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Atos do Executivo

DECRETO nº 623, de 17 de AGOSTO de 2018

Dispõe sobre a composição do Conselho Municipal de Juventude de Contagem.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município e em con-
formidade com a Lei nº 4.916, de 15 de dezembro de 2017,

DECRETA:

Art. 1º O Conselho Municipal de Juventude de Contagem, será composto pelos seguintes membros, para mandato de 2 (dois) anos:
I - como representantes do Poder Executivo:
a) Gilberto Caetano da Silva Pires, titular, e Diego Leandro Rosa Dias, suplente, como representantes da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude;
b) Erick Matheus Ribeiro, titular, e Luiza Bruna Gonçalves Ferreira, suplente, como representantes da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude; 
c) Letícia Vulcano de Andrada, titular, e Deisiele Rosane de Souza Sena, suplente, como representantes da Secretaria Municipal de Defesa Social;
d) Maria Ivone do Carmo, titular, e Flaviano Coelho Barbosa, suplente, como representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;
e) Sabrina Antunes Vidigal, titular, e Isabela Carolina Carneiro de Oliveira, suplente, como representantes da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania;
f) Sheila Mota Brandão, titular, e Jacqueline Vieira Pinto Coelho, suplente, como representantes da Secretaria Municipal de Educação;
g) Daniel Duarte Raad, titular, e Lucas Henrique Sales Ribeiro, suplente, como representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; 
h) Ernestina Aparecida Diniz, titular, e Thiago Alípio Morais Maia, suplente, como representantes da Secretaria Municipal de Saúde;
i) Pedro Henrique Viana Moteran, titular, e Fábio Dias Reis, suplente, como representantes da Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda;
j) Rafaela Queiroz Moisés, titular, e Carlos Eduardo Araújo de Carvalho, suplente, como representantes da Procuradoria-Geral do Município;
k) Marcos Francisco Ferraz da Silva, titular, e João Paulo de Oliveira, suplente, como representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico;
II - Daniel Pereira Fonseca Silva (Daniel do Irineu), titular, e Bruno Braga Batista (Bruno Barreiro), suplente, como representantes do Poder Legislativo;
III - como representantes da Sociedade Civil, membros de Movimentos, Associações ou Organizações da Juventude, eleitos pelo voto direto, em Assembleia Geral:
a) Higo Ferreira, titular, e Eduardo Cláudio Dias, suplente, como representantes da cultura e arte;
b) Bruno Rafael Ribeiro Martins, titular, e Janaína Gaspar de Araújo, suplente, como representantes da deficiência e mobilidade reduzida;
c) Joshua Avi Ayala do Vale, titular, e Mílton Gabriel Duque Pereira Leão, suplente, como representantes da diversidade religiosa;
d) Hallan Lincoln do Carmo Santana, titular, e Gabriel Vitor Martins Gomes, suplente, como representantes da educação;
e) Rafhaela Rodrigues de Jesus, titular, e Aline Ferreira Ferris, suplente, como representantes do esporte e lazer;
f) Camila Duani Martins Pietra Cardoso, titular, e Thalita Lara Souza Matos, suplente, como representantes do gênero e diversidade sexual;
g) Michele Assunção Santos, titular, e Viviane Martins Folpe, suplente, como representantes do trabalho, emprego e geração de renda;
h) João Paulo Silva Emiliano, titular, e Rafael Joaquim Carvalho dos Anjos, suplente, como representantes do movimento estudantil;
i) Daniel Luiz Chaves Abranches, titular, e Bruna Louise de Moraes, suplente, como representantes da qualidade de vida e saúde;
j) Aquilas Matheus das Neves, titular, e Elaine de Souza, suplente, como representantes das relações raciais e étnicas;
k) Lucas Campos de Andrade, titular, e Gabriel de Andrade Lacerda, suplente, como representantes da Ordem dos Advogados do Brasil - Subseção Contagem;
l) Rafaela Maia Barbosa Couto, titular, e Amanda Mascarenhas da Silva, suplente, como representantes do meio ambiente.

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

Palácio do Registro, em Contagem, aos 17de agosto de 2018.

Alexis José Ferreira de Freitas
Prefeito de Contagem

DECRETO nº 624, de 17 de AGOSTO de 2018
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Altera o Decreto nº 450, de 26 de março de 2018 que dispôs sobre a composição do Conselho Municipal de Políticas Sobre Álcool e Outras Drogas de Contagem - CO-
MADC.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município e em con-
formidade com o disposto na Lei nº 4.497, de 29 de novembro de 2011 e no Decreto nº 1.911, de 23 de agosto de 2012,

DECRETA:

Art. 1º  O Decreto nº 450, de 26 de março de 2018, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º...................................
I - ...........................................
a) Maurício Rangel de Souza, titular, e Ana Maria Viegas, suplente, a partir de 15 de junho de 2018, como representantes da Secretaria Municipal de Saúde;
...................................................
d) Marcos Wellerson Pereira, titular, e Isabela Carolina Carneiro de Oliveira, suplente, a partir de 28 de maio de 2018, como representantes da Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos e Cidadania;
...................................................
f) Gilberto Caetano da Silva Pires, titular, e, a partir de 23 de julho de 2018, Francisco Carneiro Costa Filho, suplente, como representantes da Secretaria Municipal de 
Cultura, Esportes e Juventude;
II - ..........................................
c) Camila Fardin, titular, como representante de entidades com comprovada atuação na prevenção do uso indevido, tratamento, recuperação e reinserção social de 
usuários e dependentes, a partir de 08 de maio de 2018;
d) Daniel Luiz Chaves Abranches da Silva, titular, como representante de entidades com comprovada atuação na prevenção do uso indevido, tratamento, recuperação e 
reinserção social de usuários e dependentes, a partir de 08 de maio de 2018;
e) Adilson Pereira de Andrade, titular, como representante de entidades com comprovada atuação na prevenção do uso indevido, tratamento, recuperação e reinserção 
social de usuários e dependentes, a partir de 08 de maio de 2018;
f) Gleyson Anderson Ferreira, titular, como representante de entidades com comprovada atuação na prevenção do uso indevido, tratamento, recuperação e reinserção 
social de usuários e dependentes, a partir de 08 de maio de 2018;
g) Marcos Antônio Costa, titular, como representante de entidades com comprovada atuação na prevenção do uso indevido, tratamento, recuperação e reinserção 
social de usuários e dependentes, a partir de 08 de maio de 2018;
h) Leandro da Silva Lemos, titular, como representante de entidades com comprovada atuação na prevenção do uso indevido, tratamento, recuperação e reinserção 
social de usuários e dependentes, a partir de 08 de maio de 2018;
i) Padre José Fernando de Mello, suplente, como representante de entidades com comprovada atuação na prevenção do uso indevido, tratamento, recuperação e rein-
serção social de usuários e dependentes, a partir de 08 de maio de 2018;
j) Evaristo Rausses Filho, suplente, como representante de entidades com comprovada atuação na prevenção do uso indevido, tratamento, recuperação e reinserção 
social de usuários e dependentes, a partir de 08 de maio de 2018.” (NR)

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

Palácio do Registro, em Contagem, 17 de agosto de 2018.

Alexis José Ferreira de Freitas
Prefeito de Contagem

Controladoria Geral 
do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral
ERRATA

Considerando que a Portaria COR/CGM Nº. 062 de 15 de agosto de 2018, publicada no DOC em 16/08/2018, contêm erro no número escrito por extenso da penalidade 
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do Processo Administrativo Disciplinar, há necessidade de ser corrigida, passando a ter a redação alterada conforme abaixo descrita:

Onde se lê: 

Art. 1º – Determinar no PAD 02/029/2017, a SUSPENSÃO de 90(trinta) dias da servidora MARIA MARIANA A. SOUZA CARVALHO, matrícula n° 201980, Assistente Admi-
nistrativo, com fundamento legal no art. 123, II c/c art. 126, todos da Lei Municipal 2.160/90.

Leia-se: 

Art. 1º – Determinar no PAD 02/029/2017, a SUSPENSÃO de 90(noventa) dias da servidora MARIA MARIANA A. SOUZA CARVALHO, matrícula n° 201980, Assistente 
Administrativo, com fundamento legal no art. 123, II c/c art. 126, todos da Lei Municipal 2.160/90.

KATIA MARIA CALDEIRA ALVES
Corregedora-Geral do Município

Secretaria Municipal 
de Administração

AVALIAÇÃO CONTINUADA DE DESEMPENHO 2018

Lei Complementar 105, de 20 de janeiro de 2011
CRONOGRAMA OFICIAL

29/08/2018 Publicação do Decreto designando comissão de Implementação da Progressão Funcional por Mérito.

03/09/2018
Envio de ofício para as Secretarias Municipais, informando sobre o processo de Avaliação Continuada de Desempenho, solicitando indi-
cação de parametrizadores e confirmação da lotação dos servidores da pasta.

05/09/2018 Conclusão do Informativo eletrônico sobre o SIGMA e o processo de avaliação de desempenho.

10/09/2018 Prazo final para as Secretarias Municipais indicarem os parametrizadores.

13/09/2018

Treinamento sobre o SIGMA para os parametrizadores das seguintes Secretarias: Administração, Controladoria, Desenvolvimento Social, 
Desenvolvimento Urbano e Habitação, Diretos Humanos e Cidadania, Educação, Fazenda, Governo, Planejamento, Orçamento e Gestão, 
Procuradoria e Saúde.

14/09/2018

Treinamento sobre o SIGMA para os parametrizadores das seguintes Secretarias: Comunicação, Cultura, Esporte e Juventude, Defesa 
Social, Desenvolvimento Econômico, Direitos Humanos e Cidadania, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Obras e Serviços 
Urbanos, Trabalho e Geração de Renda, Gabinete do Prefeito e Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte (TransCon).  

24/09/2018 a 09/10/2018 Parametrização do sistema

10/10/2018 a 31/10/2018 Preenchimento da Avaliação Continuada de Desempenho

20/11/2018 Publicação do Resultado no Diário Oficial Eletrônico de Contagem (DOC-e)

21/11/2018 a 05/12/2018 Prazo para apresentação de recursos

06/12/2018 a 13/12/2018 Prazo para Julgamento dos recursos

14/12/2018 Publicação do Resultado dos Recursos

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E AQUISIÇÃO
GERÊNCIA DE CONTRATOS E PARCERIAS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 17/08/2018

1.  EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 066/2018/SRP PA. 005/2018 PE. 003/2018 ATA 036/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATADA: FORTLINE INDÚDTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PROJETADO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E DE INSTALAÇÃO – ITENS 3, 5, 11, 22, 24, 40, 46 - LOTE 01; ITENS 
8, 14, 15, 16, 18 – LOTE 03. 
VALOR GLOBAL: R$ 52.810,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA :  1031.04.122.0001.2167 – 44905224 - 0100
VIGÊNCIA: DE 30/07/2018 ATÉ 30/07/2019
ASSINADO: 30/07/2018
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.792
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre 
a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; 
RESOLVE:
Art.1º EXONERAR, do cargo de provimento em comissão de Assessor, DAM-18, o servidor NILTON ALVES DA SILVA, lotado na Secretaria de Governo, a partir de 17 de 
agosto de 2018; devendo o servidor apresentar ao Departamento de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da 
Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração.
Art.2º DISPENSAR da designação, para o exercício da Gratificação Estratégica Municipal (GEM) o servidor abaixo relacionado, lotado na Secretaria Municipal de Gover-
no, a partir de 17 de agosto de 2018.

SERVIDOR CÓDIGO DE GEM

NILTON ALVES DA SILVA GEM-4
Palácio do Registro, em Contagem, aos 17 de agosto de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.793
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre 
a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; 
NOMEIA para os respectivos cargo de provimento em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a 
partir de 17 de agosto de 2018. 

SERVIDOR CARGO CÓDIGO DE DAM

NILTON ALVES DA SILVA Subsecretário de Desenvolvimento Econômico DAM-20

RIVIA CRISTINA RIBEIRO ALVES Assessor DAM-5

EMERSON ARLEN DA SILVA Assessor DAM-6

Palácio do Registro, em Contagem, aos 17 de agosto de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.794
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre 
a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; 
RESOLVE: 
Art.1º NOMEAR para os respectivos cargos de provimento em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 
e Habitação, a partir de 17 de agosto de 2018. 

SERVIDOR CARGO CÓDIGO DE DAM

RAIMUNDO NONATO MELO SILVA Assessor DAM-4

LUCAS ARAUJO Assessor DAM-4
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Assessor, DAM-3, o servidor ANDRE ASSUNÇÃO RODRIGUES, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho 
e Geração de Renda, a partir de 17 de agosto de 2018. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 17 de agosto de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.795
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre 
a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; 
RESOLVE: 
Art.1º NOMEAR para os respectivos cargos de provimento em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados no Gabinete do Prefeito, a partir de 17 de agosto 
de 2018. 

SERVIDOR CARGO CÓDIGO DE DAM
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WILSON DE OLIVEIRA Assessor – Regional Vargem das Flores DAM-3

ANGELO LIBERIO DA PAIXAO Assessor – Regional Eldorado DAM-3

LUIZ OTAVIO RIBEIRO CAMPOS Assessor – Regional Industrial DAM-3
Art.2º EXONERAR do cargo de provimento em comissão de Gerente de Serviços de Saúde e Educação – Regional Industrial, DAM-4, a servidora ERLEN CRISTINA DE 
MOURA OLIVEIRA, lotada no Gabinete do Prefeito, a partir de 17 de agosto de 2018; devendo o servidor apresentar ao Departamento de Gestão de Pessoas Declaração 
de Bens com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja 
apresentada a referida declaração. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 17 de agosto de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.796
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre 
a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; 
RESOLVE: 
Art.1º EXONERAR do cargo de provimento em comissão de Assessor, DAM-4, o servidor RODRIGO MURTA LOTT RAMOS, lotado na Secretaria de Obras e Serviço 
Urbano, a partir de 17 de agosto de 2018; devendo o servidor apresentar ao Departamento de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, conforme 
preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Assessor, DAM-7, a servidora KATIA POLIANA DE VASCONCELOS OLIVEIRA, lotada na Secretaria de 
Obras e Serviço Urbano, a partir de 17 de agosto de 2018. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 17 de agosto de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.797
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre 
a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; 
RESOLVE: 
Art.1º EXONERAR do cargo de provimento em comissão de Diretor de Operação Institucional,  DAM-7, a servidora KATIA POLIANA DE VASCONCELOS OLIVEIRA, 
lotada na Secretaria Municipal de Comunicação, a partir de 17 de agosto de 2018; devendo o servidor apresentar ao Departamento de Gestão de Pessoas Declaração 
de Bens com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja 
apresentada a referida declaração.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Diretor de Operação Institucional, DAM-7, a servidora JESISLENE ROSARIO DE FARIA ALVES, lotada na 
Secretaria Municipal de Comunicação, a partir de 17 de agosto de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 17 de agosto de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 21.798
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre 
a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; 
RESOLVE: 
Art.1º TORNAR SEM EFEITO no Ato Administrativo nº 21.707, datado de 06 de agosto de 2018, a nomeação de KARLA CARVALHO DINIZ, para o cargo de provimento 
em comissão de Assessor, DAM-6, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão Assessor, DAM-6, a servidora ANGELA RIBEIRO COSTA DA CUNHA, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 
a partir de 17 de agosto de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 17 de agosto de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração
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Secretaria Municipal 
de Defesa Social

PUBLICAÇÃO INTIMAÇÃO DE DESPACHO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: 01/009/2018
PROCESSADO: D.E.S.A. - MAT. 50.252-3
Considerando a necessidade da contratação de clínica especializada para a realização de perícia médica nos autos do processo administrativo disciplinar nº 
01/009/2018, nos termos da carta convite nº 003/2018, fica o expediente disciplinar em epígrafe suspenso até que a Administração realize novo certame. Fica o 
ilustre Procurador Dr. Gabriel Fernando Horta Silva, OAB/MG nº 129.962, intimado dos termos do despacho de fl. 227 - verso, dos autos do processo disciplinar nº 
01/009/2018, em tramitação na Corregedoria da Guarda Civil de Contagem, nos termos do art. 175, § 1º da Lei Complementar Municipal 215/2016, que trata do Esta-
tuto da Guarda Civil de Contagem. 

Contagem, 17 de agosto de 2018. 

Alexandre Martins da Costa 
Corregedor da Guarda Civil de Contagem 

Secretaria Municipal 
de Fazenda

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
SUPERINTENDÊNCIA DE ARRECADAÇÃO
DIRETORIA DE CADASTROS TRIBUTÁRIOS

NOTIFICAÇÃO DE PENDÊNCIAS

A Diretoria de Cadastros Tributários vem, por meio de seu Diretor, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 20 do Decreto nº 433/2018, e como forma 
de dar publicidade aos atos administrativos emanados, e nos termos nos artigos 18, 20 e 22 da Lei n° 1611/83 - Código Tributário do Município de Contagem – CTMC, 
bem como em conformidade com o disposto nas Leis Complementares 177/2014 e 217 de 07/03/2017, NOTIFICAR os contribuintes abaixo mencionados, para que 
compareçam junto a Secretaria Adjunta de Receita / SAREC, para apresentação dos documentos necessários para a análise e prosseguimento dos processos protocoliza-
dos. Ficam estes contribuintes cientificados do prazo de 30 (trinta) dias para o atendimento a esta notificação, sob pena de indeferimento do pleito e o consequente ar-
quivamento do processo. Devendo tratar pessoalmente nos guichês de atendimento sobre as pendências, na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, nº 1.887 – Bairro Cidade 
Industrial, nos dias úteis, das 08:30hs às 16:30hs. 

Nº PROCESSO NOME DO CONTRIBUINTE

03419/2018-02A ELIZABETH VIEIRA DE SÁ

31974/2017-02A EVERTON RODRIGUES DOS SANTOS

JAMERSON T. SILVA
Matrícula: 43.449-3
Diretor de Cadastros Tributários

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 212/2018

PROCESSO Nº: 08395/2016-02A 
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RECORRENTE: IGREJA ASSEMB. DE DEUS – MINIST. BELO HORIZONTE
ASSUNTO: IPTU - Isenção
RELATOR: Flávia de Aguiar Lage
DATA DO JULGAMENTO: 15 de agosto de 2018

IPTU - RECURSO VOLUNTÁRIO – IMÓVEL OCUPADO POR TEMPLO RELIGIOSO – ISENÇÃO – PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – APRESENTAÇÃO DA DOCU-IMÓVEL OCUPADO POR TEMPLO RELIGIOSO – ISENÇÃO – PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – APRESENTAÇÃO DA DOCU- – ISENÇÃO – PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – APRESENTAÇÃO DA DOCU-ISENÇÃO – PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – APRESENTAÇÃO DA DOCU-– PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – APRESENTAÇÃO DA DOCU- APRESENTAÇÃO DA DOCU-
MENTAÇÃO EXIGIDA EM LEI – DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA REFORMADA. Por unanimidade de votos, acompanhando a Relatora, a Câmara conheceu do recurso 
voluntário e deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância a fim de reconhecer o direito à isenção do IPTU e taxas com ele cobradas do imóvel de 
índice cadastral 02.382.0306.003 para o exercício de 2016, com fulcro no inciso VI do art. 1º da Lei Municipal 3.496/01. 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 Marchesini.

ACÓRDÃO Nº 213/2018

PROCESSO Nº: 08396/2016-02A 
RECORRENTE: IGREJA ASSEMB. DE DEUS – MINIST. BELO HORIZONTE
ASSUNTO: IPTU - Isenção
RELATOR: Flávia de Aguiar Lage
DATA DO JULGAMENTO: 15 de agosto de 2018

IPTU - RECURSO VOLUNTÁRIO – IMÓVEL OCUPADO POR TEMPLO RELIGIOSO – ISENÇÃO – PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – APRESENTAÇÃO DA DOCU-
MENTAÇÃO EXIGIDA EM LEI – DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA REFORMADA. Por unanimidade de votos, acompanhando a Relatora, a Câmara conheceu do recurso 
voluntário e deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância a fim de reconhecer o direito à isenção do IPTU e taxas com ele cobradas do imóvel de 
índice cadastral 08.273.0384.003 para o exercício de 2016, com fulcro no inciso VI do art. 1º da Lei Municipal 3.496/01. 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 Marchesini.

ACÓRDÃO Nº 214/2018

PROCESSO Nº 14979/2017-02A 
RECORRENTE: MARIA DO CARMO ALVES DE RESENDE 
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas – Aposentados e Pensionistas
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
DATA DO JULGAMENTO: 15 de agosto de 2018

IPTU E TAXAS PREDIAIS – RECURSO VOLUNTÁRIO - PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS – EXERCÍCIO DE 2017 – IMÓVEL RESIDENCIAL - ARTIGOS 
50.B E 50.C DO CTMC – DECRETO Nº 54, DE 23 DE MARÇO DE 2017 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – SOMA DAS ÁREAS EDIFICADAS NOS SUBLOTES SUPERIOR 
A 250 M² - INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Segunda Câmara da Junta de 
Recursos Fiscais, conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento para manter a decisão de primeira instancia que julgou improcedente o pedido de isenção de 
IPTU e Taxas que com ele são lançadas, incidentes sobre o imóvel de índice cadastral nº 02.153.0098.001, para o exercício de 2017. Depreende-se da norma municipal 
que um dos requisitos para se conceder a isenção do IPTU, dentre outros, é que o beneficiário seja proprietário de um único imóvel residencial no município e que não 
tenha área construída superior a 250 m². Ocorre que, consta do Cadastro Imobiliário Municipal que a Recorrente e seu falecido esposo são titulares de quatro unidades 
edificadas num mesmo lote, sendo duas de uso residencial e duas de uso comercial, e que somadas ultrapassam o limite de área construída prevista na norma do § 2º, 
do artigo 2º, do Decreto nº 54, de 23 de março de 2017 combinado com artigos 50.B e 50.C do CTMC. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar 
Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza e o Sr. Cesar Augusto de Barros. Ausente o Sr. Marco Túlio Marchesini.

ACÓRDÃO Nº 215/2018

PROCESSO Nº 16090/2017-02A 
RECORRENTE: RAIMUNDO XAVIER DA SILVA 
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas – Aposentados e Pensionistas
RELATOR: Leonardo Amorim Carlos de Souza
DATA DO JULGAMENTO: 15 de agosto de 2018

IPTU E TAXAS PREDIAIS – RECURSO VOLUNTÁRIO - PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS – EXERCÍCIO DE 2017 – IMÓVEL RESIDENCIAL - ARTIGOS 
50.B E 50.C DO CTMC – DECRETO Nº 54, DE 23 DE MARÇO DE 2017 – FRAÇÃO IDEAL DE TERRENO EM CONDOMÍNIO – POSSE E TITULARIDADE DE UM ÚNICO IMÓVEL 
– ÁREA CONSTRUÍDA INFERIOR A 250 M² - COMPROVAÇÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO REFORMADA. 
Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a Segunda Câmara da Junta de Recursos Fiscais, conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento para refor-
mar a decisão de primeira instância e dar provimento ao pedido de isenção de IPTU e Taxas que com ele são lançadas, incidentes sobre o imóvel de índice cadastral nº 
05.105.0375.001, para o exercício de 2017; uma vez que restou comprovado pelo Recorrente que ele é titular e exerce posse sobre uma única casa residencial edificada 
sobre área de terreno em condomínio, cuja área construída é inferior a 250 m². As demais áreas edificadas estão na posse e são de titularidade dos outros condôminos 
respectivamente. Assim, o Recorrente atende todos os requisitos legais previstos no § 2º, do artigo 2º, do Decreto nº 54, de 23 de março de 2017 combinado com 
artigos 50.B e 50.C do CTMC. Participaram do julgamento presidido pela Sra. Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza e o Sr. Cesar Augusto de 
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Barros. Ausente o Sr. Marco Túlio Marchesini.

ACÓRDÃO Nº 216/2018

PROCESSO Nº:  07445/2017-05A       .
RECORRENTE: ANTÔNIO DE CASTRO PEREIRA DA SILVA.
RELATOR: Marco Túlio Marchesini.
ASSUNTO: Isenção IPTU.
DATA DO JULGAMENTO: 15 de agosto de 2018.
ISENÇÃO DO IPTU- ARTIGOS 50-B e 50-C DO CTMC- APOSENTADO- ÁREA  CONSTRUÍDA TOTAL DO IMÓVEL MAIOR DE 250m2- CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL NÃO 
ESPECIFICA A FRAÇÃO IDEAL DO RECORRENTE. Por unanimidade dos votos os relatores da Junta de Recursos Fiscais, em análise do recurso voluntário, mantiveram a 
decisão de primeira instância para julgar improcedente o recurso apresentado, deixando de conceder a isenção do Imposto Predial Territorial Urbano a partir do exercí-
cio financeiro de 2017. Participaram do julgamento presidido pela Sra.Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Marco Túlio Marchesini e o Sr. 
César Augusto de Barros.

ACÓRDÃO Nº 217/2018

PROCESSO N°: 07554/2017-02A
RECORRENTE: JOAQUIM DA CRUZ DE SOUZA
RELATOR: Marco Túlio Marchesini.
ASSUNTO: Isenção IPTU.
DATA DO JULGAMENTO: 15 de agosto de 2018.

ISENÇÃO DO IPTU- ARTIGOS 50-B e 50-C DO CTMC- APOSENTADO- ÁREA  CONSTRUÍDA TOTAL DO IMÓVEL MAIOR DE 250m2- CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL NÃO 
ESPECIFICA A FRAÇÃO IDEAL DO RECORRENTE. Por unanimidade dos votos os relatores da Junta de Recursos Fiscais, em análise do recurso voluntário, mantiveram a 
decisão de primeira instância para julgar improcedente o recurso apresentado, deixando de conceder a isenção do Imposto Predial Territorial Urbano a partir do exercí-
cio financeiro de 2017. Participaram do julgamento presidido pela Sra.Flávia de Aguiar Lage, o Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, Sr. Marco Túlio Marchesini e o Sr. 
César Augusto de Barros.  

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e
Desenvolvimento 
Sustentável

ATA DA 225.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAC – 2018
No dia 15 de maio de 2018 no Auditório da Prefeitura Municipal de Contagem, Praça Tancredo Neves, Nº 200, Bairro Camilo Alves, Contagem, Minas Gerais, às 14:00 
horas, realizou-se a           225ª Reunião Ordinária do COMAC de 2018. Compareceram à reunião o Presidente do COMAC, Wagner Donato Rodrigues; o Assessor 
Jurídico da SEMAS, Fábio Silva Azevedo; Superintendente de Licenciamento Ambiental, Leonardo Ricardo Torres Lopes; os conselheiros: 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; Dale Dangele 
Sette Fernandes Fialho e Henrique Damasio Soares, representantes do Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais (CIEMG); Renato Ferreira Mafra e Firmino Sávio 
Vasconcellos de Souza, representantes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos; Ubiratam Nogueira, representante das Associações Civis representativas dos 
moradores do Município de Contagem; Fabiana Aparecida Garcia, representante da Associação Comercial e Industrial de Contagem (ACIC); Andréia Passos Santana 
Winkler, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Servidores: Rosana Matias e Iara Silva (Educação Ambiental) e Marise de Cássia 
Gonçalves (Secretária do COMAC). Foi conferido o quórum e deu início a reunião. 1- Aprovação da Ata da 224ª Reunião Ordinária do COMAC. Aprovada. 2- Autorização 
de supressão e definição da compensação ambiental: - Infracom Engenharia e Comércio Ltda. - Julgamento do pedido de supressão arbórea. Processo Nº 9953/01-17. 
(Vista/Conselheiro Ubiratan – apresentação do voto). Conselheiro Ubiratam- eu fiz uma descrição em relação ao pedido, fundamentei o porque do pedido de vista, o 
que consta em questão de ata. Sobre a vistoria no local, eu fiz a ligação tanto para    o empreendedor e pedi a presença também da consultoria técnica. Fizemos uma 
vistoria e foi feito uma análise, aonde eu começo uma leitura. Foi verificado durante a vistoria técnica, ou diligência que a propriedade onde se encontram os indivíduos 
arbóreos, objeto deste parecer, esta localizado na Bacia da Vargem das Flores, respectivamente dentro de uma APA. Consta no parecer emitido pelo Conparq que o 
projeto arquitetônico do empreendimento multifamiliar, o texto do Conparq: após a vistoria observou-se a necessidade de supressão de 169 indivíduos, sendo 2 (dois) 
indivíduos nome popular Pinheiros Brasileiro, que é Araucária e 11 indivíduos de Ipê Amarelo, espécie Tabebuia. No mesmo parecer do Conparq também fala que 
conforme os indivíduos arbóreos localizados em áreas não passíveis de supressão exceto as 28 cujo nome popular é Jabuticabeiras, que são passíveis de serem 
transplantadas conforme parecer técnico 18/2017 do COMPAC. Assim do total geral dos indivíduos a serem suprimidos serão preservados na análise 28 Jabuticabeiras 
que serão transplantadas. Dentre das espécimes protegidas por lei, ameaçadas de extinção foi solicitado ao COMAC, a supressão de um total de 13 indivíduos: 2(dois) 
Pinheiros Araucária e 11(onze) Ipês Tabebuia. Foi observado in loco durante a vistoria como também citado no parecer técnico a existência de 7(sete) Palmeiras 
Imperiais, elas tem condições fitossanitárias muito boas. Dos indivíduos protegidos por lei e sua situação fitossanitárias: dos Ipês Amarelos pode ser observado que os 
indivíduos identificados nos levantamentos integrantes do parecer do COMPAC, os de nº 3, 37, 59, 70, 101, 139, eles tem condições fitossanitárias não recomendáveis 
a transplante, eles tem a base grossa e a copa praticamente nenhuma. Os 2(dois) indivíduos cultivados na propriedade também que tem pedido que é o Pinheiro 
Brasileiro Araucária, esta espécie não caracteriza muito na região da gente. Uma espécie considerado em perigo pelo Ministério do Meio Ambiente, só cita na legislação 
que esta em perigo de extinção. São encontrados na região Sudeste(Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo) e Sul (Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina). Não é 
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muito comum na paisagem de Contagem. Da área de preservação permanente: pode ser observado durante a vistoria a existência de uma APP, a qual no momento da 
vistoria técnica do conselheiro se encontrava bastante caracterizada pela intervenção antrópica. Conforme descrito no relatório florístico apresentado pela equipe 
técnica da requerente realizado pelo Conparq, considerando a confirmação dos indivíduos existentes e o estado fitossanitário deles. No momento da vistoria todos que 
foram pedidos estavam no local, não tinha nenhum suprimido. Considerando também a anuência deste COMAC para emissão da autorização da supressão de 6(seis) 
indivíduos que são os Ipês. Eu estava falando 5(cinco) tem condições sanitárias boas e 6(seis) não. Então estou optando pela supressão de 6(seis) e o transplante de 
5(cinco) e a anuência deste COMAC para autorização dos 2(dois) pinheiros com base deles não fazer parte da nossa flora aqui. Então seria do pedido transplante de 
5(cinco) que estão em condições boas, supressão de 6(seis) e supressão de mais 2(dois). Porque está sendo opinado aqui também? Porque o COMPAC já definiu dentro 
do parecer do Conparq, que as jabuticabeiras vão ser transplantadas dentro desta APP, dentro da empresa, já que está se fazendo o transplante das jabuticabeiras e as 
árvores estão do lado, acho que mais 5 ou menos 5 não vai onerar muito custo e vai preservar elas ali dentro da APP também.              A questão das Palmeiras, isto é 
ótica do conselheiro. Elas estão em condições fitossanitárias excelentes. Ela não é pedido de supressão, cabe ao Conparq conceder, não cabe ao conselheiro opinar 
sobre a supressão dela, não é assunto do conselho. Estou deixando para vocês, se quiserem excluir, eu aceito a exclusão, mas se quiserem manter, eu acho que é uma 
proposta de sustentabilidade. Não estamos anuindo este parecer e a votação nossa, ela não está anuindo transporte do rendimento lenhoso lá não. Esta sendo 
autorizado supressão destes protegidos aqui pelo conselho e tem legislação especifica que está sendo encaminhada para o empreendedor, que deve cumprir a questão 
da Instrução Normativa IBAMA nº 9, de 2016 e a Portaria IEF 190, de 2008, que trata do transporte e destinação final. Este parecer não anui  o transporte do 
rendimento lenhoso resultante das especies requeridas e sim pela supressão de 6(seis) Ipês, transplante de 5(cinco) e a supressão das 2(duas) araucárias e a questão das 
Palmeiras vou deixar em aberto, porque é uma posição do conselheiro. Presidente Wagner- deu a palavra para os representantes da empresa, não quiseram falar, 
concordaram com o que foi apresentado. Conselheira Cecília – a questão das Palmeiras, eu voto para que elas sejam transplantadas também. Conselheiro Renato- só 
tenho uma dúvida jurídica porque o decreto 1030 fala que o Comac deve anuir sobre mais de 300 indivíduos arbóreos e aquelas protegidas por lei. Neste caso a algum 
problema da gente entrar no mérito das Palmeiras? Dr. Fábio- atendendo a dúvida o conselheiro, corre o risco de invadirmos a competência da Secretaria, da antiga 
CONPARQ. Minha opinião jurídica é de respeitar a competência da Secretaria. O conselho se manifestar, anuir no que tem que ser anuído nestas hipóteses e autorizar as 
árvores protegidas por lei, tão somente. Presidente Wagner- só lembrando que nos temos uma equipe técnica na Secretaria, que tem dado os pareceres com relações a 
estas questões com a maior seriedade, só deixando registrado. Conselheiro Renato- sou favorável ao transplantio também deste que agente não fira a competência do 
extinto Conparq. Ubiratam colocou aqui que a empresa também concordou. Existe a possibilidade do meio ambiente anuir diferentemente do nosso conselho para o 
transplantio das Palmeiras ao invés da compensação ambiental? Presidente Wagner- a posição da Secretaria é que havendo consenso entre a posição do conselho e da 
empresa, nós não vamos criar nenhuma dificuldade. A empresa está de acordo.            Dr. Fábio- não tem problema, a questão é que o decreto não substitui o 
transplante. Não é substituto da medida compensatória, ainda que haja o transplante, haveria a reposição do quantitativo conforme o decreto. Poderia sim em vias de 
uma proposta legislativa, mas o fato é que a norma que temos não exclui a medida compensatória das hipóteses de transplante. Conselheiro Ubiratam- Dr. Fábio este 
cálculo já está dentro do cálculo total que foi autorizado a supressão, já entrou na base de cálculo.       O transplante é só um serviço ambiental, ele não interfere na 
compensação. Presidente Wagner- com as considerações apresentadas nas discussões e o parecer apresentado pelo conselheiro Ubiratam, foi aprovado. 3- Discussão e 
votação da proposta de Resolução que dispõe sobre o procedimento administrativo de Licenciamento Ambiental no âmbito do município das atividades de impacto 
local nos termos da Lei Complementarf140/2011. Dr. Fábio- houve as reformulações normativas no âmbito do Estado. O Município licencia boa parte destas competên-
cias através de convênio, tínhamos um procedimento vigente com base na legislação até então adotada. Até então as nomenclaturas do nosso processo de licencia-
mento seguia as nomenclaturas antigas LP, LI e LO e com esta mudança a necessidade de adaptarmos os nossos procedimentos ao Estado. Até porque repetir alguns 
procedimentos que o Estado adota na sua legislação. Em razão de que a última norma que tratava sobre esta matéria era a DN 21 editada pelo COMAC houve a 
necessidade de encaminharmos para este conselho, a minuta da DN 22 para esta discussão, que tem como objetivo adaptar ao procedimento do Estado, principalmen-
te quanto a nossa peculiaridade, que é o licenciamento de atividades dispensadas no âmbito Estadual. Conselheiro Henrique- nosso entendimento é o seguinte, é isto 
mesmo a Prefeitura tem que reformular a legislação em virtude das alterações, tanto da DN 74 que agora é a Deliberação Normativa 217/20l7 e também em virtude das 
alterações promovidas pelo Decreto 47383 que fez esta adequação de todas as questões da legislação ambiental, principalmente em relação as normas do licenciamen-
to em questão do procedimento administrativo da fiscalização. Estive na secretaria, conversei com o Secretário, com o Fábio, em alguns pontos a Prefeitura entendeu 
os pleitos que o setor aqui Fiemg, Ciemg estão solicitando, mas agente gostaria de um entendimento nosso em relação a dois pontos específicos da legislação.             
O primeiro é referente ao paragrafo 5º, artigo 1º que são as questões das modalidades do licenciamento. Houve a revisão das normas do Estado, a revogação DN 74 do 
COPAM, previsto na lei 2972, a lei do SISEMA de 2016, as novas modalidades do licenciamento que são as modalidades: Licenciamento ambiental simplificado, 
Licenciamento ambiental simplificado via um simples cadastro, Licenciamento ambiental simplificado através de um relatório ambiental simplificado, LAC 1- Licença 
ambiental concomitante LP mais LI posterior a LO. LAC 2- LP e posterior LI e LO juntos ou até mesmo dependendo da tipologia as três fases do licenciamento e também 
na modalidade do licenciamento trifásico para aqueles empreendimentos de Classe 5 e 6, que seria LP, LI e LO.              A norma prevista no Estado, ela excetua a 
exigência de uma anotação de responsabilidade técnica para a questão do LAS/Cadastro. Eu conversei na Secretaria, agente apresentou os pontos, o Ciemg defende 
esta exigência de responsabilidade técnica seria a partir da modalidade do licenciamento do LAS/RAS. A exigência para um LAS/Cadastro, exemplificando um empreen-
dimento de baixo impacto ambiental, ele faz venda de produto de limpeza, ele teria o seu licenciamento através de um LAS/Cadastro, e pela norma aqui proposta, ele 
precisaria de ter uma anotação de responsabilidade técnica sobre os seus impactos ambientais gerados. O que agente entende? Que a Prefeitura, ela possui 1º- forma 
de regulamentar esta atividade através do alvará, fiscalização e também a lei de crimes ambientais que também atua na esfera civil administrativa e penal. Agente está 
pedindo que este parágrafo seja revisto excetuado as modalidades LAS/Cadastro. Agente entende que não teria um ganho ambiental por um empreendimento, ele ter 
uma simples ART, ele tem que ter os controles ambientais, ele tem que destinar os seus resíduos, tem que tratar o seu afluente, isto independente do licenciamento 
ambiental, ele precisa cumprir os padrões de lançamento. Seria uma obrigação legal do empreendimento. O responsável legal do empreendimento ele firmaria com a 
Prefeitura no momento da obtenção desta licença, da sua regularização, um termo de ciência que se ele descumprir algum requisito da lei, ele está passível de atuação, 
enfim a Prefeitura tem todas as condições. Exigir uma ART de um pequeno empreendimento, eu acho que seria onerar o empreendedor sem ter um ganho ambiental e 
também a Prefeitura possui instrumentos jurídicos para estar acompanhando o desempenho ambiental deste tipo de atividade. 2º- a partir do momento que a 
Prefeitura quer trazer as atividades que o Estado dispensa do licenciamento na modalidade 0, que seria fazendo analogia a DN 17 do COPAM, atividade que é dispensa 
do licenciamento, o Estado estaria trazendo para o licenciamento ambiental vários tipos de atividades, serviços de controle de pragas e vetores. Este tipo de atividade 
traria para o licenciamento. Aí eu pergunto qual que é o ganho ambiental de avocar pequenas atividades, principalmente de serviços e comércios aqui em Contagem 
para o licenciamento ambiental. Ele tem que ter regularização através de alvará, os controles, mas trazer para dentro do licenciamento uma atividade que não tem 
impacto ambiental, conforme a legislação, agente acha que é um pouco de preciosismo da deliberação. Agente entende que a atividade a partir da Classe 1, ele tem 
que ter licença simplificada, cadastro, relatório ambiental simplificado. Mas trazer o que é Classe 0,     é como se agente tivesse licenciando padaria, uma churrascaria, 
um sacolão. Este tipo de atividade ele é passível de regularização urbanística, para saber se a atividade é admitida naquele local. A norma ficou muito boa, mas estes 
dois pontos, estamos apresentando para o conselho que agente intende que não vai ter ganho ambiental a Prefeitura licenciar uma churrascaria ou uma padaria, 
porque é de porte inferior da DN, ele vai ter que ter um licenciamento ambiental simplificado, tem que ter uma ART. Não. A padaria se tiver forno a lenha, ele tem que 
ter os registros do IEF, tem que ter o controle de fumaça. Mas não necessariamente ele precisa passar pelo licenciamento ambiental. Visto que a atividade foi enquadra-
da pelo COPAM como de baixo impacto. Só para colaborar com o que eu estou falando também, a partir do momento que o Município adere a DN 219 que alterou a 
deliberação 213, que é aquela deliberação que o COPAM definiu que são as atividades de impacto local competência para o município do licenciamento, ele tem que 
seguir esta regra das modalidades de licenciamento. Contagem extinguindo a dispensa, ele está falando o seguinte: olha estou cadastrado no órgão ambiental do 
Estado para realizar atividades supletivamente ao licenciamento ambiental porém estou criando uma regra diferente, estou inovando a legislação, onde não exige a 
dispensa do licenciamento no município. Isto vale por exemplo para um lava-jato, seria vantajoso para a Prefeitura licenciar os lava jatos de Contagem, sendo que ele 
tem que ter o alvará de funcionamento e destinar seus resíduos de forma adequada, pronto. Trazer para o licenciamento, eu acho que é trazer mais informações, mais 
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demandas para a Secretaria, aí vai perder um pouco do foco. A Prefeitura tem um convênio com o Estado, então só para concluir, ele tem que seguir as normas do 
Estado, então estamos querendo aplicação da norma do Estado, em resumo. Presidente Wagner- respondendo parte do questionamento do conselheiro Henrique, 
agente tem percebido na mudança da legislação ambiental, tanto a nível federal como a nível estadual, uma preocupação com a simplificação e com a desburocratiza-
ção do processo. Isto é louvável, nós não somos contra. O que a Prefeitura está se preocupando no caso é que havendo impacto, este impacto ele tem que ser 
calculado, tem que ser mensurado no inicio do processo. E daí nós estarmos sendo um pouco mais rigorosos do que o Estado neste caso. Vou pedir Dr. Fábio que faça 
complementação da argumentação da secretaria com relação a este questionamento do conselheiro Henrique. Mas lembrando sempre o conselho é soberano, aquilo 
que for definido pelos conselheiros, agente vai estar acatando. Conselheiro Ubiratam- a lei 6938 que instituiu a politica nacional do meio ambiente, ela já descreve que 
a responsabilidade ambiental é objetiva. Então se você tiver empresa micro, pequena, média e de grande porte a responsabilidade é objetiva, de quem é o dono dela. 
Então vai ser uma ART, neste caso da Fiemg que vai ser a solução ou vai ser um termo que muitas das vezes ao invés de você convocar o cara ao licenciamento, é o caso 
que ele falou de algumas atividades pequenas vão sobrecarregar um sistema que está tentando exonerar igual o que o senhor falou, quem sabe isto ai não seria 
algumas atividades que teriam que ser regularizadas, estas Classe 0. Porque a responsabilidade já é objetiva, do proprietário. Então mediante um termo que ele 
conhece, reconhece a legislação porque ele não é impedido, acho que é uma ferramenta suficiente Classes 0, para não haver esta questão de custos de condicionamen-
to de profissionais, porque hoje as coisas estão muito difíceis. Com relação a questão da 213, quando estamos discutindo dentro do que foi encaminhado na proposta 
da 213, nós já temos a DN 219 que acabou trazendo, ele revogou algumas coisas da 213 e trouxe mais atribuições dentro destas competências do município. Então na 
medida que agente vota como esta no texto 213, e eu não considero a 219, ela vai criar esta interface de agente estar votando numa e a outra não ser constante dele. 
Podemos estar aprovando as atividades e aquela que veio da 219, não. A 219 é importante ser internalizada nestes pareceres aqui. Se não agente vai estar votando e 
excluindo algumas, onde pode vim amanhã no futuro e questionar na secretaria. Dr. Fábio- estamos conversando quase com a mesma linguagem. Nós temos esta 
consciência de que existe empreendimentos que não causam nenhum impacto ambiental. Mas por outro lado, tanto é que estes empreendimentos são dispensados de 
licenciamento no âmbito do Município. Não é aqueles empreendimentos que são dispensados no âmbito do Estado, que até a indústria de transformação que usam a 
mesma matéria-prima que uma grande sociedade anônima, mas em razão do seu porte ela é dispensada no Estado. O Município também tem suas questões de 
dispensa para atividades mais simples. Não arrisco em dizer um lava-jato, mais uma padaria, um comércio de balas e bombons, comércio varejista em sua grande 
maioria são dispensadas do licenciamento. O que orientou a atuação técnica da secretaria neste sentido? Além do licenciamento, nas modalidades do Estado nós temos 
a lei de uso e ocupação do solo, lei complementar 082, que ela sujeita a diversas atividades, a sua maioria que nem estão listadas na antiga DN 74 e hoje muito menos 
ainda na DN 217, ela sujeita ao cumprimento das diretrizes ambientais, que nada mais é um procedimento de licenciamento simplificado. O que percebemos na hora 
que nós viemos reunir para fazer esta adaptação? O nosso modelo que até então a DN 21tratava ela como AAO – Autorização Ambiental de Operação, ele em grau de 
complexibilidade seria hoje o mesmo que LAS/Cadastro de tão simples que seria. Então o que pensamos? Vamos unificar tudo no LAS/Cadastro, o que é sujeito a 
diretrizes ambientais na nossa lei de uso e ocupação de solo e não está listado na legislação do Estado. Só que nós passamos então, que na própria DN esta descrito, 
nós chegamos a uma situação de que estaríamos com 2(duas) hipóteses de LAS/Cadastro. A hipótese das atividades sujeitas ao cumprimento de diretrizes ambientais e 
a hipótese de LAS/Cadastro pela legislação do Estado, que seria a Classe 1 com peso 0(zero) em sua maioria. Aí o primeiro impulso foi vamos manter a simplicidade do 
Estado. Só que no período que começou a vigência das normas do Estado é que a secretaria começou a aplicar efetivamente esta norma, nós tivemos um cenário de 
preocupação sobre o ponto de vista exclusivamente ambiental, de proteção ambiental. Empreendimentos que na legislação do Estado anterior que estavam classifica-
das como Classe 3, apresentando RCA, PCA inclusive com várias situações de dificuldades de implementar as medidas mitigadoras, com esta norma normativa, elas 
caíram para Classe 1 para LAS/Cadastro. Então o órgão ambiental viu esta discrepância e hoje na simples frieza do enquadramento estaria LAS/Cadastro, ou seja nem 
uma ART, nem um controle. Aí nossa preocupação inclusive jurídica o primeiro impulso foi nós temos que cumprir as normas do Estado, mesmo com aquele aperto de 
ver a situação do empreendimento num caso concreto. Até mesmo para o lado produtivo foi aonde nós chegamos nesta situação. Vamos sequenciar o LAS/Cadastro, as 
atividades que objetivamente nós sabemos que não vai ter nenhuma espécie de transformação, agente dispensa da ART, que é a hipótese de atividade  sujeitas tão 
somente ao cumprimento das diretrizes ambientais. Onde o conselho já levantou da desnecessidade da ART. Aonde esta no parágrafo 5º, comentado pelo conselheiro 
Henrique,                 o licenciamento na modalidade de LAS, excetuada as hipóteses desta normativa, esta exceção exatamente a pontuação que o conselheiro 
apresentou. No artigo 5º – parágrafo 3º nós acentuamos esta situação “O cadastro de informações relativas à atividade ou ao empreendimento do licenciamento 
previsto neste artigo estará dispensado de Anotação de Responsabilidade Técnica mediante assinatura de um termo de compromisso” ou seja para aquelas atividades 
objetivamente que nós sabemos que não tenha transformação, que em sua grande maioria é atividade de comércio, que é o comércio pequeno. Mas para as exceções, 
fora desta situação que exija ART é a situação do Estado, da legislação da atividade do empreendimento esta prevista na norma do Estado, que geralmente o Estado se 
preocupa com atividade de maior impacto, porque é uma atividade de transformação de indústria que seja Classe 1, nós manteríamos ela no procedimento do LAS/
Cadastro como esta no Estado. Mas complementarmente uma ART, para certificar que ele vai ter um responsável técnico, que terá capacidade de orientar ele nas 
medidas mitigatórias, dos controles dos impactos ambientais. Estamos sendo rigoroso, podemos? Podemos, a competência é comum. Se você olha para o CONAMA,            
o CONAMA seleciona pouquíssimas atividades para ele licenciar, que são aquelas atividades de impacto regional, construção de hidroelétrica, de grandes impactos. 
Ainda está sendo mantidas as atividades sujeitas a LAS sem ART mas com esta precaução de empreendimentos que eram Classe em sua maioria de grande impacto 
Classe 3, que com esta nova normativa esta na mais simples modalidade de licenciamento, o que o órgão ambiental quer é certificar de que ele vai ter responsável 
técnico necessário. Só para finalizar, pode não parecer conselheiros, mas é uma garantia que o setor produtivo, que o empresário tem. Porque a norma do Estado tem a 
previsão de que o órgão ambiental pode avocar e convocar o empreendimento ao licenciamento em razão do impacto. Só que as vezes o empreendimento e tão 
simples que se o órgão ambiental tiver a certeza que ele vai ter uma ART já é o suficiente. Evita que o órgão ambiental avoque ele ao licenciamento. Esta é a prática que 
vai acontecer com a aplicação desta norma. Conselheiro Ubiratam- o profissional liberal, no meu caso, quando emito um CREA, emito uma ART, eu posso fazer uma 
ART do projeto, da execução, da conclusão. Eu não consigo passar minha responsabilidade a não ser de forma descritiva. A questão da segurança que você colocou eu 
concordo com o órgão, mas juridicamente a responsabilidade ainda continua sendo objetiva. Dr. Fábio- o termo de responsabilidade é mantido, exatamente por conta 
que a responsabilidade é do empreendedor, não é do responsável técnico. Conselheiro Henrique-                 a sugestão é excluir a questão da necessidade de ART para 
estes casos e manter um termo de responsabilização junto com a SEMAD. Assim como era realizada a autorização ambiental de funcionamento. Exigir uma ART para 
este determinado empreendimento. Estas atividades que teve alteração, a própria lei complementar no artigo 9º, inciso 14 fala que são atribuições do município 
observadas atribuições dos demais índices federativos previsto nesta lei complementar, Estado e União, promover licenciamento ambiental de empreendimentos que 
causam ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definidos pelos conselhos estaduais de meio ambiente, que no caso foi o COPAM 
através da DN 213, e com a recente alteração da DN 213 para DN 219, considerando os critérios de porte potencial poluidor, natureza atividade. O que você falou não 
esta no paragrafo 5º, não. O paragrafo 5º estou entendendo que toda a atividade, aquelas dispensadas de licenciamento e aquelas estabelecidas no anexo 5, da lei 
complementar 82 vão ser necessárias ART.    O responsável legal, é responsável pelo seu empreendimento, seja nas questões trabalhistas, nas questões ambientais, nas 
questões tributárias. Se o empresário descumprir uma norma ambiental, independente dele ter uma ART. Se ele tiver ART vai ser ele e o consultor. Esta argumentação 
falando que a Prefeitura precisa de ter uma segurança, a Prefeitura já tem. O empreendimento busca regularização, ele assina um termo de ciência, que ele tem que 
cumprir as leis ambientais. Esta exigência de ART, isto vai ser meramente burocrático. Não é da competência nem do próprio empresário e nem da SEMAD fazer a 
avaliação da ART, saber se ele realmente esta cadastrado, se é competência deste profissional ou de outro. Acho que vai gerar um problema jurídico para a Prefeitura, 
porque vão ter profissionais de várias áreas emitindo esta ART, agente sabe como é esta questão. Então o nosso pleito é que este paragrafo fique claro, exigência de 
ART, quando fica na modalidade que tem o relatório ambiental, o empreendedor elabore o relatório, elabore um plano de controle. Agora só para o LAS/Cadastro 
agente gostaria que o nosso pleito fosse a questão de um termo de responsabilidade e não a exigência da ART. Acho bacana este o debate. Porque a exigência de uma 
ART não vai trazer ganho e segurança jurídica para a Prefeitura. O que vai trazer ganho e segurança jurídica é o contrário, é incentivar a regularização, é trazer os 
empreendedores para dentro da secretaria e a partir dai a Prefeitura monitorar suas condicionantes. Eu acho que o que estamos pedindo aqui, não é nada fora da 
legislação. Agente entende que exigir uma ART é complicado para este tipo de atividade porque ele não tem estudo ambiental. A ART em si não vai garantir a qualidade 
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ambiental pelo contrário, se o cara ao invés de gastar dinheiro com esta ART, é muito melhor ele aportar este recurso interno da empresa do que ter um consultor que 
nem vai lá. Conselheiro Dale- no geral, estamos fazendo um avanço muito grande. Isto não vai acrescentar nada e vai simplificar o processo, eu acredito que vai tirar 
uma exigência desnecessária. Presidente Wagner- estamos avançando muito, isto é inegável. Desde que eu assumi a Secretaria de Meio Ambiente, estamos lutando no 
Estado para ter delegação licenciamento Classe 5, Com esta nova DN muita coisa que era Classe 5 virou Classe 4. As mudanças esta sendo boas para todas para o poder 
publico, o poder produtivo sem dúvida nenhuma. A minha preocupação pessoal, eu não tenho conhecimento jurídico do Dr. Fábio e nem o conhecimento técnico da 
maioria de vocês. Muita coisa que era Classe 3 caiu na situação que foi explicado pelo Dr. Fábio, e ai nós estamos liberando geral. Eu acho que tinha que haver um 
instrumento para fazermos uma separação, em alguns casos, não em todos, o RT seria importante, não sei como vamos fazer para estabelecer um critério para fazer 
esta separação.            Dr. Fábio- quando agente fala ART não é só o documento, é a responsabilidade técnica pelo serviço de gestão ambiental que ele tem que fazer 
no empreendimento. Não são todas as atividades, vai haver uma gama de atividades que ainda sim vão estar dispensados da ART. Conselheiro Henrique- esta escrito 
que excetuada as hipóteses desta deliberação, as hipótese são de LAS/RAS, LAC 1 e LAC 2, acho que deveríamos refazer. A partir do LAS/RAS agente entende que é 
necessário ter, mas o LAS/Cadastro pelo texto esta falando que todos os empreendimentos inclusive este que vai do 0 até o que esta no anexo diretriz vão incluir na 
ART. Dr. Fábio- procedente a argumentação do conselheiro, seria questão do paragrafo 3º, realmente foi falha na hora de fazer a redação, que o paragrafo 3º as 
hipóteses dispensadas das atividades da ART é a do inciso 2 do paragrafo 2º – que são as atividades sujeitas tão somente ao cumprimento das diretrizes ambientais, 
estas estarão sujeitas ao LAS/Cadastro mas dispensadas da ART. Podemos fazer a correção oral para constar em ata. Refaço a escrita oral para aprovação. Paragrafo 3º, 
passará a constar com o seguinte texto - O cadastro de informações relativas à atividade ou o empreendimento do licenciamento previsto no inciso II deste artigo estará 
dispensado da Anotação de Responsabilidade Técnica mediante assinatura de termo de compromisso firmado pelo requerente. Retifico esta minuta para constar no 
paragrafo 3º do artigo 5º com esta redação. Peço ao Presidente que encaminhe a votação com esta informação. Presidente Wagner- conforme registrado na gravação 
desta reunião vai constar em ata com a correção apresentada agora pelo Dr. Fábio, eu submeto a votação dos conselheiros, o qual foi aprovado. Acho que cada vez 
mais o nosso conselho vai cumprindo o seu papel. Agente vai fazendo as alterações nas legislações, nas normas e agente tem conseguido fazer isto juntos. Isto enche 
de orgulho a atuação do nosso conselho. Conselheira Cecília- estava pensando e lendo, poderíamos olhar a questão do conselho que é só de     2 em 2 anos, agente 
poderia alterar. Um conselho como o nosso agora, que o pessoal esta discutindo, esta se entendendo, as coisas estão caminhando com mais facilidade, acho que 
poderíamos verificar isto. Dá uma mudança no regimento para de 4 em 4 anos. Presidente Wagner- já existe uma discussão interna, com relação a alteração do 
regimento, com relação a várias mudanças que agente pretende implementar. Acredito que na próxima reunião ou na segunda reunião seguinte, agente vai ter 
condições de estar apresentando estas propostas para apreciação de vocês. Mas fica registrado o seu pedido. 4- Discussão e votação da proposta de Resolução que cria 
a Câmara Técnica Temática de Políticas de Proteção de Áreas de Preservação Permanente – CAPP do Conselho Municipal de Meio Ambiente e dá outras providências. 
Pedido de vista pelo Presidente Wagner. 5- Discussão e votação da proposta de Resolução que Designa membros da Câmara Técnica Temática de Políticas de Proteção 
de Áreas de Preservação Permanente – CAPP. Pedido de vista pelo Presidente Wagner. 6- Assuntos Gerais pertinentes ao COMAC. O Presidente Wagner- vamos ter nossa 
Conferência do Meio Ambiente, já estamos realizando as pré conferências, vamos ter a conferência no dia 16/06 (sábado), na UNA, já esta confirmado que a abertura 
da conferência vai ser feita com uma palestra que vai ser proferida pela Primeira-dama do Município, a Sra. Luciana Freitas. Vamos estar dando culminância para todas 
as discussões das pré-conferências, e atendendo um pedido feito pela conselheira Cristina, ela sugeriu e resolvemos acatar, a não ser que aja algum posicionamento ao 
contrário dos conselheiros, porque entendemos que esta conferência esta sendo realizada pela secretaria de meio ambiente juntamente com o conselho. A conselheira 
Cristina sugeriu que no ato do credenciamento, todos aqueles que quiserem participar da conferência como delegados, sejam conhecidos como delegados. Então 
vamos ter atividades o dia todo, as pessoas vão se credenciar, quem quiser participar das oficinas, das discussões e depois da votação final que vai tirar as diretrizes, da 
mudança de legislação, de tudo aquilo que esta sendo discutido nas pré-conferências, todos aqueles que quiserem participar como delegados. Nós não vamos fazer a 
eleição dos delegados, aqueles que quiserem no ato do credenciamento vão se inscrever já como delegados e vão estar já com a prerrogativa de participar de todas as 
discussões e da votação final que vai ser feita no final da tarde. Inclusive o regimento da conferência nós vamos fazer aqui com os conselheiros. Nós vamos fazer a 
minuta da conferência, trazer na próxima reunião do conselho, este regimento, lógico que ele tem que ser votado pelos delegados lá no dia, mas ele vai ser pré-aprova-
do aqui no conselho. Outro informe é que no dia 05/06, dia Mundial de Meio Ambiente, nós teremos na parte da manhã a última pré-conferência com a equipe de 
Educação Ambiental e na parte da tarde tem 2 atividades muito importantes. Nós estamos numa luta com o Estado com relação ao Parque Fernão Dias. Na realidade 
aquela área que todo mundo chama de parque, legalmente não é um parque, não existe uma legislação que determina aquele território como parque. Temos menos de 
10% de área que pertence a Contagem, mais de 90% pertence a Betim. Como no ano passado foi aprovado a lei da APA Parque Fernão Dias. Então aquela área foi 
transformada numa APA. O Estado já delegou a competência ao IEF de fazer a gestão. Então o IEF vai ter que fazer agora um conselho gestor, eleger um coordenador 
deste conselho gestor, contratar uma consultoria para fazer o plano de manejo e a partir daí definir o que vai ser feito naquela área. O Estado já declarou que não tem 
dinheiro e quer jogar a responsabilidade para a Prefeitura. Nós estamos dispostos a assumir a responsabilidade principalmente da parte que nos pertence, são 77 mil 
metros aproximadamente que pertence a Contagem e tem as áreas edificadas. Inclusive nós interessa fazer as utilizações adequadas, tem a polícia militar funcionando, 
tem um centro de convivência de terceira idade que funciona ali, tem comércio que inclusive temos que regularizar o funcionamento, tem o prédio do antigo INECAC, 
que nós tínhamos interesse de instalar a guarda municipal, parte da secretaria de meio ambiente. Agora nós não vamos fazer investimento com o dinheiro do 
município, com o dinheiro do fundo de meio ambiente, numa coisa que pertence ao Estado  que delegou a competência ao IEF e que ainda não  tomou nenhuma 
iniciativa concreta no que diz respeito a esta normatização de utilização daquele espaço. Estamos discutindo com o governo tentando encontrar uma saída. Nós 
queremos dar uma sinalização para o Estado do nosso interesse em preservar aquela área e requalificar o que precisa ser requalificado. Então nós vamos fazer um 
trabalho de requalificação paisagística em frente ao centro de convivência da terceira idade, que é uma forma até de valorizar atividade que é feita ali pela comunidade. 
Uma iniciativa da comunidade. Então nós vamos fazer uma requalificação paisagística, e pretendemos fazer um ato às 14 horas no dia 05/06  com plantio ali  de 
algumas especies de nosso bioma que tem haver com a realidade do parque. Então vamos fazer um ato demonstrando a preocupação do nosso município com a 
requalificação daquela área. Sairemos de lá e iremos imediatamente para o Parque Ecológico do Eldorado, onde faremos a inauguração da Trilha Suspensa, foi um 
compromisso que assumimos com a conselheira Cecília, com a ONG Conviverde no início da nossa gestão e que se tornou realidade através de medida compensatória, 
às 16 horas no dia 05/06. Convidamos a todos, vai ser um momento de muita alegria para todos nós. Conselheiro Renato- só queria citar que nós estivemos no Parque 
Fernão Dias por algumas vezes, aquela proposta dos recursos da CAF, inicialmente previa alguma coisa para o Parque Fernão dias mas esbarramos nesta questão de a 
maior parte não pertencer a Contagem e a parte que nos pertence ela tem pouco valor pelo tamanho. Mas vou externar uma opinião particular minha, eu como 
cidadão, morador e nascido em Contagem, eu penso não tem um lugar hoje em Contagem, que eu possa sentar fazer um piquenique, passar o dia. Eu acho que o 
Parque Fernão Dias seria um lugar fantástico ideal para isto acontecer. Porém não vejo nem o município de Contagem, de Betim, nem o Estado com capacidade plena 
para poder suportar este gasto, sabemos que o momento é difícil, o nosso Prefeito Alex tem tentado, é uma vontade muito grande dele do Parque Fernão Dias, mas 
agente sabe tudo que temos esbarrado para que isto aconteça. Eu já externo o meu desejo que se isto aconteça, que aconteça na forma de uma APPP. Porque tem se 
provado a melhor alternativa para estes tempos de dificuldades de crise, alguém que tenha expertise, utilize o Parque, faça as melhorias, cobrem a entrada, aí agente 
vai ter banheiros limpos, lugar seguro e em contrapartida o município recebe tantas entradas livres para levar as crianças, levar o pessoal de menor poder aquisitivo e 
também para não ser o impeditivo de toda a população que tem acesso ao local. Mas seria fantástico se o Parque Fernão Dias tivesse utilização plena porque o espaço é 
ímpar aqui em Contagem. Presidente Wagner- estou plenamente de acordo com você neste aspecto. Conselheira Cecília- eu queria responder ao Renato que nós temos 
um lugar sim para piquenique, lá no Parque Ecológico. Acho muito importante agente lutar pelo meio ambiente. Mostrou slides, dizendo que a trilha tem 285 metros, 
não estava no projeto mais foi feito uma varandinha onde o pessoal pode tirar fotos, ficou muito legal. Pediu para rever o horário da inauguração, alegou que estava 
muito feliz. Presidente Wagner- vamos manter dia 05/06 a tarde no Parque Fernão Dias, na entrada no Centro de Convivência e no dia 06/06 de manhã inauguração da 
trilha. Conselheira Cecília- no Parque às 6:30hs. Já tem gente fazendo caminhada e ginástica. Depois Zumba com 90 pessoas, tem Contagem das Praças que é muito 
importante, quero parabenizar por isto Secretário, este Parque é diferencial passam 10mil pessoas por mês, com as escolas são 20mil pessoas que passam por lá. As 
nascentes são do Córrego do Capão, tem 12 nascentes maravilhosas, minha preocupação é de manter as nascentes, tem um tipo de sapo que só tem lá, 14 saracuras, 
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queremos protegê-los, e com a trilha suspensa vamos conseguir proteger. Presidente Wagner- isto foi só o primeiro passo conselheira Cecília, temos outros projetos 
para o Parque e encerrou a reunião.                

ATA DA 226.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAC – 2018
No dia 25 de junho de 2018 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 226ª Reunião Ordinária do COMAC de 2018. Compareceram à reunião o Presidente do COMAC, Wagner Donato Rodrigues; José Roberto 
Garbazza Santos; Marcos Antônio Botelho Niemann; o Assessor Jurídico da SEMAS, Fábio Silva Azevedo; Superintendente de Licenciamento Ambiental, Leonardo 
Ricardo Torres Lopes; os conselheiros: 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; Henrique Damasio Soares, representante do Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais (CIEMG); 
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; Fabiana Aparecida Garcia, representante da Associação Comercial e Industrial de Contagem (ACIC); Hainan Silva Campos 
Ferreira, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; Samantha Ursula Sant'Anna, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Urbano e Habitação; Cristina Maria de Oliveira, representante dos Sindicatos de Trabalhadores de categorias profissionais não liberais, com base territorial no 
Município de Contagem. Servidores: Lisihe Bárbara C. Resende; Luciana P. Martins; Edelize Angelica Gomes; Pedro Alvarenga Cavalcante; José Gilvane Marins 
Maduro; Bráulio e Marise de Cássia Gonçalves (Secretária do COMAC). O Presidente Wagner- deu bom dia a todos e deu início a reunião, passou 2(dois) informes 
que são relevantes para o nosso conselho e nossa cidade. 1- Realizamos no último final de semana, na UNA, a Conferência Municipal de Meio Ambiente foi a 
culminância de 6(seis) pré conferências e ficou registrada a participação efetiva deste conselho e de vários setores organizados da sociedade civil, mas os representantes 
do governo, Copasa, representantes de Belo Horizonte, Nova Lima, Betim, a presença de representantes de 2(duas) universidades da PUC e da UNA Contagem e alguns 
alunos da Universidade Federal de Minas Gerais. Nós conseguimos de uma forma consensuada aprovarmos as diretrizes para realização de uma audiência pública na 
Câmara Municipal, onde vamos implantar o sistema Municipal de Meio Ambiente, nos mesmos moldes do SISEMA e SISNAMA, e vamos propor também algumas 
mudanças na legislação, fazendo o aperfeiçoamento da legislação municipal, adequando a legislação estadual e federal principalmente a estadual no que diz respeito a 
nova DN que trata da questão do licenciamento. Foi um marco a realização desta conferência pela riqueza das discussões ao longo das 6(seis) pré conferências. Todas 
as pré conferências desde fevereiro até agora com uma participação muito forte de vários seguimentos, discussões extremamente qualificadas e no dia 20 a culminân-
cia nós consideramos como um grande sucesso e fica aqui o agradecimento ao conselho, que desde o inicio subsidiou todos os nossos trabalhos. Motivo de muita 
alegria para nós. 2- No congresso da AMM realizado no Mineirão na semana passada encontro dos Prefeitos, nós tivemos o encontro dos Secretários Municipais de 
Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, tivemos a presença de mais de 70 cidades neste encontro e foi realizada a eleição da ANAMMA/MG, uma das entidades 
mais importantes a nível federal no que diz respeito as discussões do CONAMA, a participação da defesa dos interesses do meio ambiente no congresso e a interlocu-
ção com o ministério do meio ambiente e na eleição da ANAMMA/MG, Contagem foi escolhida para ocupar a 1º Vice Presidência, a Presidência ficou com Nova Lima, 
Secretário de Meio Ambiente de Nova Lima Danilo Vieira. Eu vou representar Contagem como 1º Vice Presidente, eu já faço parte da direção nacional da ANAMMA e 
agora na Vice Presidência da ANAMMA MINAS, e porque isto é importante? A ANAMMA ajuda a fazer a discussão no Ministério do Meio Ambiente dos projetos de 
captação de recursos, entre vários assuntos que são tratados, agente considera um dos mais importante este, que é o da captação de recursos, além da capacitação de 
técnicos, já tem um termo de cooperação assinado. No fundo clima que disponibiliza recurso para a conservação para requalificação de unidades de conservação, nós 
entramos lá com um pré projeto que visa implantar o Parque Nascentes do Sarandi no Cinco, onde hoje funciona a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Para quem 
não sabe, na área onde funciona a Secretaria de Meio Ambiente, a vinte anos atrás funcionava o lixão da Cidade, não é nem o aterro sanitário é o lixão mesmo. Uma 
área de quase 200 mil metros quadrados, é uma área significativa dentro de um território que é industrial, dentro do Cinco, temos algumas nascentes importantes, 
sendo que uma delas é uma das nascentes do Córrego Sarandi que é o principal efluente da represa da Pampulha. Nosso projeto no Ministério de Meio Ambiente ele 
pede um milhão de reais de recurso para que agente possa fazer a requalificação desta área. Nós já temos um diagnóstico muito bem feito com relação ao que deve ser 
feito na área que antes funcionava o lixão. Vamos requalificar, reconstruir, já estamos fazendo isto o nosso horto florestal, para poder estar atendendo as demandas das 
mudas, tanto de ornamentação, como de arborização para a cidade, para recuperação tanto das áreas degradadas, unidades de conservação que precisamos recuperar, 
tem o projeto Cidade Verde que prevê até 2020 o plantio de 100 mil árvores na cidade, já conseguimos plantar 10 mil, então faltam 90 mil. Temos a intenção é uma 
orientação de governo de fazer a arborização dos principais corredores, principais avenidas da cidade. Então a ANAMMA ela cumpre um papel muito importante que é 
o de abrir as portas e facilitar as conversas no Ministério de Meio Ambiente para que agente possa estar alcançando estes objetivos. São duas notícias boas e 
importantes para a nossa cidade. A culminância que foi a realização da 2ª Conferência Municipal de Meio Ambiente e a consolidação da ANAMMA/MG com a 
participação importante de Contagem como uma das cidades protagonistas nesta organização. 1- Aprovação da Ata da 225ª Reunião Ordinária do COMAC. 
Aprovada por unanimidade. 2- Sociedade Comercial Santa Maria Ltda. - Julgamento do pedido de Revalidação de Licença de Operação. Processo Nº 
05860/2017-03A – 9360/01-17.O técnico Pedro fez a apresentação. Sociedade Comercial Santa Maria Ltda., pedido da revalidação da licença ambiental. Mostrou 
Slides. A atividade de comércio varejista de combustíveis derivados do petróleo, GNV, venda de lubrificantes e troca de óleo. Localização: Bairro Riacho das Pedras, na 
Rodovia Fernão Dias BR 381, 2800 KM 423. Obteve a licença 08/13 em 20/06/13, vencida desde 20/06/2017, ele entrou com antecedência necessária tem direito a 
revalidação, importante notar que a atividade dele permaneceu a mesma, desde o licenciamento original, não houve nem ampliação e nem acréscimo de atividades, 
com capacidade de 120 m³ de armazenamento. Na verdade tanto pela DN 217 como pela DN que não está mais em vigor a 74, o enquadramento dele neste sentido 
ainda não mudou, continua no mesmo tipo de enquadramento. Em relação a questão ambiental do posto, a pista de abastecimento que é a principal geradora de 
efluentes está com o piso impermeabilizado, canaletas periféricas já conectadas no sistema de separação de água e óleo, está num processo junto a COPASA de 
regularização no caso do PRECEND. Em relação aos resíduos sólidos ele tem uma empresa responsável que recolhe, provisoriamente eles são estocados num lugar 
adequado, que vai impedir o acesso de resíduos perigosos no solo evitando assim a contaminação do solo. A troca de óleo é impermeabilizada não tem vala. As 
condicionantes que ele recebeu no caso da LOC são as três: a limpeza do tanque; a questão do Plano de Equipamentos e a questão do IGAM. Foram cumpridas, como 
consta no processo antigo. A sugestão é da Revalidação da LOC que foi requerida com 4(quatro) anos de validade. O processo estava formalizado antes da nova DN 
217. As condicionantes são 7(sete) condicionantes. Lembrando na parte B do PRECEND da COPASA que ele já deu entrada tem que terminar o resto, mas o sistema de 
pre tratamento de efluente já está instalado no posto. Dr. Fábio- parecer jurídico segue a mesma orientação do parecer técnico. O único destaque é que o fato de estar 
sendo aplicado as normas da legislação vigente a época, se dá em razão de que na época da análise do técnico o processo já estava devidamente instruído e o 
empreendedor manifestou o interesse na continuidade em ter a sua licença de acordo com a legislação vigente. Sobe o ponto de vista jurídico e técnico ele optou por 
um procedimento mais rigoroso, mais complexo do que seria adotado inclusive se fosse deferido a ele o seu licenciamento de acordo com a DN 217. Mas em razão da 
economia processual, em razão do rigor técnico se encontrar atendido, o parecer jurídico também foi no sentido de deferir este pedido ao empreendedor. Fazendo 
apenas um adendo ao parecer técnico pelo prazo de 6(seis) anos, em razão de ser o prazo para LO. O Presidente Wagner- colocou em votação, o qual foi aprovado. 
3- Posto Palmares Ltda. - Julgamento do pedido de LAC 1/Corretiva. Processo Nº 06270/2014-03A – 7714/01-14. A técnica Luciana e Lisihe - fizeram a apresenta-
ção, mostrando Slides. Um pedido de Licença Ambiental Concomitante - LAC 1, Classe 2 em caráter corretivo. O processo 17693 que foi dado entrada no ano de 2015. 
Localização: Rua Camilo Schiara, Nº 634, Bairro Flamengo, Contagem. Esta caracterizado sob ZAD 1, Bacia Hidrográfica do Arrudas e possui uma área útil de 1.879,00 
m². Atividade:  comércio varejista de combustíveis para veículos automotores e comércio varejista de lubrificantes. Sob o código F-06-04-6 da DN 217. No momento o 
posto se encontra fechado, não havendo funcionários. Todo o processo de licenciamento ambiental se deu desde 01/04/2014 quando foi gerado o FCE Nº 06270 em 
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10/05/2017 gerado o FOB Nº 11259 e 21/03/2018 realizamos a visita técnica no local. Da classificação temos a lei complementar 082 de 2010, anexo 5, sob os códigos 
4731-8/00, 4732-6/00. Da DN COPAM 2007 e 2018, comércio varejista de combustíveis para veículos automotores. Lembrando que o órgão ambiental competente 
quando o critério técnico assim exigir poderá justificadamente determinar que o licenciamento se proceda em quaisquer de suas modalidades independente do 
enquadramento inicial da atividade ou do empreendimento. Observado a necessidade da apresentação dos estudos ambientais especificadamente exigidos e respeitado 
o contraditório. Porque? é uma justificativa em relação ao enquadramento de LAC 1, por ter atividades de risco. A classificação dele perante o potencial poluidor, degra-
dador o geral é M e o porte pequeno. A capacidade de armazenagem menor que 250m². O posto possui a capacidade de 90m² de armazenamento, sendo assim Classe 
2. As modalidades de licenciamento serão estabelecidas através da matriz de conjugação de Classes e critérios locacionais de enquadramento. Conforme os critérios 
locacionais por isto ele se enquadra como Classe 1, os critérios locacionais tiveram peso 2. Os efluentes líquidos domésticos se deve a utilização das instalações 
sanitárias e da copa são destinados a Copasa. Os efluentes não domésticos serão gerados efluentes líquidos da lavagem do piso, da pista de abastecimento e na área 
de troca de óleo, onde passaram pelo sistema de separação de água e óleo gerando a borra a ser recolhida antes de serem lançados na rede pública de esgoto. Foram 
apresentados laudos de liberação das instalações de esgotamento emitidos pela Copasa com validade de 6 meses, na data de 17/07/2014 e 11/02/2015. Posteriormente 
a isto, a aprovação do PRECEND estava  condicionada a entrega dos documentos exigidos pela concessionária que foram protocolados em 09/01/2018 tendo sido dado 
prazo para apresentação da parte A até 19/09/2018, é um dos termos da condicionante. Os resíduos de classe 1, perigosos, são embalagens de produtos químicos 
geradas, estopas contaminadas por óleo e graxa, resíduos gerados pela caixa separadora de água e óleo. Classe 2, não perigosos, resíduos A não inertes como papel, 
papelão, madeira, resíduos orgânicos do refeitório. Foram apresentados os comprovantes de recolhimento e destinação das embalagens dos lubrificantes usadas de 
quando o posto estava em funcionamento, porque agora esta fechado. Posteriormente anexo ao processo contrato assinado com a empresa responsável pelo 
recolhimento e destinação dos resíduos como as licenças ambientais da mesma, no caso foram a A Zoom Recicle e a Inovar. As condicionantes, lembrando que o Posto 
Palmares possui auto de infração nº 37803 datado de 10/02/2015, caracterizado pelo descumprimento no que tange informações necessárias a avaliação dos impactos 
ambientais decorrente da remoção dos tanques de combustíveis, não prestando na época as informações exigidas acordadas no termo de responsabilidade que na 
época foi gerado. Sendo assim foi gerado em reunião junto ao setor jurídico da SEMAD, um termo de ajustamento de conduta, por isto dentre as condicionantes, 
enfatizamos a assinatura junto ao departamento jurídico da Semad, o Termo de Ajustamento de Conduta, acordado entre ambos no prazo de 24 horas após o 
deferimento da licença. Apresentar parte A do projeto de ingresso protocolado pela COPASA, 30 dias após a concessão da licença. Apresentar contrato firmado com a 
COPASA de ingresso ao PRECEND, 90 dias após a concessão da licença. Manutenção com atualização anual do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, a empresa 
possui o auto válido até 2020, durante todo período de vigência da licença. Apresentar comprovante de recolhimento e destinação das embalagens de lubrificantes 
usadas e ou contrato assinado com a empresa responsável pelo recolhimento e destinação dos resíduos, bem como a licença ambiental da mesma, anualmente, 
durante todo período de vigência, como eu disse foi apresentada. Manter no empreendimento o Plano de Manutenção de Equipamentos e Procedimentos Operacionais 
e o Plano de Resposta de Incidentes, durante o período de vigência da licença. Apresentar certificado de treinamento de funcionários em Segurança e Meio Ambiente. 
Apresentar novo certificado sempre que houver substituição de funcionários, como o posto se encontra fechado sugiro que 30 dias após concessão da licença, este 
treinamento já seja apresentado. Executar o Automonitoramento dos resíduos sólidos conforme modelo constante no ANEXO II. Manter os comprovantes de recolhi-
mento de resíduos no empreendimento para eventuais fiscalizações, Semestralmente, durante o período de vigência da licença. Anexo II – Programa de auto Monitora-
mento, com observação a matriz de gerenciamento deve ser mantida na empresa disponibilizada para fins de fiscalização, assim como os comprovantes de destinação 
dos resíduos e a licença ambiental das empresas, que fazem coleta, transportes destinação final dos resíduos. Mostrou Slides da vistoria de março deste ano. Sendo 
assim o Posto Palmares atendeu as exigências de forma satisfatória, ressaltando que existe o compromisso do cumprimento das exigências apresentadas como condicio-
nantes. Sendo assim somos pelo deferimento da licença no prazo de 10 anos conforme a DN. Dr. Fábio- acompanha o parecer técnico desde que atendido integralmen-
te no prazo estipulado o anexo de condicionantes. Conselheiro Ubiratam- na condicionante 1- que esta dando o prazo de 24 horas, queria ver se o empreendedor 
concorda, na condicionante 2- concedendo o prazo de 30 dias na análise processual parece que tem um documento com validade ate 30 de setembro que a Copasa 
deu, aí a condicionante estaria vencendo antes do prazo dela, condicionante 2 e a 3. Técnica Luciana- quanto a condicionante 1 este TAC já foi ajustado, porém como 
não tínhamos certeza se daria tempo de entrar na pauta ou não, o próprio empreendedor se dispôs a assinar o TAC, dentro deste prazo ou até mesmo aqui na reunião. 
Quanto a condicionante 2, este prazo ele também se dispôs antecipar, a Copasa deu o prazo até setembro, mas como eles estão cientes da necessidade da apresenta-
ção deste documento, que é um documento de suma importância e já foi dado entrada, a própria empresa que presta consultoria se predispôs a agilizar o quanto 
antes esta parte A, tanto para ser protocolado na Copasa antes do prazo determinado, quanto apresentado também a nível de condicionantes no prazo de 30 dias ou 
menos. Por isto citei   30 dias, apesar que a Copasa estipulou até setembro. Foi acordado entre a SEMAD e a Cerne Ambiental que esta parte A seria possível ser 
apresentada tranquilamente no prazo de 30 dias justamente pela necessidade deles de ingresso ao Precend e a consciência da importância deste documento. 
Gustavo(Cerne)- já estamos com este estudo em elaboração, ele vai ser protocolado dentro desta semana, então o prazo de 30 dias é suficiente para a empresa 
cumprir o que foi alinhado com a secretaria, bem como prazo para assinatura do TAC que não vai ser alinhado hoje, porque ele vai ser assinado pelo responsável legal 
dentro do prazo determinado. O Presidente Wagner- colocou em votação, o qual foi aprovado. Temos uma nova conselheira que está vindo pela primeira vez, Hainan 
Silva Campos Ferreira, representando Secretaria de Desenvolvimento Econômico, seja bem vinda. 4- Air Liquide Brasil Ltda. - Julgamento do pedido de alteração de 
condicionante. Processo                  Nº 27038/2015-03A – 8644/01-16. A técnica Edelize- representando a técnica Maria José que se encontra em período de férias, 
fez a apresentação. A empresa solicita alteração de condicionante. A ultima vez que este processo esteve no COMAC foi solicitada a exclusão de 2(duas) condicionantes 
o qual foi indeferido. Localização: Distrito Industrial Riacho das Pedras, Rua Dois. Mostrou Slides. Atividade do empreendimento: comercialização, distribuição e envase 
de gases industriais, medicinais, e sua transformação do estado líquido para o estado gasoso com adequação da área de carga e descarga, instalação de tanque       
back up e área de higienização/pintura manual de cilindros. Código DN 74/04, F-01-04-1.      O potencial poluidor/degradador: M e o porte pequeno. Classe 3. A 
empresa protocolou em tempo hábil o pedido de continuar na DN 74. As condicionantes foram analisadas de acordo com esta DN a pedido da empresa e as condicio-
nantes que foram pedidas exclusões:              6- Comunicar a SEMAS quando da implantação do equipamento de pintura para inicialização deste serviço, Antes da 
operacionalização e realização dos serviços de pintura. 8- Apresentar monitoramento do sistema de captação/exaustão/tratamento do equipamento de pintura, ANUAL 
(após a inicialização do equipamento) e de acordo com o anexo III. E um processo de pintura/lixamento que eles iam realizar nos galões de gases que eles trabalham e 
eles desistiram de instalar esta cabine de pintura e passar o processo para pintura manual sem lixamento. Este pedido que foi indeferido, eles apresentaram depois uma 
proposta dentro desta condicionante, relacionada a capitação/exaustão/tratamento de efluentes atmosférico gerados, durante esta pintura manual dos cilindros, 
mostrou Slides. Foi colocado um cronograma de execução, a respeito da instalação da cabine de pintura deste projeto, que foi apresentado para ter este processo de 
pintura regularizado e considerando o projeto apresentado, sugerimos a manutenção da condicionante Nº 6 e alteração da condicionante 8 e inclusão da condicionan-
te 9. A condicionante Nº 6, ficou - Comunicar a SEMAD/Contagem quando da implantação do equipamento de pintura para inicialização deste serviço, Prazo: antes da 
operacionalização e realização dos serviços de pintura. A condicionante Nº 8, ficou - Apresentar monitoramento do sistema de captação/exaustão/ tratamento do 
equipamento de pintura que comprove a eficiência do sistema implantado. Prazo: 6 meses após o início dos serviços de pintura e a inclusão da condicionante Nº 
9- Apresentar documentação comprobatória quanto a eficiência de retenção/troca do filtro (indicar cronograma de troca e respectiva documentação comprobatória). 
Prazo: Após o monitoramento realizado. Só enfatizando que na condicionante 9, que esta a parte de controle ambiental do processo de pintura manual. Dr. Fábio- o 
parecer jurídico acompanha manifestação técnica, fazendo um adento que as condicionantes, elas podem ser alteradas, por solicitação do empreendedor ou por 
iniciativa do órgão ambiental sempre visando o controle a mitigação dos impactos. Esta alteração como ressaltou a técnica, ela ocorreu após a empresa ter apresentado 
o projeto de sistema de cabine de pintura. O Presidente Wagner- colocou em votação, o qual foi aprovado. 5- GR Química Indústria e Comércio Ltda. - Julgamento 
do processo de Licenciamento Ambiental 1. Processo Nº 05976/2017-03A – 7612/01-14. A técnica Edelize- fez a apresentação. Pedido de licença ambiental. 
Mostrou Slides. Localizada à Rua Rio Cumprido, Nº 4.747. Bairro Galoca, Município de Contagem. A referência deste empreendimento é o Licenciamento 
Concomitante(LAC1/Licença de Operação Corretiva), com validade de 10 anos. Atividade: fabricação e comércio atacadista de adesivos, selantes, cola escolar e para 
escritório. Descrição das atividades: Código DN 74/04 – C-04-21-9, fabricação de outros produtos químicos não especificados ou não classificados. Classe 3. De acordo 
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com a nova deliberação DN 217/17 – C-04-21-9, fabricação de outros produtos químicos não especificados ou não classificados. De acordo com esta deliberação 
normativa a Classe mudou e para ser objeto de licenciamento ficou como Licença Ambiental Concomitante - LAC 1 para procedimento Corretivo. Lembrando que esta 
empresa não entrou com o pedido de continuar na DN 74/04, então a técnica Maria José fez uma vistoria no local, emitiu alguns documentos relacionados a informa-
ções complementares e reclassificou o empreendimento de acordo com a DN 217. Então a atividade principal é a fabricação e comércio atacadista de adesivos, selantes, 
cola escolar e para escritório. As matérias primas utilizadas nos processos industriais de fabricação dos diversos produtos são: álcoois, conservantes, pigmentos, 
antiespumante, estearato de sódio, glicerina, espessante, dióxido de titânio, tensoativo, hidróxido de sódio, propileno glicol, cera, parafina, carbonato, silicone líquido, 
sebo hidrogenado e farinha de arroz. Os principais maquinários utilizados no desempenho das atividades e unidades auxiliares são balanças, caldeira a óleo, cortadora 
de fita, envasadora, misturadores, rotuladores, tampadora, tanques misturadores, túnel termo encolhível. Os processos industriais se iniciam com o recebimento da 
matéria prima. Posteriormente ocorre a dosagem e o processamento (pode ser a frio ou quente), envase ou formagem e desenformagem, fechamento, rotulagem e 
empacotamento/embalagem. As atividades desenvolvidas geram resíduos, ruídos, efluentes atmosféricos e líquidos. Os resíduos gerados são armazenados em depósito 
na área interna da empresa para posterior destinação ambiental adequada ou reaproveitamento. O ruído proveniente da atividade se limita as áreas internas não se 
estendendo para o ambiente externo. Efluentes líquidos sanitários e industriais são gerados. Ambos são destinados para a rede coletora da COPASA.                                                                                                                                          
As emissões atmosféricas são provenientes da chaminé da caldeira a óleo e do setor de mistura a seco utilizado no processo de fabricação da massa de modelar. Em 
relação as medidas de controle ambiental da atividade a GR QUIMICA aderiu ao programa PRECEND – programa de Recebimento de Efluentes Não Domésticos, junto a 
COPASA. A empresa possui contrato de prestação de serviços com a empresa ESSENCIS MG SOLUÇÕES para transporte e destinação final dos resíduos industriais 
gerados. Será necessário a implantação de algumas medidas de controle ambiental: - Conclusão do Precend/ COPASA.                        - Monitoramento da emissão 
atmosférica da caldeira. - Implantação de sistema de controle de particulados no setor de mistura seca. - Elaboração das planilhas de controle/destinação dos resíduos 
gerados. - Apresentação do AVCB. Foi apresentado um cronograma físico das medidas acima previstas. Conclui-se que em razão do exposto em razão do exposto, 
opina-se pela concessão Licença Concomitante (LAC1) /Licença de Operação Corretiva, objeto do Processo nº 7612/01-14, com prazo de validade de 10 (dez) anos, 
desde que respeitadas as condicionantes constantes em seu Anexo I e II, ouvida a Assessoria Jurídica. Anexo I – Condicionantes: 1- Executar o Programa de Automonito-
ramento, conforme definido no Anexo II, Durante a vigência da LAC1. 2- Apresentar comprovante de atendimento ao PRECEND, Prazo: Anual. 3- Apresentar Documen-
tação Comprobatória de: – Conclusão do Precend/ Copasa. – Implantação de sistema de controle de particulados no setor de mistura seca. – Implantação do sistema de 
coleta seletiva. Prazo: 12 meses. Apresentar AVCB e mantê-lo atualizado, Prazo: 180 dias e as condicionantes referentes ao anexo II que são relacionados aos resíduos 
sólidos e oleosos, as planilhas que tem a descrição dos resíduos, transportadores, disposição final e dos efluentes atmosféricos. Mostrou Slides. Dr. Fábio- acompanho 
o parecer técnico, conforme a instrução de serviço SISEMA 01, a LAC é um procedimento a ser seguido em caso de operação corretiva e deixo de recomendar a 
autuação porque o empreendimento por operar sem licença já foi autuado, inclusive já cumpriu a sanção. Conselheiro Renato Mafra- ela produz farinha de arroz? 
Porque está lá como um dos produtos. A técnica Edelize respondeu que não produz, é matéria prima. Tanto é que um dos problemas dos efluentes atmosféricos é os 
particulados da farinha de arroz. Conselheiro Renato- perguntou se a caldeira é a gás? A técnica Edelize- respondeu a óleo, o controle do óleo dela  também esta 
dentro dos efluentes líquidos controlados pelo Precend. O Presidente Wagner colocou em votação, o qual foi aprovado. 6- Prefeitura Municipal de Contagem 
– Viaduto das Américas II - Julgamento do pedido de LAC 1. Processo Nº 16251/2016-03A. O técnico José Gilvane- fez a apresentação. Este processo trata-se da 
Duplicação do viaduto das Avenida II, localizada nas proximidades da Ceasa, sobre a BR-040, é uma obra de interesse público. Mostrou Slides, imagens cedidas pela 
Secretaria de Obras que é responsável pelo licenciamento ambiental, através da consultora Fernanda Rabelo, trata-se de uma região problemática de nossa mobilidade 
urbana. Este processo iniciou com a solicitação do enquadramento de LP/LI, mas pelo reenquadramento da DN 17, foi enquadrado no código “E-01-01-5, Implantação 
ou duplicação de rodovias ou contorno rodoviários com peso de critério locacional “0” e classe 4, LAC1. Portanto trata-se de um licenciamento único das três etapas, 
licença prévia, instalação e operação. Tendo em vista que todos os impactos ambientais, eles são temporários em função da execução das obras (poluição do ar, 
alteração do encaminhamento hídrico, ruídos) eles são temporários e os impactos positivos com implantação desta obra, ele vem de encontro com nosso município, 
que vai melhor o fluxo de veículos no local, que funciona hoje como um contorno provisório, é uma forma de acesso que é inviável para a cidade no porte que é 
Contagem. O parecer foi favorável, tendo em vista que o impacto positivo da execução desta obra, ele vai suplantar todos impactos negativos que são temporários e 
que foram devidamente identificados, porque no processo consta o plano de gerenciamento de resíduos sólidos da construção civil, que foi levantado todos os 
impactos e todos os resíduos e foram já previstos todas as destinações de todos os resíduos de Classe A, B, C e D oriundos da construção civil e apontados a destinação 
que basicamente é o aterro sanitário, nosso de Contagem e algumas outras empresas de reciclagem que tem seu licenciamento comprovado. Este é o parecer do 
técnico a favor desta aprovação, a favor do deferimento da licença. As condicionantes: 1- Adotar todas as medidas mitigadoras descritas no Plano de Controle 
Ambiental -PCA. Durante toda a fase de implantação. Envolve a questão da nossa fiscalização. 2- Apresentar a relação das empresas contratadas para o recolhimento 
dos resíduos sólidos indicados no PGRCC, bem como a cópia da Licença Ambiental da atividade de destinação dos resíduos, bota-fora e/ou fonte de empréstimo de 
terra, bem como a autorização para movimentação de terra. Quando do início da execução da obra. 3- Apresentar relatório semestral de acompanhamento com 
avaliação de todas as medidas de controle ambiental descritas no Plano de Controle Ambiental. Primeiro relatório: 60 dias após início das obras. 4- Apresentar Parecer 
do DNIT  e Via 040 conclusivo da análise do projeto. Quando do início da execução da obra. 5- Priorizar a contratação de mão de obra local. Durante toda a fase de 
implantação. 6- Executar o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. Durante toda a fase de implantação. 7- Promover ações de educação ambiental 
para os funcionários das obras de implantação do empreendimento. Durante toda a fase de implantação. Esta promoção como foi sugerido no plano de controle 
ambiental a esta promoção e elaboração de educação ambiental, estas atividades com os funcionários da obra e dos moradores da redondeza, isto é importante, que 
não possa ficar apenas no papel, que realmente aconteça efetivamente para que estas ações ocorram precisam principalmente de meios e motivação. A motivação é 
esta fiscalização acompanhamento pela Secretaria de Meio Ambiente e pela Secretaria de Obras, que afinal é empreendimento público e apesar de ser Secretaria de 
Obras, também é um defensor de interesse do Município, então temos que ter motivação e meios. Este é o parecer técnico favorável a licença. Dr. Fábio- o parecer 
jurídico acompanha o parecer técnico, destacando que é fase única, LP/LI/LO, por ser uma obra de infra estrutura é dispensada da revalidação da LO. Só dando o 
destaque, até parabenizando o trabalho do técnico da Secretaria de Obras, porque é a primeira vez que nós temos um anexo de condicionante. Que realmente você 
tem as condicionantes para mitigar os impactos negativos e maximizar os impactos positivos, que é quando ele coloca a contratação de mão de obra local, o plano de 
educação ambiental, isto tudo demonstra para que também serve a condicionante, que é maximizar os impactos positivos do empreendimento. Neste sentido 
acompanho o parecer técnico. Conselheiro Ubiratam- na condicionante 4, não entra o DNIT nesta etapa, se pudesse tirar o DNIT fica melhor para soltar a obra. O 
técnico José Gilvane- acatou a recomendação. O Presidente Wagner- tirar a palavra DNIT da condicionante            4- apresentar parecer da Via 040 conclusivo da 
análise do projeto. Colocou em votação, o qual foi aprovado. 7- Autorização de supressão e definição da compensação ambiental: - Conata Engenharia Ltda. 
- Residencial Caiapós – Minha Casa, Minha Vida. - Processo Nº 9955. Supressão de Vegetação. O técnico Bráulio- fez a apresentação. Foi solicitado a avaliação da 
vegetação pela empresa Conata, para fazer um empreendimento multifamiliar, na Rua Filomena Jardim Volga, 735 – Fazenda Bom Jesus – Contagem. Processo 
administrativo: 21700/2017-03A. Requerimento Interno: 34047. Mostrou Slides. A vistoria no local foi verificado 2 tipos de vegetação sendo uma de cerrado e outra de 
floresta estacional semidecidual. Mostrou Slides. Para ser feito a definição da vegetação foi utilizado a Resolução CONAMA 392/2007, que define vegetação primária e 
secundária de regeneração de Mata Atlântica no estado de Minas Gerais. Foi verificado especifica desta área de mata atlântica a presença de fragmento predominância 
de indivíduos jovens de espécies arbóreas, arbustivas e cipós, formando um adensamento (paliteiro) com altura de até 5 (cinco) metros. Além disso, apresenta espécies 
lenhosas com distribuição diamétrica de pequena amplitude, com Diâmetro à Altura do Peito – DAP - médio de até 8 (oito) centímetros. A partir desse resultado, foi 
possível aferir que a vegetação é formada por floresta estacional semidecidual entre o estágio inicial de regeneração do Bioma Mata Atlântica conforme Lei Federal 
11.428/2006. Diante da apresentação do levantamento florístico da empresa na área que a necessidade de intervenção, haverá necessidade de suprimir 321 (trezentos e 
vinte e um) indivíduos arbóreos, dentre eles possui 14 indivíduos Ipê Amarelo, 5 Cedro e 2 Braúna. Cedro e Braúna conforme portaria MMA Nº443, de 17 de dezembro 
de 2014 são classificados como espécimes vulneráveis. Mostrou Slides. Condicionantes: 1- Anuência do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC 
- para a supressão e/ou transplante de 321 (trezentos e vinte e um) indivíduos arbóreos, bem como definição das medidas compensatórias, conforme prescreve o art. 
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16 do Decreto Municipal no 1.030/2008. 2- Autorização do COMAC para a supressão e/ou transplante da espécie imune ao corte Ipê Amarelo, conforme prescreve o 
artigo 2º da Lei Estadual no 20.308/2012. Acrescentando no parecer técnico que foi encaminhado para vocês (Conselheiros) para levar em consideração a autorização 
do COMAC para supressão ou transplante da espécie classificados como especie vulnerável, isto não foi colocado no parecer, é de importância conforme portaria de 
meio ambiente 443 de 17 de dezembro de 2014. Conselheira Cecília- porque que não tem parecer com nomes científicos e nomes populares? E também você falou 14 
Ipês e no parecer 16 Ipês? Técnico Bráulio- são 14 Ipês levantados e 2 serão mantidos. A questão do nome científico em específico, a questão da mata atlântica, 
porque a própria CONAMA 393 fala exatamente dos nomes científicos. Conselheira Cecília- foi uma decisão do COMAC colocar os nomes científicos e populares, que é 
muito importante para o conselho. Conselheira Cristina- para ter supressão não precisa de parecer jurídico? Resposta- Não precisa. Conselheira Cristina- qual o 
tamanho da área do empreendimento? Cynthia(Uma Gestão)- o empreendimento é um residencial multifamiliar, denominado Caiapós, se enquadra no programa 
Minha Casa, Minha Vida faixa 1, vem para ajudar no deficit habitacional do município, totalmente subsidiário pelo Governo Federal em parceria com o Municipal. 
Trata-se de 2 empreendimentos Caiapós A e Caiapós B, tem uma via no meio, então um fica do lado direito e o outro do lado esquerdo. Mostrou Slides. Temos 144 
unidades habitacionais no Condomínio A e 176 unidades habitacionais no Condomínio B. Conselheira Cecília- se pode haver transplante destas árvores de porte 
pequeno, por causa da área verde. Conselheiro Ubiratam- estas áreas que estão demonstrada por trás tanto do 1, quanto do 2 não cabe estas espécies? Cynthia(Uma 
Gestão)- podemos transplantar. Este tipo de empreendimento Minha Casa, Minha Vida faixa 1 ele é um pouco diferente quando tem faixa 2, isto é uma parceria pública 
privada, questão financeira. Então ele já tem uma área bem expressiva de manutenção, até para quem vai morar lá, no local. Temos uma matinha ao fundo que 
estamos preservando, temos uma região toda de APP no Condomínio B. Somos muito conservadores no desenvolvimento do projeto. Conselheiro Renato- pelas fotos 
que eu vi, me parece um solo amarelo, bastante ácido. Um solo muito pobre, acidez elevada. Quero dizer que se for aprovado o transplantio destas especies, que seja 
dentro desta própria área, que é um solo muito específico. Então como estes indivíduos arbóreos já estão acostumados com aquele tipo de solo, qualquer transplantio 
a taxa se sucesso pode ser diminuída. Técnico Bráulio- só uma observação, tem vários indivíduos na área do cerrado e na mata atlântica em estado inicial. Este 
fragmento que há necessidade de supressão para fazer o empreendimento são muitos indivíduos um próximo ao outro, paliteiros, são vários indivíduos. Do cerrado 
estão separados, da mata atlântica bem perto um do outro. Luciana(Conata)- o deficit habitacional é altíssimo em Contagem. A grande questão deste programa Minha 
Casa, Minha Vida quando você fala faixa 1, é o deficit habitacional da cidade. Hoje no Ministério das Cidades em Brasília, a seleção de qualquer empreendimento, este 
empreendimento é particular, o terreno é nosso. Aqui em Contagem não teve muito Minha Casa, Minha Vida. Em 2010 teve um de 400 ou 500 unidades. Este 
empreendimento são apartamentos que vão ser doados para a população de Contagem que recebe salário de 0 a 3, a renda familiar, e que não tem condições de 
comprar nenhum destes apartamentos das 5 mil unidades que foram aprovadas. São famílias que estão em área de risco, que vão ser desapropriados. A definição das 
famílias que vão morar neste empreendimento é da Prefeitura. A verba é do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR que é gerenciado pelo Ministério das Cidades. 
Mas a colocação de famílias, a indicação, a organização é toda da Secretaria de Habitação. Mostrou Slides. Quando fizemos esta implantação, tivemos o cuidado, na 
área de baixo tínhamos uma APP, é obrigatória fica preservada todas as espécies, na parte de cima, aonde tem a matinha, aonde esta concentrada mais especies, 
tivemos o cuidado de preservar fora. Então temos as 4 germinações de torres, que são 8 torres, todas fora da matinha. Então a gente já vai ter muita área verde neste 
empreendimento. Cynthia(Uma Gestão)- só uma ressalva, inclusive no Condomínio B não temos nenhum indivíduo imune de corte, tomamos este cuidado na projeção, 
e a supressão é abaixo de 300 indivíduos. Conselheira Cecília- os indivíduos tem um porte bom para transplantar, a população tem que aprender a cuidar da natureza, 
projeto está bonito, mas que seja transplantado estes indivíduos. Presidente Wagner- uma observação, agora do conselheiro Wagner falando. Estamos reforçando a 
equipe de educação ambiental, e os projetos da educação ambiental para estar fazendo este trabalho junto a todos os condomínios. E principalmente estes condomí-
nios que atendem pessoas de baixa renda é o que vamos priorizar. Só lembrando o ultimo levantamento que nós fizemos junto com outras secretarias, nós temos um 
deficit de habitação para população de baixa renda, que já ultrapassa 15 mil unidades, que agente necessita. Então é uma responsabilidade do governo ter politicas de 
atendimento para moradia para baixa renda. Se vocês perceberem com base no parecer técnico e com base no que está sendo apresentado pela consultoria da 
empresa, existe uma preocupação muito grande com a questão ambiental, está muito claro no projeto. Então é só pedir a sensibilidade com relação a isto. Agora os 
ajustes que precisarem ser feitos, se houver necessidade de transplante, os conselheiros assim entenderem lógico que agente vai estar encaminhando. Conselheira 
Cristina- sem dúvida, um empreendimento social como este agente tem que ajustar, agente não pode ficar contra ele de jeito nenhum. Esta proposta que você fez 
agora da educação ambiental, ela está no conjunto de medidas compensatórias do empreendimento ou a Prefeitura vai assumir o custo disso? Presidente Wagner- nos 
já temos uma equipe de educação ambiental que já trabalha com os condomínios, principalmente quando se diz respeito a coleta seletiva. Nós vamos ampliar agora 
para estes condomínios que atendem a população de baixa renda no sentido de estar conscientizando não só com relação a coleta seletiva, mas com relação a 
preservação ambiental como um todo. A responsabilidade é da secretaria de meio ambiente, nós estamos assumindo. Conselheira Cristina- em relação a energia, tem 
energia solar e captação de água da chuva para reuso? Luciana (Conata)- Em relação a primeira pergunta em colocar educação ambiental, o Minha Casa, Minha Vida, 
ele não é um programa de construção, é um programa social, então a construção é só o meio no qual a minha construtora que eu trabalho, agente entra para 
construir. Mas o principal é que estas pessoas tenham aonde morar, que os filhos destas pessoas, o pai e a mãe aprendam a ter o espaço da alimentação, o espaço do 
estudo, o espaço do dormir, este é o grande objetivo do Minha Casa, Minha Vida. Dentro deste programa você vai ter 2% do valor, então você vai ter um valor, aqui em 
Contagem o valor é de 82 mil reais por unidade construída, que o governo paga. Estes 82 mil reais parte é colocada para construção e parte uma porcentagem é 
colocada para a Prefeitura. Na verdade a Prefeitura vai fazer ações sociais através da Secretaria de Habitação, que já está trabalhando nisto. Tem medição mês a mês a 
partir do cronograma de obras, na verdade começa 6 meses antes da entrega da obra é uma obra de 18 meses. 6 meses antes a Prefeitura começa a trabalhar esta 
programação social. A Prefeitura decide o que vai ter dentro deste projeto social, a caixa mede e paga para a Prefeitura dentro destes 82 mil reais. Então parte é 
passado para construção e parte programa da Prefeitura. Da mesma forma que a construtora é contratada pela caixa, que o braço operacional para construir estas 
unidades, a Prefeitura também vai ter um contrato para realizar estes programas. Um ano nós entregamos a obra, iniciou a ocupação, a Prefeitura faz toda esta 
ocupação das famílias junto com a caixa, a caixa acompanha e depois um ano deste condomínio é de responsabilidade da Prefeitura. Presidente Wagner- Só 
complementando tem uma parceria entre Secretaria de Meio ambiente, Secretaria de Educação e Secretaria de Desenvolvimento Social. As famílias para serem 
atendidas na Minha Casa, Minha Vida, elas tem que comprovar que os filhos menores estejam matriculados na escola, frequentando regularmente. Tem todo um 
acompanhamento da Prefeitura com relação a esta questão e aí a Educação Ambiental, Secretaria de Meio Ambiente em parceria com a Secretaria de Educação vai 
estar desenvolvendo os projetos para atender estas pessoas. Conselheiro Renato Mafra- o cidadão quando não está na cidade informal, ele é nocivo ao meio 
ambiente, ele ocupa a área de preservação, ele faz gato de luz, lança o esgoto irregularmente. Esta situação de trazer o cidadão para a cidade formal, ele acaba sendo 
muito importante para o meio ambiente porque é uma forma de fazer o cidadão ter mais consciência, quanto ao consumo de água, luz. Agora nos próximos 
empreendimentos agente começar a pensar também a situação de reuso de água, uso de energia solar para o aquecimento. Inclusive não sei se foi promulgado uma lei 
do Vereador Irineu com relação ao uso de água dentro do Município, não se tratava somente de prédios públicos ou se tratava também destes empreendimentos 
residenciais maiores. Porque está na hora de pensarmos nisto também. Conselheira Cristina- eu já vi moradias populares com captação de energia solar. Tem que ser 
escrito em algum lugar, para que seja uma exigência da Prefeitura, até para os particulares também. Presidente Wagner- atendendo a colocação da conselheira Cecília 
temos que definir a questão do ajuste, transplante do que, em que condições. Todos protegidos e os que estiverem na lista, que possam ser transplantado na mesma 
área. Presidente Wagner- finalizando, transplantio das especies para áreas verdes dentro do próprio empreendimento com acompanhamento técnico da secretaria de 
meio ambiente. Considerando a proposta da conselheira Cecília e vamos estar informando, levando ao conhecimento para acompanhamento dos conselheiros, colocou 
em votação, o qual foi aprovado. - Opaco Engenharia e Outros – Supressão arbórea – empréstimo de terra. Pedido de vista pela conselheira Cecília, encaminhamen-
to reunião na quarta-feira na secretaria, reunião extraordinária na sexta-feira. 8- Direcional Jequia Empreendimentos – Avaliação de APP. Retirado de pauta. 
Presidente Wagner- invertendo a pauta item           10- Discussão e votação da proposta de Resolução que cria a Câmara Técnica Temática de Políticas de 
Proteção de Áreas de Preservação Permanente – CAPP do Conselho Municipal de Meio Ambiente e dá outras providências. Aprovada. 11- Discussão e votação 
da proposta de Resolução que Designa membros da Câmara Técnica Temática de Políticas de Proteção de Áreas de Preservação Permanente – CAPP. Aprovada. 
Presidente: Cecília Rute de Andrade, Vice-Presidente: Renato Ferreira Mafra, Relator: Eric Alves Machado, Revisor: Maria Cristina Oliveira. 9- Inquérito Civil/Ação de 
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Fiscalização – COPASA. Marcos Botelho- parte de um processo administrativo que discute o licenciamento de uma obra que é substituição de interceptores pela 
Copasa na área da unidade de conservação do Cabral. A partir desta obra tem um pedido de supressão cujo o conteúdo não é tema para este conselho, ficou a baixo 
das 300 unidades e não foram apresentadas espécies imunes, mas a impacto ambiental de significativa relevância, considerando unidade de conservação. Uma ação da 
fiscalização autuou e multou a Copasa em até 5 milhões de reais em função de problemas nesta rede, por lançamento irregular em função do mal funcionamento desta 
rede interceptora. Isto originou inquérito civil que está tramitando no âmbito do poder do Ministério Público, na Promotoria de suma responsabilidade do titular 
Leonardo Barreto. Onde nós tivemos na semana retrasada uma audiência para fazer esta discussão e fazer os encaminhamentos e na semana passada nós tivemos uma 
reunião preliminar com a Copasa aonde passamos os parâmetros para o licenciamento. A principio  o requerimento foi só de supressão arbórea, mas fizemos as 
exigências para que haja um licenciamento também da obra de substituição deste rede. Como esta intervenção vai impactar de uma forma muito significativa a RPPN 
do Cabral, a Mata do Confisco e a própria Lagoa do Sanguessuga, considerando a necessidade já firmada em TAC com o Ministério Público do desassoreamento da 
Lagoa do Sanguessuga, a secretaria determinou a realização de uma audiência pública a princípio marcada para o dia 9 de julho, mas sujeita a alterações em função do 
calendário do promotor e das empresas que serão convocadas e o que for melhor ajuste com a comunidade do Cabral de modo que agente fez incluir na pauta de hoje 
toda esta discussão por uma questão de ordem legal, para o conselho ter conhecimento e será convocado para esta audiência pública. Será encaminhado aos 
conselheiros todos os autos de discussões que estão sendo feitas e prepará-los para esta audiência pública que vai fazer a discussão de criação do parque, unidade de 
conservação do Cabral, a substituição da rede, a supressão arbórea e também a construção de espaços de convivência da comunidade no entorno desta comunidade de 
conservação. Então será tudo resolvido numa audiência pública     e a comunicação esta sendo feita oficialmente no dia de hoje. Presidente Wagner- são 2 multas, 2 
autos grandes, um no Cinco outro no Cabral e a multa pode chegar em 50 milhões. A Copasa vai ter que se explicar. Conselheira Cecília- quero parabenizar por isto, 
porque toda vida tive uma guerra muito grande com a Copasa, a mais de 20 anos quando começou as obras de revitalização de Córregos, foram 32 obras. Porque ela 
tirava o esgoto e jogava nos Córregos, ela nunca pensou que pudesse ser multada. Estamos começando a mudar. Muito importante o que estou vendo, agora 
Contagem está começando a mudar. Marcos Botelho- eu ia trazer só a autuação só do Bairro Cabral, mas são 4 grandes autuações, na unidade Nascente do Sarandi, 
onde está a secretaria, a do Cabral, a do Barroquinha com rompimento da rede, são várias pequenas intervenções da Copasa ao longo da cidade. Criou-se 4 grandes 
autuações que podem chegar, a cada uma 50 milhões de reais em multas. Lógico que aí é uma construção em torno de um TAC, de ações efetivas para recuperação. Em 
relação a Barroquinha foram feitas intervenções emergenciais, vence hoje o prazo, para que ela apresente para nós, quais são as alternativas, quais são as ações que ela 
vai fazer para resolver definitivamente o problema com o responsável técnico. Só complementando mais importante que o valor das multas é a correção do dano. 
Estávamos com um vazamento no Cinco que já ia para quase 3 anos. Na hora que autuamos eles foram no outro dia e consertaram. Promessas já haviam várias. Foi a 
partir da autuação que eles fizeram a correção. Estão fazendo o levantamento do Cabral para iniciarem a obra de troca da rede. Temos que apertar para a coisa 
funcionar. Agora não vamos abrir mão de cobrar um valor que eu não sei qual, que vai mensurar depois, para poder fazer a compensação da degradação que foi 
causada ao longo de tanto tempo. Teve também autuação em relação a ETE de Nova Contagem. Foi dado um prazo para que eles apresentem o projeto de adequação. 
A partir da apresentação do projeto, vamos dar um prazo para execução. Conselheiro Renato- nós mobilizamos a Copasa por causa de um lançamento de esgoto 
indevido na Rua Paineiras. Foi muito fácil no passado alguém da Prefeitura chegar e falar não pode deixar, que nós vamos fazer uma planilha aqui e resolver o 
problema, aumentando a rede de drenagem. A drenagem pluvial é a cargo do Município e a coleta de esgoto não. No dia da vistoria eu fiz questão muito minuciosa-
mente nos 2 endereços que foram citados pelo Ministério Público, foi um pedido do Ministério Público, e constatei na verdade que se tratava de cidadão lançando 
esgoto em água pluvial e vice versa, e não só os 2 que eu vi. Fiz um encaminhamento, puxão de orelha interno nosso que vigilância sanitária do Município, que existe 
legislação própria para isto, para que obriguem estes cidadãos, inclusive solicitei que fosse feito um estudo nas 100 residencias lindeiras para ver o lançamento indevido 
de água de chuva em rede de esgoto. Porque não é possível que sendo uma rede estanque, uma rede fechada a de esgoto, que ela supite em dia de chuva, então 
alguma coisa esta acontecendo, alguém esta lançando água de chuva dentro do esgoto. Isto é incabível. Então culpa seja dada a Copasa, mas seja dada a nós também. 
Encaminhei ao Ministério Público para que seja feito esta vistoria nas residencias para acabar com o problema no parque eldorado, porque agente sabe que ele é 
bastante antigo. Conselheira Cecília- estou cansada daquele esgoto ali, até o Ministério Público, ninguém consegue tirar o esgoto de lá, mas não desanimo. Conselheiro 
Renato- só pontuar, que recebi do Ministério Público, o entendimento que a culpa era nossa. Eu retruquei isto, o Ministério Público esperava que agente fizesse obras 
de ação para reverter isto. Eu passei para o Ministério Público que a culpa não era nossa não. Casa para dentro a culpa é do cidadão que tem que se virar e fazer 
lançamento correto. Então estou tentando reverter isto junto ao Ministério Público para tirar o ônus da gente. O ônus é do cidadão que não faz a ligação correta. 
Presidente Wagner- vamos mobilizar educação ambiental, vamos chamar a Copasa para ir com agente fazer uma visita até nestas casas. Tentar fazer o convencimento. 
Agradeceu a todos e encerrou a reunião. 12- Assuntos Gerais pertinentes ao COMAC.

ATA DA 227.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAC – 2018
No dia 23 de julho de 2018 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 227ª Reunião Ordinária do COMAC de 2018. Compareceram à reunião o Presidente do COMAC, Wagner Donato Rodrigues; José Roberto Garbazza 
Santos; Marcos Antônio Botelho Niemann; o Assessor Jurídico da SEMAS, Fábio Silva Azevedo; Superintendente de Licenciamento Ambiental, Leonardo Ricardo Torres 
Lopes; os conselheiros: 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; Henrique Damasio Soares, representante do Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais (CIEMG); 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; Fabiana Aparecida Garcia, representante da Associação Comercial e Industrial de Contagem (ACIC); Hainan Silva Campos Ferreira, representan-
te da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico;  Cristina Maria de Oliveira, representante dos Sindicatos de Trabalhadores de categorias profissionais não 
liberais, com base territorial no Município de Contagem e Marise de Cássia Gonçalves (Secretária do COMAC). O Presidente Wagner- deu bom dia a todos, conferiu o 
quórum e iniciou a reunião. 1- Aprovação da Ata da 226ª Reunião Ordinária do COMAC. Aprovada. 2- Proposta de Recomendação que convoca empreendimento ELLO 
S/A Centro Empresarial ao ajuste de conduta. Sr. Marcos Conselho- A Hipótese deste empreendimento é uma situação de operação corretiva. A condução do processo 
de licenciamento é uma operação corretiva em função de que por determinação do DNIT, por um acerto do DNIT, o empreendedor teve que alterar substancialmente os 
projetos apresentados, daquilo que havia sido apresentado aos órgãos para  licenciamento. Então nós temos uma realidade do empreendimento diferente do que havia 
sido previamente aprovado em termo de terraplenagem, projeto de terraplenagem, drenagem do solo, intervenção em área de APP. Então nós temos uma situação que 
precisa ser objeto de operação corretiva. O licenciamento também você tem uma situação que precisa ser melhor apreciado. Você tem as autorizações de terraplena-
gem, supressão arbórea devidamente aprovadas, mas ainda não houve a discussão do licenciamento ambiental propriamente da obra. Então o que foi proposto 
tecnicamente foi definir as poligonais de uma área, que seria objeto de operação corretiva, de um licenciamento amplo que regularizasse os statos, a realidade do 
empreendimento neste momento. E que ali fosse acertado toda esta regulamentação através de um ajuste de conduta. O conselho estaria anuindo, concedendo ao 
órgão ambiental a atribuição de convocar os empreendedores para fazer um acerto. Apresentar projetos específicos dentro desta área e aprovar com alguns parâmetros 
especiais todos os procedimentos, que foram executados dentro da área. Dali agente estabelecer as medidas compensatórias necessárias a viabilidade do projeto. Então 
conceder uma licença ampla, de acordo com o que está na realidade, para que seja possível o empreendimento concluir as obras e entregar os empreendimentos para 
o licenciamento ambiental, depois na fase de usos. Conselheiro Ubiratam- nós podemos chamar este TAC de regularização ambiental do empreendimento? Que o 
licenciamento é o próprio passo, não é isto? Sr. Marcos Botelho- sim, é a regularização ambiental do empreendimento dentro das poligonais indicadas na proposta de 
recomendação, para que ele tenha condições do licenciamento ambiental depois da atividade. Conselheira Cecília- eu não entendi muito bem, porque não tenho 
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documento sobre isto. Tenho que ter documentos em mãos para votar.              Sr. Marcos Botelho- a proposta de recomendação foi encaminhado a todos os 
conselheiros, o texto da recomendação, aqui os conselheiros não estão entrando ao mérito, não. Conselheira Cecília- eu li o texto mas não concordei, não entendi o 
texto. Eu gostaria ter em mão. Sr. Marcos Botelho- quando agente não apresenta a este conselho o processo de discussão deste projeto propriamente. Até para não 
vincular a decisão do conselheiro ao mérito, porque o que agente esta propondo aqui aos conselheiros apenas recomendar a convocação do empreendedor a 
regularização. Então se agente apresenta o processo para analise do conteúdo, significa que agente estaria convocando os conselheiros a se manifestar em relação ao 
conteúdo. Não é isto. E apenas uma recomendação, o conselho recomenda que o empreendedor seja convocado a regularizar. A diferença é o seguinte. O que tem de 
novidade nisto? Qual seria o procedimento adequado? Que o empreendedor tivesse todas as etapas resolvidas e agente estivesse discutindo aqui o licenciamento. O 
que estamos fazendo, considerando as alterações que foram necessárias serem feitas em função de alterações, que foi alheia a vontade do próprio empreendedor, 
agente vai fazer ali um ajuste, que uma área específica seja objeto de TAC e aí o conselho antecipa convocando o empreendedor a isto. Então o que estamos fazendo é 
de certa forma o conselheiro não se vincular ao mérito e apenas convoca. Coisa que é típico de fiscalização. Mas é para conceder então ao órgão, que ele possa fazer 
isto, que ele possa fazer este ajuste, através de um termo de ajustamento, aonde se resolveria então as medidas mitigadores e compensatórias ambientais, para que 
seja possível então agente avançar para o processo de licenciamento e isto sim, volta para cá. Conselheiro Ubiratam- estes processos já foram objetos de conselho, as 
supressões, as intervenções na APP, assim por diante. Só que quando foi se aprovar, o projeto viário do DNIT, ele alterou tudo que foi feito anteriormente. Eles estão 
falando é isto, para convocar para esta regularização, não do licenciamento, regularização do empreendimento todo. Os documentos que estão aprovados estão em 
desconformidade com o eventual licenciamento para eles. A secretaria convoca nesta regularização para colocar a realidade de hoje, que é a gestão deles. O que foi 
feito na gestão anterior esta em desconformidade no eventual licenciamento. Conselheira Cecília- eu entendi, porque houve mudança então tem que voltar aqui. 
Conselheira Cristina- se eles descumpriram foram autuados também?     Sr. Marcos Botelho- a maior parte que foi descumprido na verdade foi alheio e a vontade do 
próprio empreendedor. Foram exigências do próprio poder público, então não são objeto de autuação. Mas a autuações que serão resolvidas também no âmbito do 
TAC. Presidente Wagner- colocou em votação, o qual foi aprovado. 3- Autorização de supressão e definição da compensação ambiental: - Opaco Engenharia e Outros 
– Supressão arbórea – empréstimo de terra. Presidente Wagner- explicou que na semana passada houve uma reunião de PRE COMAC, e nesta reunião foi tirado o 
encaminhamento para que novos estudos fossem apresentados, foi a recomendação dos conselheiros Cecília, Samantha, Hainan e Ubiratam, que participaram. Fizemos 
o comunicado para que o empreendedor, apresentasse na reunião de hoje novos estudos. Pensei que a empresa estivesse presente hoje. Conselheiro Ubiratam- na 
reunião ficou definido a apresentação, foi encaminhado e-mails. Mas acabou ficou determinado o dia de hoje não. Foi só determinado a apresentação, e agente faria  
nova reunião. Presidente Wagner- entendi que eles teriam que apresentar hoje e nós marcaríamos uma reunião extraordinária, este foi o meu entendimento. Conselhei-
ra Cecília- na realidade ele tem que fazer novos estudos e novo relatório. No parecer deles estava escrito que lá tem até onça pintada, como vou desmatar uma área 
que tem até onça pintada. No relatório ele copiou a maioria das coisas de outros órgãos. Eu não posso basear para fazer um relatório de empréstimo de terra, de um 
desmatamento baseado neste. Eu pedi que fosse feito novos estudos e novo relatório, encaminhar para a secretaria e conselheiros. Conselheiro Henrique- queria 
escutar a manifestação da prefeitura em relação ao exame deste relatório, se realmente tem RT não duvidando da Cecília, mas acho importante manifestação da 
prefeitura, se realmente isto esta ocorrendo neste processo. Presidente Wagner-  explicando para vocês uma situação de governo, existe uma série de obras de 
mobilidade que começam a ser feitas agora na cidade a partir do segundo semestre. Uma delas é a Avenida Maracanã, Terminal Rodoviário do Ressaca, uma série de 
obras e no caso específico desta Via 630, qual que é o interesse do poder público? esta via, ela vai dialogar com as outras que estão sendo feitas e trata-se de 
empreendimentos 100% custeado pela iniciativa privada. Então o interesse da prefeitura é ter uma obra viária importante cujo custo ele vai ser assumido pelo 
empreendedor. Para a Prefeitura no momento de crise, de poucos recursos, é extremamente importante que isto aconteça. Tecnicamente o Sr. Marcos Botelho vai 
explicar. Conselheiro Ubiratam- só para pedir para corrigir o parecer, lá esta Via 640, é Via 630. E outra a Hainan fez uma colocação que foi muito bem dita na hora, 
que em momento algum este conselho disse não, o conselho esta querendo viabilizar, só que o material que foi enviado, no nosso olhar estava faltando algumas 
informações. Mas em momento nenhum o conselho está contra o governo, contra implantação. Quanto mais rápido o empreendedor se manifestar se entregar, mais 
rápido agente da definição dos assuntos também. Conselheira Cecília- em momento nenhum sou contra, mas tenho que ter segurança, tenho que fazer um relatório 
seguro, eu não posso fazer um relatório de qualquer jeito, do jeito que eles mandaram, eu quero entendimento, quero que o Município desenvolva mesmo, mas deste 
jeito eu não posso me arriscar. Sr. Marcos Botelho- com relação especificamente a ART. Este projeto ele tem a discussão do aspecto viário, a discussão  estrutural da 
obra e tem a questão da supressão arbórea. Em relação ao sistema viário e estrutural nós  temo os ARTs, as obras foram aprovadas pelos órgãos competentes, sobrando 
para discussão apenas a questão de supressão arbórea. Este tem também ART, aí o parecer técnico é realmente insuficiente com relação a alguns questionamentos 
apresentados, muito bem colocados pelos conselheiros, algumas questões que deixa uma dupla interpretação é preciso corrigir uma questão sobre onça pintada, por 
exemplo. O texto vinha trazendo característica do Bioma específico, que a vida animal, inclusive de onça pintada e invés de fazer isto um recorte perfeito no material 
exposto deu-se a impressão que a onça pintada naquela localidade considerando o bioma específico. Lendo o parecer, ele merece um novo estudo porque ele não é 
adequado. Ao contrário das outras manifestações técnicas na área estrutural e do plano viário que atende, os pareceres são bons, em relação especificamente este, a 
recomendação da secretaria é na linha dos conselheiros, que um novo estudo seja apresentado e aí independente o que relata em relação ao bioma que de fato existe 
no local. Outra coisa que foi gritante a base de calculo de volumes, que foi contra a eles. Isto aumenta o número de árvores, foi erro do profissional, foi tanta coerência 
com a questão da onça, como a questão do volume que foi contra eles. Nós estamos pedindo até para retificar a favor deles, de tanta que agente esta fazendo a coisa 
que todo mundo concorda, só para corrigir basicamente os detalhes. Presidente Wagner- que o parecer apresentado pela empresa ele é insuficiente é inegável, inclusive 
do ponto de vista do texto, muito mal escrito, a apresentação em um paragrafo você tem 10 colocações pronominais totalmente mal escrito, você não consegue 
entender a mensagem que está sendo passada. O apelo que eu faço é o seguinte, agente tem uma certa pressa em estar definindo esta questão, até se não houver 
viabilidade o governo precisa posicionar com relação a como ele vai encaminhar os projetos. Eu sei que leva tempo, embora agente tenha pedido novos estudos, no 
meu entendimento não são novos estudos é uma complementação de um estudo que está mal apresentado. Agente tinha que estabelecer um prazo para que isto 
aconteça. A orientação é que agente marque uma reunião extraordinária para que este novo estudo seja apresentado, e que seja encaminhado o mais breve possível 
para os conselheiros. Queria propor uma data para que esta reunião aconteça. Conselheiro Ubiratam- acho que tem que ser duas. Uma para o empreendedor 
apresentar e com base nela agente fazer outra. Presidente Wagner- o que eu ia propor e que os estudos sejam encaminhados para os conselheiro. Agente recebe estes 
estudos, faz um Pre COMAC e marca uma extraordinária. Conselheiro Renato-  acho que o maior atraso que esta ocorrendo, alias todo atraso é decorrente da própria 
empresa. Que desde a primeira apresentação não foi coesa, não foi segura, não nos deixou seguros para o voto. Fico preocupado da aceleração em demasia de tudo 
isto que eles tem que apresentar, porque tudo que já foi apresentado, nós sabemos que esta muito tempo isto ai rodando, foi insuficiente, foi de má qualidade. Eu só 
não queria que fosse acelerado de tal forma que a empresa nos apresentasse algo que não fosse substancial e que nos balizasse perfeitamente como já foi dito aqui, a 
intenção não é barrar o progresso, a intenção não é reter isto, mas a intenção é votar com segurança e principalmente quando eu conversei com conselheiro Ubiratam, 
nos fomos ao local, eu fui duas vezes ao local. A questão geológica, este estudo geológico não foi feito. Então as vezes agente vai determinar uma supressão arbórea 
gigantesca e o cara vai chegar lá e vai descobrir que aquele solo não serve para ele. Então nós precisamos de tudo isto, para nos balizar e ter segurança no que vai ser 
feito. Se a empresa estivesse aqui seria muito bom, para eles determinarem se eles tem condições temporais, para nos apresentar estes estudos com qualidade. A 
empresa deveria estar aqui, para que ela nos respondesse um prazo hábil para ela própria apresentar documentação com qualidade para analisarmos num Pre COMAC 
e posteriormente votarmos. Conselheira Cecília- não adianta correr para ela apresentar sem os estudos, porque vou analisar minuciosamente. Porque o impacto 
ambiental ali é muito grande. Nós estamos mexendo em área de recarga da Bacia do Córrego Tapera que é um grande contribuidor do Sarandi e o Sarandi é da 
Pampulha. A água que tem na Pampulha é de Contagem, porque os Córregos de Belo Horizonte estão todos canalizados, não tem mais água, é minha grande 
preocupação. Sr. Marcos Botelho- vamos deixar para ordinária, a segunda segunda do mês de agosto, dia 13 e vamos convidar para sexta-feira, da para fazer quantas 
Pre forem necessárias. Porque se agente deixa para uma sexta-feira anterior, se não for concluído naquela sexta-feira, na segunda já é a reunião. Presidente Wagner- só 
vou passar uma informação que é uma orientação do governo, que eu preciso cumprir. Se nós vamos fazer um Pre COMAC ou mais de um, fica a critério de vocês. Nós 
vamos recomendar a empresa que encaminhe os estudos o mais rápido possível e nesta reunião ordinária, nos vamos colocar em votação para ser aprovado ou 
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rejeitado, mas no dia 13 será colocado em votação. Estou antecipando qual vai ser a posição do Presidente de colocar em votação. Se a empresa der conta de 
apresentar os estudos satisfatório, ótimo, se não der paciência. Agente não pode é ficar protelando mais, porque eu preciso dar uma posição para o governo, porque 
tem vários projetos que estão amarrados com este. Se for rejeitado, o governo vai agir da maneira que achar melhor. Mas agente não pode protelar mais. Então fica 
este encaminhamento, vamos comunicar a empresa que ela deve apresentar os novos estudos e encaminhar aos conselheiros, reunião Pre COMAC no dia 3 e na 
próxima reunião ordinária no dia 13, colocaremos em votação. Colocou em votação o encaminhamento, o qual foi aprovado. Conselheira Cristina- quem ainda não foi 
até o local seria muito importante ir. Para ver o que é de fato que estão propondo para a região. Presidente Wagner- esta definido então no dia 3 Pre COMAC e a 
Reunião ordinária dia 13. 4- Lavanderia Modelo Ltda. Discussão a requerimento. Processo Nº 20846/2017-03A. Presidente Wagner- só a título de esclarecimento, nós 
temos um TAC com a Lavanderia Modelo e a fiscalização autuou a empresa no sentido de que o TAC não foi cumprido. Foi feito uma solicitação a secretaria através da 
empresa e através também de membros do Conselho para que esta discussão fosse trazida para esta reunião. Sr. Marcos Botelho- em relação a Lavanderia Modelo, 
reunião realizada no ano passado, deste conselho, indeferiu a licença ambiental do empreendimento, mas anuiu um TAC por um prazo de 6 meses, para que a empresa 
apresente um novo protocolo, um novo FCE, com novo enquadramento e que a empresa pudesse operar durante este período de 6 meses, obedecendo durante o 
período de 6 meses alguns critérios que avaliariam os lançamentos de particulados através da chaminé, o processo deles de caldeira, de lançamentos de todos os 
gêneros e ao final do período de 6 meses, substituíssem a fonte de combustível de caldeira por uma outra fonte que não fosse de lenha, e ai teria o enquadramento 
adequado e um novo processo de licenciamento. O que ocorreu é que a empresa apenas cumpriu estas medidas acessórias de verificar estes lançamentos de particula-
dos e o que fez de forma insuficiente também, mas não entramos neste mérito. O fato que concluído o prazo de 6 meses, não substituindo a fonte, a fiscalização fez 
uma autuação da empresa, determinando a interrupção da atividade, principalmente porque eles não iniciaram um novo processo de licenciamento dentro do 
enquadramento. O que ocorreu é que a empresa recorrendo desta decisão encaminhou um requerimento específico ao presidente do conselho, para que este conselho 
prorrogasse este prazo do TAC para que eles apresentassem novos estudos, novas avaliação destas medidas acessórias, mas não apresentou nenhum elemento técnico 
que justificasse isto. Mesmo porque o TAC prevê que a prorrogação deste prazo somente através de estudos, que justificasse, que fundamentasse uma prorrogação e 
também não apresentaram nenhum protocolo de formalização de um novo licenciamento ambiental e nem elementos que indiquem que eles estão substituindo esta 
fonte. Pediram uma medida liminar para que este conselho suspenda a ação de fiscalização e permita a empresa continuar operando. A liminar foi concedida pelo 
presidente. Levando em consideração, importante realçar que o conselho é um órgão de licenciamento e não de fiscalização, em tese não teria atribuição de suspender 
efeitos de fiscalização. O fato é que a interdição promovida pela fiscalização foi suspensa e agora este conselho esta convocado a se manifestar sobre estes procedimen-
tos.            Dr. Fábio- foi em suma isto que o Sr. Marcos sustentou, conforme as cláusulas do TAC, são cláusulas padrões, são cláusulas penais. Agente não tem interesse 
em aplicar estas cláusulas, mas é uma consequência quando ocorre o descumprimento. Foi concedido a oportunidade da empresa complementar as razões, com as 
justificativas técnica no sentido de viabilizar uma eventual prorrogação de prazo. Inclusive a empresa se recusou a receber nossa comunicação oficial. Não compareceu 
no conselho, e a resposta foi de deferir a pauta deste processo novamente, mas sem elementos não existem fatos novos, que justificasse uma extraordinária ou até 
mesmo a suspensão definitiva desta cláusula. Conselheiro Ubiratam- Dr. Fábio me tire uma dúvida com relação a questão da tempestividade desta discussão hoje, no 
seu parecer com data do dia 20, vocês concederam mais 5 dias úteis para que a compromissada complemente o seu pedido apresentando a justificativa técnica, etc. 
Nós não estaríamos passando o carro na frente do boi, já que vocês concederam 5 dias a ela, ela não se fez presente, não seria intempestivo esta discussão, juridica-
mente? Dr. Fábio- de fato ela está dentro prazo. Conselheiro Ubiratam- nós estamos julgando um processo que ela está com prazo ainda. Dr. Fábio- em suma esta 
decisão já é a resposta. Houve o pedido de suspensão da cláusula penal, o secretário como presidente do conselho liminarmente indeferiu porque não tem motivo 
justificado para isto. Falta questão de legitimidade do requerimento. Mas por sorte que de fato já havia um pedido de prorrogação da empresa, que não tinha ainda 
sido decidido. Mas em análise e pelas razões, já tínhamos antecipado o juízo de que não seria, que tecnicamente não justificou, não apresentou uma questão técnica 
devidamente justificada, que de fato autorizasse a prorrogação, que de fato consta no TAC. Só que em razão das alegações da empresa de cunho social, ainda que isto 
não seja nossa finalidade como órgão ambiental, o secretário entendeu por bem conceder mais um prazo de 5 dias, isto com aval do jurídico para que ela caso queira 
complementar as razões. Não teria como apresentar de novo, porque hoje o TAC já venceu estaria de forma intempestiva, mas apresentar as razões do pedido que ela 
forneceu à época. Conselheiro Ubiratam- no seu relatório você fala que ele foi protocolado dia 04/07, ele estava sem resposta para o dia 20. No meu entendimento a 
discussão é intempestiva diante dos prazos que vocês concederam a eles. Acho que não é passível de discussão hoje não. Dr. Fábio- fizemos uma tentativa de notificar a 
empresa e ela se recusou a receber a comunicação. Existe uma situação que de fato não pode ser protelada, de repente ficaria a critério do conselho. Sr. Marcos 
Botelho- a liminar concedida pelo Presidente Wagner é em respeito a documento apresentado pelos conselheiros que assinaram, mas a verdade o conselho precisa 
entender que extrapolou a competência do conselho discutir fora do licenciamento, porque o conselho indeferiu a licença, não existe um outro processo de licença em 
discussão. O que nós temos é um TAC. O TAC não é da competência do conselho. A liminar concedida é para que o conselho conheça do tema, mas não há o que o 
conselho se manifestar porque não existe processo de licenciamento. Destaque importante o conselho é um órgão de licenciamento, fiscalização deve ficar o mais 
distante do licenciamento e o órgão de licenciamento o mais distante possível de fiscalização. São poderes diferentes. O que esta se buscando neste conselho é discutir 
medida punitiva de um órgão de fiscalização e não o ato de licenciamento. O conselho deve conhecer de licenciamento ambiental.        E nós não temos licenciamento 
em discussão. Então antes de tudo o conselho ter ciência, mesmo porque o requerimento foi assinado por conselheiros e cabe agente informar, esclarecer que não há 
competência do conselho na prorrogação deste TAC e nem de interromper um ato de fiscalização. Quando o processo de licenciamento se iniciar depois do devido 
cumprimento e formalização, este conselho toma ciência do processo de licenciamento. Isto é que precisa ser esclarecido aqui. Conselheiro Ubiratam- porque eu não 
tive a resposta jurídica, eu gostaria de saber se nós estamos ou não estamos passando por cima e retirando o direito desta empresa. Quando vocês concederam 5(cinco) 
dias. Dr. Fábio- o motivo do processo aqui hoje se refere ao pedido formulados pelos membros. Que foi parcialmente deferido porque o pedido era extraordinária e foi 
incluído nesta pauta para exatamente estas informações. Porque não tem pedido novo, não tem licenciamento, mas foi posto atendendo ao pedido dos membros para 
discussão e conhecimento. O que vocês perguntarem a título de informação. E a respeito desta decisão que existe, ai se refere a um ato do Presidente do conselho. A 
secretaria que configura como parte concomitante no TAC, indeferiu a suspensão da cláusula, mas aqui indicamos que iriamos responder prorrogação da empresa, 
respondemos e fizemos a tentativa de oficiar ela, no sentido de conceder, adiantamos o juiz, olha isto não é razão que autoriza, mas autorizamos que ela complemente 
as suas razões em 5(cinco) dias. Isto veio para o conselho, para esclarecimento dos conselheiros, o processo não tem objeto para julgamento neste momento. 
Presidente Wagner- o que ficou constatado para nós na secretaria. A empresa tinha um prazo para cumprir um TAC, este prazo venceu no último dia 15 e não foi 
cumprido. Foi cumprido parte, mas o item principal - que era troca da fonte de energia, não cumpriu. Uma vez descumprido o TAC e a fiscalização tendo feito a 
atuação e a notificação da empresa. Cabia a secretaria interditar o funcionamento da empresa. Foi em respeito aos conselheiros, é lógico que agente não quer fechar a 
empresa, tirar posto de emprego de ninguém, agente sabe que tem 19 famílias que trabalham lá. Só que tem um problema ambiental acontecendo. Da mesma forma 
que agente tem esta preocupação com a empresa e com os trabalhadores da empresa, praticamente todos os dias chegam denuncia na secretaria com relação a 
fumaça, e com relação a fuligem, aos resíduos que incomoda todo o entorno de onde esta instalada esta lavanderia. Então temos que agir. Eu só concedi a liminar e 
interrompemos o processo de fechamento da empresa em respeito a um requerimento que foi enviado para nós pelos conselheiros. A minha decisão foi trazer a 
discussão para o conselho. Conselheira Cecília- eu até abismada com a situação, a empresa Oxigás que estava colocando no ar, oxinofurano que é cancerígeno, nós 
levamos 10 anos, a empresa tinha TAC de vários lados e não cumpriu, dentre outras, prejudicando o meio ambiente. Outra empresa também é a VH. Uma lavanderia 
que não tem oxinofurano e dentro do prazo dela. Sr. Marcos Botelho- a VH foi interditada e a Oxigás a secretaria de meio ambiente indeferiu o processo de licencia-
mento e passou a ser competência do Estado. Então não tem TAC com a Oxigás. Então os dois exemplos que você deu conselheira não se aplica. Em relação ao prazo 
de 5(cinco) dias uteis, é importante dizer que está mantido, só que é para ela apresentar motivação fundamentada para prorrogação do TAC. Como o TAC não é 
competência deste conselho e pelo fato de não existir processo de licenciamento mais para conhecimento deste conselho. O que agente entende é que não há tema 
para este conselho deliberar. O que nós estamos trazendo para discussão aqui é apenas um requerimento formulado pelos conselheiros e uma medida liminar que 
interrompeu o trabalho de fiscalização, que ao meu ponto de vista particular é um procedimento que interfere os atos de fiscalização, que não é também de competên-
cia deste conselho. Conselheiro Ubiratam- foi feito a implantação, foi acompanhado pelo Leonardo e pela Lisliene no dia que foi feito a coleta de dados, as medidas de 
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controle foram apresentadas. O lançamento esta dentro do padrão. Existe uma desconformidade que falou que não foi apresentado a medição de CO2, foi protocolado 
dentro do prazo, atendendo a norma. Ela está cumprindo os padrões do lançamento dentro da norma legal, com implantação dos equipamentos. Não é parcial. A 
reclamação que chegou para mim, a pessoa que foi lá fazer a entrega do ofício, bateu na porta, no momento a proprietária não estava, a funcionária atendeu, ele falou 
do que se tratava, não era ofício para reunião. A funcionária se identificou e perguntou quem é você? A pessoa respondeu, você tem que estar presente com Dr. Fábio 
hoje até o final da tarde. Se não vou trazer a polícia e levar você preso. Mas não se identificou, não apresentou documento, nem nada. Tenho documento público 
assinado pelo assistente administrativo, que esta fazendo papel de fiscal e no final falando assim se você ao termino do prazo não cumprido a clausula tal, sofrerá 
suspensão a partir de tal data avisando de forma antecipada. Isto não cabe a assistente administrativo discutir, isto é procuradoria. Vocês que tem que tomar esta 
providência, Presidente que tem que fazer este fechamento, não é assistente não. Estou tentando falar é que a empresa esta se dispondo, ela descumpriu o objeto que 
é trocar a fonte, descuidou, isto é inquestionável. A empresa esta fazendo a parte dela, agente tem que considerar, aqui é ter consciência.   O Prefeito abriu mão, 
semana passada de pagamentos de taxas, porque as empresas não estão aguentando mais não. Estamos falando de pessoa que esta dentro da norma, agora se 
ajustou,  adequou, tem sofrido pressão como foi a legação dela, documental. Não é discussão, não quero trazer isto para cá, porque acho que isto não soma em nada 
aqui. É questão da consideração de estar fazendo e agente mantendo renda para o município, porque se ela estivesse cumprindo a norma legal, porque isto não é só 
aspecto jurídico, o pedido nosso foi que não se faça de imediato o fechamento. E que agente volte a discutir este assunto, preocupado com as 18 famílias que estão lá 
dentro, que ela esta cumprindo a norma. Agora se ela não estivesse cumprindo nada e sofrendo ameaça com documento sem assinatura. Presidente Wagner- o 
superintendente de licenciamento esta presente, você citou, fez uma critica a questão dos encaminhamentos cujo Leonardo é responsável pelo setor, eu gostaria que 
ele se manifestasse. Conselheiro Henrique- nosso objetivo aqui não é conflito com a secretaria de forma alguma. Agente tentar achar uma solução para o empreendi-
mento que tecnicamente parou de poluir, acho esta informação muito importante. Hoje com a implantação dos filtros, ele tem feito monitoramento, ainda não tem 
uma série histórica para definir a eficiência do monitoramento, mas a partir do momento que ele instala o filtro, que é obrigação dele, ele atende o requisito de 
parâmetros de DN, de COPAM, de lançamento atmosférico, agente não esta falando mais de poluição, descumpriu a clausula de troca de fonte. Perguntando sem 
pensar no termo jurídico, ele estava precisando trocar a fonte porque estava emitindo além do que a legislação permite, mas com a adequação que ele fez no seu 
processo produtivo, com a implementação de sistema de controle mitigação, ou seja dos filtros de manga, todo a questão do monitoramento atmosférico. Ele 
conseguiu eliminar esta poluição e lançar dentro dos parâmetros, este TAC não poderia ser revisto. Pensando tecnicamente, ele assinou um TAC porque não estava cum-
prindo condicionantes da sua licença, no momento de sua renovação foi indeferido, que é o correto, deu um prazo, remeteu-se ao TAC.             A Prefeitura elaborou o 
TAC, ele assinou o TAC dizendo que em 6(seis) meses ele iria trocar a fonte. Porém ao invés de trocar a fonte, ele adequou o seu sistema. Ele esta sendo penalizado 
porque ele adequou? Sr. Leonardo- fez parte do processo do TAC, no momento que eles fossem fazer a primeira medição que tivessem lá presentes o pessoal da 
fiscalização para poder acompanhar, até o técnico da parte de licenciamento foi também para poder acompanhar, tive presente juntamente com a diretora de 
fiscalização e identificamos algumas questões que não estavam sendo cumpridas no TAC. O filtro não estava completo, estava alvenaria, para mim não estava realizado. 
O procedimento foi feito, a chaminé questionável foi feito. A situação não estava adequada, as peças de lenha para queimar estava até encaixadas, mas várias outras 
madeiras contaminadas com tintas, restos que estavam sendo usados, que estariam interferindo também na qualidade das emissões. Ela foi orientada e foi falado para 
ela que em 6(seis) meses, ela tinha para mitigar os impactos. Que na finalidade dela final era de fazer a mudança da fonte, e que ela estaria com 1(um) mês para 
finalizar o processo. A partir daí foi apresentado o relatório. O relatório da medição foi muito inconclusivo, inclusive não tinha nem ART, tinha uma responsabilidade da 
empresa, mas não tinha ART com relação ao material, e o material veio com data de 2015 no cabeçalho dele, então foi feito de uma forma não tão profissional assim. 
Quando se solicitou a questão do CO2, ele não tinha colocado parâmetros que fizessem o encaixe perfeito do CO2 na tabela e o técnico solicitou, e o material veio da 
mesma forma. Então ele está e continua inconclusivo com relação as questões do CO2. O material que foi apresentado em relação ao laudo foi inconclusivo, mostrado 
aonde e foi apresentado da mesma forma. A única coisa que mudou foi que ele apresentou ART. Com relação ao documento, eu pessoalmente fui entregar e era 
somente só para que ele fosse avisado no dia anterior útil ao vencimento do TAC, que o TAC vencia no domingo que eles teriam que concluir. A diretora da fiscalização 
estava num trabalho externo e a assistente da fiscalização assinou por ela. Eu pessoalmente fui entregar o documento, simplesmente entregar. Ela não quis receber, ela 
me conhecia, pois já estive lá antes, sentamos, dei quase uma consultoria para ela, ela sabia quem eu era. Ela não recebeu, deixei a via dela com ela. O material 
continua inconclusivo e não atende ainda o TAC. Conselheiro Renato- eu lembro que no momento que este processo veio para cá, foi um fato até incomum nosso aqui 
de indeferir, não é o que o conselho tem feito, mas diante de tudo que se apresentava, de todo potencial degradador que a empresa tinha a fuligem apresentada aqui. 
Agente até pensa nas 18 famílias que trabalham lá mas tem uma quantidade muito maior de famílias, que estão sofrendo com relação a isto. Pensando na fala do 
Henrique, eu já estava com isto em mente, talvez esta questão do TAC pudesse até ser revista com relação a fonte. Eu lembro inclusive que na época o prazo dado para 
alteração foi de 60 dias, eu solicitei uma intervenção que fosse de 6 meses dada a questão de obras civis que deveriam ser feitas para adequação. Então a questão do 
prazo era suficiente para aquilo. Mas já que como Ubiratam falou que o importante não é a fonte, mas a emissão. De repente agente rever o TAC com relação a fonte. 
A empresa consegue queimar só lenha? Inclusive na época ela alegou que financeiramente para ela seria inviável a substituição da fonte, mas desde que ela cumpra as 
emissões, eu não me oponho a questão da fonte, podíamos rever até a questão do TAC para legalizar tudo isto. Outra coisa que chama muita atenção, ela queimava 
lenha, mas ela queimava qualquer tipo de lenha, inclusive no relatório fotográfico apresentado aqui, eu até brinquei parecia que queimava sofá, passava na rua e 
coletava tudo quanto é lixo que pudesse ser queimado e queimava. Isto é inaceitável, mas eu coloco de antemão minha solicitação para a revisão deste TAC com 
relação tão somente a fonte. Mas a fiscalização tem que acontecer com relação as emissões e tem que ser severa, porque já foi posto aqui todo o dano que ela tem 
causado ao entorno. Conselheiro Ubiratam- quando você faz queima com os produtos que estavam anteriormente, isto tudo aparece no resultado da medição lá em 
cima e não apareceu nos resultados das medições, ele está dentro dos padrões. Presidente Wagner- as informações que eu recebi técnicas encaminhadas pelo Leonardo 
é que a mitigação que foi feita pela empresa, ela não foi suficiente para atender o que esta no TAC. Está inconclusivo. Tem problema com relação ao filtro, tem 
problema com relação ao tipo de lenha que está sendo utilizada lá, isto foi constatado pela fiscalização. Conselheiro Ubiratam- diante desta quantidade de dúvida e de 
acordo com o regimento, como conselheiro eu posso pedir vistas deste processo, eu gostaria de pedir vistas neste momento. Presidente Wagner- tem uma questão 
jurídica que foi colocada pelo Sr. Marcos Botelho é que não tem um processo de licenciamento sendo analisado. Pelo que foi explicado pelo Sr. Marcos Botelho e 
confirmado pelo Dr. Fábio, não estou fechando questão e uma discussão, não é atribuição do conselho questionar um ato de fiscalização, agente discuti aqui licença, 
então este é o impasse que agente precisa encontrar uma solução. Conselheiro Ubiratam- estes documentos que estão de medição, eles são parte de um processo, 
estou querendo fazer vista exatamente neste processo não do TAC, nesta documentação e também gostaria que confirmasse se foi protocolado o processo de 
licenciamento ambiental com data de sexta-feira, se foi ele passa a gozar de outro artigo da legislação, que são 6(seis) meses que o poder público tem para deferir ou 
indeferir. Então temos uma questão legal que é a do TAC e outra questão legal que é cumprimento da norma legal. Dr. Fábio- esta questão da Lavanderia Modelo não é 
uma situação fácil. Arriscaria a dizer que todos estes imbróglios, as vezes acontece porque agente tentou uma forma de permitir que eles se operassem, mesmo diante 
da irregularidade. Fazendo as considerações, foram 2 tentativas em 2 situações diferentes que o poder público tentou uma comunicação oficial e a empresa recusou. A 
questão do ofício que a Aline assinou, pelo que vi foi um ofício de advertência, não inclui nenhuma sansão, não precisava advertir porque a empresa já tinha ciência das 
obrigações. Aline é servidora efetiva, de fato não é usual, no nosso decreto prevê que o servidor efetivo lotado pode realizar ações de fiscalização, tanto inclusive o 
técnico. A segunda intimação que realmente foi tratado como urgência, de fato a empresa já teria que estar suspensa. Nós decidimos este ofício do conselho e 
passamos analise o pedido de prorrogação. Decidimos que isto não era suficiente, mas vamos conceder mais 5 dias para complementar as razões. Como o processo 
estava para ser para pauta, eu pedi que o motorista da secretaria comunique a empresa que ela tem mais 5 dias. O ofício não tem nenhum contato. Ele surpreendeu, 
não estão querendo receber, ou seja pela 2 vez não querendo receber comunicação do poder público, aí eu passei a advertência pelo telefone, advirta de que se ela 
recusar nós vamos ter que mandar o fiscal notificar a empresa. Inclusive se o fiscal não tiver acesso, ele pode inclusive solicitar acesso da polícia militar. Porque que a 
Lavanderia Modelo é um caso complicado? Estas obrigações que ainda que a empresa tenha cumprido, as obrigações acessórias de manter o monitoramento em dia, 
implantar o filtro de manga, que a empresa não implantou o filtro de manga mas implantou o lavador de gases. Logo após a reunião do conselho eu encaminhei para a 
técnica, para a área técnica indicar as medidas mitigadoras em caráter emergencial. O foco do TAC e da ultima reunião era indeferimento com objetivo principal da 
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troca da fonte combustível. Porque existe a norma do COPAM que diz que área residencial não pode uso de caldeira com fonte a lenha. Então ainda que ela fique 
dentro dos parâmetros, ela tem que ficar dentro dos parâmetros, porque as condições que autorizamos ela por mais 6 meses até trocar a fonte de combustíveis que é 
uma área residencial. Aí vem a questão financeira, infelizmente não temos como fugir do cumprimento desta DN COPAM. Esperamos que fique dentro dos padrões. 
Não estamos querendo fechar a empresa, o que temos exigido a risca é a troca do fonte de combustível. Inclusive a suspensão toda, a interdição não é da empresa e 
apenas do uso da caldeira a lenha. Tem outras situações que não estão sendo analisadas, parece que tem rigor de fiscalização, mas não tem. Existem inúmeras 
irregularidades que nós não estamos apontando, como por exemplo tem que se exigir da empresa o certificado da madeira que ela usa, o fiscal não exigiu até hoje. 
Estamos vendo a dificuldade da empresa, ela já foi advertida inúmeras vezes. Inclusive esta constatação que esta utilizando possivelmente madeira contaminada isto é 
vedado pela legislação. Lavanderia Modelo na situação que está, não é uma situação fácil. Eu até fico sem saber o que fazer lá na frente, quando a empresa formalizar 
o processo, agente tiver de dar um parecer, sem ela conseguir ter alterado a fonte. Porque infelizmente a lei impõe esta alteração de fonte, qualquer outro combustível 
menos uso a lenha. Outra opção seria mudar para um zoneamento que não seja residencial. Presidente Wagner- tem sido uma postura da secretaria de meio ambiente, 
eu me responsabilizo, porque sou eu que coordeno os trabalhos, de total respeito ao empreendedor, ao cidadão e principalmente a este conselho. Foram faladas 
algumas coisas, me desculpe Ubiratam, perseguição, ameaça, com todo respeito. Da mesma forma que agente tem tratado esta cidade com respeito, e as questões são 
difíceis mesmo do ponto de vista jurídico, ponto de vista técnico, mas quando coloca que a secretaria esta perseguindo, que a secretaria esta ameaçando, aí não posso 
concordar, de forma nenhuma. Pode ter um erro de redação, pode ter um erro de interpretação, mas a nossa postura é de respeito. Agente tem encaminhado, vocês 
são testemunha disto, agente tem submetido a este conselho decisões as vezes difíceis, mas vocês são testemunhas da maneira como agente tem conduzido, sem 
atropelar, sem ficar forçando barra, agente defende aquilo que agente acredita, enquanto governo e tem representantes do governo neste conselho. Agora eu como 
Secretário, responsável pela secretaria, isto eu afirmo e a responsabilidade é minha, eu confio na minha equipe, confio nas pessoas que trabalham comigo e persegui-
ção e ameaça não são ações praticadas por esta gestão, isto tem que ficar claro. Conselheiro Renato- foi um pedido nosso de ter notícias da Lavanderia Modelo dado a 
situação que foi, então eu fico até agradecido em saber que no prazo de vocês mesmo, estão trazendo de volta estas informações para nós. Porque foi um pedido 
nosso realmente, dada a complexidade do caso e tudo que se apresentou no momento do licenciamento aqui. Conselheiro Ubiratam- a alegação da perseguição foi o 
termo que nós recebemos, se eu não soube expressar o senhor me perdoa, não houve intenção com a secretaria nem com os funcionários da secretaria em momento 
algum. Vocês tem o maior respeito meu e do conselho inteiro. O que veio escrito foi isto, entregue inclusive com cópia para vocês, agradeço ao Leonardo pela 
colocação. Porque quando agente escuta um lado não escuta o outro, acho que não pode formar opinião neste sentido. O que o Dr. Fábio passou, explicação jurídica, 
via telefone, a pessoa repassou de outra forma lá na frente. Sendo que vocês tem o poder de polícia, vocês tem uma publicação no diário oficial para convocação, vocês 
tem AR para convocar, vocês podem convocar sobre fiscalização. Acho que estas falhas, acaba criando precedentes. Então se eu ofendi estou pedindo perdão. O que 
chegou para mim foi isto. Estou passando o que chegou para mim. Conselheiro Henrique- em relação a esta questão, a norma que rege os limites de poluentes é a DN 
COPAM 87 e em momento algum ela veda o uso de lenha em área residencial. Aqui no artigo 5º, paragrafo 1º, fala o seguinte - quando a fonte emissora se localizar 
em área cujo os preponderantes for residencial ou comercial o pôs queimador, o tratamento deve-se utilizar gás como combustível auxiliar. Então ela não esta vedando 
o uso de lenha, claro que ele não pode queimar é tinta, madeira contaminada com verniz que solta Oxino e Furano. Mas a fonte de eucalipto de madeira é uma fonte 
renovável. Ele tem que tomar os cuidados, inclusive esta DN, ela está sendo revista pelo estado. Ela teve um prazo.          A questão dos monitoramentos é muito 
associado com a capacidade nominal da caldeira. Conselheira Cristina- tem um conflito instalado aqui e conflito faz parte da democracia. Agente só tem democracia, 
quando tem conflito. E o papel do Conselho, de controle social. Estamos aqui para poder ver se as ações que estão sendo tomadas, se elas de fato são benéficas para a 
coletividade ou não. Estou muito satisfeita de acompanhar esta discussão, é a primeira vez que eu vejo o conselho funcionando como conselho. Aqui não é lugar da 
paz eterna, muito pelo contrário, é lugar de conflito. Porque nós temos muitos interesses aqui, neste espaço, com estas pessoas que aqui estão. Quero dar parabéns 
secretário Wagner, para você, pela sua condução. O papel do conselho é este, de procurar a saída dentro do bom senso e de forma respeitosa. Eu acho que se agente 
der conta de sempre ter o respeito mesmo com profundas divergências as vezes, agente pode achar a melhor saída. Conselheira Cecília- ela já esteve aqui se não me 
engano em 2012. Adequou mas não ficou boa. Acho que se ela conseguir fazer isto agora, vai ser muito bom. Dr. Fábio, o senhor esta de parabéns, o senhor é um 
grande conciliador. Vamos ver uma resposta para ela. A questão da lenha, ou ela coloca só eucalipto que é muito importante. Dr. Fábio- agradeço os elogios. Henrique, 
de fato existe uma norma, posteriormente ela venha, de fato não é uma norma restritiva, ela diz em complemento do que você leu ai, artigo5º, DN 011, COPAM de 86 
- que em áreas cujo os preponderantes for residencial ou comercial fica a critério do COPAM, especificar o tipo de combustível a ser utilizado, por novos equipamentos 
ou dispositivos de combustão. Infelizmente, quando o processo de licenciamento formalizado vem para analise técnica, na analise jurídica vamos ter que inafastavel-
mente analisar o cumprimento do TAC, esta é uma clausula do TAC. O grande problema é que tem um controle social muito grande do entorno desta empresa. 
Presidente Wagner- com relação às discussões, as vezes mais acaloradas, conselho é isto mesmo, bom que é assim, concordo com a Cristina, faz parte. Temos que tirar 
um encaminhamento, a posição da secretaria é de respeitar o auto de fiscalização, no nosso entendimento o TAC não foi cumprido, e a nossa posição é pelo fechamen-
to da empresa. Se tem proposta diferente dos conselheiros, que seja colocada a proposta, uma pena a empresa não esta aqui, deveria estar também, para que agente 
coloque em votação. Conselheiro Ubiratam- acho que estamos unânimes em que agente renove este TAC mais 6 meses, mantendo a mesma linha e faça analise 
também do processo, para renovar ele de igual período, porque ele era de 6 meses. Agente não estaria fazendo alteração no TAC com relação a questão de 6 meses. 
Presidente Wagner- na nossa avaliação a competência para aceitar ou não o pedido de renovação do TAC, conforme foi feita a solicitação pelos conselheiros, esta 
prerrogativa é da secretaria, não é do conselho. Conselho opina em relação ao licenciamento. Qual o nosso encaminhamento, a empresa tem 5 dias para apresentar 
suas alegações. Vamos dar um encaminhamento diferente, tendo em vista que a empresa se recusou a receber a notificação. Nós vamos notificar a empresa hoje 
novamente, dando um prazo de 5 dias para que ela faça as alegações que ela quiser, pedir prazo, renovação de TAC, a empresa que vai resolver o que ela quer. Cabe ao 
secretário acatar ou não o pedido. Vou fazer a apreciação do pedido e vou  tomar minha decisão. Minha decisão obviamente será comunicada aos conselheiros. Porque 
estamos agindo desta forma? no nosso entendimento esta é uma prerrogativa da secretaria, não do conselho. Então a decisão será tomada na secretaria e comunicada 
ao conselho. A empresa vai continuar funcionando nos próximos dias. Vamos dar um prazo de 5 dias, para que ela faça solicitação que achar conveniente, nós vamos 
decidir e comunicar aos senhores. Dr. Fábio- caso a decisão do presidente seja prorrogar a empresa vai estar satisfeita no seu critério. Caso seja pelo deferimento e a 
empresa não fica satisfatória, aí ela poderá recorrer ao conselho com estância recursal e vamos trazer para julgamento do conselho. Vamos respeitar as etapas e seus 
respectivos juízos. Ninguém fica prejudicado. Se for favorável do secretário já resolve, se não, a empresa tem pelo regimento esta estância recursal ainda do conselho 
para votação. Conselheiro Ubiratam- mantido o meu pedido de vista. A questão da parte recursal que vai caber aqui é só na medida em que for aplicada todas as 
sanções que são cabíveis a ela. Se a decisão for pela aplicação da penalidade para depois haver o pedido para ser trazido aqui ficou sem função o que foi colocado em 
pauta. Conselheira Cristina-  em função do que foi dito não era necessário então ter trazido este parecer? Dr. Fábio- foi trago, na verdade foi respondido aos membros 
que solicitaram e a resposta foi trago para conhecimento. Como os conselheiros solicitaram a pauta foi incluído em pauta pela solicitação dos conselheiros, para 
discutir estes assuntos que foram discutidos aqui hoje. Os conselheiros fizeram esta proposta e o secretário se manifestou sobre ela. Que é inclusive a questão do 
regimento, acho que a empresa não está sendo prejudicada, o conselho também não esta e nem o secretário. Porque cada um vai exercer os seus atos na medida que 
for acontecendo. Se a empresa se sentir, não eu tenho que continuar, ela vai recorrer ao conselho, que é a ultima estância e aí o que o conselho decidir é o que vai 
passar a valer. Se o conselho decidir pela suspensão, suspensão. Se o conselho decidir pelo prazo, vamos acatar e conceder o prazo. Presidente Wagner- nosso 
entendimento inicial, o TAC não foi cumprido, então tinha uma determinação da fiscalização para fechar a empresa, interromper as atividades. A empresa pediu ajuda 
ao conselho, o conselho fez uma solicitação, então em respeito ao conselho, eu concedi a liminar e trouxe a discussão para o conselho. Eu continuo convicto, foi muito 
bem explicado pelo     Dr. Fábio e Sr. Marcos Botelho. Esta competência é da secretaria, uma vez feito o TAC, esta prerrogativa de conceder prazo ou não conceder 
prazo, ela é da secretaria e nós não vamos abrir mão desta prerrogativa. Então o que estamos fazendo? em respeito ao que foi solicitado pelos conselheiros que 
assinaram aquela petição, pedindo a liminar, nós estamos dando um novo prazo para a empresa a partir de hoje 5 dias, para que ela se manifeste. Eu acredito que ela 
vai fazer o pedido de renovação. Nós vamos analisar o pedido e vamos tomar nossa decisão, e comunicaremos ao conselho. Que fique claro, nós não temos a intenção 
de fechar a empresa. Se ela apresentar informações que nos de segurança de conceder a renovação do prazo, nós vamos conceder. Precisamos ter segurança e 
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informações corretas que serão analisadas pelo nosso corpo técnico, se houver necessidade de diligência, vamos estar fazendo, aí agente vai estar tomando a decisão. 
Este é o nosso encaminhamento. Conselheiro Ubiratam- estamos vendo de forma antecipada uma sentença, porque não podemos ir contra o TAC. Dr. Fábio- o 
conselheiro esta querendo antecipar o juízo que ainda não foi feito. O secretário está dando mais 5 dias para a empresa complementar. Se vier uma coisa consistente 
talvez não defere 6 meses, deferi num prazo menor ou deferi 6 meses, não indeferi, se não deferir a empresa tem esta estância. Podemos ter a cautela, não sei, de 
repente não fechar de imediato, até inclusão na pauta, alguma coisa assim. Mas isto tudo é escrito. Vai ter análise da empresa. Se a empresa não apresentar nada, 
vamos ter que decidir neste prazo de 5 dias. Presidente Wagner- Tendo em vista que a empresa se negou receber o documento. Conselheiro Ubiratam- somos três que 
estamos mais representativos numa situação dessa, eu gostaria que vocês considerassem na tomada de decisão tudo que falamos. Presidente Wagner- estamos 
concedendo um novo prazo a partir de hoje. Então o encaminhamento é este, tem algum encaminhamento contrário? não estou colocando em votação, pois acho que 
não cabe votação, estou só informando a vocês o encaminhamento tomado pela secretaria no nosso entendimento a prerrogativa é nossa. Agente vai estar comunican-
do a vocês todos os desdobramentos deste caso. 5- Assuntos Gerais pertinentes ao COMAC. Presidente Wagner- passando um informe no sábado foi realizado uma 
audiência pública, organizada pela secretaria de meio ambiente em conjunto com ministério público no Cabral para discutir aquela questão da área ao entorno da RPPN 
ao lado do Shopping Contagem e foi aprovado nesta audiência pública a criação de uma unidade de conservação. Então tem um TAC que esta pendente com o 
ministério público que envolve aquele condomínio Portal de Sol, Copasa, Cefet, MRV. O ministério público vai chamar todos para uma discussão, no primeiro momento 
tentar resolver tudo de forma amigável, consolidar este TAC. Já tem um encaminhamento da Copasa de fazer a recuperação naquela rede de esgoto que é um 
problema crônico, tem um esgoto que está vazando ali a muito tempo, então vai ser refeita aquela tubulação e na celebração do TAC também vai ser definido o 
desassoreamento da lagoa do sanguessuga e a criação de uma unidade de conservação. Aí tem vários pontos que serão debatidos a nível de TAC com acompanhamen-
to do ministério público, posteriormente agente vai estar trazendo mais informação para os conselheiros. Conselheiro Renato- uma notícia boa é que nós estamos 
terminando o paisagismo de mais de 770 metros da via expressa. Podemos contar com mais 120 árvores na cidade. Nossa população precisa ser educada, faz canteiro, 
temos 2 pontos de travessia e o pessoal continua pisoteando. Mas já entrei em contato com a Transcon, pedi a eles que o pessoal do setor de educação da Transcon 
esteve no local, faça campanha, coloque faixas para ver se a população aprenda a cuidar do que é seu  segundo o artigo 225 da constituição, é direito nosso do meio 
ambiente, mas é dever também. Eu queria solicitar ao Presidente que convocasse aqueles representantes que não se fazem presente no nosso conselho, enriqueceriam 
bastante o nosso debate aqui e a expressão da sociedade como um todo, se todos que foram designados para o conselho. Sinto falta do pessoal da câmara, até mesmo 
na questão legislativa, porque muitos assuntos são tratados aqui e o respaldo jurídico depois para regulamentação de novas leis e tudo mais, isto fica prejudicado. 
Então que estas pessoas sejam convocadas ou seja substituída de acordo com o nosso próprio regimento. Por fim um pedido com relação a fiscalização, vou falar da 
minha região, bairro Europa, Quintas Coloniais, temos sofrido com queimadas, incêndios, esta época do ano esta terrível, não tem um dia que agente não encontra um 
foco de queimada, pequenas, médias e grandes por sinal. Eu tiro fotos, falo que vou denunciar e realmente denuncio. Tenho encaminhado ao desenvolvimento urbano, 
não sei se seria este o caminho. Inclusive na           II Conferência de Meio Ambiente na qual estive, fui para os fóruns de fiscalização e sugeri que fosse criado um corpo 
de fiscalização voluntária do município, como existem bombeiros voluntários, fiscais voluntários, que fossem treinados pela secretaria de meio ambiente e desenvolvi-
mento urbano, porque agente sabe que a fiscalização sobre com deficiência de pessoal. Acho que é o caminho fiscais voluntários, treinados que soubessem o que fazer, 
como fazer, que não fossem ligados politicamente com associações. Gostaria de um canal que agente pudesse fazer esta denúncia mais pronta, para tentarmos resolver 
esta situação de queimadas irregulares e outras tantas situações. Presidente Wagner- vamos encaminhar o seu pedido para a superintendência de fiscalização, para 
agente ver a melhor forma de estar viabilizando. Vou trazer novamente uma questão aqui, não é deste governo, desde 1997, 1998 mais ou menos, foi comprado 4 
chácaras no Campo Alegre, era uma Associação de moradores que defendiam moradias, foram projetadas para área de 150 metros. Eram 80 mil metros, fatiando em 
áreas de 150 metros daria um bairro. Era um bairro que ia aparecer no meio do mato no Campo Alegre. Na época nós organizamos a nossa associação comunitária 
para poder embargar, fizemos tudo que tem que fazer, conseguimos embargar e não teve. Mas de lá para cá, era governo de Paulo Matos, entra governo e sai governo 
as iniciativas de tentar parcelar, elas não pararam. Quando Juca Camargos era secretário, nos levamos a proposta de ter as motos fazendo a circulação de toda a Bacia, 
que era uma forma muito barata e tem que ser em loco, se bem que hoje tem DRONE, mas na época era moto. Isto não foi encaminhado. Só foi acontecer no final do 
segundo mandato da Marília, quando apareceu a discussão da cidade legal e da cidade real. Que eu acho muito interessante, você entender que as leis não dão conta 
da realidade. Porque eu sempre disse que a cidade de Contagem tinha leis de proteção excelentes. Desde a primeira quando foi criada a APM no final dos anos 90, com 
o plano diretor anterior. Neste agora eu tenho uma profunda discordância em ter acabado com a área rural. Mas achamos sim uma lei muito restritiva para ocupação 
ilegal. Mas mesmo assim a ocupação vem acontecendo até hoje. Na gestão passada a venda de áreas menores no Campo Alegre, ela foi tão escandalosa que o 
vendedor chegou a vender mais de uma vez a mesma área. Lá a situação é tão grave que mesmo a secretaria fiscalizando, autuando, processando, policia, aconteceu. 
Mas os parcelamentos não pararam. Hoje como sou conselheira e também estou vendo, moro lá, as pessoas ficam me demandando. Por isto de tempos em tempos eu 
trago o problema aqui para o conselho. Hoje o parcelamento esta mais avançado, já tem área de 360 metros com casa construída. Num lugar que antes era área de 20 
mil metros e agora pode ter 2 mil. Esta nascendo um bairro, já tem comércio e já tem igreja. A fiscalização atual esta sabendo. Estamos evitando que este bairro nasça 
desde os anos 90. Não estou falando que é nesta gestão. Estou querendo saber 1- a Prefeitura assumiu este ônus. Agora a área toda urbana, nós mesmos vamos ter o 
poder total de polícia, para poder impedir que o crescimento desordenado aconteça. Mas o desafio ficou enorme, porque se antes parcelar uma área de 20 mil de certa 
forma inibia, hoje parcelar uma área de 2 mil é muito mais fácil e muito mais difícil fiscalizar. Aí concordo completamente com o Renato. Quando agente vem desde os 
anos 90, sugerimos para a secretaria diversas ações, esta das motos nós sugerimos, mas demorou quase 10 anos, para ter as rotas com as caminhonetes, hoje não sei 
se continua, porque não vejo passando mais. Outra sugestão foi de colocar placas educativas. Para fiscalizar não basta ter o fiscal. Ali tem que ter uma articulação com 
os moradores, envolver o pessoal da educação ambiental, envolver o setor de fiscalização. Estou reivindicando aquele grupo que foi criado para olhar as áreas verdes 
que eles comecem o seu trabalho e comecem por aí. De ver como que nós vamos fazer junto com a população que é o melhor fiscal de fato, e quem mora lá. Mas tem 
que fazer um processo mesmo que tenha pessoas infratoras. Apesar de ter infratores, mas é necessário que a guarda daquele lugar, seja muito maior que antes. Estou 
reivindicando isto, porque aquele grupo que foi criado, comece os trabalhos, e comece naquela região. Presidente Wagner- com relação ao que foi consolidado, 
regularização fundiária é a cargo da secretaria de desenvolvimento urbano. Com relação a fiscalização ambiental, agente pode até intensificar, envolver a equipe da 
educação ambiental. Agora este trabalho, vai ter que ser coletivo, não é só o meio ambiente. Então esta registrado a sua colocação, nós vamos inclusive encaminhar 
uma comunicação para COMPUR, para que esta discussão seja encorporada nas reuniões do COMPUR. Agente vai fazer uma comunicação ao desenvolvimento urbano 
com registro colocado aqui pela Cristina e pedindo ajuda do COMPUR. Conselheira Cristina- estou pedindo que aquele grupo de trabalho que foi criado, ele comece a 
trabalhar. Presidente Wagner- em relação a fiscalização ambiental, vamos intensificar, envolver a educação ambiental. Conselheira Cecília- estava na reunião do IGAM e 
também do Arrudas foi colocado a atuação da secretaria de meio ambiente, Copasa, o pessoal ficou surpreendidos, porque ninguém nunca autuou a Copasa. 
Parabenizo a secretaria por ter tomado esta decisão. Presidente Wagner- eles entraram com recurso, esta em apreciação. Conselheira Cecília- a questão da audiência 
pública que vocês tiveram no Cabral, mas tem um TAC da MRV que não cumpriu. Este TAC tinha a despoluição da Lagoa e também um Centro de Educação Ambiental, 
acho importante não esquecer. Presidente Wagner- cumpriu parte, além da educação ambiental tem uma discussão até mais aprofundada que é um Centro de 
pesquisa. Esta unidade de conservação, nós vamos ter vários equipamentos de atendimento a comunidade. Parte da área vai ser utilizada para que a comunidade possa 
frequentar. Lógico de forma monitorada, nós vamos ter trilhas, nós vamos ter equipamentos de frequentação para os moradores do entorno. O mais importante que 
foi aprovado é o cercamento de maior relevância ambiental e a maior parte do recurso do TAC inicialmente vai ser utilizado para fazer este cercamento e posteriormen-
te a instalação de equipamento ao entorno, tudo isto monitorado pela secretaria de meio ambiente. Conselheira Cecília- convidou a todos para a realização do Evento 
de Atividades e Limpeza do Parque, será realizado no dia 28 de julho de 2018, de 8:00hs. às 11:00hs. Organizado pela ONG Conviverde. Presidente Wagner- é um 
problema sério que agente tem não tem hoje no orçamento da secretaria nenhum recurso para gestão dos parques. Nós recebemos a partir da reforma administrativa a 
atribuição de fazermos a gestão dos parques. Só que o orçamento que era do Conparq não foi repassado para nós. O Conparq deixou de existir, nós recebemos as 
atribuições sem orçamento e sem quadro de funcionários. Comuniquei ao Prefeito, o Secretário de Governo, eles estão buscando uma alternativa. Estou cobrando 
quase que diariamente, nós vamos encontrar uma saída. Temos que pensar na manutenção da trilha.       O prefeito já me prometeu, ele vai apresentar uma proposta. 



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 17 de agosto de 2018 Página 22 de 28 Diário Oficial de Contagem - Edição 4408

Conselheira Cristina- tem um conselho que faz a gestão do parque. Hoje em dia não dá mais para o Estado sozinho ficar tomando conta de tudo. Inclusive a falta de 
educação das pessoas, é muito por aí. Estou sugerindo para a secretaria pensar, um conselho gestor com pessoas, envolver mais as pessoas ali, na conservação do 
parque. Presidente Wagner- tem uma lei que passou pela câmara, que está para o Prefeito sancionar, não sancionou ainda porque tem uns ajustes a serem feitos, que é 
a lei da adoção. Então nós vamos poder estar chamando a iniciativa privada, para fazer a adoção destes espaços e aí ela terá umas contras partidas no município no 
que diz respeito a tributos, no que diz respeito a fazer publicidade. Está sendo ajustado pela procuradoria e pela secretaria de governo para voltar para câmara e acredi-
to que no prazo de 2 a 3 meses, vamos estar com esta lei aprovada. Enquanto isto vamos ter que nos virar. Agradeceu a todos e declarou encerrada a reunião.          

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 183/2017

CONTRATADA: CONSTRUTORA SINARCO LTDA

OBJETO: 1. CONSTITUI OBJETOS DO PRESENTE TERMO ADITIVO: 
1.1 CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO O ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS NO OBJETO DO CONTRATO ORIGINÁRIO CORRESPONDENTE A 49,98%(QUARENTA 
NOVE VÍRGULA NOVENTA OITO POR CENTO) E SUPRESSÃO DE 6,72%(SEIS VÍRGULA SETENTA DOIS POR CENTO) DO VALOR GLOBAL, CONFORME PLANILHA ANEXA.
1.2 PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO OBJETO CONTRATUAL POR 154(CENTO E CINQUENTA QUATRO)DIAS, A PARTIR DE 06/09/2018 A 
07/02/2019 E A PARTIR DE 15/11/2018 E COM VENCIMENTO EM 18/04/2019, RESPECTIVAMENTE, PERMANECENDO INALTERADO O OBJETO DO CONTRATO ORIGINÁRIO 
PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DE CONTAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI-
ÇOS URBANOS.

VALOR: R$669.480,12 (SEISCENTOS E SESSENTA NOVE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E DOZE CENTAVOS).

DOTAÇÃO : 
1151 15.451.0016.1004; CÓDIGO: 44.90.51.02; FONTE: 4190

RATIFICAÇÃO

PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO ADITIVO;

DATA: 10/08/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº018/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 162/2017

CONTRATADA: DHD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-EPP

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 
LISTADAS EM ANEXO NA CIDADE DE CONTAGEM/MG – LOTE 1, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC, POR MAIS 145(CENTO E 
QUARENTA CINCO) DIAS, A PARTIR DE 08/08/2018 E COM VENCIMENTO FINAL EM 31/12/2018 E A PARTIR DE 21/11/2018 E COM VENCIMENTO EM 15/04/2019, RESPEC-
TIVAMENTE. 

RATIFICAÇÃO

PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO ADITIVO;

DATA: 08/08/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº019/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 163/2017

CONTRATADA: GERMEC CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 
LISTADAS EM ANEXO NA CIDADE DE CONTAGEM/MG – LOTE 2, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC, POR MAIS 145(CENTO E 
QUARENTA CINCO) DIAS, A PARTIR DE 08/08/2018 E COM VENCIMENTO FINAL EM 31/12/2018 E A PARTIR DE 21/11/2018 E COM VENCIMENTO EM 15/04/2019, RESPEC-
TIVAMENTE.

RATIFICAÇÃO
 
PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO ADITIVO;

DATA: 08/08/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº020/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 164/2017

CONTRATADA: DHD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-EPP

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 
LISTADAS EM ANEXO NA CIDADE DE CONTAGEM/MG – LOTE 3, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC, POR MAIS 145(CENTO E 
QUARENTA CINCO) DIAS, A PARTIR DE 08/08/2018 E COM VENCIMENTO FINAL EM 31/12/2018 E A PARTIR DE 21/11/2018 E COM VENCIMENTO EM 15/04/2019, RESPEC-
TIVAMENTE. 

RATIFICAÇÃO

PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO ADITIVO;

DATA: 08/08/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 165/2017

CONTRATADA: REZZOLVE CONSTRUÇÕES EIRELLI

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 
LISTADAS EM ANEXO NA CIDADE DE CONTAGEM/MG – LOTE 4, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC, POR MAIS 145(CENTO E 
QUARENTA CINCO) DIAS, A PARTIR DE 08/08/2018 E COM VENCIMENTO FINAL EM 31/12/2018 E A PARTIR DE 21/11/2018 E COM VENCIMENTO EM 15/04/2019, RESPEC-
TIVAMENTE.

RATIFICAÇÃO

PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO ADITIVO;

DATA: 08/08/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
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EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº006/2016 – CONCORRÊNCIA Nº 002/2015

CONTRATADA: MARCO XX CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS DE ITENS PLANILHADOS E ITENS NOVOS NO OBJETO DO CONTRATO ORIGINÁRIO CORRESPONDENTE A 4,46%(QUATRO VÍRGULA 
QUARENTA SEIS POR CENTO) DO VALOR GLOBAL, CONFORME PLANILHA ANEXA.

VALOR: R$1.151.118,92 (UM MILHÃO, CENTO E CINQUENTA E UM MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E NOVENTA DOIS CENTAVOS).

DOTAÇÃO:
1151 15.451.0017.2054; CÓDIGO: 44.90.51.01; FONTE: 4190

RATIFICAÇÃO

PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO ADITIVO;

DATA: 13/08/2018

Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos 
e Cidadania

EXTRATO 1° TERMO ADITIVO
TERMO DE  COLABORAÇÃO Nº 001/2018
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Processo Administrativo Nº 001/2018

Dispensa de Chamamento Nº 001/2018

Ente Público Celebrante Município de Contagem, por intermédio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

OSC Associação dos Surdos de Contagem

CNPJ 26.047.928/0001-15

Valor Total do Repasse R$ 157.169,64 (cento e cinquenta e sete mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

Objeto do Termo Aditivo
Prorrogação pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias), com aporte de recurso no valor de R$ 157.169,64 (cento e cinquenta e sete mil, 
cento e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

Dotação Orçamentária 1181.08.242.0028.2023-33504300 - FONTE 0100 

Fundamento legal Artigo 45, inciso I “c” do Decreto Municipal nº 30/2017; Art. 55, caput e 57  da Lei 13.019/2014.

Data da assinatura 17/08/2018.

Prazo de vigência De 17/08/2018 até 15/02/2019.

Ordenador de despesa Marcelo Lino da Silva, Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

Secretaria Municipal 
de Cultura, Esporte e 
Juventude

PORTARIA Nº 015/2018 de 16 de Agosto de 2018
Dispõe sobre a criação da Comenda Antônio Maria da Silva Mestre dos Arturos.

 O Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Juventude do Município de Contagem, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município 
de Contagem e com fulcro nos arts. 112, VI e 118, § 6º da Lei Municipal 4.647/2013 e nas deliberações do Conselho Municipal de patrimônio Cultural – COMPAC na 
reunião ordinária de 01 de agosto de 2018;
 RESOLVE:
 Art. 1º – Fica criada por deliberação do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural – COMPAC a Comenda Antônio Maria da Silva dos Arturos, título 
honorífico que visa a agraciar os cidadãos de Contagem ou as pessoas que contribuíram ou contribuem para a preservação e manutenção da memória da cidade de 
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Contagem e de seu patrimônio artístico, histórico e cultural material e imaterial.
 Art. 2º – A Comenda é constituída por um Diploma e uma Placa nos quais é identificada a Comenda, seu objetivo, o nome do agraciado, a data e a assina-
tura do Presidente do COMPAC, que é o Secretário de Cultura, Esporte e Juventude e do Secretário do COMPAC.
 Art. 3º – A Comenda será registrada em Livro Próprio, nos termos do art. 18 § 6º da Lei 4.647/2013, a cada ano em que for concedida, para registrar os no-
mes dos cidadãos e das pessoas indicadas, conforme o artigo 1º desta Portaria. Os nomes dos respectivos agraciados serão retirados entre aqueles que forem indicados. 
Serão indicados ao todo 10 (dez) nomes a cada ano e entre os dez, serão agraciados 04 (quatro) nomes.
 Art. 4º – Os 04 (quatro) nomes agraciados serão divididos em 04 (quatro) categorias, a saber: Memória, Patrimônio Histórico e Artístico, Patrimônio Cultural 
e In Memoriam para as pessoas já falecidas, mas que contribuíram significativamente para a preservação do patrimônio de Contagem. Na categoria In Memoriam a 
Comenda será entregue aos familiares do agraciado.

 Art. 5º – No dia 17 de agosto de cada ano será publicado no Diário Oficial do Município – DOC a relação dos 10 (dez) nomes indicados para concorrerem 
à Comenda Antônio Maria da Silva Mestre dos Arturos pela Comissão Permanente da Comenda, composta pelos seguintes servidores: Fernando Coimbra Perdigão, 
Alexandra Roberta de Oliveira Maronda Ponsá e Nélio Murilo Sanches. 
 §1º – A Comissão Permanente da Comenda Antônio Maria da Silva Mestre dos Arturos terá a sua composição confirmada ou alterada a cada ano pelo Presi-
dente do COMPAC, que também é o Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, através de Portaria. Caso a Portaria de nomeação dos membros da Comissão 
Permanente da Comenda não seja publicada até o dia 01 de agosto de cada ano, vigorará as nomeações já realizadas neste artigo.
 §2º – Os 10 (dez) nomes indicados pela Comissão Permanente da Comenda deverão ser encaminhados ao COMPAC para fazer parte da pauta de delibera-
ções da sessão da reunião ordinária do mês de setembro, para a escolha pela plenária do COMPAC dos 04 (quatro) agraciados que receberão à Comenda em outubro 
de cada ano.
 Art. 6º – A cerimônia de entrega da Comenda Antônio Maria da Silva Mestre dos Arturos, aos 04 (quatro) agraciados do ano, será realizada sempre na 
última quinta – feira do mês de outubro de cada ano. Esta data representará uma conexão entre o segundo final de semana de outubro, data em que ocorre a festa 
de Nossa Senhora do Rosário dos Arturos, atividade emblemática do Patrimônio Imaterial do Município e o dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, 
estabelecendo um amálgama simbólico entre essas duas datas comemorativas.
 Art. 7° - Os agraciados pela Comenda deverão ser informados sobre a escolha do seu nome e sobre a cerimônia de entrega da Comenda até o final de 
setembro de cada ano. Os agraciados após serem informados sobre o agraciamento, deverão comunicar ao COMPAC, na sessão da reunião ordinária de outubro, se 
aceitam ou não aceitam a honraria concedida, para que seja providenciada a confecção dos Diplomas e das Placas que compõem à Comenda que será entregue na 
cerimônia em de outubro.

 Art. 8º – Serão inscritos no Livro de Registro especificado no art. 3º desta Portaria os agraciados que aceitarem a honraria concedida pelo COMPAC, na 
forma da Comenda Antônio Maria da Silva Mestre dos Arturos e participarem da cerimônia de agraciamento. O Livro de Registro da Comenda ficará sob a guarda da 
Diretoria de Memória e Patrimônio.
 Art. 9º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 10º – Revogam-se as disposições em contrário.
 
 Contagem, 15 de agosto de 2018.

Adriano Henrique Fontoura de Faria
Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Juventude

Funec

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 050, de 17 de agosto de 2018.

Exonera o servidor público que menciona e dá outras providências.

A Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Artigo 31 da Lei nº 2160, de 20 de dezembro de 1990, 

RESOLVE:

Artigo 1º-  Exonerar, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Professor de Física PEB 2,  Nível XIII A, Padrão 3, matrícula 377813, lotado na Fundação de Ensino 
de Contagem – FUNEC, o servidor ALFREDO MELK DE CARVALHO, a partir de 27 de agosto de 2018.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

SUELI MARIA BALIZA DIAS
PRESIDENTE DA FUNEC
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FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 051, de 17 de agosto de 2018.

Concede Férias Prêmio à servidora pública efetiva que menciona e dá outras providências

A Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, no uso de suas atribuições legais e, considerando o artigo 85 da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro 
de 1990; combinado com o artigo 48, inciso II da Lei Orgânica deste Município, RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder gozo de Férias Prêmio, a servidora RODNEIA NOGUEIRA DUARTE, titular do cargo de provimento efetivo de Professora de Biologia – PEB 2, Nível 
XIII-A, Padrão 9, matrícula 37810-0, no período de 22 de outubro de 2018 a 20 de novembro de 2018.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

SUELI MARIA BALIZA DIAS
PRESIDENTE DA FUNEC

Transcon

COMISSÃO JULGADORA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRANSPORTE
COJUR/ CONTAGEM-MG BOLETIM DE DIVULGAÇÃO

Em conformidade com os dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Comissão Julgadora de Recursos de Infrações 
de Transportes de  Contagem – COJUR, quando da sessão realizada no dia 10/08/2018, julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões.

SESSÃO ORDINÁRIA N° 27ª /2018

Data Julgamento N° AIT N° Protocolo Resultado Recorrente

10/08/2018 9358 1152/2018 DEFERIDO Consórcio Sul

10/08/2018 9893 1173/2018 DEFERIDO Consórcio Sul

10/08/2018 9216 1228/2018 DEFERIDO Consórcio Norte

10/08/2018 8968 1267/2018 DEFERIDO Consórcio Norte

10/08/2018 8967 1268/2018 DEFERIDO Consórcio Norte

10/08/2018 8957 1269/2018 DEFERIDO Consórcio Norte

10/08/2018 10835 1148/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

10/08/2018 10834 1174/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

10/08/2018 10852 1178/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

10/08/2018 10256 1222/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

10/08/2018 9242 1249/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

10/08/2018 9178 1262/2018 INDEFERIDO Consórcio Norte

10/08/2018 9117 1264/2018 INDEFERIDO Consórcio Norte

10/08/2018 9473 1307/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

10/08/2018 10092 1321/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

10/08/2018 10094 1322/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

10/08/2018 10013 1332/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

10/08/2018 11022 1346/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

10/08/2018 11034 1352/2018 INDEFERIDO Consórcio Sul

10/08/2018 10996 1353/2018 NÃO CONHECIDO Consórcio Sul
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10/08/2018 10855 1176/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pela Presidente da COJUR Consórcio Sul

10/08/2018 10848 1177/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pela Presidente da COJUR Consórcio Sul

10/08/2018 10259 1179/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pela Presidente da COJUR Consórcio Sul

10/08/2018 10239 1180/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pela Presidente da COJUR Consórcio Sul

10/08/2018 9710 1345/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

10/08/2018 9713 1347/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

10/08/2018 9932 1357/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

10/08/2018 9711 1348/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

10/08/2018 9714 1349/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

10/08/2018 9715 1350/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante das Concessionárias Consórcio Sul

Secretaria Geral da COJUR, Contagem, 10 Agosto de 2018.

Angela Menicucci Starling Freitas

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE  TRANSPORTEJARIT/ CONTAGEM-MG BOLETIM DE DIVULGAÇÃO

Em conformidade com os dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Junta  Administrativa de Recursos de Infra-
ções de Transportes de  Contagem – JARIT, quando da sessão realizada no dia 13/08/2018, julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

SESSÃO ORDINÁRIA N° 053ª/2018

Data Julgamento N° AIT N° Protocolo Resultado Recorrente

13/08/2018 10939 3042/2018 DEFERIDO Consórcio Sul

13/08/2018 11069 3145/2018 DEFERIDO Consórcio Sul

13/08/2018 11114 3179/2018 DEFERIDO Consórcio Sul

13/08/2018 9277 2292/2017 INDEFERIDO Consórcio Norte

13/08/2018 9644 2293/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

13/08/2018 10171 2572/2017 INDEFERIDO Consórcio Norte

13/08/2018 10141 2573/2017 INDEFERIDO Consórcio Norte

13/08/2018 10165 2574/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

13/08/2018 10177 2586/2017 INDEFERIDO Consórcio Norte

13/08/2018 10183 2588/2017 INDEFERIDO Consórcio Norte

13/08/2018 10110 2589/2017 INDEFERIDO Consórcio Norte

13/08/2018 10195 2590/2017 INDEFERIDO Consórcio Norte

13/08/2018 10118 2591/2017 INDEFERIDO Consórcio Norte

13/08/2018 11144 3216/2018 INDEFERIDO Consórcio Norte

13/08/2018 11150 3217/2018 INDEFERIDO Consórcio Norte

13/08/2018 11162 3233/2018 NÃO CONHECIDO Consórcio Sul

13/08/2018 11173 3234/2018 NÃO CONHECIDO Consórcio Sul

13/08/2018 11190 3235/2018 NÃO CONHECIDO Consórcio Sul

13/08/2018 11192 3236/2018 NÃO CONHECIDO Consórcio Sul

13/08/2018 11193 3237/2018 NÃO CONHECIDO Consórcio Sul

13/08/2018 11196 3238/2018 NÃO CONHECIDO Consórcio Sul

13/08/2018 11197 3239/2018 NÃO CONHECIDO Consórcio Sul

13/08/2018 11198 3240/2018 NÃO CONHECIDO Consórcio Sul

13/08/2018 11191 3241/2018 NÃO CONHECIDO Consórcio Sul

13/08/2018 11188 3242/2018 NÃO CONHECIDO Consórcio Sul

13/08/2018 11142 3221/2018 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

13/08/2018 9563 2137/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pela Presidente da JARIT Consórcio Sul

13/08/2018 9626 2168/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pela Presidente da JARIT Consórcio Sul
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13/08/2018 10774 2885/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pela Presidente da JARIT Consórcio Sul

      13/08/2018 10799 2929/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pela Presidente da JARIT Consórcio Sul

      13/08/2018 10862 2940/2018 Solicitado vistas aos autos recursais pela Presidente da JARIT Consórcio Norte

Das decisões da JARIT cabe recurso, no prazo de 15 (Quinze) dias, de acordo com o regulamento operacional do serviço de transporte coletivo vigente. O recurso deverá 
ser protocolado na TRANSCON, Av. João César de Oliveira, nº 6155, B. Beatriz, Contagem/MG.

Secretaria Geral da JARIT, Contagem, 13 Agosto de 2018.

Cristina de Paula Batista Carvalho Guerra
Presidente JARIT - Contagem

Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – Ratificação - Dispensa de Licitação nº 029/2018, processo nº 042/2018. Espécie: Dispensa de licitação com fundamento no art. 
24, inc. II, da Lei nº 8.666/1993; Empresa: Mercado do Papel Comércio Ltda. Objeto: contratação de empresa para fornecimento de máquina fotográfica e acessórios  
para este legislativo municipal. Dotação orçamentária: nº 01.031.0058.2062.44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente. Valor R$ 9.220,00 (nove mil  e duzentos e 
vinte reais). Ratificado: em 16/08/2018, pelo Vereador Daniel Flávio de Moura Carvalho – Presidente.
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