do TCE/MG, é garantir que os veículos automotores de propriedade 
do poder público e veículo contratados pelo Município sob regime de locação, quando de posse de empresas ao sair da empresa licitante contratada para testes nas 
rodovias públicas utilizem a placa de experiência (placa verde) em nome da licitante, são acobertados pelo seguro de responsabilidade civil contra terceiros, caso venha 
a sofrer algum tipo de acidente, atropelamento, avarias, colisões, incêndios e até no caso de perda total, são totalmente assegurados e não tendo assim nenhum tipo 
de prejuízo ao Município.”

“Que não queremos problemas, não aceitaremos manobras para possíveis direcionamentos de empresas que se quer podem participar de processos licitatórios, não 
aceitamos, em hipótese alguma, irregularidades descabidas como estas. ”

DO PEDIDO:

Ao final, requer sejam exigidos no edital a apresentação, junto às propostas comerciais, documentos de DPVAT placa de experiência (placa verde) atualizada, docu-
mento expedido pelo DETRAN  e da apólice de seguro de responsabilidade civil pela guarda de veículos em nome da licitante, vigente para o exercício de 2017 e 2018, 
e que exija alvará de localização e funcionamento comprovando o tamanho da área da empresa, espaço físico suficiente para manutenção na prestação de serviços 
automotivos, seja de moto ou de veículos.

DO MÉRITO
O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio passam a analisar e julgar os fatos narrados na presente IMPUGNAÇÃO:

Primeiramente, insta esclarecer que o objeto do Pregão Presencial número 007/2017 – Processo Administrativo número 150/2017, é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REVISÕES DE GARANTIA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITU-
RA DE CONTAGEM/MG, e não prestação de serviços com fornecimento de peças automotivas para sua frota de veículos e motocicletas, como alega a IMPUGNANTE.

Após análise dos termos da presente IMPUGNAÇÃO, bem como consulta ao órgão emitente do termo de referência, a Equipe de Pregões entendeu que razão NÃO as-
siste a IMPUGNANTE, vez que ao exigir a apresentação, junto às propostas comerciais, documentos de DPVAT placa de experiência (placa verde) atualizada, documento 
expedido pelo DETRAN  e da apólice de seguro de responsabilidade civil pela guarda de veículos em nome da licitante, vigente para o exercício de 2017 e 2018, e que 
exija alvará de localização e funcionamento comprovando o tamanho da área da empresa, espaço físico suficiente para manutenção na prestação de serviços automoti-
vos, seja de moto ou de veículos, está, de forma clara, restringindo a participação de empresas que poderiam apresentar propostas mais vantajosas para a Administra-
ção.
 
As alegações da IMPUGNANTE de que não quer problemas, que não aceitará manobras para possíveis direcionamentos de empresas que se quer podem participar de 
processos licitatórios, bem como que não aceita irregularidades descabidas, causou estranheza à Equipe de Pregões, pois, poderia o edital estar direcionado para algu-
ma empresa se fossem mantidas tais exigências, o que não está acontecendo, pelo contrário, estamos abrindo um leque maior para a participação de mais empresas, 
buscando, repito, uma proposta mais vantajosa para a Administração.
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Diante do exposto, ficam INALTERADAS as exigências contidas no edital do Pregão Presencial número 007/2017 – Processo Administrativo número 150/2017, destinado 
à contratação de empresa especializada em manutenção de veículos.

Fica mantida, entretanto, a data do Pregão Presencial número 007/2017 – Processo Administrativo número 150/2017, ou seja, 09h00min do dia 27/11/2017.

Luiz Adolfo Belém
Pregoeiro

Stela Maris Almeida Pereira Cardoso
Equipe de Apoio

Márcia Mendes Siqueira
Equipe de Apoio

DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR:

Recebo a Impugnação interposta pela Empresa AGRA MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., CNPJ NÚMERO 04.087.116/0001-60, eis que é tempestiva, para no méri-
to NEGAR PROVIMENTO, tendo em vista que a decisão do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio foi embasada na estrita observância da legislação pertinente.

Posto isso, RATIFICO a decisão do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, determinando o prosseguimento da licitação.

Contagem, 23 de novembro de 2017.

Hugo Otávio Costa Vilaça
Secretário Municipal de Administração

TERMO DE  HOMOLOGAÇÃO 

Contagem, 23 de novembro de 2017.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2017
TIPO: Menor Preço 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA PROVER OS CONSELHOS TUTELARES COM INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Projeto/Atividade: 1103.08.243.0058.2362 – 44.90.52.99 – 210005
                                                            
A presente Licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável especialmente o disposto nas Leis 10.520/02, 123/06 e 
8.666/93 e suas alterações.

Tendo em vista que a arrematante do item 2 (SOLUÇÕES COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI – ME) deixou de entregar o referente item, foi a mesma desclassificada, tornan-
do sem efeito a adjudicação deste item para a licitante SOLUÇÕES COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI – ME.
Visto que não houve recurso, foi adjudicado o item 2 do objeto do referido Pregão à licitante TRANSMIG TRANSPORTE E COMÉRCIO EIRELI – ME. Submetemos o 
presente procedimento à deliberação de V. Sa., solicitando a homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do item 2, a empresa abaixo 
relacionada: 

EMPRESA VENCEDORA ITEM VALOR TOTAL 

TRANSMIG TRANSPORTE E COMÉRCIO EIRELI – ME 2 R$ 13.409,55

PREÇO TOTAL========================================> R$ 13.409,55

Totalizando o valor da licitação em R$ 13.409,55 (treze mil, quatrocentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

Stela Maris Almeida Pereira Cardoso
Pregoeira

DESPACHO:

Adjudicado o objeto desta à licitante vencedora TRANSMIG TRANSPORTE E COMÉRCIO EIRELI – ME, no valor de R$ 13.409,55 (treze mil, quatrocentos e nove reais e 
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cinquenta e cinco centavos), modalidade Pregão Eletrônico nº 018/2017, homologo a licitação para a respectiva aquisição.

Contagem, 23
 de novembro de 2017.

Hugo Otávio Costa Vilaça
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2017 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 064/2017 
PROCESSO N.º 168/2017 
ÓRGÃO GESTOR E GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
ÓRGÃOS PARTICIPANTES: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM – TRANSCON, CENTRO INDUSTRIAL DE CONTAGEM – CINCO E FUNDA-
ÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM- FUNEC.   
VIGÊNCIA DA ATA: 14 DE NOVEMBRO DE 2017 À 14 DE NOVEMBRO DE 2018 
 
AOS 14 (QUATORZE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2017, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, REGISTRAM-SE OS PREÇOS POR ITEM, PARA FUTURA 
E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CONFORME DESCRIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE ORIGINOU O 
REGISTRO, PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DESTE INSTRUMENTO, BEM COMO A PROPOSTA APRESENTADA PELA EMPRESA, COMO DESCRITO NA PLANILHA DE ITEM 
COM PREÇO REGISTRADO ABAIXO:

EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO: WF ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI- ME

QUANTIDADE ESTIMADA

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN PMC TRANSCON CINCO FUNEC TOTAL MARCA
VALOR UNITÁRIO 
REGISTRADO R$ VALOR TOTAL R$

01

AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS, EMPACOTADO 
CONVENCIONALMENTE EM EMBALAGEM DE POLIETILENO 
TRANSPARENTE, COM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA 
DE FABRICAÇÃO, COM PRAZO DE VALIDADE PARA NO MINI-
MO 01 (UM) ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. PCTE 18.500 400 30 480 19.410

CRISTAL DE 
MINAS R$ 7,21 R$ 139.946,10

VALOR TOTAL: R$ 136.946,10 (Cento e trinta e seis mil, novecentos e quarenta e seis reais e dez centavos)

ATA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA NÚMERO 009/217
PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 145/2017
JULGAMENTO FINAL

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de novembro do ano de 2017 (dois mil e dezessete), às 08h30min, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações, 
fizeram-se presentes os membros da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Contagem, que abaixo assinam, nomeados pela Portaria SEAD 
número 004, de 08/05/2017, para procederem o julgamento final das propostas de preços das Licitantes participantes da Concorrência Pública número 009/2017, des-
tinada à contratação de empresa para avaliação de desempenho escolar dos alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental e criação de indicador de desenvolvimento 
educacional para o Município de Contagem/MG, nos termos da solicitação da Secretaria Municipal de Educação de Contagem. A Comissão Permanente de Licitações en-
caminhou, em 14/11/2017, as propostas comerciais de todas as LICITANTES para a Secretaria Municipal de Educação para análise e emissão de parecer. Em 24/11/2017 
a Comissão Permanente de Licitações recebeu o OFÍCIO NÚMERO 1470/2017/GAB/SEDUC, juntado aos autos, que afirma que todas as 04(quatro) LICITANTES apresenta-
ram suas propostas de acordo com as exigências do termo de referência do edital. Diante do exposto e considerando que a LICITANTE CONSÓRCIO AVALIATIVA GESTÃO 
DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS EIRELI-ME – EVOLUCIONAL EDITORA E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO EM INTERNET LTDA. apresentou a proposta com o menor valor, R$ 
1.290.324,22 (um milhão, duzentos e noventa mil, trezentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos), a Comissão Permanente de Licitações declara a LICITANTE  
CONSÓRCIO AVALIATIVA GESTÃO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS EIRELI-ME – EVOLUCIONAL EDITORA E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO EM INTERNET LTDA. VENCEDO-
RA da CONCORRÊNCIA PÚBLICA NÚMERO 009/217 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 145/2017. 
Ficam todas as LICITANTES cientes de que contam com o prazo de até às 17h00min do dia 01/12/2017 para a apresentação de recursos administrativos, caso desejarem. 
Nada mais havendo a registrar, lavra-se a presente ata que segue assinada por todos.

Márcia Mendes Siqueira
Comissão Permanente de Licitações

Luiz Adolfo Belém
Comissão Permanente de Licitações
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Maria Marta de Oliveira Soares
Comissão Permanente de Licitações

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.591
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, os termos dispostos nos artigos 27 a 31 da Lei complementar nº 105, de 
20 de janeiro de 2011, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 1.788, de 24 de fevereiro de 2012; e, por fim, considerando os despachos exarados no processo 
19433/2017 – 01A; AUTORIZA o exercício de jornada de trabalho ampliada, flexibilizada para 44 (quarenta e quatro) horas semanais, à Servidora DANIELLE CRISTINNE 
CURY, titular do cargo de provimento efetivo de Técnico Superior em Comunicação I, Nível VI, Grau “F”, matrícula 01358983, lotada na Secretaria Municipal de Comu-
nicação e Transparência, pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 27 de novembro de 2017; tendo a servidora o direito ao recebimento da Gratificação de Incentivo 
à Produtividade - GIP, PROPORCIONAL, a partir da data de início da flexibilização ampliada de jornada de trabalho, levando em conta o disposto no Artigo 27 da Lei 
Complementar nº 105, de 20 de janeiro de 2011.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 23 de novembro de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.597
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013, 
que dispõe sobre a Organização da Administração Direta do Município de Contagem; ALTERA a lotação do servidor abaixo relacionado, a partir de 24 de novembro de 
2017, conforme abaixo descrito:
Onde se lê: 

Nome CARGO NÍVEL CPC LOTAÇÃO

FLAVIA APARECIDA DE FATIMA SILVA Assessor II V 394
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 
Cidadania

 Leia-se:

Nome CARGO NÍVEL CPC LOTAÇÃO

FLAVIA APARECIDA DE FATIMA SILVA Assessor II V 394 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
Palácio do Registro, em Contagem, aos 24 de novembro de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.598
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, em especial, o disposto no Artigo 14 da Lei Complementar nº 062, de 12 de maio 
de 2009; e, nos termos dos despachos exarados no Processo nº 2017-0448/PreviCon; CONCEDE o ABONO DE PERMANÊNCIA, previsto no §1º, inciso III, aliena “a", do 
Artigo 40 (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003),  à Servidora FLAVIA RIBEIRO DA CRUZ, titular do cargo efetivo de Professor de Educação Básica 
PEB1-II, Nível XIIIA, Padrão “P11”, matrícula nº 01085189, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 21 de agosto de 2017 até, no máximo, completar as 
exigências para a aposentadoria compulsória contidas no §1º, inciso II, do Artigo 40, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 24 de novembro de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.599
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, em especial, o disposto no Artigo 14 da Lei Complementar nº 062, de 12 de maio 
de 2009; e, nos termos dos despachos exarados no Processo nº 2017-0090/PreviCon; CONCEDE o ABONO DE PERMANÊNCIA, previsto no §1º, inciso III, aliena “a", do 
Artigo 40 (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003),  ao Servidor JOAO PEREIRA DA SILVA, titular do cargo efetivo de Vigia, Nível I, Padrão “P4”, matrí-
cula nº 01131075, lotado na Secretaria Municipal de Administração, a contar de 16 de fevereiro de 2017 até, no máximo, completar as exigências para a aposentadoria 
compulsória contidas no §1º, inciso II, do Artigo 40, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 24 de novembro de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.600
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, em especial, o disposto no Artigo 14 da Lei Complementar nº 062, de 12 de maio 
de 2009; e, nos termos dos despachos exarados no Processo nº 2017-0107/PreviCon; CONCEDE o ABONO DE PERMANÊNCIA, previsto no §1º, inciso III, aliena “a", do 
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Artigo 40 (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003),  à Servidora MARIA APARECIDA RODRIGUES SCHFFER, titular do cargo efetivo de Pedagogo PED1, 
Nível XIIIA, Padrão “P16”, matrícula nº 1158658, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 02 de março de 2017 até, no máximo, completar as exigên-
cias para a aposentadoria compulsória contidas no §1º, inciso II, do Artigo 40, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 24 de novembro de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.601
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, em especial, o disposto no Artigo 14 da Lei Complementar nº 062, de 12 de 
maio de 2009; e, nos termos dos despachos exarados no Processo nº 2017-0244/PreviCon; CONCEDE o ABONO DE PERMANÊNCIA, previsto no §1º, inciso III, aliena “a", 
do Artigo 40 (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003),  à Servidora ONESIA DA SILVA GOMES, titular do cargo efetivo de Professor de Educação 
Básica PEB1-II, Nível XIIIA, Padrão “P5”, matrícula nº 1087297, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 15 de junho de 2017 até, no máximo, completar 
as exigências para a aposentadoria compulsória contidas no §1º, inciso II, do Artigo 40, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 24 de novembro de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.602
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, os termos dispostos nos artigos 27 a 31 da Lei complementar nº 105, de 
20 de janeiro de 2011, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 1.788, de 24 de fevereiro de 2012; e, por fim, considerando os despachos exarados no processo 
19355/2017 – 01A; AUTORIZA o exercício de jornada de trabalho ampliada, flexibilizada para 44 (quarenta e quatro) horas semanais, à Servidora VANESSA CRISTINA 
ROCHA TROTTA BATISTA, titular do cargo de provimento efetivo de Técnico Superior em Comunicação I, Nível VI, Grau “F”, matrícula 01339440, lotada na Secretaria 
Municipal de Comunicação e Transparência, pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 27 de novembro de 2017; tendo a servidora o direito ao recebimento da Grati-
ficação de Incentivo à Produtividade - GIP, PROPORCIONAL, a partir da data de início da flexibilização ampliada de jornada de trabalho, levando em conta o disposto no 
Artigo 27 da Lei Complementar nº 105, de 20 de janeiro de 2011.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 24 de novembro de 2017.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Fazenda

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS – 2ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA

A Secretaria da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrativa, primeira Câmara, no exercício das suas atribuições, faz publicar o(s) acórdão(s) abaixo 
indicado(s):

ACÓRDÃO Nº 350/2017

PROCESSO  Nº  06288/2015- 02.A
RECORRENTE: KYRIUS CIA DE ARTES 
ASSUNTO: Isenção de IPTU/Taxas
RECURSO VOLUNTÁRIO
RELATORA: Kênia Dutra de Campos
DATA DO JULGAMENTO: 21 de novembro de 2017

IPTU/TAXAS ___ RECURSO VOLUNTÁRIO ___ ISENÇÃO ___ IMÓVEL CEDIDO A TÍTULO ONEROSO ___  UTILIZAÇÃO PARA FINALIDADE SOCIAIS  -  DECRETO Nº 450, DE 
07 DE JANEIRO DE 2015 –– PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA –– REFORMADA A DECISÃO DA JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL. Por unanimidade de votos, 
acompanhando a Relatora, a 1ª Câmara conheceu do recurso voluntário e deu-lhe PROVIMENTO, reformando assim a decisão proferida em 1ª Instância, para deferir o 
pedido de isenção do lançamento de IPTU e taxas com ele são cobradas referentes ao exercício de 2015, para imóvel de índice cadastral nº. 07.075.0476.001, uma vez 
que existem provas contundentes da utilização do imóvel por entidade sem fins lucrativos, ora Recorrente, concomitante com o ingresso do pedido antes de expirado 
o prazo estipulado no Decreto nº 450, de 07 de janeiro de 2015, fazendo jus, portanto, ao benefício da isenção para o exercício de 2015. Participaram do julgamento 
presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, a Sra. Kênia Dutra de Campos, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.
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ACÓRDÃO Nº 351/2017

PROCESSO nº: 02.B.00802/2011
RECORRENTE: MOLAÇO LTDA.
ASSUNTO: ISSQN 
RECURSO VOLUNTÁRIO
RELATORA: Kênia Dutra de Campos
VOTO SEPARADO: Mário Lúcio Gonçalves de Moura
DATA DO JULGAMENTO: 21 de novembro de 2017

ISSQN – RECURSO VOLUNTÁRIO – ENQUADRAMENTO FEITO PELO FISCO - INCONFORMISMO DO CONTRIBUINTE -– ATIVIDADE ENQUADRADA NO SUBITEM 14.01 DA 
TABELA I, ANEXO II-A - ART. 72 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM – ARGUIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - INEXISTÊNCIA DE COM-
PROVAÇÃO - ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES NO SUBITEM 17.05 DA LISTA DE SERVIÇO - PROVIMENTO NEGADO - DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. 
Por três voto a um, a 1ª Câmara conheceu do recurso voluntário, mas negou-lhe provimento, mantendo a decisão de Primeira Instância de procedência parcial na 
impugnação apresentada pela empresa Molaço LTDA. - CNPJ nº 18.323.212/0001-75, para excluir do rol de coobrigados os nomes das sócias da Recorrente e manter as 
exigências fiscais relativas ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN e seus acréscimos legais, nos termos do artigo 36 do Código Tributário do Município 
de Contagem-CTMC, consignadas no Termo de Notificação Fiscal-TNF de nº 21.754, ”série B”, lavrado em 30/11/2011.Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. 
José Carlos Carlini Pereira, a Srta. Kênia Dutra de Campos, Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr. Mario Lúcio Gonçalves de Moura, que foi voto vencido.

VOTO VENCIDO: Em voto vencido em separado, o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura, conheceu do recurso voluntário após pedido de vista ao processo, e votou pela 
procedência total do pedido reformando a decisão de procedência parcial de Primeira Instância na Impugnação apresentada pela empresa Molaço Ltda. - CNJP/MF n.º 
18.323.212/0001-75, para determinar, além da exclusão como coobrigadas das sócias da Recorrente, também  desconstituir as demais exigências fiscais relativas ao 
ISSQN e seus acréscimos legais consignados no Termo de Notificação Fiscal-TNF n.º 21.754 Série “B” lavrado em 30/11/2011.

ACÓRDÃO Nº 352/2017

PROCESSO Nº   14928/2015-02A
REQUERENTE: TRANSDAMA TRANSPORTES LTDA-ME.
RECURSO OFICIAL.
MATÉRIA: Restituição de ISSQN Recolhido  Indevidamente 
RELATOR: Marcelo Rodrigues do Carmo  
DATA DO JULGAMENTO – 21/11/2017                     

ISSQN –– RESTITUIÇÃO –– § 1º DO ARTIGO 40 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO DE CONTAGEM/MG –– REEXAME NECESSARIO –– DECISÃO EM PRIMEIRA 
INSTÂNCIA MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Câmara  conheceu do recurso oficial e decidiu pela manutenção da decisão da Junta de 
Julgamento Fiscal, que concluiu pela procedência do pedido de restituição de valor recolhido indevidamente no regime do Simples Nacional, relativo ao ISSQN - Impos-
to Sobre Serviço de Qualquer Natureza referente ao mês de julho de 2015, conforme apuração Secretaria Municipal Adjunta de Receita, Departamento de Tributação 
e Fiscalização. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. José Carlos Carlini Pereira, a Sra. Kênia Dutra de Campos, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo e o Sr. Mário 
Lúcio Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO Nº 353/2017

PROCESSO Nº 02-B-00075/2012
RECORRENTE: ROVIL SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
OBJETO: ISSQN por retenção. Vigilância eletrônica, rastreamento e monitoramento
RELATOR: José Carlos Carlini Pereira
DATA DO JULGAMENTO: 21/11/17

ISSQN – RECURSO VOLUNTÁRIO – RETENÇÃO – VIGILÂNCIA ELETRÔNICA – RASTREAMENTO – MONITORAMENTO – FALTA DE RECOLHIMENTO – RECOLHIMENTO A 
MENOR DO IMPOSTO – sUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – LOCAL DA PRESTAÇÃO X ESTABELECIMENTO PRESTADOR -  PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - DECISÃO MANTIDA. 
Acompanhando o voto do Relator, a Primeira Câmara conheceu do recurso e manteve a decisão de Primeira Instância de improcedência do pedido, mantendo com ela 
os demais lançamentos de ISSQN e demais cominações consignados no TNF nº 21.760, de 24 de fevereiro de 2012. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. José 
Carlos Carlini Pereira, o Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo, a Srta. Kênia Dutra de Campos e o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura. 

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS – 2ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA

A Secretaria da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrativa, segunda Câmara, no exercício das suas atribuições, faz publicar o(s) acórdão(s) abaixo 
indicado(s):

ACÓRDÃO Nº 354/2017
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PROCESSO Nº: 02.B.00596/2014
RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RECREATIVA ÁGUA BRANCA
ASSUNTO: Lançamento do ISSQN, taxas e multas isoladas.
RELATOR: Flávia de Aguiar Lage
DATA DO JULGAMENTO: 22 de novembro de 2017
ISSQN – RECURSO VOLUNTÁRIO – IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA E CONGÊNERES – OMISSÃO DE RECEITA – FATO 
GERADOR DO ISSQN – IMUNIDADE/ISENÇÃO NÃO COMPROVADA –  MULTAS ISOLADAS – INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO –– DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. Por 
unanimidade de votos, acompanhando a Relatora, a Câmara conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento para manter a decisão de primeira instância que 
decidiu pela manutenção das exigências relativas ao  Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, às taxas de fiscalização e às multas isoladas aplicadas, contidas no 
TNF nº 24.237, série “B” de 30/09/2014, pelo fato de não ter ficado comprovado no autos que a Recorrente é associação sem fins lucrativos. Participaram do julgamen-
to presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Marco Túlio Marchesini e o Sr. César Augusto de Barros.

ACÓRDÃO Nº 355/2017

PROCESSO Nº: 01573/2014-02A
RECORRENTE: EMATEX TÊXTIL LTDA
ASSUNTO: IPTU. Revisão do valor venal
RELATOR: Flávia de Aguiar Lage
DATA DO JULGAMENTO: 22 de novembro de 2017

IPTU –– RECURSO VOLUNTÁRIO – REVISÃO DO VALOR VENAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – CÁLCULO CONFORME PREVISÃO LEGAL – DE-
CISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando a Relatora, a Câmara conheceu do recurso voluntário, e negou-lhe provimento 
para manter o valor venal para o imóvel de índice cadastral nº 07.213.0600.000, para fins de lançamento do IPTU e taxas com ele cobradas do exercício de 2014, por 
estar em conformidade com a legislação municipal, em especial a Lei Complementar 157/2013 e o Decreto 249/2014. Participaram do julgamento presidido pela Sra. 
Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. César Augusto de Barros e o Sr. Marco Túlio Machesini.

ACÓRDÃO Nº 356/2017

PROCESSO Nº 02.B.00439/2012
RECORRENTE: Junta de Julgamento Fiscal
RECORRENTE: RICARDO TELES IMÓVEIS LTDA.
ASSUNTO: Lançamento de ISSQN e Multas
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
DATA DO JULGAMENTO: 22 de novembro de 2017

ISSQN PRÓPRIO – REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO VOLUNTÁRIO – SERVIÇOS DO SETOR IMOBILIÁRIO – SUBITEM 10.05 DA LISTA ANEXA DO CTMC – INSUFICIÊNCIA 
DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL - ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO – ARTIGO 24 DO CTMC - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – MULTAS ISOLADAS 
– ARTIGO 36 DO CTMC - PROCEDÊNCIA PARCIAL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Câmara em re-
exame necessário, prejudicado o recurso voluntário, confirmou a decisão proferida pela Junta de Julgamento Fiscal, que julgou parcialmente procedente a impugnação 
apresentada pelo contribuinte, para decotar das exigências de ISS para os meses de janeiro/2009 a fevereiro/2010, em face da inatividade da empresa neste período; 
pela retificação do valor da multa isolada referente à DES em razão do decote do ISS e pela manutenção das demais exigências consignadas no TNF nº 22.903 – “série 
B”, relativas ao ISSQN com seus acréscimos legais e multas isoladas, em face da regularidade do arbitramento da base de cálculo do tributo neste período, nos termos 
dos artigos 24, 36, 72, 91 e 273 do CTMC, dentre outros. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, 
Sr. Marco Túlio Marchesini e o Sr. Cesar Augusto de Barros.

ACÓRDÃO Nº 357/2017

PROCESSO Nº 2017032414545905 
RECORRENTE: TOPGEO CONSULTORIA LTDA.
ASSUNTO: Não incidência de ITBI
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
DATA DO JULGAMENTO: 22 de novembro de 2017

ITBI – RECURSO VOLUNTÁRIO – REQUERIMENTO DE NÃO INCIDÊNCIA – BEM IMÓVEL – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL – DIVERGÊNCIAS CADASTRAIS - IMPROCEDÊNCIA 
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – NÃO PREPONDERÂNCIA DE ATIVIDADE IMOBILIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de votos, 
acompanhando o Relator, a Câmara conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento para manter a decisão de primeira instância, por outros fundamentos, e 
indeferir o pedido de não incidência do ITBI, em face do adquirente ter sido notificado e não apresentar escrituração contábil para comprovar a não preponderância 
de atividade imobiliária; ficando, assim, mantido o tributo incidente sobre a transferência do bem imóvel de índice cadastral nº 05.128.0630.001; com fundamento no 
artigo 156, § 2º, inciso I, da CR/88, art. 37 do CTN e Artigo 71-B, § 1º ao 5º, do Código Tributário do Município de Contagem. Participaram do julgamento presidido 
pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, o Sr. Marco Túlio Marchesini e Sr. Cesar Augusto de Barros.
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JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL – 1ª INSTÂNCIA 

MANDADO DE INTIMAÇÃO 

PROCESSO:     2017082910493101 DE 29/08/2017
REQUERENTE: COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO LIBERTA
ASSUNTO:        IMUNIDADE ITBI

Solicitamos que a requerente COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO LIBERTA, CNPJ 07.074.825/0001-08, apresente, em até 30 (trinta) dias: 1) Cópia do contrato de 
compra e venda do imóvel adquirido pela entidade; 2)  Cópia da ata de nomeação da atual diretoria, cumprindo mandato em 29/08/2017, devidamente registrada; e 
3) Cópia do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ atualizado, os quais não foram juntados ao processo, por conta do pedido de imunidade do Imposto sobre a 
Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos por Ato Oneroso “Inter Vivos” – ITBI, relativo a 100% do imóvel, composto de terreno, constituído pelo lote 
0010 da quadra 0027, à R. Treze, s/nº, do B. Arvoredo – 2ª Seção, Contagem/MG, índice cadastral nº 08.689.0100.000.

Av. Cardeal Eugênio Pacelli, 1.887, Térreo, Sala 001 - Cidade Industrial - Contagem – MG.

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade

ATA DA 217.ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAC – 2017
No dia 10 de julho de 2017 no Auditório da Prefeitura Municipal de Contagem, Praça Tancredo Neves, Nº 200, Bairro Camilo Alves, Contagem, Minas Gerais, às 9:00 
horas, realizou-se a 217ª Reunião Ordinária do COMAC de 2017. Compareceram à reunião Marcos Antônio Botelho Niemann; Renato Márcio da Silva, Diretor Geral de 
Controle Ambiental; o Assessor Jurídico da SEMAS, Fábio Silva Azevedo; os conselheiros: Luciane Mitraud Carvalho, representante da Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento Urbano; Fabiana Aparecida Garcia, representante da Associação Comercial e Industrial de Contagem (ACIC); Cecília Rute de Andrade Silva, representante das 
Entidades Civis criadas com finalidade específica de defesa do Meio Ambiente, com atuação no âmbito do Município de Contagem (Instituto Guaicuy); Délzio Santos 
Almeida, representante dos Sindicatos de Trabalhadores de categorias profissionais não liberais, com base territorial no Município de Contagem (SINDISCOM); Henrique 
Damasio Soares, representante do Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais (CIEMG); Elaine Cristina Oliveira, representante da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico; Vereador Eliel Márcio do Carmo (Léo Motta), representante da Câmara Municipal de Contagem; os servidores da SEMAS: Edelize Angelica Gomes e Maria 
José Fonseca (Técnicas); Felipe Alves F. De Alencar (Técnico); Pedro Alvarenga Cavalcante (Técnico); Leonardo Ziviani; Rayane Maria Campos Braga; Gilmar Ferreira do 
Carmo (Técnico), Aline Vasconcelos (Técnica) e Marise de Cássia Gonçalves (Secretária do COMAC). O Sr. Renato justificou a ausência do Presidente Wagner Donato 
dizendo que estava numa agenda externa. Se apresentou Diretor Geral de Controle Ambiental, suplente do Presidente do COMAC. Abriu a reunião, Aprovação da Ata 
da 216ª Reunião Ordinária do COMAC. Danúbio Indústria e Comércio Ltda. - Julgamento do pedido de Licença de Operação Corretiva. Quimicom Indústria e Comércio 
Ltda. - Julgamento do pedido de Licença de Operação Corretiva. Elasa Elo Alimentação S/A. - Julgamento do pedido de prorrogação de prazo de condicionantes do 
Certificado LO Nº 06/08-1. EPS Sistemas Construtivos Ltda. - EPP - Julgamento do pedido de Licença de Operação Corretiva. Auto Posto das Alturas Ltda. - Julgamento 
do pedido de Licença de Operação Corretiva. Tecnowatt Iluminação Ltda. - Julgamento do pedido de Revalidação de Licença de Operação Corretiva. Fundação Municipal 
de Parques e Áreas Verdes de Contagem – ConParq. Assuntos Gerais pertinentes ao COMAC. Passou a direção dos trabalhos para o Sr. Marcos Botelho que deu bom dia 
a todos dizendo que inverteria a pauta, passar para Assuntos Gerais, o conselheiro Délzio faria uma apresentação rápida enquanto isto formaria o quórum. O 
conselheiro Délzio passou um Slides que ele elaborou acerca de um trabalho que eles iniciaram em 2015 e começaram a executá-lo em 2016, que trata-se do projeto 
Contagem das Nascentes especificamente o programa Bicas D'água. Este projeto Contagem das Nascentes foi criado dentro do conselho com intuito, que agente 
pudesse destinar as compensações ambientais para recuperação de nascentes e áreas verdes dentro do município. Esta semente não pode morrer, temos que continuar 
destinando estas verbas de compensações ambientais para recuperação das áreas que já temos dentro do município, ao invés de criarmos vários parques faraônicos é 
agente cuidar do que já temos, o que o município já possui. Hoje o projeto Contagem das Nascentes continua sendo tocado pelo nosso fiscal Sr. Eric Machado na 
condição de Coordenador de Planejamento Ambiental, peço vocês conselheiros e demais presentes que apoiem este projeto para que continue a funcionar na cidade, 
destinando verbas através daqui do conselho através das compensações ambientais para que o projeto possa continuar na cidade. O conselheiro Délzio agradeceu a 
todos durante estes anos que ele esteve como conselheiro, porém o dispositivo no regimento interno, o impede de continuar como conselheiro, pois ele é funcionário 
efetivo da secretaria de meio ambiente da área de fiscalização. Os conselheiros votaram e acharam por bem que não poderia ter um funcionário efetivo da fiscalização 
no meio dos conselheiros, no meio dos assuntos. Houve uma votação 9 contra 1, ele votou contra, mas tem que democraticamente aceitar o pleito. O Sr. Marcos 
Botelho complementou as informações do conselheiro Délzio dizendo que lamentam muito que a participação do conselheiro se encerra. Trata-se uma adaptação a 
uma resolução do conselho estadual, que determina que servidores da secretaria não possam representar sociedade civil organizado, é uma forma de garantir que o 
conselho tenha paridade. Servidores públicos representando administração pública devem compor 50% do conselho enquanto que a sociedade civil represente os 
outros 50%, lamentavelmente agente perde uma representação histórica dentro do conselho mas que infelizmente, e até o próprio conselho seguindo orientação dada 
pelo conselho estadual, agente mantém e garante o procedimento de paridade na formação do conselho. Com o quórum garantido começamos com a discussão da 
pauta – 1º Ponto de pauta: Aprovação da Ata da 216ª Reunião Ordinária do COMAC. A conselheira Luciane fez uma observação só para facilitar o entendimento do que 
ela disse na página 9, na linha 469 – eu duvido que no Brasil tenham muitos planos, completações ambientais tão presentes como a lei complementar 33, -  “eu duvido 
que no Brasil tenham muitos planos as questões ambientais tão presentes como a lei complementar 33. Na linha 471 - eu acho que deveria acrescentar - “eu discordo 
absolutamente disto”.  Na linha 472 - com conferência de política urbana e discordo que tenha esta conotação ao contrário acho que ela tem muita preocupação 
ambiental ao invés de uma preocupação ambiental. O Sr. Marcos Botelho colocou em discussão o qual foi aprovado com as ressalvas da conselheira Luciane. 2º Ponto 
de pauta: Danúbio Indústria e Comércio Ltda. - Julgamento do pedido de Licença de Operação Corretiva. Processo Nº 8531/01-15. Trata-se de empresa situada na Via 
Vereador Joaquim Costa, 1.900, próximo a Alimenta, próximo ao Palácio dos Leilões, lado esquerdo de quem estar no sentido sede. A empresa apresentou alvará de 
localização e funcionamento, alvará sanitário, apresentou PCA, seguiu o rito ordinário de apresentar o FCE, teve acesso ao FOB devidamente instruído o FOB, recebeu 
pareceres, foi solicitado complementação de informações, diretrizes da Transcon devidamente apresentado com medidas compensatórias e medidas medicadoras, todas 
as obrigações com relação a vigilância sanitária devidamente cumpridos, laudos específicos com relação laudos sonoros, lançamento atmosférico. A empresa opera com 
capitação de água do lençol freático. Tem a devida outorga do IGAM também apresentado nos laudos. O Parecer Técnico é no sentido de que todos os procedimentos 
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foram cumpridos, exceto o item 1 das condicionantes, relativo a Transcon – foram apresentadas as medidas mitigadoras que refere-se a sinalização na área interna e 
externa do empreendimento e como medida compensatória foi solicitado 188 Kits de sinalização. Para os conselheiros entenderem, a Transcon entendeu que era 
importante ter uma sinalização na área interna já que a empresa ocupa 10 mil m² de terreno, ocupa entre 2.900m² até 4.900m² de edificação, por isso a Transcon 
entendeu que medidas mitigadoras indicavam sinalizações internas e as medidas compensatórias eram no sentido de contribuir para um fluxo de trânsito, que 
precisava ser viabilizado em toda via municipal Cinco, para quem acessa a via, sabe que a Prefeitura esta fazendo importantes intervenções desde a administração 
passada no sentido de melhorar o fluxo de trânsito. Então a medida compensatória pedida foi 188 Kits específicos. A um questionamento em relação a disposição legal 
pela empresa, aonde está o fundamento para exigir as medidas compensatórias. A Transcon responde que tem uma portaria específica, acesse pelo portal que 
estabelece. Este relator apenas observou uma questão, empresa requer então deste conselho prazo para cumprir as medidas mitigadoras e compensatórias de 360 dias 
e as demais condicionantes da licença normais devidamente comprovadas, faz parte de um processo de revalidação então não teria dificuldade. Este relator está 
sugerindo o seguinte a este conselho, que as medidas mitigadoras, estas são essenciais, urgentes, e elas servem apenas para diminuir o impacto da atividade da 
empresa, atenuar o máximo possível, então que ao invés de conceder os 360 dias como requerido, agente sugeri o conselho ceder um prazo de 90 dias. Tenho a 
impressão que a empresa já até cumpriu, então é certificar nos autos o cumprimento das medidas mitigadoras, em relação as medidas compensatórias a empresa 
também requer um prazo de 360 dias, agente entende isto é o conselho que vai decidir, que as medidas compensatórias se aguardamos 360 dias para ser cumpridas, 
elas perdem o objetivo, a natureza delas que é de fazer as intervenções necessárias para a sinalização do trânsito em todo o complexo, de modo que agente sugeri ao 
conselho que conceda um prazo de 180 dias ao invés de 360 dias. Outra coisa que este relator observou nos autos é que há uma inconsistência em relação a medição, 
o alvará de localização e funcionamento indica uma área de 2.900m² utilizável, o AVCB indica 4.900m² e o RT do responsável indica 3.900m². Então estamos estabele-
cendo uma condicionante especial que não está constando do parecer técnico, mas mesmo assim este relator por iniciativa indica uma condicionante especial no 
sentido de que estas correções na metragem sejam justificadas antes da entrega da licença definitiva e que as justificativas sejam sanadas num prazo de 90 dias após a 
entrega das justificativas. O conselho deve ter recebido o parecer que indica a licença Ad Referendum à empresa. A conselheira Luciene perguntou se a técnica 
responsável pela análise está presente? Porque que não teve apresentação do processo todo? A apresentação normalmente é feita pelos técnicos que analisam a 
licença. Isto tem ocorrendo assim, eu acho muito positivo para os membros que são do conselho avaliarem com mais clareza o empreendimento, tirarem as suas 
dúvidas. Você falou um monte de condicionantes que não está aqui entre as condicionantes, esta questão da Transcon, esta última condicionante, estou achando que 
não está muito claro a situação da empresa e acho que poderia de repente ser retomado este processo para um esclarecimento das dúvidas, provavelmente vão ter 
outras dúvidas e aí sim, apresenta, tira as dúvidas, coloca todas as condicionantes da forma como deve ser, como tem sido positivo a apresentação pelo técnico. O Sr. 
Marcos Botelho falou que estão fazendo uma apresentação do relator, o técnico pode apresentar a pedido de qualquer conselheiro, a empresa esta a disposição de 
responder a pedido de um conselheiro. Então tem que tomar a iniciativa de um conselheiro de requerer, é um requerimento que a técnica manifeste? A conselheira 
Luciane respondeu na minha parte, não é dela especificamente, mas todos os processos, eu acho que os técnicos deveriam estar presentes apresentando, porque eles é 
que vão poder falar do ponto de vista técnico da análise, porque a empresa pode responder da parte dela, o que cabe a ela, da parte da análise técnica é o técnico que 
responde, da parte jurídica quem é responsável pelo parecer jurídico respondi por isto. O Sr. Marcos Botelho falou que vão adotar daqui para frente um relator em cada 
processo para facilitar, para evitar muitas delongas, que muitas vezes é desnecessário. A conselheira Luciene perguntou então não vai ter mais apresentações do 
técnico? O Sr. Marcos Botelho respondeu se o conselheiro pedir o técnico tem que estar preparado para manifestar. A conselheira Luciane falou que no posicionamento 
dela é que tenha sempre o posicionamento do técnico, o técnico presente para tirar dúvidas. O Sr. Marcos Botelho passou a palavra para o técnico fazer as justificativas 
dele, conforme o requerido. A técnica deu bom dia e perguntou se eles receberam a cópia do parece técnico, correto. A conselheira Luciene respondeu correto. A 
técnica continuou falando tem todas as condicionantes cumpridas. Item 2 do parecer técnico, folha nº 2, avaliação da documentação apresentada, toda a documenta-
ção foi apresentada, certidão de micro empresa, todas as documentação que são solicitadas para a emissão da licença que foi concedida a eles. Se você pegar todas as 
condicionantes que são solicitadas na última página foi que eu pedi deferimento do processo. Conclusão a empresa Danúbio Indústria deverá manter disponível os 
projetos, licença ambiental dentre outros documentos exigidos por lei para fins de fiscalização. Face o exposto neste parecer técnico somos pelo deferimento do pedido 
de licença de operação, Classe 3. Se você pegar a última página tem o anexo I, condicionantes, viu, condicionei ele a renovação da licença, apresentar e manter 
atualizado laudo de vistoria final emitido pelo corpo de bombeiro, ele tem que me apresentar este laudo dentro de 90 dias. Executar o automonitoramento de resíduos, 
que isto já é de praxe o anexo II, ele tem que apresentar isto anualmente para gente, eu condicionei. Análise físico-química biológica dos efluentes líquidos, apresentar 
semestralmente na secretaria de meio ambiente e análise de efluentes atmosférico apresentar semestralmente também, a outorga, eu pedi para apresentar em 180 
dias, mas na verdade isto é um problema do IGAM. Agente entra com processo junto ao IGAM e esta demorando 4 a 5 anos para liberar uma outorga. Então eles não 
estão com a outorga, mas estão com todo o processo protocolado dentro do órgão ambiental do estado. Estas são as condicionantes que eu solicitei para a empresa. A 
conselheira Luciene falou que em relação à outorga o relator tinha falado que eles já tinham outorga para posto artesiano, com relação à Transcon parece que a própria 
empresa mencionou que não recebeu o parecer. Janaína da Gestão Ambiental falou que já teve uma outorga e este processo protocolado é o pedido de renovação de 
outorga que ainda não foi feito, foi protocolado em 2014 este pedido e até hoje não teve manifesto sobre o processo. A conselheira Luciane falou que quer deixar claro 
que não é nenhum problema com a empresa, não. Eu só estou questionando a forma de conduzir aqui. Eu acho que a apresentação é feita pelo técnico. A explicação 
ponto a ponto ajuda os conselheiros na decisão, eu acho que pular esta etapa e passar para relatoria, eu acho que pode gerar dúvidas, pode atrasar até mais. Acho que 
da forma com estava sendo feito era melhor, no meu entender, não sei os outros conselheiros, acho que poderia perguntar a cada um como acha que seria melhor. Não 
estou questionando, como eu vi que vocês mesmos tiveram dúvidas em relação à Transcon que não esta aqui entre as condicionantes, mas parece que esta. Então 
agente fica na dúvida o que está nas condicionantes e o que não esta, da Transcon não está aqui nas condicionantes, mas o relator falou que esta. Outra questão que 
houve uma outra condicionante que também não consta aqui entre as condicionantes. Então me deu dúvidas do que de fato estamos aprovando aqui, está certo. O 
conselheiro Henrique deu bom dia e falou que vai tentar fazer o papel de mediação, concordo com que a Luciene apresentou. Facilita bastante a visualização, as 
imagens no Google, as etapas do processo produtivo, concordo plenamente, facilita a nossa análise no conselho. Porém acho que agente devia fazer um esforço, visto 
que o representante da empresa está aqui, a consultoria esta aqui e a técnica que analisou o processo também esta. Eu concordo plenamente Luciene, é importante 
visualizar no Google a imagem da empresa, a sua área de influência, os aspectos ambientais através de fotos, acho que elucida e facilita a nossa interpretação. Eu peço 
um esforço da gente para gente analisar, se tivesse pelo menos projetar o quadro de condicionantes, estas que foram acrescidas, eu acho que facilitaria o nosso 
entendimento. A empresa é uma empresa alimentícia, porte potencial poluidor é Classe 3, importantíssimo ter esta apresentação, facilita a nossa votação aqui. Mas tem 
o parecer técnico, tem o jurídico acho que a gente consegue esclarecer aqui e entrar num comum acordo. A conselheira Fabiana concordou com a conselheira Luciene e 
com o conselheiro Henrique, acha que é necessário ter uma apresentação, até para ser compreendido de uma forma melhor. O Sr. Marcos Botelho perguntou se algum 
conselheiro gostaria de pedir vistas nos autos e requerer objetivamente apresentação do técnico na próxima sessão deste conselho? A conselheira Cecília disse que esta 
de acordo com a conselheira Luciene e o conselheiro Henrique, fez uma pergunta aqui consta Ad Referendum também? O Sr. Marcos Botelho perguntou algum 
conselheiro gostaria de pedir vistas dos autos e com isto requerer em plenário a apresentação do técnico na próxima sessão? Deu a palavra para a empresa,                       
o Sr. Magalhães falou que eles tem uma apresentação que elucida o que os conselheiros estão querendo ver. O conselheiro Délzio falou aos colegas conselheiros que a 
empresa merece sim apresentar, merece esta chance e depois da apresentação ser feita, vocês pronunciam suas considerações, vamos dar esta chance a empresa sim, 
porque até então ela percorreu todos os caminhos corretos junto a secretaria a prefeitura. O Sr. Marcos Botelho passou a palavra para a empresa. Janaína, da Gestão 
Ambiental, deu bom dia e disse que era consultora da Danúbio Indústria e Comércio, ela foi classificada como Classe 3, fabricação de produtos e panificação industrial 
pela DN 74, teve inicio de suas atividades em 07/01/2003 com horário de funcionamento de 6:00 às 14:00hs. e 14:00 às 22:00hs., tem o alvará de localização e 
funcionamento com vencimento em 12/06/2018, o alvará sanitário com vencimento em 25/04/2018 e o FOB 10469/2016 do ano 2015, esta localizada em ZEU de 
acordo com a Lei Complementar 082 de 2010, mostrou Slides da área da empresa que vão retificar as informações sobre a área. E uma empresa de fabricação e os 
produtos principais são os pais de formas, bisnaguinhas e os pais de linha especial, mostrou fotos do processo produtivo da empresa. Toda a matéria prima da empresa 
chega em sacarias, quando se vai fazer o pão, se faz um pedido e a quantidade de matéria prima é enviada, mostrou Slides. A empresa fez a troca de fossa negra para 
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fossa séptica, este processo já esta concluído, já fez a desativação, já concluiu a obra também. Ela utiliza a água da Copasa e o poço artesiano que esta com pedido de 
renovação de outorga. A energia é fornecida pela Cemig.    O AVCB com validade até 20/09/2020 e tem o laudo de atendimento à Transcon de 2017 das condições que 
não foi ainda apresentado à secretaria. Os resíduos são todos enviados para a empresas licenciadas, agente tem a geração de resíduos domésticos que é enviado para 
uma empresa licenciada ao aterro sanitário. Resíduos de fossa que são também é recolhidos por uma empresa licenciada, e os reciclados também, todos por empresas 
licenciadas. Estas são as condicionantes que nós recebemos no processo. Apresentar e manter atualizado Laudo de Vistoria Final do Corpo de Bombeiros – com 
apresentação de 90 dias. Executar o Automonitoramento dos resíduos – anualmente. Análise química e biológica dos efluentes líquidos e lodo (entrada e saída) da 
fossa que se encontra na Empresa – também anualmente. Análise de efluentes atmosféricos oriundos do uso de combustão de gás natural do setor produtivo, além de 
material particulado – também apresentação anual. Apresentar outorga do poço artesiano – em 180 dias. A conselheira Luciene falou que foi muita boa a apresenta-
ção, só acho que esta apresentação deve ser feita pelo técnico,    o técnico vai dizer o que ele achou de todas as questões ambientais analisadas, ficou parecendo até 
que tinha algum problema e as vezes não tem nenhum problema, complicou sem precisar.               A técnica falou que foi solicitado as condicionantes referentes ao 
parecer da Transcon, o que ocorreu é que depois que o processo estava pronto foi apresentado o parecer técnico da Transcon, teve uma informação errada fornecida ao 
Botelho da Transcon dizendo que eles tinham que cumprir 188 placas, mas não, a liberação está aqui, se vocês quiserem ver, está no processo o parecer técnico da 
Transcon. A conselheira Luciene perguntou então não vai ter nenhuma condicionante da Transcon é isto? A técnica respondeu que não, foram cumpridas todas.                 
A conselheira perguntou Marcos e a outra condicionante que você disse? O Sr. Botelho respondeu que este posicionamento técnico, o posicionamento do relator é de 
que o documento que consta as folhas, dentre 120 e 121para mim não representa cumprimento da diretriz, pode ser uma falha do documento por não deixar claro, o 
documento está dizendo apenas que o projeto foi apresentado e que esta em conformidade, então eu estou colocando como condicionante, sugerindo ao conselho, 
lógico, se aprovado, que apresente uma certidão de cumprimento de eventual condicionante de medida mitigadora em relação a estes autos, e em relação a ratificação 
ou retificação das medidas em relação as edificações constantes em discrepância entre o Alvará de localização, o AVCB e o RT do técnico seja também apresentado e a 
licença concedida apenas depois de protocolado estes documentos na secretaria, este é o posicionamento do relator e não do técnico. A conselheira Luciene falou com 
relação a isto Botelho, talvez seja interessante estas questões serem esclarecidas lá dentro da secretaria de meio ambiente já inseridas na análise. Eu ainda tenho uma 
dúvida porque foi dado um Ad Referendum, sendo que tivemos uma reunião no mês passado e tendo outra este mês, então um mês de prazo de uma reunião para 
outra não entendi o motivo da Ad Referendum, queria perguntar se é um processo sujeito a relatório de impacto urbano para mim não ficou claro, porque estas 
questões também seriam analisadas lá. O Sr. Botelho respondeu que o objetivo desta relatora é apurar isto, se é passível do RIU, a princípio indicando 4.900 esta abaixo 
do 5.000 de área edificado, esta dentro de 10 mil m² de área de terreno bem no limite do RIU, com as retificações ou ratificações, aí vamos saber se é o caso de RIU ou 
não. A conselheira Luciene falou porque talvez fizesse parte de uma condicionante. O Sr. Botelho respondeu que exatamente, a modalidade Ad Referendum aprovada 
pelo conselho devidamente previsto no regimento, e é sempre concedido quando a empresa já tem os relatórios, os pareceres indicando o deferimento da licença e 
entre uma sessão e outra do conselho a empresa apresente um requerimento no sentido da urgência da licença para fins de licenciamento, para fins de regularização 
de alguma questão interna da empresa. Então é previsível, a licença Ad Referendum foi concedida no meio deste intervalo entre uma reunião e outra, então este 
conselho pode não referendar ou pode manter a condição da licença condicionada a apresentação destes documentos como este relator esta sugerindo. A conselheira 
Luciene perguntou então houve este pedido da empresa para licença       Ad Referendum? O Sr. Botelho respondeu requerimento específico. Perguntou se a empresa 
queria manifestar? O Sr. Magalhães da Gestão Ambiental perguntou quanto a questão da ratificação, retificação é uma questão que ocorre às vezes, é até comum entre 
as empresas, ela consta no alvará de localização provisório, uma área que não é real, então nos vamos providenciar a área real. Nós vamos providenciar a área real, isto 
vai ser feito. Quanto a ser passível ou não de RIU, também se vier esta informação se providenciará, lembrando que esta colocação do relator de que a área não atingi 
5.000 metros e que para o limite do terreno por se tratar de indústria, ela sai fora deste tópico. Porque sendo indústria e tempo RCA e PCA ela fica isento do RIU. Tanto 
que não houve manifestação nenhuma para a exigência do RIU. Quando recebemos da Transcon o documento o processo já estava protocolado, foi um período em que 
a Transcon estava com sua diretora de férias e demorou. Mas a empresa está disposta a fazer tudo, realmente encaminhou para um lado que parecendo que tem 
alguma coisa de errada com a empresa, mas com sinceridade não tem, esta tudo certinho. O pedido de Ad Referendum ele foi feito a empresa precisava para 
financiamento para aquisição de equipamento mais moderno. O mercado esta difícil tem que diminuir gastos, diminuir gastos na empresa, melhorar o equipamento. 
Fizeram um pedido formal e foi bem aceito, a empresa agradece, porque conseguiram a tempo o financiamento. A empresa vai tomar todas as providências que forem 
necessárias. O Sr. Botelho falou corrigindo o alvará de localização e funcionamento a área esta indicada no alvará definitivo, a empresa já tem o alvará definitivo, as 
folhas 17 dos autos. A conselheira Luciene falou que em relação ao RIU a questão da indústria a área para RIU é 10 mil m², então provavelmente não entrará no caso de 
RIU, só para conferir, acho que vale a pena conferir. Volto a dizer não tenho nada contra a empresa, eu só questionei a forma de condução. O Sr. Botelho passou a 
palavra para o jurídico. O assessor jurídico Fábio falou que esta muito bem esclarecido, a empresa requereu a licença de operação corretiva, já havia um auto de 
infração por ela está operando anteriormente sem a licença. A empresa assumiu um compromisso, firmou termo de compromisso no pagamento da multa e extinguiu 
desta forma a punibilidade, tão logo encerrou a última sessão o processo ficou concluso para entrar na próxima pauta. A empresa justificou a urgência com os 
requerimentos, trouxe a comprovação que realmente havia um financiamento e dependia disto. Não justificaria marcar uma extraordinária só para este caso, foi onde o 
presidente do conselho conforme o regimento, estando presente a urgência concedeu Ad Referendum. Pela conclusão do parecer jurídico sugerimos o deferimento da 
licença de operação corretiva ao empreendimento Danúbio Indústria e Comércio para exercer as atividades de fabricação de produtos de panificação industrial, como 
sendo Classe 3 com prazo de validade de 6 anos, submetido ao atendimento das condicionantes constantes do parecer técnico, colhendo  manifestação do COMAC. 
Sugerimos a concessão da Licença de operação corretiva                      Ad Referendum com validade até a próxima sessão e o empreendedor deve ser advertido que a 
concessão desta licença não exclui a necessidade de obter demais autorizações principalmente em caso de modificação ou ampliação do processo de produção é o 
parecer. O Sr. Botelho falou que o parecer jurídico também é pelo deferimento da licença. Organizou a votação da seguinte maneira proposta 1 – a aprovação nos 
termos dos pareceres que é pelo deferimento da licença com as condicionantes apresentadas, a proposta 2 – que seja estabelecida a condicionante de                      1- 
apresentação da certidão que indique claramente o cumprimento de eventuais condicionantes e  medidas mitigadoras da Transcon. 2- ratificação ou retificação da 
metragem de edificação dos documentos indicados, RT do responsável, alvará de localização e funcionamento e do AVCB, aonde for de fato. 3- indeferimento. Colocou 
em votação, o qual foi aprovado o pedido de licença de operação corretiva com as observações da relatória. A conselheira Cecília pediu que na próxima reunião que 
volte os pareceres dos técnicos, o parecer técnico é muito importante para agente que tira as dúvidas, este parecer deste técnico aqui infelizmente não passa. A 
empresa nos pareceu responsável, mas o técnico não. Nós precisamos do parecer do técnico para nossas analises e não pela empresa. Hoje votamos aqui pela empresa, 
isto não pode acontecer neste conselho, que fique registado em ata. A responsabilidade dos conselheiros é muito séria. O Sr. Botelho colocou em discussão, votação 
recomendação de que toda discussão em plenário siga com parecer técnico quando se tratar de licenciamento ambiental. A conselheira Luciene falou apresentada pelo 
técnico. O Sr. Botelho continuou, apresentada pelo técnico que assina os pareceres, passou a palavra para a técnica Maria José falou relativo ao nosso trabalho, queria 
advertir aos conselheiros que o nosso parecer técnico deve ser fundamentado nas questões ambientais, questão de área não é uma questão ambiental em si, o processo 
produtivo acho que devemos pautar, eu não me apego a correção de área e sim o impacto ambiental que é importante. Devemos apresentar como técnico as questões 
ambientais do empreendimento, acho que esta é a nossa função. O Sr. Botelho respondeu que discorda porque questões como área pode definir o impacto, principal-
mente se é cabível ao RIU, não digo necessariamente o técnico, mas em algum momento alguém tem que observar a área para não deixar estas questões de enquadra-
mento da empresa de acordo com o porte seja desconsiderado isto é impacto ambiental. A conselheira Maria José falou isto tem que ser definido antes no próprio FOB. 
O Sr. Botelho falou que não está discutindo quem necessariamente deve fazer este papel,  este papel deve ser feito por alguém no âmbito do meio ambiente. A 
conselheira Luciene falou eu não conhecia a Aline, só de vista mesmo prédio, ela é funcionária de carreira? Não. Acho que parecer técnico deve ser feito por técnico de 
carreira da secretaria, nos da mais segurança nas questões, o funcionário de carreira ele tem mais liberdade de opinar, de dizer as questões levantadas com menor risco. 
Ele é um funcionário de carreira, ele é de carreira para isto, por ter estabilidade para falar poder falar a verdade sempre quando for preciso, então assim o parecer 
definido por técnico, funcionário de carreira, a mim me da maior segurança. Então eu acho entendimento meu, Luciene, posicionamento neste conselho, acho que 
parecer técnico é feito por técnico de carreira, aí o diretor, a chefia pode fazer manifestação se quiser, mas uma coisa é parecer técnico outra coisa é o posicionamento 
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da secretaria enquanto órgão ambiental. Concordo com  Maria José, acho que parecer técnico é técnico, tem que informar questões técnicas, por isto o meu questiona-
mento. A apresentação foi muito boa mas acho que o técnico teria mais clareza de afirmar, isto está com problema, isto não está, e nos esclarecer porque senão 
estamos votando as cegas aqui. Acho que parecer técnico é para informar as questões técnicas, deve ser feito por técnico de preferência de funcionário de carreira. O 
Sr. Botelho falou que a sub secretaria de meio ambiente a SUPRAM não estabelece que tem que ser um servidor de carreira, estabelece apenas a habilitação específicas 
nas áreas, isto foi até objeto de debates no seminário da FIEMG que tivemos a honra de participar. A fiscalização, o poder de polícia, isto sim, é obrigatoriamente 
servidores de carreira. Em relação a idoneidade de qualquer pessoa, qualquer técnico seja ele de carreira, comissionado, contratado, ela é inerente, presumida e 
garantida por todos os órgãos democráticos. O conselheiro Vereador Léo Mota, deu bom dia a todos e pediu perdão pelo atraso e falou que ele absteve do voto porque 
não textualizou mas parece uma autorização muito polêmica, talvez tem que ser avaliado todos os critérios técnicos mas eu não sei se foi pedido vistas a esta 
autorização ou se cabe mas acho que os outros conselheiros já estão habilitados, porque já contextualizarem já entendem toda a tramitação desta autorização então 
me abstive do voto e se houver dúvidas acho que deveria pedir vista para avaliar melhor. A conselheira Luciene falou que primeiro quer dizer que não tem nada pessoal 
não é nenhuma critica a você não, o que estou manifestando é que eu acho que o servidor de carreira tenha habilitação para fazer o parecer técnico e acredito que ele 
sofreria menor pressão diante das questões políticas, que normalmente ocorre, são normais agente sabe que existem mesmo. Mas não estou querendo dizer, quando 
você falou em idoneidade de forma alguma coloquei em dúvida qualquer questão de idoneidade, quero deixar bem claro não foi isto que eu quis dizer, só manifesto a 
favor que o parecer técnico seja assim, apesar de no convênio não constar isto, apesar de falar que só fiscal que tem que ser técnico de carreira, acho por bem que é 
um procedimento correto se os pareceres técnicos forem sempre feitos por técnicos concursados que estão ali já treinados e tem o hábito de fazer, tem a isenção 
suficiente para isto. Meu posicionamento apesar de não ter sido acordado com a SEMAD, acho que se a secretaria de meio ambiente tomasse esta postura de sempre 
colocar servidor de carreira técnicos para fazer parecer técnico seria muito bom, mais seguro, mais transparente. O Sr. Botelho falou que é o objetivo, mas por enquanto 
não é possível. O conselheiro Henrique falou que cada um tem seu posicionamento, acho que a Luciene tem razão, porém temos que avaliar um ponto específico, Aline, 
pertence ao quadro da secretaria municipal de meio ambiente por uma simples razão, a secretaria de meio ambiente precisa de técnicos para analisar os processos de 
licenciamento ambiental no município de Contagem, agente vê o grande esforço da Prefeitura de fortalecer a secretaria de meio ambiente com procedimentos, com 
regras. Foi instituído recentemente uma regra em relação ao controle de ponto dos servidores, eficiência como está sendo esta gestão interna e por isso é necessário em 
todas as prefeituras, Belo Horizonte, Betim, Contagem, Juiz de Fora, Uberlândia, Igarapé, Ibirité, Brumadinho, tem técnicos que não são técnicos efetivos da prefeitura, 
eles foram nomeados, enfim participam de um conselho, eles tem habilitação para estar trabalhando com o meio ambiente. Não sei a formação dela mas provavelmen-
te uma bióloga, engenheira ambiental, geografa, engenheira ambiental, engenheira civil com especialização, arquiteto, enfim para ficar claro para os conselheiros que 
o que vale, o que vota, o que mais substância para agente votar é o parecer             técnico da secretaria municipal de meio ambiente, se este parecer tem alguma 
informação que não condiz com a realidade, o técnico, o secretário, o diretor esta passível das sansões que a lei exige.   O parecer técnico nos da substância tem a 
assinatura dela e do revisor que geralmente é o coordenador ou o diretor e ainda tem o controle processual jurídico, este trâmite todos os municípios de Minas Gerais 
fazem, só para dar esta segurança, o que houve aqui, é que nós estávamos acostumados com procedimentos de mostrar fotos no google, os limites, possíveis áreas 
verdes, áreas de nascentes e agente não sentiu isto, realmente precisa aprimorar, voltar a ter este procedimento. Mas em relação Cecília ao caráter técnico, ele foi 
avaliado, temos que valorizar o pessoal de Contagem, a forma que foi conduzida às vezes não foi a melhor forma, teria que ter uma ilustração, o rito do licenciamento 
foi cumprido, foi LOC que bom que a empresa esta buscando regularidade, tem tantas empresas clandestinas no município e agente vê a disposição da empresa se 
regularizar, em relação Ad Referendum, em todos os conselhos parece um mistério, um bicho de sete cabeças, parece uma coisa feita na calada da noite, não é, Ad 
Referendum é uma prerrogativa da lei federal que estabelece que enquanto o processo está em análise e que geralmente ultrapassa o prazo legal de analise que por 
causa de RCA e PCA é seis meses, o empreendedor pode solicitar ao presidente do conselho, no caso é o presidente do COMAC, a deliberação Ad Referendum, mas o 
secretário só delibera em cima de um processo formalizado, um controle processual, de verificação jurídica. Se este parecer estivesse por indeferimento de forma 
alguma o secretário iria assinar o     Ad Referendum desta licença. Só para ficar claro, as dúvidas são importantes para crescer, construir juntos, mas às vezes agente 
tem que dar uma respirada e pensar melhor nas nossas informações aqui. A empresa é de Classe 3, é uma empresa de panificação, uma atividade que o próprio estado  
determina que ela não é muito impactante, o porte poluidor dela é N, não tem APP, não tem área de preservação, temos que avaliar o caso concreto e infelizmente não 
teve apresentação, eu me sinto confortável para estar aprovando esta licença. A técnica Aline falou que o parecer técnico que encontra nas mãos dos conselheiros é o 
padrão da secretaria de meio ambiente, não muda o parecer, tudo que esta nas mão de vocês é padrão que agente utiliza na secretaria de meio ambiente, que pode ter 
gerado um pouco de dúvidas em relação ao que o Henrique falou referente a apresentação que não teve por parte do técnico, mas a consultoria teve acesso ao parecer 
técnico e a apresentação foi feita em cima disto, em ralação ao que o relator também. Referente a ser um técnico de carreira a apresentar eu concordo novamente com 
Henrique, que eu sou bióloga pós graduada em engenharia ambiental, referente a isto qualquer pessoa neste nível tem competência técnica para fazer um parecer. O 
Sr. Botelho falou que só complementando as informações, nós vamos formar câmaras técnicas no conselho e estas questões será resolvido com as câmaras técnicas. 
Colocou em discussão a recomendação que exige parecer técnico exposto apresentado neste conselho por expressão visual para os conselheiros antes da leitura dos 
pareceres em votação, o qual foi aprovado com um voto de abstenção do Vereador Léo Motta. 3º Ponto de pauta: Quimicom Indústria e Comércio Ltda.- Julgamento 
do pedido de Licença de Operação Corretiva. Processo Nº 8803/01-16. O técnico Felipe deu bom dia e fez apresentação. A empresa denomina-se Quimicom Indústria e 
Comércio Ltda. é uma licença de operação corretiva, Classe 1, mas vou explicar o porque. Atividade: Comércio de produtos químicos.            A empresa está instalada 
em Zona de Usos Incômodos – 2A, localizada na bacia hidrográfica do Arrudas. O empreendimento está instalado em uma área útil de 1.080 m2, conforme Alvará, 
opera de 7:00hs. às 18:00hs. de segunda a sexta. Atualmente tem 14 funcionários. Conforme a classificação da DN 74, ela foi classificada no código F-01-04, 
estocagem e comércio atacadista de produtos químicos em geral, inclusive fogos de artificio, exclusive produtos veterinário e agrotóxico. O porte poluidor geral dela é 
M considerando o ar, água e o solo, potencial médio poluidor. Conforme a classificação levando em consideração a área útil e número de empregados ele ficou 
enquadrado como pequeno. Quando eu disse que explicava porque dele ser convocado a licenciamento corretivo mesmo sendo Classe 1, porque anteriormente a 
técnica Maria José ao avaliar o processo, ela verificou que teve condicionantes que não foi cumprida e teve ampliação da área útil, então ela convocou o empreendi-
mento a licenciamento corretivo, para ter este tipo de correção em relação ao rito do procedimento de licenciamento e ser adotado medidas de correção. Os aspectos 
ambientais: os efluentes atmosféricos correspondem às emissões de vapores durante a operação de descarga dos produtos líquidos (ácidos e cloro), porém devido a 
metodologia adotada o índice de emissão é mínimo, estou falando de acordo com o laudo que foi feito em relação às emissões atmosféricas anteriormente. As 
emissões de ruídos trata-se de empreendimento localizado em ZUI preferencialmente industrial então o ruído é proveniente da movimentação de veículos na chegada e 
saída do empreendimento. Efluentes Líquidos Sanitários e Industriais: há geração de efluente líquido não doméstico proveniente da lavagem do piso, que é recolhido 
por ralos e direcionados por tubulações até uma caixa coletora onde é realizado o monitoramento devido orientação do PRECEND. Uma das condicionantes que não foi 
cumprido que foi até motivo desta reorientação para licença de operação corretiva é porque teve condicionantes da Copasa que não foram cumpridas e foi basicamen-
te aquelas que estavam envolvidas ANVISA e conforme orientação e esclarecimento do empreendedor foi devido a morosidade, inclusive em relação a isto nas 
condicionantes, eu proponho um contrato atualizado, porque o empreendedor me disse que estava havendo algumas modificações no sentido de adequar esta 
situação. Os resíduos sólidos gerados na fase de operação do empreendimento foram caracterizados pelo empreendedor, basicamente da área administrativa e 
sanitários, que também foi um dos itens das condicionantes que não foram cumpridas porque na licença anterior foi pedido umas planilhas de monitoramento e 
conforme analise anterior estas planilhas não estavam atualizadas ou não foram apresentadas. Em relação ao corpo de bombeiros apresentou o protocolo de analise e 
as condicionantes também eu proponho a apresentação do AVCB. As condicionantes quero deixar aqui bem claro que anteriormente foram verificadas por uma técnica, 
devida as ampliações do empreendimento, algumas irregularidades.   As minhas condicionantes foi no intuito de corrigir estas irregularidades, que foram encontradas, 
visto também que em conversa com o empreendedor, ele me garantiu que esta licença ambiental esta sendo requerida com urgência, inclusive por causa de fechamen-
to com outros clientes e desta forma agente tem a tendência de não prejudicar o empreendedor, porque ele precisa continuar trabalhando e com a licença, ele pode 
continuar o seu capital, comercializando, empregando e também corrigir as irregularidades, a forma que não estava ambientalmente correta. Quero deixar bem claro 
que as condicionantes, eu estabeleci prazos que pode ser alterados a pedido do empreendedor, mas se a empresa na emissão da licença não cumprir as condicionantes 
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nos prazos, a licença é caçada. As condicionantes: 1- Executar reparo no piso danificado em área de envase, conforme constatado em relatório fotográfico. Enviar fotos 
para a comprovação. 2- Realizar a remoção dos tanques aramados contendo substâncias químicas em área permeável/britada. Agente viu a disposição irregular destes 
tanques em área permeável com a possibilidade de infiltração de produtos químicos. 3-  Apresentar as guias de recolhimento do preço público de análise quitadas, 
porque ele parcelou o pagamento. 4- Verificar a existência de contaminação em área  permeável/britada, devido o armazenamento irregular de produtos químicos. 
Caso haja irregularidades face Resolução CONAMA N° 420, deverão ser adotadas medidas para minimização deste impacto. Esta CONAMA faz referencia a contamina-
ção do solo por produtos químicos. Queremos ver se está tudo OK. 5- Apresentar contrato, atualizado, assinado entre a COPASA e o empreendimento, para Prestação 
de Serviços para Recebimento e Tratamento de Efluentes Líquidos de Clientes Não-domésticos. Também fazendo referencia ao contrato anterior que não foi cumprido 
todas as condicionantes devido a exigência da ANVISA, também conforme declarado pelo empreendedor que está havendo algumas modificações, vamos pedir 
também este contrato atualizado. A emissão do AVCB e durante a vigência da licença para o empreendedor ficar bem atento a forma de armazenar os produtos 
químicos em recipientes livres de rachaduras, trincas ou perfurações, em piso impermeável, com caimento que favoreça o escoamento de líquidos para canaletas, em 
local dotado de bacia de contenção. Esta condicionante eu verifiquei algumas legislação, alguns dados técnicos de como deve ser armazenado estes produtos químicos 
de forma que não seja o meio ambiente atingido ou de alguma forma haja alguma contaminação de solo e de água e também executar o automonitoramento dos 
resíduos sólidos, conforme Programa de Automonitoramento constante no ANEXO II, que agente vai continuar pedindo para que o empreendedor de posse com estes 
dados para eventuais fiscalizações dos fiscais do meio ambiente. O assessor jurídico Fábio falou que é o parecer jurídico é favorável ao empreendimento, só comple-
mentando a questão que o técnico Felipe elencou o empreendimento ainda que ele tenha observado prazo da revalidação de 120 dias, ele perdeu o prazo de 
revalidação porque durante a fiscalização constatou-se além dos descumprimentos de condicionantes, constatou uma ampliação sem a devida autorização, devidamen-
te orientado da licença de operação corretiva, cumpriu as documentações, não há como negar seu direito de licença. Neste sentido o parecer jurídico é pelo deferimen-
to da licença de operação corretiva pelo prazo de 6 anos e deve ser novamente advertido que qualquer ampliação do empreendimento ou modificação de sua atividade 
deve ser requerida ao mínimo da previa informação ao órgão ambiental, quando aí se verificar a possibilidade de licenciamento ambiental. O Sr. Botelho colocou em 
discussão, em votação, o qual foi aprovado com voto contrário da conselheira Cecília. 4º Ponto de pauta: Elasa Elo Alimentação S/A. - Julgamento do pedido de 
prorrogação de prazo de condicionantes do Certificado LO Nº 06/08-1. Processo Nº 7666/01-14. O assessor jurídico Fábio falou a empresa já é licenciada, possui a 
licença de operação vigente. A empresa já possui a licença de operação vigente quando foi concedido pelo COMAC foi concedido com as condicionantes, com 6(seis) 
condicionantes, dentre elas o item 1- Apresentar Laudo de Liberação das obras viárias, emitido pela Transcon. A técnica fez um parecer prévio, ela não pode estar 
presente esta de férias, exerce a atividade de fabricação de produtos de carne; preparação de subprodutos do abate, Classe 3.           A técnica fez o relatório sugerindo 
365 dias, técnica Lisliene de Alcântara, atestou o cumprimento das demais condicionantes, com exceção do item 1, a justificativa e que embora o parecer esteja 
aprovado pela Transcon, não houve a efetiva implantação das medidas compensatórias, que está havendo um questionamento no âmbito da Transcon. Do ponto de 
vista do órgão ambiental, é sabido que realmente de uns tempos para cá tem havido estes questionamentos e a Transcon de certa forma está se buscando uma forma 
consensual de resolver isto com os empreendedores. Juridicamente o parecer é pela concessão do prazo sua dilação não traz nenhum impacto ambiental. O Sr. Botelho 
colocou em discussão e falou que assim como no caso da Danúbio trata-se de uma condicionante da Transcon, aqui tem um diferencial, enquanto que na Danúbio 
havia um questionamento do empreendedor, no caso da Elasa existe um questionamento da empresa, a relatoria concorda com os termos dos pareceres. A advogada 
da empresa Luciana fez uma ponderação a respeita da condicionante, que na verdade é a única que remanesce, a empresa funciona desde 1975, aqui legalmente 
instalada em Contagem, ela cumpri todas as exigências da municipalidade, quando a pouco tempo foi emitida o parecer da Transcon, ele foi pela aprovação do projeto 
viário, inclusive já foi implantado. O RIU também foi apresentado e aprovado e incluiu o RV, não remanesce qualquer condição ou qualquer ação da empresa para 
finalizar e atender as exigências da municipalidade. Este laudo de liberação que a Transcon que ainda não emitiu, ele carece a partir deste parecer, no nosso sentir, ele 
carece de uma motivação, a Elasa deste o primeiro momento procurou compreender com reuniões inclusive com o presidente da Transcon, com seu corpo jurídico, 
quais eram estas diretrizes, porque a menciona portaria nº 11 de 2013, ela carece de dimensionamento, de padrão técnico e legal para enquadrar a Elasa, uma empresa 
que teria a obrigação de apresentar, de contribuir com esta medida compensatória com estes 188 conjuntos de sinalização, num determinado momento, foram várias 
reuniões realizadas e todos os documentos foram apresentados pela empresa, a Transcon chegou a reconhecer informalmente numa reunião que esta portaria carecia 
realmente destas diretrizes e que uma nova portaria seria instituída para dimensionar isto, mas até o presente momento isto não foi feito. Com a mudança de governo 
nós também fizemos contato com o atual presidente da Transcon e o seu corpo jurídico, fizemos uma reunião em fevereiro, os documentos complementares foram 
apresentados novamente e até o presente momento não por falta de ação da empresa, a Transcon ainda não emitiu este parecer de liberação. O fato é que estamos 
dependendo unicamente e exclusivamente de terceiros para concluirmos e comprovarmos o cumprimento das exigências. Tudo que a empresa pode fazer ela fez, daí a 
solicitação de prorrogação deste prazo. O Sr. Botelho disse que para título de esclarecimento as condicionantes da Transcon aplicadas tanto da Danúbio, quanto a Elasa 
são as mesmas, o mesmo conjunto, está sendo objeto de discussão, numa comissão onde o desenvolvimento econômico, o meio ambiente e o desenvolvimento urbano 
estão fazendo uma revisão no conjunto de medidas compensatórias no sentido de unificá-las e dá mais esclarecimentos. As diretrizes de trânsito estão estabelecidas no 
anexo 5, da lei complementar 82, remete sempre uma legislação do órgão de acordo com a diretriz estabelecida. Colocou em discussão, o qual foi aprovada. A 
conselheira Fabiana teve uma dúvida, esta pedindo apresentar o laudo de liberação das obras viárias, ela informou que a empresa já executou a obra, então na verdade 
não seria a obra, seria as placas de logradoras que está faltando. As medidas mitigadoras, nem seguem diretrizes, depois que o projeto é aprovado, passa para o RIU, 
depois aprovado em cada secretaria, a empresa tem apresentar a parte de execução, são projetos viários e tem a parte do fundo que é depositado junto a Transcon. 
Então na verdade é compensatório, esta faltando. O Sr. Botelho disse que eles deixam como opção fazendo o depósito, entregar os 188 conjuntos ou fazer a implemen-
tação, o projeto encontra-se adequado e devidamente aprovado, não temos uma certidão de cumprimento de diretrizes, a mesma situação do item 1 da pauta, com a 
diferença que no caso desta, o empreendedor faz uma discussão jurídica da exigência desta diretriz, enquanto que a primeira não. A conselheira Fabiana falou que 
entendeu mas acha que deveria ter esta correção porque não é uma obra viária, a obra viária já foi executada, são só as medidas compensatórias referente as plantas 
de logradora. O Sr. Botelho falou que não tem uma certidão disto, enquanto não estiver nos autos não podemos atestar. A conselheira Fabiana disse será que não é um 
problema para o empreendedor que está escrito aqui como é uma obra viária que ele tem que executar? O Sr. Botelho respondeu que no parecer da Transcon que está 
muito especifico nos autos diz que tem as opções então o cumprimento desta diretriz, pode ser implementação numa obra viária, pode ser entrega dos conjuntos. A 
conselheira Fabiana falou ele já não executou a obra então não tem necessidade. A representante da empresa Denise falou que este laudo quando você lê, você tem 
esta impressão, o que acontece, nós tínhamos que implantar dentro da empresa um projeto viário para dentro da empresa. O que foi pedido agente aprovou este 
projeto, foi executado estas obras dentro da empresa que consistia em vagas para pessoas especiais, pedestres, acesso para deficientes, então tudo isto foi implantado, 
o que ficou neste caso foi a medida compensatória de 188 conjuntos de placas que está em discussão ainda. O Sr. Botelho disse agente sabe que está efetivamente 
implementado, só que não temos certidão disto nos autos. A advogada da empresa Luciana falou que a única condicionante que remanesce é o laudo de liberação, 
para liberar eles exigiram esta medida compensatória que são o conjunto de 188 placas. Nós estamos solicitando é uma prorrogação de um prazo, porque a Transcon 
não se manifestou até então, por mais que já tenhamos apresentado todos os documentos que ela solicitou. O conselheiro Délzio falou que gostaria de cumprimentar 
no caso da Elasa, que agente tem que condicioná-la neste condicionante que esta remanescente, agente tem que condicioná-la a apresentação do laudo da Transcon, o 
que a Transcon vai exigir dela isto é problema dela com a Transcon. Luciana respondeu que o parecer aprovado já existe, a liberação é que esta condicionada. O Sr. 
Botelho falou que a certidão de cumprimento de diretrizes é o que está faltando. O Sr. Botelho colocou em discussão, o qual foi aprovado. 5º Ponto de pauta: EPS 
Sistemas Construtivos Ltda. - EPP - Julgamento do pedido de Licença de Operação Corretiva. Processo Nº 8562/01-15. O técnico Gilmar fez a apresentação. É uma filial 
que fica bem em frente a matriz. É uma licença de operação corretiva.    A atividade é de comércio atacadista de EPS(Isopor); transformação e recortes de EPS(Isopor) 
para construção civil e refratários, Classe 3, mostrou Slides explicando. A empresa se localiza na Avenida das Américas, uma via extremamente movimentada, ZUI 2A, 
está em frente a matriz que curiosamente tem atualmente a licença de operação corretiva da atividade que está sendo desenvolvida nesta filial. Na matriz eles apenas 
alocam os seus produtos feitos e o moinho para fazer reutilização, reaproveitamento dos resíduos de isopor da filial. O FCE foi entrado em outubro de 2015, com o FOB 
elaborado em novembro de 2015, foi formalizado o processo dentro do prazo em 2016, fiz a vistoria técnica em fevereiro de 2017, houve um requerimento de 
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informações complementares para averiguar a questão de ruídos. Os únicos problemas ambientais que a empresa poderia oferecer referentes ao meio ambiente são ruí-
dos, efluentes atmosféricos e resíduos sólidos. Emiti o parecer técnico favorável, em maio de 2017 com as condicionantes: Durante a vigência da licença - o Plano de 
Automonitoramento dos resíduos sólidos, especialmente o isopor. As licenças ambientais e certificados caso haja de algum outro resíduo, que não seja o isopor, já que 
eles tem apenas resíduos sólidos comum. Laudo de Monitoramento de Ruídos. Bienalmente. Em 180 dias - apresentar cópia de certificado de regularidade de inscrição 
junto ao Cadastro Técnico Federal do IBAMA. Auto de Vistoria Final do Corpo de Bombeiros (AVCB) em 180 dias, eles ainda não tem ela definitiva. Em 90 dias - cópia do 
Alvará de Licença de Localização, que deverá ser concedida após a aprovação desta licença. Uma errata na última condicionante eles fizeram uma estimativa de 
produção de resíduos de isopor quase dez vezes maior que o próprio galpão total, houve um erro de digitação, a empresa se comprometeu a fazer. O assessor jurídico 
Fábio falou que a única divergência dele é quanto ao prazo de validade eu sugiro no parecer o prazo de 6(seis) anos que é o prazo de licença da operação que não 
muda quando se tratar do caráter corretivo. A licença corretiva nada mais é que a licença de operação do empreendimento. Desta forma sugerimos o deferimento da 
licença de operação corretiva pelo prazo de validade de 6(seis) anos.                        O empreendedor deve ser advertido que a modificação ou ampliação de suas 
atividades, enseja um prévio requerimento para afim de avaliar a necessidade do licenciamento ambiental, nos termos do artigo 27, da lei 3789. O Sr. Botelho colocou 
em discussão, o qual foi aprovado. 6º Ponto de pauta: Auto Posto das Alturas Ltda. - Julgamento do pedido de Licença de Operação Corretiva. Processo Nº 8516/01-15. 
O técnico Pedro deu bom dia a todos, falou que o Alto Posto das Alturas solicita a licença de operação corretiva, primeira licença, a atividade exercida posto revendedor 
de combustíveis automotivos, diesel, gasolina, etanol, também realiza paralelas atividades de troca de óleo e lavagem de veículos no empreendimento, 5(cinco) postos 
instalados mostrou Slides. Endereço: Avenida Colúmbia, Nº 540, Bairro Riacho das Pedras, Contagem. Tem 3(três) pistas de abastecimentos, uma desativada. O efluente 
é encaminhado para 2 sistemas de tratamento em 2 caixas separadoras, uma recebe efluentes de 2 pistas, outra recebe efluentes da pista de diesel e da lavagem de 
veículos. O posto esta em processo, deu ingresso no Precend, está em regularização com a Copasa. Em relação a geração dos resíduos sólidos, as empresas licenciadas 
que recolhem e são depositados em locais cobertos. A sugestão é pela concessão da licença de operação corretiva e as condicionantes: Copasa, AVCB, Teste de 
Estanqueidade realizar anualmente, monitoramento dos resíduos sólidos, comprovantes de recolhimento, plano de manutenção de equipamentos que deve ser sempre 
disponibilizado no posto. O assessor jurídico Fábio falou que o empreendimento iniciou a operação desde meados de 89, não deixa de constar no parecer e sugerir o 
encaminhamento para a fiscalização ambiental para em momento posterior estarmos acertando esta infração, no mais cumpriu as exigências do órgão ambiental sem 
que eventual infração possa impedir, agente sugere o deferimento da licença de operação corretiva, faço ressalva quanto ao tempo de 6(seis) anos de validade. O 
empreendedor deve ser advertido que a concessão da licença não exclui a necessidade de obter outras licenças e que a modificação e ampliação, a previa ciência a 
secretaria de meio ambiente. O Sr. Botelho colocou em discussão,      o qual foi aprovada. 7º Ponto de pauta: Tecnowatt Iluminação Ltda. - Julgamento do pedido de 
Revalidação de Licença de Operação Corretiva. Processo Nº 7146/01-13. A técnica Maria José deu bom dia a todos e fez a apresentação. Este empreendimento já foi 
concedido licença aqui no conselho a mais tempo, um pedido de renovação de licença, estou analisando o pedido de renovação. A Tecnowatt é uma empresa que está 
localizada no Cinco, na Trajano. A Atividade Predominante é fabricação de produtos destinados à iluminação com tratamento superficial. Este empreendimento quando 
foi licenciado da primeira vez não se considerou o tratamento superficial, já existia o tratamento mas foi enquadrado apenas em equipamento de iluminação e foi 
enquadrado Classe 3. Quando me encaminharam o processo, fiz a fiscalização e verifiquei que a Classe não era 3, é um empreendimento que tem tratamento 
superficial, então não tinha como eu trabalhar num processo de licenciamento considerando Classe 3, eu reenquadrei em Classe 5, porque o potencial poluidor, 
degradador é grande e o porte da empresa é médio. Isto dá origem a Classe 5. Eu continuei analisando o processo porque o pedido de renovação da licença ocorreu 
em 2013, então houve um lapso de tempo muito grande, vários técnicos foram lá vistoriar, viram que a Classe estava errada e não reencaminharam o processo. Então 
me sentir na obrigação de licenciar. Vou licenciar o empreendimento e depois sugerir o conselho que posteriormente encaminhe o processo a quem de direito for. A 
quem estiver analisando o empreendimento Classe 5, não sei se vai ser a secretaria ou a se vai ser a FEAM, eu me sentir na obrigação e no direito de licenciar, porque 
um lapso de 4 anos é muita coisa de idas e vindas no procedimento de renovação da licença, acho que encaminhar a esta altura para a FEAM. Eu assumi o licenciamen-
to. O histórico do empreendimento é esse ele em 2000, obteve uma licença do COPAM. A primeira licença dele foi do COPAM, posteriormente ele veio para o município 
com a municipalização do licenciamento ambiental, ele foi enquadrado em Classe 3, e foi licenciado pelo município, em 2003 eles solicitaram a renovação, que é esta 
que eu estou analisando agora, mas deixando bem claro, corrigindo a classificação dele que é Classe 5. As condicionantes desta licença anterior foram as seguintes: 
-Apresentar o laudo Copasa. -Apresentar comprovação de destinação ambiental adequada dos resíduos sólidos (lama do tanque de polimento, borra de tintas, 
tambores de thinner). -Apresentar comprovação da implantação da ETE, que foi solicitada na ocasião, esta ETE ela era responsável por tratar os efluentes do tratamento 
superficial, de todos os efluentes líquidos da empresa. -Apresentar laudo de vistoria final do Corpo de Bombeiros. -Executar o monitoramento dos efluentes líquidos. 
-Executar o monitoramento dos efluentes das emissões atmosféricas. -Executar o automonitoramento dos resíduos sólidos. Desta licença anterior a empresa cumpriu 
todas as condicionantes. O item de monitoramento de efluentes líquidos industriais que é via Copasa, eu pedi um comprovante atualizado, que a empresa ainda não 
apresentou. Até então ela está cumprindo todas as metas. Eu solicitei da empresa que atualizasse na presente datas, sabendo que é Classe 5, um comprovante 
atualizado do cumprimento desta condicionante. Descrição das atividades: fabricação de luminárias  relés, postes entre outros. As etapas do processo são ele prepara 
as chapas de aço, faz o tratamento superficial do material, este tratamento é um tratamento químico de limpeza, polimento,                   anodização e selagem, todo 
este procedimento. Faz a estampagem, usinagem e a montagem das luminárias. Este processo produtivo ele gera efluentes líquidos atmosférico e resíduo sólido. 
Efluentes líquidos são gerados na área de tratamento químico, no lavador de gás e no laboratório químico. Os efluentes atmosféricos são provenientes do tratamento 
químico e do processo de fabricação de reles. Resíduos sólidos são gerados lixos, resíduos de alumínio, limalhas, papelão, plásticos, lâmpadas, acrílicos, baterias, borras, 
embalagens, EPI's, lamas, serragem contaminadas e sucatas. A destinação destes efluentes, a empresa possui contrato Copasa, os efluentes líquidos são direcionados 
para a ETE para posterior encaminhamento a rede Copasa. Antigamente ele não tinha um contrato Copasa, foi nesta licença anterior que ele fez o contrato e 
interligou-se a rede Copasa, antigamente ele lançava no córrego ao lado da empresa. Os efluentes atmosférico possui sistema de captação e exaustão e os efluentes são 
direcionados a lavador de gases. Os resíduos sólidos são encaminhados para destinação ambiental adequada com empresas licenciadas. Mostrou Slides. Estamos 
sugerindo o deferimento do pedido de revalidação de operação da empresa, para atividade de fabricação de produtos destinados à iluminação com tratamento 
superficial, deixar bem claro, pelo prazo de 4(quatro) anos. Porque 4(quadro) anos? Eu não coloquei o prazo de Classe 3, estou colocando o prazo de Classe 5, 
condicionado ao cumprimento das condicionantes. As condicionantes desta nova licença: 1- O automonitoramento das emissões atmosféricas, conforme anexo II. 2- O 
automonitoramento dos resíduos sólidos. 3- Apresentar Licença Ambiental atualizada das empresas prestadoras dos serviços de pintura, com o respectivo contrato de 
prestação de serviços, porque antigamente eles faziam o serviço de pintura em loco, agora eles terceirizaram este serviço de pintura. 4- Apresentar documentação 
comprobatória atualizada de atendimento às obrigações de contrato COPASA, a primeira sendo em 180 dias. 5- Manter o AVB atualizado.        O assessor jurídico Fábio 
falou que um empreendimento com esta peculiaridade que Maria José destacou sobre o ponto de vista da revalidação da licença de operação corretiva como Classe 3, 
não há nenhum empecilho, porque a empresa requereu e revalidou, requereu e apresentou a documentação de certa forma satisfatória, vem atendendo os estudos, 
mantendo a instalação adequada. A dúvida maior reside no fato de que veio a lume que ela sempre foi Classe 5 e desta vez Maria José se atentou e fez constar isto no 
processo, o que não ocorreu nas formas anteriores.         A minha sugestão mais é quanto a este ajuste o fato do empreendimento ser Classe 5.                           99% 
dos nossos processos, agente se atrela exatamente as normas ambientais. Os atos de licença ambiental, eles são em sua natureza atos administrativos e atos adminis-
trativos são regentes a grosso modo pelo direito administrativo. Estou falando isto porque nós concedemos uma licença para um empreendimento como Classe 3 e ele 
veio ao órgão, que para ele é o órgão competente a revalidar esta licença. Poderíamos simplesmente aplicar norma seca. Estamos numa situação complexa, porque o 
próprio órgão concedeu esta licença para o empreendedor. O empreendedor não omitiu informações. Quando o órgão ambiental até o próprio conselho concedeu esta 
licença para ele criou-se uma expectativa de direitos, tanto é que ele operou os 8(oito) anos com esta licença. Com esta licença ele pode ter conseguido financiamento, 
contratar, isto entrou no universo jurídico desta empresa. Se hoje agente fala nós não tínhamos competência. Olha a instabilidade jurídica que vamos criar para este 
empreendimento. E uma situação que nós não vimos má fé da empresa, porque ela forneceu informações, não vemos má fé dos servidores, embora tinha a possibilida-
de de identificar que já era Classe 5, mas foi um fato anômalo. No universo jurídico nós temos instrumentos que visam dar estabilidade as relações jurídicas ocorridas, 
ainda mais quando este instrumentos, eles geram para os administrados efeitos favoráveis como é o caso de uma licença ambiental. Temos aí direito adquirido, 
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expectativa do direito, mas não é o caso em direito ambiental, a gente tendo positivado a norma de processo administrativo e até como princípio, hoje temos princípios 
com forças normativas. A muito tempo eles serviam apenas para orientar valores, orientar decisões e hoje desde a promulgação da Constituição da República em 88, 
estes princípios passam a ter sua carga normativa na medida em que eles orientam edições de lei, muitas leis são declaradas inconstitucionais por conta de princípios, e 
nós temos neste caso princípios que orientam (decisões) como os institutos do princípio da proteção da confiança ou seja quando a gente concede uma licença e nós 
cobramos do empreendedor a observância daquela licença.                     O empreendedor adquire naquele ato a confiança de que o nosso ato é legítimo, nós não 
podemos surpreender agora dizendo, olha vamos esquecer isto aí e vamos revogar, vamos anular este ato administrativo porque nós não tínhamos competência, ou 
seja nós estamos violando esta confiança que ele teve no ato do conselho. Isto é tratado na doutrina internacional. No Brasil não se fala proteção da confiança, mas 
fala na segurança jurídica que é o caso que estamos enfrentando aqui. As normas que a gente tem são normas fechadas, o legislador não pensa em todas as hipóteses, 
então surge estes casos que nós temos que balizar as decisões. Destaquei no meu parecer alguns posicionamentos neste sentido e destaco bem, que ponderar a 
prevalência, dar espaço para o princípio da confiança não significa que a gente esta afastando o estado a lei e sim balizando uma situação concreta, que é esta que nós 
temos hoje. Em razão de lapso concedido do próprio poder público que a empresa cumpriu, obedeceu acreditando na legalidade na confiança deste ato e hoje vem a 
lume que agente não teria competência desde aquela época para licenciar, ou seja foram 8(oito) que a empresa passou a ter esta licença e constituindo relações 
jurídicas com este ato, frente a isto eu sugiro o Conselho ponderar esta situação, claro que o Conselho pode simplesmente não aprovar esta revalidação e declinar a 
competência ao órgão competente. Mas eu pondero em razão desta situação, Maria José ponderou porque é uma empresa que tem uma estrutura adequada, vem 
atendendo satisfatoriamente os estudos, não há um risco ambiental urgente que possa ter que declinar emergencialmente. Dessa forma no parecer jurídico sugeri a 
revalidação da licença, fiz constar o prazo de 6 anos, mas confesso, Maria José, que não observei e de forma mais acertada você ter sugerido o prazo de 4 anos conside-
rando ser o prazo da Classe 5. No caso, pelo prazo de 4 anos alternativamente sugiro ao Conselho a critério deste conselho revalidar por um prazo menor a ser definido 
em sessão plenária em razão da periculariedade da necessidade do enquadramento ser Classe 5. Não deve demorar muito para o município passar a licenciar Classe 5, e 
ai talvez dentro de 1 ano se for caso o município referenda esta licença, alguma situação desta forma, porque de fato não podemos considerar que ele é Classe 5. Deve 
ser advertido ao empreendedor que a concessão da licença não exclui de obter outras autorizações, de qualquer forma ocorreu uma infração que agente sugere 
encaminhar para a fiscalização ambiental e darmos o devido tratamento. Este é o parecer. O Sr. Botelho falou que estamos esclarecidos, temos uma situação que vamos 
convalidar os atos, agente espera mesmo receber delegação para licenciar Classe 5 a qualquer momento pode ser agora no próximo semestre mas para agente 
legitimar as ações nós temos: Situação 1- não reconhecer a competência e remeter os autos ao estado. Situação 2- que agente revalide a licença com o prazo de 4 anos, 
que é típico de Classe 5 e opção 3- que agente determina aqui uma licença com prazo inferior e remete os autos para o estado convalidar. Esclarecidos neste ponto? 
Vamos colocar como sugestão desta terceira hipótese? Caso os conselheiros prefiram trabalhar com a renovação por um período menor. Colocou em discussão e 
votação a proposta       1- pela declinação da competência em licenciar. Pelo Item 2- com prazo de 4 anos, a licença renovada por 4 anos. Opção 3-  licença deferida 
pelo prazo de 4 anos, o qual o processo foi deferido. 8º Ponto de pauta: Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem – ConParq: Autorização de 
supressão e definição da compensação ambiental: *Construtora Donum Ltda. – Supressão de indivíduos: 14 indivíduos pertencem à espécie Caviúna (Dalbergia nigra), 4 
indivíduos pertencem à espécie Cedro (Cedrela sp) e 1(um) indivíduo pertence à espécie Ipê amarelo (Handroanthus chrysotrichus). Requerimento Interno Nº 29873. O 
parecer do Conparq indica anuência prévia do conselho municipal de meio ambiente para supressão das espécies ameaçadas de extinção Caviúna e Cedro conforme 
prevê o artigo 16 do decreto e protegidas por lei que é o Ipê amarelo segundo determina o artigo 2 deste mesmo decreto. Alvará de construção a ser emitido pela 
secretaria municipal de desenvolvimento urbano conforme previsto no artigo 40 do decreto 984216 e artigo 12 do decreto 1030 de 2008 e a compensação ambiental a 
ser definida por esta fundação respeitado o decreto 1030, aonde já aponta o valor de 20.160,00 (20 mil e 160 reais). Perguntou alguma dúvida quanto a este parece? A 
conselheira Luciene falou que tinha 2 pareceres encaminhados, todos os dois sem a assinatura, então já me deu uma dúvida a partir daí, quem é o responsável pelo 
parecer? Está presente? Sr. Botelho perguntou se o Conparq esta presente? Não. A conselheira Luciene continuou volto a mesma questão, o responsável deve esta aqui 
pronto a responder perguntas, você mesmo percebeu aqui que os demais processos que tiveram apresentação dos técnicos foi muito mais tranquilo a analise, isto 
comprovamos aqui hoje. Mais uma vez acho que não pode ser assim. O primeiro consta que são 15 elementos de espécie arbórea na área de preservação permanente. 
Acho que área de preservação permanente não deveria nem se cogitar supressão arbórea, a não ser naqueles três casos que e utilidade pública, interesse social caso de 
regularização e baixo impacto, estes 3 casos para mim são admissível, fora isto eu acho que agente não deveria nem cogitar supressão arbórea em APP. Além disso aqui 
fala em 15 em APP, aí fala que as árvores localizadas em APP deverão ter a supressão autorizada pela secretaria de meio ambiente, eu acho que não deverão, no meu 
entender não deverão. No outro parecer fala de 9 indivíduos em APP, ou seja as informações não casam, incoerentes. Fala da anuência do COMAC para a supressão de 
Caviúna Cedro se são árvores protegidas, Ipê também não vejo o porquê da supressão. Deveria ser apresentado aqui o empreendimento, onde esta localizada as 
árvores, a situação fitossanitária de cada uma delas, para termos uma base para analisar, com base nisto aqui o meu posicionamento é contrário. Não dá para aprovar 
nada com base nisto aqui. O conselheiro Délzio falou que é a segunda ou terceira reunião do conselho que o Conparq não comparece, eu acho que é muito fácil 
simplesmente uma fundação que foi criada para proteção, reflorestamento, conservação de árvores e áreas verdes, e só envia coisas para supressão, supressão, cadê 
um projeto do Conparq para reflorestamento, para recuperação de áreas verdes, para cercamento, recuperação de manancial. Graças a Deus o novo projeto de reforma 
administrativa está tirando das mãos desta fundação e esta retornando para a secretaria de meio ambiente e um ganho muito grande para toda a comunidade de 
Contagem, porque realmente vai ser feito as análises dentro da normalidade, da legalidade. Eu gostaria já deixar meu voto contrário a qualquer supressão enquanto for 
o Conparq a fundação que esta tocando este assunto. O Sr. Botelho falou que só a título de esclarecimento em função até deste parecer e a sessão plenária passada nós 
fizemos algumas minutas de alteração na legislação para agente não ter esta situação a cargo do Conparq para resolver este problema. A Sra. Fabrícia representando a 
Construtora Donum Ltda. falou que só para tentar esclarecer alguns pontos porque a parte técnica da Conparq não está aqui, foi dada entrada no Conparq esta 
supressão para autorização. Este ano nos tivemos este primeiro parecer, os dois pareceres que nós temos eles foram assinados. A construtora ela reviu o projeto 
arquitetônico e a intervenção na APP foi retirada, esta intervenção era uma trilha para utilização dos próprios moradores e tinha eu acho que 3 ou 4 vagas de 
estacionamento que entrava nesta APP, mas em função da legislação,                       o empreendedor preferiu alterar este projeto, então o projeto foi alterado, o projeto 
arquitetônico de implantação. O segundo parecer ele foi gerado em função disso na introdução, 9 indivíduos que estavam na APP eles foram preservados. Então todo o 
empreendimento saía da APP e a autorização que esta sendo solicitada aqui da medida compensatória são indivíduos dentro do terreno fora de APP e dentro deste 
terreno, fora de APP tem estas outras espécies que são protegidas. O Conparq encaminhou a este conselho a solicitação da anuência. Só para esclarecer o histórico. O 
Sr. Renato pediu vistas a este processo para uma análise mais profunda e na próxima reunião voltaremos em pauta. A Sra. Fabrícia falou que já tem mais de anos 
aguardando o retorno do Conparq. A conselheira Cecília falou que acha seríssimo, cortar árvores, ainda mais ipê amarelo que é uma árvore protegida e APP ainda. Eu 
acho muita cara de pau uma fundação de parques e jardins trazer um negócio deste, jogar bomba pra gente, não. O conselheiro Henrique falou o Cecília pelo contrário 
que bom que ele não suprimiu a árvore, que bom que ele esta fazendo todo o trâmite legal, inclusive de compensação ambiental. As vezes nós ficamos assim, vai 
suprimir. Suprimir nos casos que a lei permite primeiramente ele não esta fazendo nada que a lei não permite, vai fazer a devida compensação. Inclusive nós é 
definimos a compensação com base no decreto da Prefeitura. O Conparq ele tem prorrogativa para dar esta anuência ou seja é um trâmite legal. Do jeito que você esta 
falando parece que o Conparq contribui com o desmatamento de Contagem, aí não. Então assim Cecília só para ficar claro, o empreendimento regular, não estamos 
aprovando empreendimento, acho que faltou a presença do Conparq para mostrar as árvores onde vão ser suprimidas, claro que agente precisa saber qual bacia 
hidrográfica, qual que é a região, qual que é o impacto. Nós estamos deliberando sobre uma questão que a lei facultou quando a espécie protegida anuência do 
respectivo conselho e no caso de Contagem é a fundação de parques, porque ela tem a competência para tratar sobre este tema. Pelo contrário o empreendimento veio 
a Prefeitura. Eu converso muito com o setor de loteamento, da construção civil, o setor tem uma visão equivocada que a sociedade tem uma visão que o setor contribui 
para poluição, para degradação do meio ambiente. O setor regularizado não contribui, ocupações urbanas desordenadas, clandestinas estas sim contribui para os 
malefícios do meio ambiente no município de Contagem. Mas quando o setor é regularizado ele tem este aspecto de contribuir com a infraestrutura urbana do 
município. Quando você fala que o Conparq esta trazendo anuência, tem que trazer mesmo. Eu espero que traga anuências sim, para saber que quem esta pedindo a 
supressão, esta fazendo o trâmite legal, é muito melhor ser assim do que ser de outra forma.            O conselheiro Délzio falou que concorda com o conselheiro, em 
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relação que as empresas quando se propõem a licenciar, principalmente no Conparq, o Conparq traz a nós as anuências dentro das medidas legais que a lei permite. 
Porém eu não vejo a metodologia que é utilizada pela fundação,   a metodologia utilizada para a valoração das espécies que estão sendo suprimidas é que está 
defasado. Este coeficiente é de 2015 ou 2013. A compensação é que eu acho que esta fora dos parâmetros atuais, econômicos, financeiros. O conselheiro Henrique tem 
um pouco de razão porque esta tudo dentro da normalidade, da legalidade e a conselheira Cecília também esta embasada dentro da preservação, da conservação, 
inclusive os dois falam da falta desta fundação para poder esclarecer, para ilustrar para os conselheiros. Porque os conselheiros não tem como fazer uma visita ao local, 
para nós esta visita é feita através das ilustrações. O Sr. Botelho falou que o conselheiro Renato já na ultima sessão apresentou este problema de que os parâmetros 
para a compensação ambiental de espécies estava com problemas, então isto já foi encaminhado para o Conparq, nos temos uma minuta de discussão para trazer para 
nós esta competência, porque eu acho que nunca deveria ter saído. O Sr. Renato agradeceu a presença de todos e deu como encerrada a reunião.       A conselheira 
Luciene falou que viu publicado esta semana uma alteração de compensação do COMAC alguns decretos 134, 135 e 136. O 134 altera o mandato de 2015/ 2017, eu já 
achei um pouco estranho isto, aí trocou colocou Fabiana de titular e Ubiratam de suplente, retroagindo os efeitos a 10 de junho. Fiquei na dúvida se é possível 
retroagir. O 135 da mesma forma faz isto com Egmar colocando-o como suplente, aí coloca retroage a agosto, teria que confirmar estas coisas também fala mandato 
de 2015/2017, aí  o 136 é o que me atinge particularmente , fala também do mandato de 2015/2017 e eu fico como titular no lugar de Eduardo, só que eu entrei em 
março. Não vou responder por coisas anteriores que eu não estava nem presente aqui, este também retroage ao dia 2 de janeiro, gostaria que corrigisse porque eu não 
estava nas outras reuniões anteriores, inclusive teve uma reunião em fevereiro que foi votado aqui uma questão de APP que eu lamento ter sido votado daquele jeito. 
Eu particularmente teria uma consideração, um posicionamento que talvez pudesse mudar alguma coisa peço inclusive que quando tiver  questões do mesmo tipo que 
seja novamente mandado ao conselho para que agente possa ter um posicionamento, em relação as APP diferente do que teve a gestão passada. Porque do jeito que 
foi votado aqui em fevereiro o posicionamento foi igual à gestão passada que eu lamento. Que é um posicionamento um tanto quanto contra o meio ambiente, ai um 
conselho de meio ambiente votando de forma contraria aos interesses ambientais. Então lamento mas eu não estava presente, mais um motivo para que isto fosse 
corrigido, porque eu não quero que conste que eu estivesse presente numa votação daquela. Pelo menos eu teria que me manifestar contrário mesmo se fosse voto 
vencido, mas pelo menos meu posicionamento estaria claro. O assessor jurídico fez um esclarecimento, o que nos tivemos foi que no ano de 2014, a secretaria de 
governo expediu um decreto, decreto 30, traz normas gerais para todos os conselhos e tem uma disposição que diz que a composição de todos os conselheiros, os 
membros devem estar atualizado por meio de decreto. Aí a secretaria de governo, secretaria de planejamento trabalhou com agente, olha eu preciso que vocês 
regularizem a posse de vocês. Foi explicado que nossa posse tem uma sessão solene, feita pela assinatura do livro de posse, mas não, tem que cumprir o decreto, aí eles 
fizeram com todos os conselhos, porque todos faziam o mesmo procedimento nosso de livro ata de posse, soltaram estes decretos retroativos para regularizar.        A 
secretaria de governo nos determinou que fizessem os decretos retroativos referentes ao último mandato 2015/2017. Com base nas informações que nós tínhamos nos 
ofícios fomos montando esta data aí. Agente refaz o decreto corrigindo esta data. 

ATA DA 218.ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAC – 2017
No dia 28 de agosto de 2017 no Auditório da Prefeitura Municipal de Contagem, Praça Tancredo Neves, Nº 200, Bairro Camilo Alves, Contagem, Minas Gerais, às 9:00 
horas, realizou-se a 219ª Reunião Ordinária do COMAC de 2017. Compareceram à reunião o Presidente do COMAC, Wagner Donato Rodrigues; Marcos Antônio Botelho 
Niemann; Renato Márcio da Silva, Diretor Geral de Controle Ambiental; o Assessor Jurídico da SEMAS, Fábio Silva Azevedo; o Diretor de Educação Ambiental, Leonardo 
F. Ziviani. Os conselheiros presentes: Samantha Ursula Sant'Anna, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; Egmar Pereira Panta e Fabiana 
Aparecida Garcia, representantes da Associação Comercial e Industrial de Contagem (ACIC); Cecília Rute de Andrade Silva e Márcia Labbate Galvão, representantes das 
Entidades Civis criadas com finalidade específica de defesa do Meio Ambiente, com atuação no âmbito do Município de Contagem; Adilson Pereira dos Santos e Cristina 
Maria de Oliveira, representantes dos Sindicatos de Trabalhadores de categorias profissionais não liberais, com base territorial no Município de Contagem; Dale Dangele 
Sette Fernandes Fialho e Henrique Damasio Soares, representantes do Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais (CIEMG); Elaine Cristina de Oliveira, representante 
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico; Vereador Itamar dos Santos da Silva (Pastor Itamar), representante da Câmara Municipal de Contagem; Renato Ferreira 
Mafra e Guilherme Figueiredo dos Santos Reis, representantes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos; Ubiratam Nogueira e Lenita Campos de Araújo, 
representantes das Associações Civis representativas dos Moradores do Município de Contagem. O Presidente do COMAC, Secretário Wagner deu início a sessão de 
posse dos conselheiros do COMAC para a nova gestão. Antes vou rapidamente fazer uma saudação a todos presentes, agradecer aqueles que contribuíram na 
realização da conferência de Políticas Urbanas que aconteceu no último sábado no Auditório da UNA, dizer que nós entendemos que demos um passo importante para 
promover o desenvolvimento sustentável da nossa cidade, uma marca da conferência a meu ver foi a ampla discussão de questões polêmicas, questões difíceis, mas 
agente pode perceber que no calor das discussões, ficaram evidentes as opiniões que são muito mais convergentes do que divergentes, algumas polêmicas ficaram 
explícitas mas no geral agente pode perceber de forma clara que todos querem o melhor para a nossa cidade, para a população da nossa cidade, então fica aqui o 
agradecimento em nome de toda a secretaria de meio ambiente, a todos aqueles que contribuíram para a realização da conferência, dizer também que nós estamos no 
âmbito da agência metropolitana, a secretaria de meio ambiente, a secretaria de desenvolvimento urbano, a secretaria de desenvolvimento econômico, com acompa-
nhamento da secretaria de governo nós estamos fazendo a discussão do PDDI – Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado para a região metropolitana. Nós já 
participamos de várias reuniões junto aos conselheiros e aos técnicos da região metropolitana, havia já sido colocado pela agência uma proposta de macro zoneamento 
para toda a região metropolitana e tem uma questão específica de Contagem, onde nós fizemos a proposta de algumas alterações, isto não aconteceu só a nível de 
Contagem, a própria agência dada a eleição de novos prefeitos em várias cidades, novas gestões, ela prorrogou o prazo de envio do projeto do PDDI para a assembleia 
e as prefeituras que quisessem poderiam estar apresentando as propostas de alterações, Contagem apresentou suas propostas que está sendo discutida junto a agência 
e nós deveremos ter uma definição até meados do mês de setembro e vamos manter todos os conselheiros informados com relação ao que for aprovado na agência 
metropolitana. Vou passar a palavra para Marcos Botelho que vai fazer leitura de alguns trechos do regimento. O Sr. Marcos Botelho deu bom dia a todos e disse 
senhores conselheiros que estão sendo convocados a tomar posse nos respectivos cargo aos quais foram eleitos, importante fazer os destaques dos impedimentos em 
situações de suspensão para atuação dos senhores conselheiros em casos específicos e na condição de conselheiros, consta do nosso artigo 25.A do nosso regimento 
interno deste conselho, é uma adaptação determinada pelo conselho estadual de meio ambiente, é uma cópia do regimento do conselho estadual. Vamos a leitura e se 
algum conselheiro tiver dúvidas estamos prontos a esclarecer. 25-A. Os membros do COMAC no exercício de suas funções, aplicam-se os impedimentos previstos no art. 
61 da Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002, sendo impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou a autoridade que: I- tenha interesse direto ou 
indireto na matéria; II- tenha participado ou venha a participar no procedimento como perito, testemunha ou representante, ou cujo cônjuge, companheiro, parente ou 
afim até o terceiro grau esteja em uma dessas situações; III- esteja em litígio judicial ou administrativo com o interessado, seu cônjuge ou companheiro; IV- esteja 
proibido por lei de fazê-lo. Parágrafo 1º.         O exercício das funções de membro do COMAC é vedado a pessoas que prestem serviços de qualquer natureza ou 
participem, direta ou indiretamente, da administração ou da equipe técnica de empresas que tenham como objeto o desenvolvimento de estudos que subsidiem 
processos de licenciamento ambiental, bem como os que interfiram em assuntos pertinentes à fiscalização no âmbito municipal, ou que possam ser discutidos e 
analisados no Conselho;(redação dada pela DN 19/2016). Parágrafo 2º. Não se aplica a vedação a que se refere o § 1º ao empregado de empresa que não tenha como 
objeto principal o desenvolvimento de estudos que subsidiem processos de licenciamento ambiental, bem como os que interfiram em assuntos pertinentes à fiscaliza-
ção, aplicando-se-lhe os  impedimentos a que se refere o caput. Art.25 – B. Ao servidor da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Contagem (SEMAS) e de 
suas entidades vinculadas, é vedada a participação como COMAC, salvo por designação para Presidência, suplência ou nos casos deste Regimento. Parágrafo 1º 
Exclui-se desta vedação a participação do servidor que se realizar nas atividades de suporte e assessoramento técnico disposto no art. 2º da Lei 2.570 de 17 de 
Dezembro de 1.993. O Presidente do COMAC fez a leitura da composição do novo conselho.    O conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC terá a 
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seguinte composição de mandato para o Biênio 2017/2019. Presidente função exercida pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente, Wagner Donato Rodrigues. 
Gostaria de chamar os nomes anunciados para a assinatura do livro. Lembrando que no caso de ausência de alguns dos conselheiros, eles deverão posteriormente 
comparecer a secretaria de meio ambiente para fazer a assinatura em 30 dias junto com o secretario. Representantes da Câmara Municipal de Contagem: Titular: 
Vereador Eliel Márcio do Carmo (Léo Motta); Suplente: Vereador Itamar dos Santos da Silva (Pastor Itamar). Representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico: Titular: René Mendes Vilela; Suplente: Elaine Cristina de Oliveira. Representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano: Titular: José Roberto 
Garbazza Santos, que justificou a ausência devido a reunião na agência metropolitana e Suplente: Samantha Ursula Sant'Anna. Representantes da Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Urbanos: Titular: Renato Ferreira Mafra; Suplente: Guilherme Vieira Teles Ribeiro. Representantes do CIEMG – Centro Industrial e Empresarial de 
Minas Gerais: Titular: Dale Dangele Sette Fernandes Fialho; Suplente: Henrique Damasio Soares. Representantes da Associação Comercial e Industrial de Contagem – 
ACIC: Titular: Egmar Pereira Panta; Suplente: Fabiana Aparecida Garcia. Representantes das entidades civis criadas com finalidade específica de defesa da qualidade do 
meio ambiente, com atuação no âmbito do Município de Contagem: Titular: Cecília Rute de Andrade Silva; Suplente: Márcia Labbate Galvão. Representantes do 
Sindicato de Trabalhadores de categorias profissionais não liberais, com base territorial no Município de Contagem: Titular: Adilson Pereira dos Santos; Suplente: 
Cristina Maria de Oliveira. Representantes das Associações Civis representativas dos Moradores do Município de Contagem: Titular: Ubiratam Nogueira; Suplente: Lenita 
Campos de Araújo. O Mandato para o biênio 2017/2019 inicia-se em 01 de setembro de 2017 e finda-se em 01 de setembro de 2019. Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação. Declaro então empossados os senhores e senhoras conselheiros do COMAC. Antes de encerrar uma notícia, nós estivemos na semana passada 
em Brasília e conseguimos aprovação no Ministério do Meio Ambiente de um recurso e de apoio técnico para criação do Parque Natural de Contagem no Sarandi, 
aquela área verde do Cinco aonde antigamente funcionava o lixão, nós vamos transformar a partir de um projeto de lei que será enviado para Câmara pelo Prefeito, nós 
vamos lançar pedra fundamental agora no dia 30, vai ser feito o lançamento da pedra fundamental de criação do Parque e chamou atenção em Brasília na Reunião do 
CONAMA, é um dos poucos parques do País criados dentro de uma área industrial. Então nós vamos ter no centro de uma área industrial, onde antigamente 
funcionava um lixão, um parque natural, isto vai representar não só mais um espaço para visitação dos contagenses, futuramente vamos ter um centro de educação 
ambiental, com trilha ecológica para que os estudantes e moradores de Contagem possam frequentar e vamos ter também todo uma destinação adequada para aquele 
passivo que está ali, que é o resíduo do antigo lixão. Então o ministério vai enviar uma equipe que vai nos ajudar a encontrar uma solução técnica para aquela 
destinação e para nós foi motivo de muita alegria e Contagem ganha mais uma área verde, um espaço importante para nossa cidade, dada a notícia é um dos 
presentes para a nossa cidade. Hoje é uma reunião só de posse, encerrada a reunião e agradeço a presença de todos.           O conselheiro Dale pediu para continuar 
com as apresentações dos técnicos da Prefeitura para ficar mais produtivas e funcionais as reuniões. Como temos um passivo de projetos a serem aprovados é 
importante a pessoa que fez a analise apresentar, fica muito mais fácil discutir. Este resgate para as próximas reuniões deveriam ser feitas neste modelo novamente, os 
técnicos da Prefeitura juntos acompanhando para poder argumentar e contra argumentar. Isto foi um grande avanço e nós temos que fazer que isto seja o caminho. O 
Presidente Wagner falou que fica registrado, e agradeceu a presença de todos os conselheiros e conselheiras, lembrando que as reuniões são sempre na segunda, 
segunda-feira de cada mês. Declaro encerrada a reunião de posse dos conselheiros do COMAC para o biênio de 2017/2019.

ATA DA 219.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAC – 2017
No dia 26 de setembro de 2017 no Auditório da Prefeitura Municipal de Contagem, Praça Tancredo Neves, Nº 200, Bairro Camilo Alves, Contagem, Minas Gerais, às 
9:00 horas, realizou-se a 219ª Reunião Ordinária do COMAC de 2017. Compareceram à reunião o Presidente do COMAC, Wagner Donato Rodrigues; Marcos Antônio 
Botelho Niemann; Renato Márcio da Silva, Diretor Geral de Controle Ambiental; o Assessor Jurídico da SEMAS, Fábio Silva Azevedo; os conselheiros: Fabiana Aparecida 
Garcia, representante da Associação Comercial e Industrial de Contagem (ACIC); Cecília Rute de Andrade Silva, representante das Entidades Civis criadas com finalidade 
específica de defesa do Meio Ambiente, com atuação no âmbito do Município de Contagem (Instituto Guaicuy); Adilson Pereira dos Santos, representante dos 
Sindicatos de Trabalhadores de categorias profissionais não liberais, com base territorial no Município de Contagem (Sindicato dos Metalúrgicos de B.H, Contagem e 
Região); Henrique Damasio Soares, representante do Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais (CIEMG); Elaine Cristina de Oliveira, representante da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico; Renato Ferreira Mafra, representante da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos; Ubiratam Nogueira, representante das 
Associações Civis representativas dos moradores do Município de Contagem;    os servidores da SEMAS: Edelize Angelica Gomes (Técnica-Engenheira Química); Pedro 
Alvarenga Cavalcante (Técnico-Biólogo); Leonardo Ziviani; Gilmar Ferreira do Carmo (Técnico-Biólogo); Rosiane Cardoso de Moura; Vanessa Carvalho Teixeira; Luciana 
Pereira Martins; Lurya Angela Gomes; José Luiz Carlos da Silva JR (CONPARQ); Marcelo Fernandes Moreira; e Marise de Cássia Gonçalves (Secretária do COMAC). O 
Presidente Wagner deu início a reunião. 1º Ponto de pauta: Aprovação da Ata da 217ª Reunião Ordinária do COMAC. Aprovada. 2º Ponto de pauta: Ata da 218ª 
Reunião Ordinária do COMAC – Posse dos Conselheiros do COMAC para o mandato de 2017/2019. Aprovada. 3º Ponto de pauta: Posto Trovão Ltda. - Julgamento do 
pedido de prorrogação de prazo para cumprimento de condicionantes. Processo Nº 03A.06987/2010. O técnico Pedro fez a apresentação, o parecer técnico foi pelo 
deferimento da alteração do prazo dos itens n° 01 e 02 das condicionantes, ambos devendo ser cumpridos até em janeiro de 2018. Sugere-se também encaminhamen-
to ao setor de fiscalização para a autuação pelo não cumprimento do item 5 das condicionantes. O assessor jurídico Fábio disse que o parecer jurídico acompanha a 
recomendação do técnico tanto por questão de razoabilidade, proporcionalidade, mas por outro lado é um parecer que atende parcialmente o pedido do empreende-
dor, na medida em que sugerimos a equalização dos prazos para cumprimento de um e de outro e de outro lado até mesmo sem a provocação do empreendedor o 
órgão público sugeri a redução do prazo para cumprimento do 2º item para janeiro de 2018, algumas condicionantes estão no prazo para cumprimento, houve uma 
que não houve atendimento e o jurídico sugere o encaminhamento posterior a fiscalização ambiental para as providências. O Presidente passou a palavra para a 
empresa. O Sr. Luiz Carlos da parte técnica da empresa falou que a questão principal do ponto de vista de análise, ponto de vista de previsão seria perfeitamente 
adequado se realizar a reforma da pista. Mas as condições do posto físicas em condições que vai além de um processo, impedi que isto seja feito separadamente, 
porque não tem como agente reformar a pista sem retirar os tanques, porque isto envolveria prejuízo, porque quando for trocar os tanques teria que quebrar toda a 
pista para fazer todo o serviço. Como a condicionante estava vencendo, o procedimento inicial do posto foi fazer o pedido de prorrogação. Hoje apresentar que em 
janeiro de 2018 iria se fazer o serviço é inviável porque é pouco tempo para uma decisão que envolve também a bandeira que é a Petrobras atualmente, ela participa 
desta reforma e isto depende de processos internos de aprovação que demanda de um certo tempo.          O Posto vem fazendo seus monitoramentos, vem fazendo 
teste de estanqueidade, o posto se compromete se for necessário apresentar aquilo que for conveniente, hoje aqui, investigação ambiental, outros testes até se chegar 
num prazo de troca, nós estamos conscientes de toda a situação, queremos participar de maneira integral, maneira ambientalmente correta mas existe esta inviabilida-
de financeira. Agente precisaria por exemplo se fosse pelo menos janeiro de 2019. Porque este processo tem que voltar para BR, tem que fazer aprovação para depois 
fazer um planejamento de execução antes de 6 ou 7 meses não consegui fazer isto, parece que simplesmente é fácil mas não é, porque depende de aprovação de outro 
órgão. Se precisar de apresentar uma investigação ambiental que quando for fazer a troca, tem que ser necessário fazer, agente antecipa, estamos a disposição para 
qualquer medida que for necessária. O Presidente falou vamos submeter a apreciação dos conselheiros, se algum conselheiro quiser se manifestar nós temos então 
2(duas) proposta: a do parecer que indica a data de janeiro de 2018 e a colocação da empresa com a justificativa apresentada propondo janeiro de 2019, então eu 
submeto a apreciação dos conselheiros, se algum deles quiserem se manifestar antes de colocar em votação. O conselheiro Ubiratam falou um dos critérios para sair o 
licenciamento com relação se houve ou não contaminação, isto é fato tem que apresentar de forma antecipado, a questão da posição comercial, que é da bandeira, 
estamos aqui no conselho de meio ambiente discutindo a forma protetiva ao meio ambiente, não podemos misturar esta relação comercial de vocês. Quando ao prazo, 
agente entende que um prazo deste realmente é curto para vocês. No meu entendimento seria mais um ano seria prazo demais. A decisão do conselho é soberana, se 
decidir e isto aqui, vocês terão que atender neste prazo, estamos em defesa do meio ambiente, mas queremos que vocês funcionem para gerar empregos, rendas. Por 
isso estamos meio termo do prazo do poder publico e do prazo que vocês estão solicitando. O conselheiro Renato falou que nem em janeiro 2018 e 2019 seria um 
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prazo viável em questão de obras também, vocês estão trabalhando em área descoberta e não sabe a   sensibilidade em relação a chuvas, seguindo a linha do 
Ubiratam, eu vou dar o meu voto, para  uma relação junho ou julho, porque seria tempo seco, seria mais fácil da execução da obra também.         O Presidente colocou 
em votação 3(três) propostas                                                                          parecer inicial janeiro de 2018 uma proposta intermediaria, vamos definir a data 31 de 
julho de 2018 e o pedido da empresa janeiro de 2019. São três propostas, vou colocar as três em votação. Os conselheiros que são favoráveis a proposta 1ª- janeiro de 
2018 queiram se manifestar. 2ª- 31 de julho de 2018 proposta intermediaria apresentada pelos membros do conselho. 3ª- Janeiro de 2019. Aprovada a proposta 2º- 31 
de julho de 2018. O Sr. Marcos Antônio falou que quando foi concedida a licença, realmente não ficamos sabendo das condicionantes. Explicou algumas coisas e falou 
que a questão de colocar o prazo para 2019, seria um prazo limite, foi muito bem observada o período da chuva e eu imagino que o nosso planejamento seja para 
começar a partir de julho, talvez terminando em 60 dias, então outubro já estaria pronto que também sai do período de chuva do final de ano. Por isto a solicitação 
nossa seria em janeiro de 2019, mas claro vamos executar isto antes. O Presidente falou que foi colocado em votação, foi aprovada a data 31 de julho para já estar 
concluído, a não ser que o Sr. queira entrar com um recurso de votação, ai os conselheiros e que defini, o conselho é soberano. O que foi aprovado e que 31 de julho 
estas intervenções tem que estar concluídas, se alguém tiver alguma posição em contrário, mas é o entendimento da presidência. O Sr. Botelho falou que se por ventura 
a empresa, numa situação bem excepcional ou em grau de recurso ou então uma prorrogação de prazo num tempo oportuno, mas com justificativas. 4º Ponto de 
pauta: Recape Pneus Ltda. - Julgamento do pedido de Licença de Operação Corretiva. Processo Nº 13285/2014-03A. O técnico Gilmar fez a apresentação.                A 
empresa tem como atividades para licenciamento a reforma e comércio de pneumáticos usados,  e também serviços de balanceamento e alinhamento em veículos e de 
instalação de outros de seus acessórios. Mostrou Slides. Localizada na Rua Beta, na Vila Paris, Classe 3, ZUI 2A, Bacia do Arrudas. A empresa já tinha uma licença de 
operação corretiva 15/08 foi concedida em 2008 e venceu dia 09/06/2014, eles entraram com FCE para renovação em 02/07/2014, o FOB gerado em 26/08/2015, foi 
firmado um TAC com a empresa por causa da inobservância da revalidação da licença e o não cumprimento das condicionantes. Após o termo firmado entre a SEMAS e 
a empresa foi gerado um novo FOB em 18/05/2016 e a formalização em junho de 2016. Houve uma vistoria técnica em 21/10/2016 e houve requerimento de 
informações complementares não só em outubro como reiterado 07/2017 e foi atendido. A avaliação ambiental diz respeito o seguinte que lá tem alguns equipamen-
tos que fazem alguns ruídos, mas ha uma detenção parcial com a  construção que é fechada. Os efluentes líquidos gerados são de natureza não só domésticos como 
industrial, mas eles têem Precend, alias até tem uma condicionante referente a este contrato ou o laudo da Copasa e também a respeito da sua caldeira a lenha, que ela 
tem emissão atmosférica, eles usam lenha para esta caldeira. Ressaltei no parecer a respeito das cinzas de caldeira que consta que ela esta indo para coleta pública e 
segundo legislação, ela é conhecida como resíduo perigoso, ai não pode ir para coleta pública. Eu sugeri a validade de 6(seis) anos e para cumprir algumas condicio-
nantes, são 11 no total, ressalto que a 1ª, 2ª e a 3ª é durante toda a vigência da licença.       A 4ª é bienal, laudo de monitoramento de emissões atmosféricas 
juntamente com a ART e em 180 dias apresentar cópia de certificado de regularidade de inscrição junto ao IBAMA, e em 60 dias são 4 condicionantes – auto de vistoria 
de corpo de bombeiros - laudo de regularização de obras de esgotamento da Copasa ou se for o caso pedido de entrada para Precend, que na verdade isto ainda não 
foi concluído e executar o projeto de contenção para a área de alocação da cola e em 30(trinta) dias a apresentação da licença ambiental da empresa responsável pela 
madeira fornecida a Recape Pneus e finalmente o contrato de serviços de transporte e/ou destinação final adequada para suas embalagens metálicas e para cinza da 
caldeira. O assessor jurídico Fábio falou que o empreendimento já possui uma licença de operação corretiva não observou o prazo de pedido de revalidação por este 
motivo foi assinado um termo de ajustamento de conduta para garantir a operação enquanto não vier a decisão do conselho, foi reorientado ao processo de licença de 
operação corretiva. Por estas rações sugeri pelo deferimento da licença, atendido ao anexo das condicionantes. Em razão do período que a empresa operou sem a 
devida licença, sugeri também encaminhar o processo para a fiscalização ambiental para apurar eventual infração e processo autônomo. Fica advertido ao empreendi-
mento de que a alteração da licença não exclui de obter demais autorizações, e qualquer ampliação ou modificação de suas atividades também depende do prévio 
licenciamento. Sugerindo desta forma a concessão pelo prazo de 6(seis) anos submetido a apreciação deste conselho. O Presidente ressaltou que como de praxe os 
pareceres foi remetido a todos os conselheiros, e passou a palavra para a empresa. O representante da empresa, Paulo falou que a única dificuldade dele é a questão da 
lenha, porque ele pesquisou no estado inteiro se tem alguma empresa que forneça o eucalipto e que tenha licenciamento ambiental. Eu não consegui nenhuma 
empresa. Porque a empresa só queima lenha em quantidade, proporções bem pequena. A questão do IBAMA está tudo em dia, IEF tudo correto, tudo certinho, só que 
eu não acho uma empresa que tenha o licenciamento ambiental. A questão dos tambores todos são destinados adequadamente, são todos de empresas que tenham 
seus licenciamento ambiental e com isto agente consegui toda a documentação. A questão da lenha eu não consigo, não achei no estado, pesquisei para todos os 
setores até fora do estado, São Paulo, Rio de Janeiro, e não tem ninguém. Toda a documentação da empresa que fornece a lenha, e aquela documentações que já estão 
no processo. Licenciamento ambiental de quem pega a lenha no mato não existe. O conselheiro Henrique falou que só para deixar os conselheiros seguros, não é que 
ele está comprando madeira de desmatamento não, as vezes o parâmetro de porte do empreendedor que tenha silvicultura é não passível de licenciamento, o que 
temos de exigir é todo o cadastro do IEF, isto já consta no processo. Só para dar segurança para os demais conselheiros, as vezes e exigido licença do fornecedor mas 
ele não e passível, porque no estado e acima de mil hectares o plantio, código da DN 74 de eucalipto. Então geralmente quem possui este plantio abaixo, mas quem 
planta tem todo a movimentação registrado no IEF, o IEF tem o controle muito rigoroso. A outra questão eu quero parabenizar o relatório do Gilmar, foi excelente, foi 
realmente pontuando o que é o aspecto                         ambiental do empreendimento e só para contribuir em relação a condicionante 5, do cadastro federal do 
IBAMA, por gentileza acho que seria interessante, porque o cadastro que ele tem que preencher é o APP, que é o cadastro técnico federal de atividades potencialmente 
poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, só para ficar bem discriminado ai, a titulo de complementação, porque ficou muito bom o relato, é CTF/APP, para ele 
não confundir com os demais cadastro, enfim trazer uma obrigação que não é necessária. Este cadastro técnico federal é uma exigência que foi instituída de 81 e todo 
empreendimento que tem a utilização de recurso natural, a nível do Brasil tem que ter o cadastro técnico federal e as taxas são cobradas de acordo com o porte. Só 
para o pessoal saber que é mais uma taxa que o empresariado paga além do licenciamento. O IBAMA tem esta taxa inclusive tem uma taxa que chama taxa de controle 
e fiscalização ambiental que o IBAMA repassa ao estado, o empresário paga 60% desta taxa vai para o estado e 40% vai para a união, só para ficar claro para quem não 
conhece, mais uma exigência legal e quem não tem o IBAMA embarga. Eu tive a sorte e a felicidade de conhecer a empresa do Paulo esta é uma atividade que traz 
benefícios para o meio ambiente, recupera pneus que podia estar indo para lote vago, beira de rio, gerar foco de dengue, poluição. Parabenizo o relatório do Gilmar. O 
conselheiro Adilson falou é uma empresa que já esta em funcionamento em um período bom. Nos itens das condicionantes todos eles tem datas para execução, nem 
um deles estão OK de acordo com o parecer técnico? Já em funcionamento, porque a preocupação ali, 9, 10, 11-                                        Execução do Projeto de 
Contenção para a área de alocação da cola. O técnico Gilmar respondeu que a empresa afirmou por oficio que não justificaria uma contenção para esta cola, porém em 
consulta com uma engenheira química da secretaria, ela informou que necessita-se de uma contenção para questão protetiva ao meio ambiente. Com relação do 10 e 
11. O conselheiro Adilson falou - cópia da Licença Ambiental da Empresa, o conselheiro Henrique acabou de colocar que não existe empresa que tenha licença 
ambiental, qual o nível desta exigência se não existe licença? O técnico Gilmar respondeu se a empresa apresentar alguma justificativa plausível a respeito desta licença 
de fato, que ela não é necessária, por exemplo não pode se apresentar por causa da área como foi relacionado pelo conselheiro Henrique, então ela poderá no caso ser 
quitada, a de Nº 10, com relação a Nº 11- é aquela caracterização da cinza de caldeira que estou ressaltando, até o presente momento as demais estão em dia. Mas 
com relação a cinzas de caldeira até então estava indo para coleta pública. O conselheiro Adilson falou que a empresa já com um período em funcionamento que não 
tinha estas adequações e 30 dias é legal para isto? O técnico Gilmar falou que acredita ser razoável. O conselheiro Renato falou ao conselheiro Adilson, não a 
supressão, mas seguindo o entendimento que o conselheiro Henrique passou no caso das empresas que  tem obrigatoriedade de ter licenciamento, caso da empresa 
compra madeiras deles, eles tem que ter este licenciamento, no caso das empresas que não necessitam ai ficam dispensadas. Vamos facultar isto a qual empresa que 
eles vão fazer aquisição. O Presidente Wagner falou que no entendimento da mesa da presidência, não é suprimir a condicionante, no prazo da condicionante a 
empresa vai apresentar uma justificativa com argumentação apresentada pelo conselheiro Henrique, que o fornecedor esta dispensado da licença, apresenta isto 
formalmente no prazo da condicionante, acho que é o encaminhamento correto. A conselheira Cecília falou que a questão é a cinza, esta cinza estava sendo jogada no 
aterro? Isto é que eu quero saber, é muito serio, é uma cinza contaminada. O técnico Gilmar falou que segundo as informações concedidas é que estava indo para a 
coleta pública. O Presidente Wagner explicou a conselheira Cecília que isto esta colocado e a fiscalização vai estar atuando conforme a legislação. Foi colocado pelo 
parecer jurídico, com relação as infrações cometidas anteriormente foi feito uma advertência e a empresa vai ser autuada, isto não impede a concessão da licença, são 
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coisas diferentes. Vai haver uma autuação e a empresa vai ter que apresentar a sua defesa, ai é outro processo. Podemos colocar em votação? Com base no parecer 
apresentado pelo técnico Gilmar, considerando as condicionantes, a advertência feita pelo parecer jurídico, eu coloco em votação, incluindo a minha proposta da 
justificativa. O qual foi aprovada com um voto contra da conselheira Cecília. O presidente Wagner pediu licença aos conselheiros passando a condução dos trabalhos 
para o diretor de licenciamento Renato, porque por telefone me chamaram para uma reunião de emergência no SMDU, questão de governo. Bom dia e agradeço a 
todos. 5º Ponto de pauta: Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem – ConParq: Autorização de supressão e definição da compensação ambiental: 
1- Fixofer Comércio e Indústria Ltda. - Julgamento do pedido de supressão de 11 indivíduos arbóreos. Processo Nº 03A.00145/2016 – Requerimento 29956. José Luiz 
(CONPARQ) falou que a autorização supressão é para uma espécie um mogno e não 11 indivíduos arbóreos, o parecer entregue aos conselheiros é do dia 20/05/2016, 
na época a direção de arborização já tinha feito o cálculo da compensação ambiental deste mogno, eu trago a anuência e a permanência desta compensação, eu 
trouxe o parecer da época. O diretor Renato passou a palavra para o Sr. Magalhães, consultor da Fixofer, explicou que dentro do terreno existem 4(Quatro) mognos, 
apenas um tem necessidade de ser suprimido. O diretor Renato colocou em discussão. O conselheiro Ubiratam falou que só para os conselheiros entenderem é uma 
árvore de 1(um) metro e 15 de circunferência. O conselheiro Renato perguntou ao Sr. Luiz, para entendimento dos conselheiros, na verdade o processo é de supressão 
de 11 indivíduos, porém passíveis de COMAC apenas 1(um) mogno, os outros 10(dez) dentro da legislação vigente a própria Conparq pode produzir autorização. O Sr. 
Luiz respondeu exatamente dentro destes 11 indivíduos apenas um mogno é passível da apreciação do conselho. O conselheiro Adilson falou ao Sr. Luiz que papel 
difícil o dele, trabalhar na arborização com proposta de desmatamento. O Sr. Luiz respondeu que a questão é que existe a compensação ambiental disto, o que estamos 
propondo nesta gestão, inclusive nesta semana Dia da Árvore, nos fizemos um plantio de 100(cem) indivíduos de reflorestamento, não apenas arborização da cidade, 
estamos tentando buscar este reflorestamento principalmente em áreas verdes preservadas. Estamos tentando fazer da melhor forma. O conselheiro Renato perguntou 
em relação esta peça de mogno se algum conselheiro tem alguma pontuação a ser feita, porque é uma madeira que tem valor. O conselheiro Ubiratam falou que 
adiantando o voto dele concorda pela supressão, desde que a madeira seja doada ao Conparq para que seja dada a destinação para banco de praça, para um projeto 
ecológico. O diretor Renato colocou em votação com a sugestão do conselheiro Ubiratam. O qual foi aprovado com um voto contra da conselheira Cecília. 2- Constru-
tora Donum Ltda. - Julgamento do pedido de supressão de 68 indivíduos arbóreos. Processo Nº 03A.00137/2016 – Requerimento 29873. O Sr. Luiz explicou que este 
processo não trata da supressão das 96 indivíduos arbóreos, trouxemos o parecer para vocês dos indivíduos que serão suprimidos e que devem ter a anuência deste 
conselho. Então o que acontece a empresa no final de março fez a solicitação e fizemos a vistoria, ia ter uma supressão de indivíduo numa área de preservação 
permanente, foi pedido a eles que dessem entrada neste conselho fazendo o pedido da anuência e da autorização. No último mês eles entraram com um novo projeto, 
uma nova planta preservando esta área de proteção permanente. Então o que eles estão pedindo hoje é a supressão de 3(três) Cedros, 14 Caviúnas e a autorização de 
1(um) Ipê. Dentro da área são 96 indivíduos sendo que 15 que estão nesta área de preservação, eles não vão mexer neles e destes 85 restantes, eu trouxe para o 
conselho a anuência de 3(três) Cedros, 14 Caviúnas e a autorização de 1(um) Ipê. Sendo que a compensação ambiental destes indivíduos nos não colocamos no 
parecer, deixando que o conselho faça esta decisão de qual será esta compensação. O representante da empresa Glaidson falou que eles tinham proposto um projeto, 
ele pegava uma parte da APP depois retiramos, estamos preservando totalmente a área de preservação, estamos desenvolvendo no local um empreendimento que vai 
gerar em torno de 300 empregos diretos, fora os empregos indiretos, vai gerar sustentabilidade, um desenvolvimento para a região, os vizinhos nossos todos já estão 
construídos. Na rua debaixo, onde tem uma APP já tem previsão de uma avenida a ser construída pela prefeitura. Só a titulo de informação. O diretor Renato colocou 
em discussão. O conselheiro Ubiratam perguntou de qual porte os indivíduos? Sr. Luiz respondeu acima de 3(três) metros de altura. O conselheiro Ubiratam pediu mais 
informação técnica para saberem o que estão votando. O assessor jurídico explicou que este processo já teve em pauta. Podemos prosseguir na votação se o conselho 
tiver elementos necessários para fazer a votação, o conselho também pode baixar o processo em diligência para estes esclarecimentos, porque estes esclarecimentos 
não estão no processo, então depende de uma diligência ou um novo pedido de vistas, mas como já teve um pedido de vistas anterior, agora este novo pedido de vista 
precisa ser aprovado pelos demais ou prossegui no julgamento em que se encontra o processo, vamos por em votação ou querem discutir melhor? A conselheira Cecília 
falou que não se senti segura como os outros conselheiros também. Tem que ter a apresentação para vermos os que estamos votando. O conselheiro Henrique falou 
que só para ficar claro ao empreendedor que não é ma vontade do conselho, pelo contrário queremos transparência e visualizar o que estamos aprovando aqui. Se a 
Prefeitura, Conparq, Autarquia da Prefeitura não trouxe esta informação. Estamos numa discussão algum tempo sobre a apresentação deste processo, só para o 
empreendedor ficar claro, que o conselho ele quer aprovar de acordo com a legislação, e realmente faltou neste processo uma apresentação. Não é o conselho que esta 
barrando é que precisamos ter a transparência necessária. O conselheiro Ubiratam pediu vistas, foi colocado em votação o qual foi aprovado. 6º Ponto de pauta: Oxigás 
Resíduos Especiais Ltda. - Julgamento preliminar de Competência licenciatória. Processo Nº 08294/2017-03A. A técnica Edelize fez a apresentação, é um processo de 
licença de operação corretiva, quero deixar claro que este processo não esta sobre análise de processo industrial, o processo químico dele não está sendo analisado, eu 
trouxe um resumo do meu relatório técnico a respeito da parte administrativa do processo e a partir de então agente vai seguir a respeito do que se trás o processo em 
questão. A empresa encontra-se na Avenida Delta, KM 14, no Bairro Vila Paris. A atividade predominante: tratamento, inclusive térmico e disposição final de resíduos de 
saúde (Grupos A, B, D e E) pelos processos de incineração que já se encontra licenciado pelo Estado e agora que é objeto de análise que foi pedido para a secretaria 
deste processo de autoclavagem seria uma diversificação da atividade de tratamento de resíduos de serviço de saúde que o empreendimento recebe. O porte do 
empreendimento é médio, a atividade de objeto deste licenciamento impedido é o tratamento disposição final de resíduos de serviço de saúde do grupo A por 
autoclavagem. O enquadramento desta atividade pela DN 74 de 2004 é E-03-08-5 que se trata de tratamento de disposição final de resíduos serviços de saúde do 
grupo A, exceto incineração, que é o objeto autoclavagem. Então temos porte potencial poluidor, degradador médio e o empreendimento como um todo desde o seu 
inicio de processo de licenciamento é empreendimento Classe 3 de acordo com a DN 74 de 2004. Então vou falar do processo de incineração que é um dos processos 
que a empresa trata, não é o processo efetivo de incineração que tem dentro da Oxigás, porque mais uma vez eu não estou analisando o processo industrial da 
empresa. De forma geral a incineração é um processo de redução de peso, volume das características de periculosidade dos resíduos com consequente minimização de 
matéria orgânica e característica de patogenicidade através de combustão controlada, então se baseia de forma geral a incineração este tipo de processo. Os principais 
produtos são dióxido de carbono, vapor d'água, monóxido de carbono, nitrogênio e oxigênio do excesso de ar durante o processo de combustão, os gases ácidos, o 
ácido clorídrico, os óxidos que envolve o nitrogênio, os óxidos nitratos e óxidos sulfatados, tem material particulados em geral com grãos de aproximadamente 75 
micrômetros pôs entre um e 75 micrômetros, finos também a partir de 1(um) micrômetro, metais pesados e compostos orgânicos, são estes os produtos principais 
quando se envolve um processo de incineração. Processo que esta juntamente associado a atividade desta empresa é a autoclavagem, objeto de licenciamento deste 
processo. O que vem a ser autoclavagem de uma forma em geral? O que é o processo? não estou dizendo que isto que é feito na Oxigás. O processo de autoclavagem, 
ele consiste em manter o material contaminado, no caso resíduo de saúde, em contato com vapor d'água em uma temperatura elevada, durante um período de tempo 
suficiente para destruir os potenciais agentes patogênicos e reduzi-los ao nível que não constitua risco. O processo inclui ciclos de compressão e descompressão de 
forma a facilitar o contato do vapor entre o resíduo. Os valores usuais de pressão são em torno de 3 a 3,5 bar e a temperatura atinge 135 graus célsius podendo variar 
105 a 150 graus célsius. Dentre estudos científicos a bibliografia acadêmica traz que o processo de autoclavagem pode gerar emissões atmosférica a partir de qual 
momento, é esclarecido que estas emissões gasosas do processo de autoclavagem estão associadas com a expulsão dos gases durante a atividade em questão, ou seja 
existe um momento onde existe a expulsão de gases ao abrir o tanque de autoclavagem. Esta expulsão de gás culmina num processo despressurização e repouso para a 
retirada dos elementos que ali estão sendo tratados. Neste momento as partículas que poderão ser arrastadas pela corrente de vapor e estas podem estar microbiologi-
camente ativa. O que se fala a respeito disso então da emissão atmosférica, os estudos científicos, dizem que é necessária a drenagem dos gases de vapores para que 
antes da abertura da autoclave, seja feito um vácuo no interior da mesma através de uma bomba que vai garantir a integração de todos os gases do interior do 
equipamento. Estes gases devem passar por filtros antibactericidas para coleta de materiais particulados. Desta forma durante essa etapa, caso este procedimento não 
ocorra, existe um risco eminente de contaminação atmosférica. Então eu trouxe aqui as partes de contaminação que os processos que esta indústria, que se trata de 
resíduos de saúde, podem causar dentro do âmbito geral. Além disto eu foquei, o que fundamenta meu relatório técnico baseia-se, eu preciso basicamente da emissão 
atmosférica, não esta excluída as emissões de efluentes líquidos e resíduos sólidos que também são cabíveis aos 2(dois) tipos de atividades que a empresa realiza, então 
existe a parte de resíduos sólidos e de efluentes líquidos dentro deste processo de autoclavagem. Mas a emissão atmosférica para fundamentar o meu relatório já é 
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suficiente. Então eu trouxe um histórico a respeito deste pedido de licença de operação já em caráter corretivo para atividade de autoclavagem que foi solicitado pela 
empresa. Originalmente a empresa passou por um processo de licenciamento inicial na secretaria de Meio Ambiente de Contagem para o processo de incineração e foi 
numerado 6112/01-10 para o processo de incineração de resíduos sólidos das classe A, B, D e E para incineração. Durante o caminhar deste processo o empreendedor 
solicitou licenciamento ao estado alegando que a atividade desenvolvida gerava impactos ambientais que ultrapassava o município de Contagem e chegava a cidade de 
Belo Horizonte. Este pedido deles esta totalmente fundamentado pela legislação, foi uma parte que foi aceitada pela SUPRAM e foi endossado pela SEMAS. Então ele 
saiu do município de Contagem e começou seu processo de licenciamento no Estado, neste momento que ele chegou no estado, a incineração que antes era o único 
objeto no município foi acoplada neste novo processo de autoclavagem no estado. Então ele saiu daqui em 2012 sobre a justificativa de causar impacto em Belo 
Horizonte, justificativa legal, totalmente dentro da legislação e lá além de incineração ele pediu a autoclavagem. Em 2014 a SUPRAM concedeu a Oxigás a licença de 
operação em caráter corretivo para atividade de incineração e nesta licença não foi incluída a atividade de autoclavagem que ele tinha solicitado no inicio, e esta 
tornou-se objeto de licenciamento posterior, aja visto que o mesmo não se encontrava instalado na independência do empreendimento. Então houve uma vistoria da 
SEMAD na empresa, as autoclaves não estavam instaladas, então ela se tornou objeto futuro de licenciamento. Então todos os resíduos da empresa a partir de então de 
2014 deveriam ser tratados único e exclusivamente via incineração e caso ela optasse futuramente pela instalação e operação das autoclaves, ela deveria providenciar 
previamente todas as licenças ambientais cabíveis para perfeita operação do equipamento. Então a licença que ela conseguiu foi de incineração, o estado deu desde 
que ela não usasse autoclavagem e se ela usasse ela entrasse inicialmente com todas as licenças previamente necessárias para que elas fossem instaladas. Então em 
outubro de 2015 a Oxigás solicitou a SEMAD no estado a licença de operação já em caráter corretivo para atividade de autoclavagem, exceto incineração que ela já era 
licenciada. Então e este processo que chegou aqui para ser licenciado a autoclavagem, ele foi aberto primeiramente em 2015 na SEMAD. Durante o prosseguir deste 
processo na SEMAD, o empreendedor precisou de uma licença de conformidade e localização e esta certidão deveria ser emitida pela SEMAS, neste momento foi aberto 
um processo na secretaria municipal de meio ambiente onde foi questionado ao estado a competência deste licenciamento, porque foi levado em consideração único e 
exclusivamente que a atividade era de uma empresa classe 3, aí a SEMAS acabou indagando ao estado o porque de uma empresa classe 3 está sendo licenciada lá e 
não no município. Só que por um possível conhecimento do processo e da legislação não foi levado em conta a área limítrofe e a legislação que rege as empresas que 
se encontram em áreas limítrofes. Aí a SEMAD em virtude da indagação feita e por um possível desconhecimento também do processo que se tratava resolveu 
encaminhar para a secretaria de meio ambiente do município novamente em 18/04/2017 as atividades de coordenação, controle ambiental, gerenciamento e licença 
ambiental, fiscalização e avaliação do empreendimento em questão. Então desta forma o processo da autoclavagem aberto em 2015 no estado tornou-se objeto de 
licenciamento dentro da secretaria de meio ambiente do município de Contagem. Então diante deste histórico eu procurei saber a respeito das legislações cabíveis que 
se encaixava dentro do empreendimento. Vou deixar a parte jurídica tratar CONAMA 237 da DN 102 que era a que regia na época que ele saiu do município e que hoje 
e sustentada pela 213 de 2017 mas todas elas tratam a respeito de empreendimentos que estão dentro de áreas limítrofes e que causam impactos que transcedem ao 
impacto locacional, que vai além da cidade de Contagem, poderia acontecer tanto em região limite a Belo Horizonte, tanto a região limite a Betim. Então eles estão 
fundamentados na legislação basicamente em caracterização da área de influência. Eu baseei todo o meu estudo, a caracterização da área do empreendimento e do 
impacto que ela pode influenciar ao meio ambiente no estudo que foi feito para ser dado o parecer único de compensação ambiental do Instituto Estadual de Florestal 
– IEF, eu aproveitei o estudo já feito pelo estado e é ele que fomenta a área de influência direta que a empresa pode estar abrangendo com as atividades que ela realiza. 
Então a área de influência do empreendimento, ela é definida de acordo com a relação de casualidade direta ou indireta entre o empreendimento e os impactos 
previstos ou seja se os impactos previstos para determinada área são diretos ou indiretos. Vamos falar muito desta ADA, que é a área diretamente afetada e ela 
corresponde a área aonde se encontra a planta industrial. Esta área, ela é dividida, mais 2(dois) tipos de regiões que são a área de influência direta e a área de 
influência indireta. A de influência direta, sobre os pontos dos meios físicos, bióticos e sócios econômicos que se leve em consideração a área industrial da empresa e o 
seu entorno, assim como os bairros vizinhos e a sub bacia e a indireta é considerada a bacia e o bairro onde a empresa esta inserida. Mostrou Slides. Então foi 
concluído no meu relatório que em relação a analise da localização geográfica do empreendimento que comprova a proximidade com a cidade de Belo Horizonte, 
levando em consideração a altitude que se encontra instalado, não há barreiras naturais no relevo, o que impede a passagens dos ventos, no caso existe um estudo 
também de velocidade dos ventos que está relacionados com a dispersão dos poluentes, que eu foquei da parte dos poluentes atmosféricos, não deixando para trás os 
efluentes líquidos e resíduos sólidos, mas em relação a passagem dos ventos agente foca nos efluentes atmosféricos, o que dispersa os particulados atmosféricos 
emitidos em ambas as atividades desenvolvidas pela empresa o que concretiza a transcendência do impacto local. Dessa forma sugeri-se que não é adequada a 
evolução deste processo na SEMAS uma vez que tal situação abre procedência para demais empresas da região que se encontra com a mesma característica ou seja 
existe outras empresas que também estão não só em região limítrofe a Belo Horizonte mas também a Betim que causam impacto ambiental, que transcendem ao muni-
cípio de Contagem e que a legislação nacional, estadual e o próprio convênio do estado com o município não permite que seja licenciado, embora seja uma empresa 
classe 3, o município por se tratar de um impacto que transcendem a área local. Este é o meu relatório técnico. O assessor jurídico Fábio disse que a Edelize fez uma 
exposição muito bem detalhado do empreendimento como se destacou e veio para a pauta se trata de uma deliberação preliminar de competência, torna-se imperioso 
este levantamento, uma vez que se evita impor a evolução da máquina administrativa, analisar um processo, demorar 4 meses, 6 meses e ao final chegar-se a conclusão 
de que não teríamos competência e aí remeter os estudos para o Estado. Edelize caracterizou os impactos da atividade, impactos conhecíveis pelo meio cientifico, 
caracterizou-se a localização geográfica do empreendimento e forneceu com isto praticamente uma consequência para o parecer jurídico na modalidade em que ela 
apenas levanta e caracteriza os elementos que a norma nos impõe uma saída, norma regente, ela traz uma consequência, que veda a atribuição de licenciamento 
nestas hipóteses pelo município, não são todos as empresas limitrofes. Apenas empresas cuja as atividades geraram estes impactos, se enquadraram dentro destes 
requisitos legais desta norma. A lei complementar 140 ela restringe a hipótese do licenciamento dos municípios aos empreendimentos de impacto local. De 2011 até 
2013, alias até 2017, a definição do COPAM do que seria este impacto local e ele de forma objetiva define agora que impacto local, seria cujo o empreendimento esteja 
em ADA se limita apenas ao território de um único município e veda no artigo 3º que o município licencie empreendimentos cujo ADA ultrapasse seus limites 
territoriais. É uma norma muito recente, os teores das normas anteriores de forma não tão precisa como que definiu a ADA, fazia esta restrição também mais direta 
apenas quanto ao aspecto territorial e é uma atividade jurídica de praticamente subsunção do fato a norma, esta caracterizado tecnicamente, isto engendra a posição 
jurídica que de fato faz emitir um parecer sugerindo o declínio da competência para o estado. Seria temeroso prosseguirmos nesta analise a não ser uma decisão do 
conselho, mas de fato seria temeroso diante desta realidade, diante desta constatação técnica fundamentada e seria até certamente não só um prejuízo, seria até um 
prejuízo maior para o empreendimento, na medida em que cumpre as determinações do órgão ambiental devidamente em requerimento de informação complementar, 
tem seus gastos financeiros e no final da analise, 4 meses, 6 meses, dependendo da complexidade até mais, este processo é remetido para o estado. Então a conclusão 
do parecer jurídico seria para declinar da competência ao ente estadual. O conselheiro Adilson falou que a questão colocada é administrativa. A empresa funcionando 
dentro do município, pegando outro exemplo situações que estão as margens das divisas do município da 040, existem varias empresas nesta condição e a questão da 
Oxigás, já fizemos uma auditoria lá dentro, não achei legal o conselho ter feito aquele papel mas era uma situação já colocada. Foi levado para o estado. O estado 
retorna com esta discussão para dentro do município e o município retorna de novo. Vamos colocar outros exemplos, impactos de transportes que tem muito na nossa 
região, estas divisas de município. Temos também as questões ambientais como se impacta o Rio Arrudas que passa dentro de Belo Horizonte e vai até Sabará em 
diante. Como a secretaria se posiciona neste todo, porque tem outras empresas com as mesmas exigências ou necessidades, melhor dizendo. Tem que ter uma 
definição como é que o município atua, porque classe 3 ainda é permitido o licenciamento aqui junto ao conselho, tanto que ele voltou. Eu acho que precisa fazer um 
estudo melhor não só na questão da Oxigás, mas outros empreendimentos, porque senão é dar exemplo de que este, nós não vamos optar por este para não termos 
que optar por outros. Isto não fica um posicionamento bom, é um município que tem um conselho, que tem a capacidade e autonomia, principalmente pela secretaria 
que tem toda uma estrutura já elaborada para este tipo de trabalho e estudar este licenciamento, nos ficarmos com estes posicionamentos de empreendimento se fica 
aqui ou se fica fora do município. Ou agente tira uma definição  já posicionado com estudo bem aprofundado de como estaria atuando a secretaria junto ao conselho 
de meio ambiente para este tipo de empreendimento para não ficarmos neste leva e traz, tem dificuldades colocadas ai, processo produtivo, o conselho esta muito 
ciente deste processo. Mas é um processo que foi mesmo sendo barrado aqui pelo município de Contagem, pelo conselho, acabou sendo licenciado e ele esta dentro 
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do município, mesmo com todos os impactos colocados e apresentados neste sentido. O conselheiro Ubiratam falou ao conselheiro Adilson - nós votamos situações 
que estavam sendo transferidas no conselho, mas a DN já prevê que estes empreendimentos de impacto se define sobre a extensão deles que a técnica bem apresen-
tou.  Quanto ao Arrudas, a legislação faculta a prefeitura de Belo Horizonte firmar um convênio com a prefeitura de Contagem homologado pela SEMAD para 
utilização de recursos. Seu ponto de vista é hiper pertinente, tem situações que são complexa demais. Muitas vezes a questão técnica como a técnica opinou sabiamen-
te no processo. O Fábio foi muito sábio na decisão. Porque um processo que foi muito desgastante para todo mundo, e quem foi assinar o termo de ajustamento de 
conduta e conduzido para o estado não foi encaminhado por aqui não. Foi opção do empreendedor, não foi decisão do conselho. Então como meio ambiente não é 
uma ciência exata, nós vamos ter sempre que conviver com esta situação caso a caso e usar norma na medida que for necessária. A conselheira Cecília falou realmente 
o desgaste com esta empresa e muito grande neste conselho, ele optou para levar para o estado. Como a técnica falou é uma empresa que contamina mesmo, então é 
muito serio e tem também a autolavagem. Tem que voltar para o estado. Quero parabenizar a técnica que nos trouxe explicações científicas, parabéns. O conselheiro 
Henrique falou que estão julgando não é o mérito da empresa e a questão da competência para o licenciamento e justamente por isto que veio a DN 213 do Copam 
para regulamentar a lei complementar 140 e realmente definir o que esta dentro da área diretamente afetada, quais são as atividades listadas no anexo que são compe-
tência do município fazer licenciamento e apesar de que o município de Contagem também tem convênio com o estado. Como conselheiro do CIEMG, eu fico 
confortado é que as normas são aplicadas tanto no estado como no município, e se o empreendimento e licenciado no estado, ele passou pelas mesmas normas e 
exigências ambientais. O importante é ele esta regularizado como esta. O diretor Renato colocou em votação, o qual foi aprovado. 7º Ponto de pauta: Assuntos Gerais 
pertinentes ao COMAC. O conselheiro Renato Mafra falou que gostaria de deixar os colegas cientes das tentativas da revitalização do Horto, que um dia existiu ali onde 
esta instalada a Paraopeba, atrás da secretaria de manutenção. O horto ficou abandonado por um bom período, creio que mais de 4 anos, é um espaço bastante nobre 
para o que ele se destina, que a produção de mudas e com o projeto Cidade Verde do Prefeito Alex de Freitas que tem intuito de plantio de 100 mil árvores no 
município, durante a sua gestão, eu acho essencial que tenhamos um horto para este tipo de produção. Sendo assim eu vou pedir aos conselheiros que em votações 
futuras, em compensações futuras, que levem em conta também a destinação de recursos para agente poder fazer este horto funcionar novamente. Eu pretendo estar 
a frente desta produção, alguns já me conhecem, sabem do amor que eu tenho pela causa também e principalmente levar em consideração que estas 100 mil árvores 
não vão ser somente para o meio urbano, mas também para recomposição de mata ciliar, recuperação de áreas degradadas, então acho que é uma causa nobre, 
gostaria que os conselheiros abraçassem esta causa nas nossas ponderações futuras. O conselheiro Adilson pediu para mantermos as reuniões na segunda, segundas-
feiras do mês. O diretor Renato encerrou a reunião.                 

Secretaria Municipal 
de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST

SEMINÁRIO “O OLHAR DA SAÚDE PARA A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL”

28 DE NOVEMBRO DE 2017

PROGRAMAÇÃO

8h30   Credenciamento 

9h Mesa de Abertura

9h30   Palestra: Saúde do Trabalhador no Município de Contagem
           Dr. Tulio Zulato Neto
           Médico do Trabalho do CEREST, Especialista em Saúde do Trabalhador.

10h Palestra: Impactos do Trabalho Infantil na Saúde da Criança e Adolescente: CEREST no enfretamento do trabalho infantil.
           Fátima Caldeira Brant 
           Psicóloga, Diretora do CEREST, Mestre em Promoção da Saúde pela UFMG.

10h30  Palestra: Ações do PETI (Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil).
Regina Ferreira de Andrade do Couto 
Professora em Educação Física, Coordenadora de ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI em Ibirité.

11h Palestra: Intersetorialidade das Ações na Erradicação do Trabalho Infantil.
 Fabiana Gandini Lisboa Diniz 
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              Assistente Social da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação / Diretoria de     Média Complexidade e Presidente da Comissão Municipal de Prevenção 
e Erradicação do Trabalho Infantil - COMPETI.

11h30 Debate e Encerramento.

Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos 
e Cidadania

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania
Casa dos Conselhos

O presidente da Comissão Eleitoral para eleição do Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool e outras Drogas – COMADC, senhor Carlos Eduardo Braga Menezes, 
em conformidade com o artigo 3º do Edital 002/2017 publicado na Edição 4210 do Diário Oficial de Contagem na data de 18 de outubro de 2017 divulga a relação de 
instituições aptas a participarem do processo Eleitoral:

01 – Conselho Regional de Psicologia;
02 – Instrumentos do Senhor;
03 – Paróquia Nossa Senhora do Rosário;
04 – Associação Missionária para Vidas;
05 – Lar Dom Paulo;
06 – Amonp – Associação de Moradores do Bairro Novo progresso II;
07 – Centro Universitário Una – Una Contagem;
08 – Projeto de Vida;
09 – Ele Clama;
10 – ABBA PAI;
11 – Paróquia São Gonçalo;
12 – Comunidade Cristã Recomeçar.

Contagem, 24 de novembro de 2017
Carlos Eduardo Braga Menezes
Presidente da Comissão Eleitoral

C.M.A.S.C.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação de Contagem-MG
Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem-MG

CONVOCATÓRIA

Contagem, 24 de novembro de 2017

Convocamos os (as) Conselheiros de Direitos, os cidadãos de Contagem e os demais interessados para participar da 9ª Plenária Ordinária do Conselho Municipal de 
Assistência Social de Contagem - CMASC, que será realizada na próxima quinta feira, dia 30 de novembro de 2017, às 14hs na Casa dos Conselhos, localizada à Avenida 
José Faria da Rocha, 1016, 5º andar, bairro Eldorado, Contagem-MG. 

Pauta

1 - Leitura e aprovação da Ata da 9ª Plenária Ordinária (26/10/2017) 

2 –  Apresentação de pauta especifica das Comissões de Trabalho do CMASC

3 – Informes Gerais

Atenciosamente,
Giovanni Alexandre da Silva
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem - CMASC
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C.M.D.C.A.C.

De acordo com Edital 02/2015 publicado no Doc. edição 3682 do dia 10/08/2015, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem - CMD-
CAC informa que  não houve sucesso nas inúmeras  tentativas de contatos deste conselho via telefone  e via endereço eletrônico, 
sendo  assim fica  convocados  os seguintes conselheiros tutelares suplentes para entrarem em contato com CMDCAC com urgência no prazo de 05 dias.
Wagner Gonçalves da Silva 
Alexsandra Santos Figueiredo
Debora Gomes Ribeiro Elfrazio
Micelle Wailant da Silva
Eliane Fátima Monteiro de Castro
Claudia Aparecida de Jesus Queiroz Oliveira
Rosimar Pereira da Costa Souza
Nilson José Teodora 
Daniella Venancia do Espírito Moreira 
Denise Aparecida de Oliveira Francisco
Simone Medina de Souza
Salientamos que as convocações dos conselheiros suplentes são realizadas por ordem de classificação e devido a falta de contato e a necessidade de compor o quadro 
de suplentes,  automaticamente serão convocados os conselheiros seguentes.

Secretaria Municipal 
de Esporte, Lazer e 
Juventude

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE
Av. Portugal, 20, bairro Glória – Contagem /MG – CEP: 32.340-010
Telefone: (31) 3352 5469 / e-mail: francisco.carneiro@contagem.mg.gov.br

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PSS EDITAL N° 05/2017
PROGRAMA LUTA PELA CIDADANIA

RESULTADO 1ª FASE – ANÁLISE CURRICULAR

COORDENADOR PEDAGÓGICO

NOME PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

ANA CRISTINA PAIVA DE ABREU 7,0 1º

EUSTÁQUIO ESTEVÃO DE ABREU 3,6 2º

VANESSA DUARTE PAIXÃO
0

NÃO CLASSIFICADO 

EMERSON CARLOS DINIZ 0 NÃO CLASSIFICADO

OBS.: conforme item 5.3.1 do Edital do PSS Nº 05/2017 – Programa Luta Pela Cidadania, os candidatos que não obtiverem pontuação igual ou superior a 3,5 pontos na 
primeira fase (análise curricular) não estarão classificados para segunda fase (entrevista).  

PROFESSOR TAEKWONDO

NOME PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

VICTOR APARECIDO HONORATO 0 1º
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OBS.: conforme item 5.3.1 do Edital do PSS Nº 05/2017 – Programa Luta Pela Cidadania, não havendo candidatos suficientes para o atendimento do disposto no edital, 
poderão ser convocados candidatos com pontuação abaixo da estabelecida anteriormente (pontuação igual ou superior a 3,5 pontos). 

Palácio do Registro, em Contagem, aos 24 de novembro de 2017

Comissão Especial de Seleção do Processo Seletivo Simplificado do Programa Luta Pela Cidadania

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE
Av. Portugal, 20, bairro Glória – Contagem /MG – CEP: 32.340-010
Telefone: (31) 3352 5469 / e-mail: francisco.carneiro@contagem.mg.gov.br

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PSS EDITAL N° 05/2017
PROGRAMA LUTA PELA CIDADANIA

CRONOGRAMA CONVOCAÇÃO 2ª FASE – ENTREVISTA

COORDENADOR PEDAGÓGICO

NOME DIA HORÁRIO

ANA CRISTINA PAIVA DE ABREU 28/11/17 10:00

EUSTÁQUIO ESTEVÃO DE ABREU 28/11/17 10:30

PROFESSOR TAEKWONDO

NOME DIA HORÁRIO

VICTOR APARECIDO HONORATO 28/11 11:00

LOCAL DA ENTREVISTA: Secretaria Municipal de Esporte Lazer e Juventude – Rua Portugal, 20, bairro Glória, Contagem, MG.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 24 de novembro de 2017

Comissão Especial de Seleção do Processo Seletivo Simplificado do Programa Luta Pela Cidadania

Funec

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 001/2017

Após constatada  a regularidade dos atos e procedimentos, o Sr. José Antônio Pereira Filho, autoridade competente da Caixa Escolar IEC Unidade Centec, com base no 
artigo 43, inciso VI da Lei nº 8.666/1993, resolve:
HOMOLOGAR o procedimento licitatório referente à Carta Convite nº 001/2017, para Contratação de empresa de prestação de serviços, por regime de empreitada por 
preços unitários, pra execução de piso das salas de aula  da Funec IEC Unidade Centec, localizada à Rua Dr. Bernardo Monteiro, 20 – Bairro Centro - Contagem – MG, 
CEP 32017-170, conforme condições e especificações contidas no Edital de Licitação Carta Convite 001/2017 e no Termo de Cooperação 001/2017 celebrado com a 
Fundação de Ensino de Contagem.

ADJUDICAR o objeto do certame à empresa Construtora Sinarco Ltda, CNPJ: 03.367.118/0001-40, pelo valor total de R$ 49.745,50 (Quarenta e nove mil, setecentos e 
quarenta e cinco reais e cinquenta centavos).

Determinar que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação da referida empresa.

Contagem, 23 de novembro de 2017.
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José Antônio Pereira Filho
Presidente da Comissão de Licitação. 

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 124, de 24 de outubro de 2017.

Dispõe sobre a alteração do plano de carreira de servidora que menciona e dá outras providências.

O Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto no art. 5º, inciso I, parágrafo 1º e 2º da Lei 
Complementar nº 172, de 04 de julho de 2014;

Artigo 1º - Alterar, a pedido, o vínculo existente ao Plano de Cargos e Carreira instituído pela Lei 3367 de 01/12/2000, para o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos 
instituídos pela Lei Complementar 90 de 30/07/2010 e alterações posteriores, da servidora  abaixo relacionada:

SERVIDORA MAT. CARGO

VÍNCULO ANTERIOR VÍNCULO ATUAL

LEI 3367/2000 LEI COMP. 90/2010

GRAU LETRA NÍVEL PADRÃO

Maria das Graças Marta de Oliveira 377457 Auxiliar de Serviços Escolares I F I P1

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de outubro de 2017.

Artigo 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

JOAQUIM ANTÔNIO GONÇALVES
PRESIDENTE INTERINO

Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM
ESTADO DE MINAS GERAIS

PROGRESSÃO HORIZONTAL
PROCESSO Nº 005/2017
Senhor Presidente
 Neste expediente, segue a relação dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Contagem, com direito a progressão horizontal por conclusão de curso, conforme 
art. 49 e seus parágrafos e progressão por atividade de aperfeiçoamento, conforme artigo 51 e seus parágrafos ambos da Lei Complementar nº 200, de 18 de janeiro 
de 2016:
Progressão concedida no mês de novembro de 2017 por conclusão de curso:

Nome Matrícula Cargo

De
Referência Para

Referência

01 Lorena Carazza Alves 3627 Analista Técnico 07 10

Contagem, 21 de novembro de 2017.

EDMAR MATEUS DE OLIVEIRA
- Coordenador de Recursos Humanos –

ATA DA ELEIÇÃO E POSSE DA COMISSÃO ESPECIAL DE ANÁLISE DO PROJETO DE LEI 026/2017, QUE ESTABELECE O PLANO DIRETOR DE CONTAGEM. AOS 24 DIAS DO 
MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COMO INÍCIO ÀS 8:30 (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS) REUNIRAM-SE NA SALA DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA OS SEGUINTES VEREADO-
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RES: DANIEL CARVALHO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, ARNALDO DE OLIVEIRA, BRUNO BRAGA BATISTA (BRUNO BARREIRO), ROGÉRIO BRÁZ DE 
ALMEIDA (MARRECO), ITAMAR DOS SANTOS DA SILVA (PASTOR ITAMAR), JERSON BRAGA MAIA (CAXICÓ), AUSENTE O VEREADOR ELIEL MÁRCIO DO CARMO (LÉO MOT-
TA), QUE JUSTIFICOU SUA AUSÊNCIA EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DE COMPARECER À REUNIÃO DO COMAC, DO QUAL FAZ PARTE. A REUNIÃO FOIO SECRETARIADA 
PELO DIRETOR LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, LUIZ OTÁVIO DE FREITAS. A PAUTA DA REUNIÃO É: 1) CRIAÇÃO DA COMISSÃO, 2) DEFINIÇÃO DAS DATAS PARA AS 
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS A SEREM REALIZADAS EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL N. 10.257/2001 (ESTATUTO DAS CIDADES), BEM COMO DA RESOLUÇÃO 
025/2005 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES; 3) DIRETRIZES DE ATUAÇÃO DA COMISSÃO. PRIMEIRAMENTE, O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREDORES, DANIEL CARVALHO 
ABRIU A REUNIÃO AGRADECENDO A PRESENÇA DE TODOS E RESSALTANDO A IMPORTÂNCIA DA CRIAÇÃO DA PRESENTE COMISSÃO, UMA VEZ QUE ESTA CUIDARÁ 
DAS AÇÕES RELATIVAS À TRANSPARÊNCIA DO TRAMITE DO PLANO DIRETOR, EXIGÊNCIA PREVISTA EM LEI E EM RECOMENDAÇÃO 03/2017 ENVIADA PELO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DE MINAS GERAIS MEDIANTE OFÍCIO N. 373/2017 SUBSCRITO PELO ILUSTRE PROMOTOR DE JUSTIÇA, DR. LEONARDO BARRETO. PARA MAIOR PRATICIDADE, 
ENTENDEU-SE QUE A COMISSÃO ESPECIAL SERIA COMPOSTA PELOS MESMOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMAMENTE DE MEIO AMBIENTE, POLITICA URBANA, RURAL 
E HABITAÇÃO DA CASA, PRESERVANDO-SE, PORTANTO, AS ATRIBUIÇÕES DESTA NO PROCESSO LEGISLATIVO. DESSA FORMA, FICOU ESCLARECIDO QUE EM HIPOTESE 
ALGUMA A COMISSÃO ESPECIAL REDUZIRÁ OU SUBSTITUIRÁ A COMISSÃO PERMAMENTE DE MEIO AMBIENTE, POLITICA URBANA, RURAL E HABITAÇÃO. PRIMEIRA-
MENTE A COMISSÃO ENTENDEU POR NOMEAR O PRESIDENTE E O RELATOR. PARA PRESIDENTE FOI REALIZADA VOTAÇÃO NOMINAL, FICANDO ELEITO O VEREADOR 
BRUNO BARREIRO PARA A PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO, OBTENDO, PARA TANTO 4 (QUATRO) VOTOS SENDO ESTES O DOS VEREADORES ARNALDO DE OLIVEIRA, JERSON 
CAXICÓ, PASTOR ITAMAR E ROGÉRIO MARRECO. O VEREADOR ARNALDO DE OLIVEIRA OBTEVE 1 (UM) VOTO DADO PELO VEREADOR BRUNO BARREIRO. PARA A RELA-
TORIA, FOI ELEITO O VEREADOR PASTOR ITAMAR À UNANIMIDADE. PASSOU-SE ENTÃO A SE DEFINIR A FORMA DE ATUAÇÃO DA COMISSÃO. O PRESIDENTE DA CÂMARA 
SALIENTOU QUE A PRESENTE COMISSÃO TERIA COMO ATIVIDADE PRINCIPAL, GARANTIR A TRANSPARÊNCIA DO PROCESSO LEGISLATIVO POR MEIO DE AUDIÊNCIAS 
PÚBLICAS, REUNIÕES ABERTAS COM TODOS OS ENTES DA SOCIEDADE CIVIL E O OFERECIMENTO DE RESPOSTAS TÉCNICAS, NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, 
EM REUNIÃO, A TODOS AQUELES QUE NECESSITAREM, SEJA QUALQUER DOS MEMBROS DO LEGISLATIVO, PESSOA OU ENTIDADE. FICOU DELIBERADO QUE OS PEDIDOS 
DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS SERÃO RECEBIDOS PELA DIRETORIA DO LEGISLATIVO QUE FICARÁ RESPONSÁVEL POR ENCAMINÁ-LA AO PRESIDENTE DA COMISSÃO E QUE 
TODAS AS REUNIÕES SERÃO REGISTRADAS EM ATA E POR MEIO FOTOGRÁFICO PARA QUE SE EVITEM QUAISQUER QUESTIONAMENTOS POSTERIORES.FOI DELIBERADO 
QUE CADA UM DOS MEMBROS DA COMISSÃO PODERÁ INDICAR UMA PESSOA QUE FUNCIONARÁ COMO ASSISTENTE TÉCNICO. O VEREADOR BRUNO BARREIRO INDI-
COU O ASSESSOR ARÍLSON OSÓRIO, O VEREADOR CAXICÓ INDICOU O ASSESSOR GILBERTO WALDECK FERREIRA DE SOUZA, O VEREADOR MARRECO INDICOU CARLOS 
EUSTÁQUIO MOREIRA FERNANDES, O VEREADOR ARNALDO INDICOU O ASSESSOR SÍLVIO FERREIRA DA SILVA, O VEREADOR PASTOR ITAMAR INDICOU O ASSESSOR 
RONALDO SOARES. O VEREADOR LÉO MOTTA INDICARÁ SEU ASSISTENTE TÉCNICO OPORTUNAMENTE. A COMISSÃO DELIBEROU QUE SERÃO REALIZADOS DUAS AUDI-
ÊNCIAS PÚBLICAS, A PRIMEIRA NO DIA 09 DE DEZEMBRO, SÁBADO, ÀS 9:00 (NOVE HORAS) NO PLENÁRIO JOSÉ CUSTÓDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM QUE 
TRATARÁ ESPECIFICAMENTE DO “EIXO VÁRZEA DAS FLORES” E A SEGUNDA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2017, QUARTA FEIRA, ÀS 19 (DEZENOVE HORAS) NO MESMO 
LOCAL, A QUAL TRATARÁ ESPECIFICAMENTE DO “EIXO PERÍMETRO URBANO E MACROZONEAMENTO”. FICOU DELIBERADO QUE A COMISSÃO EMITIRÁ RELATÓRIO ATÉ O 
DIA 08 DE DEZEMBRO SOBRE O MÉRITO DO PLANO DIRETOR E O SUBMETERÁ ÀS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA DISCUSSÃO, POSSIBILITANDOM TAMBÉM, À COMISSÃO, 
A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO PROJETO. POR FIM, O PRESIDENTE DA CÂMARA INFORMOU SOBRE REUNIÃO QUE SERÁ RELIZADA NA SEGUNDA-FEIRA SUBSEQUEN-
TE, DIA 27/11/2017, AS 08:30 (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS) NA SALA DA PRESIDÊNCIA, COM A PRESENÇA DE TODOS OS VEREADORES E DA EQUIPE TÉCNICA DO 
MUNICÍPIO, OPORTUNIDADE EM QUE SERÁ APRESENTADA A COMISSÃO ESPECIAL AOS PRESENTES, BEM COMO A EXPOSIÇÃO DO PLANO DIRETOR AOS PARLAMENTA-
RES, O QUE SERÁ FEITO PELA EQUIPE TÉCNICA DO MUNICIPIO. NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, ENCERROU-SE A REUNIÃO SENDO A PRESENTE ATA ASSINADA POR 
MIM, LUIZ OTÁVIO DE FREITAS________________ QUE SECRETARIEI OS TRABALHOS E PELOS DEMAIS MEMBROS PRESENTES. CONTAGEM, 24 DE NOVEMBRO DE 2017.

VEREADOR DANIEL FLAVIO DE MOURA CARVALHO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

VEREADOR BRUNO BRAGA BATISTA
PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL

VEREADOR ITAMAR DOS SANTOS DA SILVA
RELATOR DA COMISSÃO ESPECIAL

ARNALDO DE OLIVEIRA
MEMBRO

ROGÉRIO BRAZ DE ALMEIDA (MARRECO)
MEMBRO

JERSON BRAGA MAIA
MEMBRO

PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

PORTARIA N.º 018/2017

O PRESIDENTE da CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições regimentais, especialmente aquelas contidas no artigo 47, inciso IV, alínea “a” do 
Regimento Interno vigente, em acatamento ao artigo 100, inciso I, ao artigo 103, inciso III, do mesmo diploma legal, 

RESOLVE:

Art. 1º - constituir COMISSÃO ESPECIAL, que terá como finalidade avaliar o Projeto de Lei Complementar n.º 026/2017, que “Institui o Plano Diretor do Município de 
Contagem e dá outras providências”.
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Art. 2º - a COMISSÃO que se refere o artigo anterior, é composta pelos seguintes Edis:

Vereador  JERSON BRAGA MAIA – CAXICÓ
Vereador  ROGÉRIO BRAZ DE ALMEIDA – ROGÉRIO MARRECO
Vereador  ELIEL MÁRCIO DO CARMO – LÉO MOTTA
Vereador  BRUNO BRAGA BATISTA – BRUNO BARREIRO
Vereador  ITAMAR DOS SANTOS DA SILVA – PASTOR ITAMAR
Vereador  ARNALDO DE OLIVEIRA 

Art. 3º - esta PORTARIA entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Palácio 1º de Janeiro, 24 de novembro de 2017.

Daniel Flávio de Moura Carvalho
- Presidente -
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