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Contagem, quarta-feira, 11 de novembro de 2015  Ano 24 Edição 3745

Prefeitura realiza obra viária no 
Bernardo Monteiro 

Agentes e educadores da Transcon orientam a população nas imediações da obra
Para reorganizar o intenso 

fluxo de veículos e reduzir os 
congestionamentos formados 
ao longo do dia, principalmen-
te em horários de pico, a Pre-
feitura de Contagem iniciou, 
na quinta-feira (5/11), obras 
de intervenções viárias na rua 
Reginaldo de Souza Lima e seu 
entorno, no bairro Bernardo 
Monteiro.

As obras, sob responsabili-
dade da Transcon, incluem o 
alargamento da rua Reginaldo 
de Souza Lima, entre as ruas 
São José e Barão de Cotegipe, 
criando mais uma pista de cir-
culação; revitalização do asfal-
to e criação da segunda faixa 
entre as ruas São José e Barão 
de Cotegipe; construção de 
canteiro central, definindo me-
lhor as pistas para circulação; 
construção de lombofaixa para 
conforto e segurança dos pe-
destres; implantação de esta-
cionamento 45 graus entre as 
ruas São José e Pio XII; implan-
tação de Ponto de Embarque e 
Desembarque de passageiros 
(PED), com abrigo e recuo para 
garantir a segurança do usuário 
do transporte coletivo e manter 
o fluxo livre do trânsito de veí-
culos.

A intervenção prevê melhor 
utilização do espaço para be-
neficiar todos os usuários das 
vias, ao otimizar o espaço entre 
a via e os empreendimentos co-

merciais; reordenar o estacio-
namento; priorizar a segurança 
dos pedestres; oferecer confor-
to aos usuários do transporte 
coletivo, por meio de paradas 
em recuo da pista; e garantir 
fluidez de trânsito aos motoris-
tas e motociclistas com a cria-
ção de mais uma mão de dire-
ção para àqueles que estão no 
sentido Centro de Contagem.

As readequações geomé-
tricas e a revitalização da si-
nalização no bairro Bernardo 
Monteiro também atenderão 
àqueles que fazem da região 
seu caminho de passagem, 
visto a proximidade do bair-
ro à Via Expressa, aos grandes 
empreendimentos comercias, 
aos centros de distribuição do 

município e às escolas e univer-
sidades instaladas no entorno 
do bairro.

Agentes e educadores da 
Transcon estão nas imediações 
da obra para orientar a popula-
ção sobre as intervenções, pon-
tos de ônibus e também para 
controlar o tráfego quando 
necessário. Há também faixas 
informativas e distribuição de 
panfletos informando os obje-
tivos da obra. As intervenções 
iniciaram nesta quinta-feira 
(5/11) e o término está progra-
mado para o mês de fevereiro.

Em consulta aos comercian-
tes locais a respeito da obra, fis-
cais da Transcon confirmaram a 
urgência das intervenções na 
região. É opinião da maioria 

que o respeito aos pedestres 
estará garantido com a obra. O 
comerciante Antônio Eustáquio 
da Silva, confirmou que o horá-
rio crítico está entre 7h e 8h30 
e de 17h às 18h30. "Há muita 
lentidão e congestionamentos".

De acordo com o morador 
da região, Wenderson Franca 
Souza, as intervenções vão dar 
agilidade às viagens. " A obra 
vai melhorar o trânsito na rua 
Reginaldo Souza Lima que no 
período da manhã é um trans-
torno, especialmente entre 6h 
e 8h. A fiscalização e a presen-
ça do agente de trânsito tam-
bém é importante, pois discipli-
na as ações dos motoristas em 
relação ao desrespeito com os 
pedestres".

Intervenção vai reduzir congestionamentos no bairro

Isab
ella C

arvalh
o
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Secretaria Municipal 
de Administração

1. EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 227/2015/SRP PAC. 149/2015 PE. 034/2015 ATA 060/2015
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA   SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
CONTRATADA: DEFENCER – COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA  - EPP
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE ARMAS DE FOGO – ITEM 01 DA ATA – PARA A GUARDA MUNICIPAL DE CONTAGEM/MG
VALOR GLOBAL: R$ 39.646,60
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1171.06.122.0001.2021 – 44905207 - 010000
ASSINADO/VIGÊNCIA: 05/11/2015 / 06 (SEIS) MESES
GARANTIA: 12 MESES

2. EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 205/2015/SRP PAC. 116/2015 PP. 025/2015
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA  SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, MOBILIDADE REDUZIDA E ATENÇÃO AO 
IDOSO - SEPEDI
CONTRATADA: ARTE ORIGINAL LTDA - EPP
OBJETO: FORNECER GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA/COZINHA OFERTADOS NOS ESPAÇÕS BEM 
VIVER  - RBV, MARIO COVAS E LUIZ PALHARES
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 3.195,40
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1221.14.242.0031.2291 – 33903099 - 010000
ASSINADO/VIGÊNCIA: 03/11/2015 / ATÉ 03/11/2016

3. RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 206/2015/SRP PAC. 116/2015 PP. 025/2015 (LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA - 
ME), NO DOC Nº 3743, DE 09/11/2015, PÁGINA 04.
ONDE SE LÊ:  VIGÊNCIA: ATÉ 03/11/2015
LEIA-SE: “VIGÊNCIA: ATÉ 03/11/2016”

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.921
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os despachos exarados no Processo nº. 01A06086/2015; nos termos do Artigo 31 da Lei nº. 
2.160, de 20 de dezembro de 1990; EXONERA, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica PEB2, Nível XIIIA, Padrão “P5”, matrícula nº. 
21070254, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a Servidora EUNILDES SOCORRO DE SOUZA ANDRADE, a partir de 05 de outubro de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 28 de outubro de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.922
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 01A06007/2015; 
Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990 combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Município, 
à Servidora VERA LUCIA FATIMA DE PAULA GONCALVES, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo III, Nível III, Grau “L”, matrícula nº. 01116696, 
lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, pelo período de 1º (primeiro) de novembro de 2015 a 31 de dezembro de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 28 de outubro de 2015.
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.924
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 92, da Lei Orgânica do Município de Contagem; considerando a delegação de 
competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; e nos termos do Artigo 92 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990, e, considerando o Ofício CAFP/FUNDAC Nº 
219/2015; PRORROGA a disponibilidade do servidor LUCIANO ANTONIO DA SILVA, concedida através do Ato Administrativo nº. 15.722, datado de 10 de novembro de 
2014, titular do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo, Nível IV, Padrão “P3”, matrícula 01359599, para a Fundação Cultural do Município de Conta-
gem - FUNDAC, pelo período de 1º (primeiro) de janeiro de 2016 à 31 de dezembro de 2016, sem ônus para Administração Direta do Município de Contagem. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 03 de novembro de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.925
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; RETIFICA o Artigo 1º do Ato Administrativo nº. 16.853, datado de 14 de 
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outubro de 2015, no tocante ao período de FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO AMPLIADA da servidora DALVA DE OLIVEIRA E SILVA, matrícula nº. 01354546, 
conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] pelo período de 01/10/2015 à 22/10/2015 [...]”.
Leia-se: “[...] pelo período de 01/10/2015 à 22/12/2015 [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 03 de novembro de 2015.
AMARILDO DE OLIVEIRA 
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.926
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto no Artigo 32, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; e o dis-
posto na Lei Complementar nº 150, de 28 de agosto de 2013; EXONERA, a pedido, do cargo de provimento em comissão de Diretor de Projetos de Edificações, Nível III, 
CPC-08, a Servidora SABRINA FARIA ROCHA, lotada no Instituto de Planejamento Urbano do Município de Contagem – IPUCON, a partir de 03 de novembro de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 03 de novembro 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.929
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; RETIFICA o Artigo 2º do Ato Administrativo nº. 16.750, datado de 16 
de setembro de 2015, no tocante ao Código de CPC da servidora MARCILENE GOMES PARAGUAI NOGUEIRA nomeada para o cargo de provimento em comissão de 
Assistente I, Nível I, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] CPC-118 [...]”.
Leia-se: “[...] CPC-145 [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 de novembro de 2015.
AMARILDO DE OLIVEIRA 
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.930
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; con-
siderando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; RETIFICA o Artigo 1º do Ato Administrativo nº. 16.698, datado de 1º 
(primeiro) de setembro de 2015, conforme abaixo descrito: 
Onde se Lê: “[...] Art.1º EXONERAR do cargo de provimento em comissão de Assistente I, Nível I, CPC-118, lotada no Gabinete do Vice Prefeito, a Servidora REGIANE 
SANTOS REIS, a partir de 27 de agosto de 2015. [...]”.
Leia-se: “[...] Art.1º EXONERAR do cargo de provimento em comissão de Assistente I, Nível I, CPC-118, lotada na Secretaria Municipal de Governo – Regional Industrial, 
a Servidora REGIANE SANTOS REIS, a partir de 1º (primeiro) de outubro de 2015. [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 05 de novembro de 2015.
AMARILDO DE OLIVEIRA 
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.931
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; RETIFICA o Ato Administrativo nº 16.914, de 26 de outubro de 2015, no 
tocante ao período de prorrogação de redução de jornada de trabalho da servidora REGINA CARMEM ROCHA MEIRELES, conforme descrito abaixo:
Onde se Lê: “[...] a partir de 20 de outubro de 2015 [...]”.
Leia-se: “[...] a partir de 20 de setembro de 2015 [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 06 de novembro de 2015.
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.933
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando disposto na Lei Complementar nº 138, de 04 de julho de 2012; NOMEIA, para o cargo de 
provimento em comissão de Gerente de Música, Nível III, CPC-08, lotado na Fundação Cultural do Município de Contagem - FUNDAC, entidade que compõe a Adminis-
tração Indireta de Contagem, o Servidor JULIO CESAR DA SILVA, a partir de 1º (primeiro) de novembro de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 09 de novembro de 2015.
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CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.934
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a Orga-
nização da Administração Direta do Poder Executivo; RESOLVE:
Art.1º TORNAR SEM EFEITO o Artigo 2º do Ato Administrativo nº. 16.830, datado de 06 de outubro de 2015, que nomeia para o cargo de provimento em comissão de 
Assistente I, Nível I, CPC-103, lotado na Secretaria Municipal de Governo – Regional Nacional, o Servidor RENATO GHERADI.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Assistente I, Nível I, CPC-103, lotado na Secretaria Municipal de Governo – Regional Nacional, o Servidor 
EDSON LUCIO GARCIA, a partir de 1º (primeiro) de novembro de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 09 de novembro de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.935
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto no art.3º combinado com o art. 4º do Decreto 1.718, de 03 de novembro de 
2011; DESIGNA para exercer as atividades inerentes à Gratificação por Exercício de Atividade da Guarda Municipal de Chefe de Grupamento – GEAG 40%, o Servidor 
AGNELO DE PAIVA BRAGA, titular de cargo de provimento efetivo de Guarda Municipal, matrícula nº. 01341674, lotado na Secretaria Municipal de Defesa Social, a 
partir de 04 de novembro de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 09 de novembro de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA 
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.936
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas especialmente, Inciso II do Artigo 92 da Lei Orgânica do Município de Contagem; e, conside-
rando o disposto na Lei Complementar nº 151, de 28 de agosto de 2013; RESOLVE:
Art.1º EXONERAR do cargo de provimento em comissão de Assistente I, Nível I, CPC-02, a Servidora IZAURA SILVANHINA LEAL, lotada na Fundação Municipal de Parques 
e Áreas Verdes de Contagem – ConParq, entidade que compõe a Administração Indireta do Município de Contagem, a partir de 1º (primeiro) de novembro de 2015.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Assistente I, Nível I, CPC-02, a Servidora MARIA LUZIA PEREIRA OLIVEIRA, lotada na Fundação Municipal de 
Parques e Áreas Verdes de Contagem – ConParq, entidade que compõe a Administração Indireta do Município de Contagem, a partir de 1º (primeiro) de novembro de 
2015.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 09 de novembro de 2015.
 CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.937
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas especialmente, Inciso II do Artigo 92 da Lei Orgânica do Município de Contagem; e, conside-
rando o disposto na Lei Complementar nº 151, de 28 de agosto de 2013; RESOLVE:
Art.1º EXONERAR do cargo de provimento em comissão de Assistente II, Nível II, CPC-14, o Servidor JOSE EDIR DE ALMEIDA, lotado na Fundação Municipal de Parques e 
Áreas Verdes de Contagem – ConParq, entidade que compõe a Administração Indireta do Município de Contagem, a partir de 1º (primeiro) de novembro de 2015.
Art.2º EXONERAR do cargo de provimento em comissão de Assistente I, Nível I, CPC-03, a Servidora MARIA MARGARIDA FERREIRA MOURA, lotada na Fundação 
Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem – ConParq, entidade que compõe a Administração Indireta do Município de Contagem, a partir de 1º (primeiro) de 
novembro de 2015.
Art.3º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Assistente II, Nível II, CPC-14, a Servidora MARIA MARGARIDA FERREIRA MOURA, lotada na Fundação 
Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem – ConParq, entidade que compõe a Administração Indireta do Município de Contagem, a partir de 1º (primeiro) de 
novembro de 2015.
Art.4º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Assistente I, Nível I, CPC-04, a Servidora GRAZIELLE CRISTINA DOS SANTOS BESSA GOMES, lotada na 
Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem – ConParq, entidade que compõe a Administração Indireta do Município de Contagem, a partir de 1º 
(primeiro) de novembro de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 09 de novembro de 2015.
 CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.938
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a Orga-
nização da Administração Direta do Poder Executivo; RESOLVE:
Art.1º EXONERAR do cargo de provimento em comissão de Ouvidor Municipal, Nível VIII, CPC-695, a Servidora CARLA ANDREA GOMES SOARES, lotada na Controlado-
ria Geral do Município, a partir de 31 de outubro de 2015.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Ouvidor Municipal, Nível VIII, CPC-695, o Servidor WELLINGTON COUTINHO, lotado na Controladoria Geral 
do Município, a partir de 31 de outubro de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 09 de novembro de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
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AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.939
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a Orga-
nização da Administração Direta do Poder Executivo; RESOLVE:
Art.1º TORNAR SEM EFEITO o Artigo 2º do Ato Administrativo nº. 16.775, datado de 24 de setembro de 2015, que nomeia para o cargo de provimento em comissão de 
Gestor III, Nível X, CPC-798, lotado no Gabinete do Prefeito, o Servidor LUIZ CLAUDIO DRUMMOND DINIZ.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Gestor III, Nível X, CPC-798, lotado no Gabinete do Prefeito, o Servidor LUIZ RENATO ANTUNES ROCHA 
DOS SANTOS, a partir de 1º (primeiro) de novembro de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 09 de novembro de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.941
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar nº. 073 de 28 de dezembro de 2009; considerando o 
Decreto nº 1.785 de 13 de fevereiro de 2012; DESIGNA para o exercício da Função de Confiança de Instrutor de Área, FC-8, CFC-299, lotada na Secretaria Municipal de 
Governo, a Servidora PRISCILA IARA INACIO DA SILVA, matrícula nº. 01451711, a partir de 1º (primeiro) de novembro de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 09 de novembro de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.942
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o Artigo 32 da Lei Municipal nº 2.160, datada de 20 de dezembro de 1990; considerando 
ainda o disposto na Lei Complementar nº 031, de 26 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a Organização da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Con-
tagem - FAMUC; EXONERA, a pedido, do cargo de provimento em comissão de Encarregado de Serviços Gerais - CCE, Nível I, CPC-151, o Servidor WEVERTON SANTOS 
ARAUJO, lotado na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, a partir de 06 de outubro de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 09 de novembro de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.943
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a Orga-
nização da Administração Direta do Poder Executivo; NOMEIA para o cargo de provimento em comissão de Assistente I, Nível I, CPC-25, lotado na Secretaria Municipal 
de Esportes, Lazer e Juventude, o Servidor WEVERTON SANTOS ARAUJO, a partir de 06 de outubro de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 09 de novembro de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.944
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; resolve ALTERAR a lotação do servidor abaixo relacionado, a partir de 06 de 
outubro de 2015, conforme abaixo descrito:
a) Onde se lê: 
SERVIDOR (a) CARGO NÍVEL CPC LOTAÇÃO
JAIME ELIEZER MENEZES Assistente II II 175 Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano

b)  Leia-se:
SERVIDOR (a) CARGO NÍVEL CPC LOTAÇÃO
JAIME ELIEZER MENEZES Assistente II II 175 Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos e Cidadania
Palácio do Registro, em Contagem, aos 09 de novembro de 2015.
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.947
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os despachos exarados no Processo nº. 01A06144/2015; nos termos do Artigo 31 da Lei nº. 
2.160, de 20 de dezembro de 1990; EXONERA, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo, Nível IV, Padrão “P1”, matrícula nº. 01435058, 
lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, a Servidora PAULA MARCO AQUINO CAMARGOS, a partir de 09 de outubro de 2015.
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Palácio do Registro, em Contagem, aos 09 de novembro de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.948
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a Orga-
nização da Administração Direta do Poder Executivo; EXONERA, a pedido, do cargo de provimento em comissão de Diretor da Escola Municipal “Sandra Rocha”, Nível 
VI, CPC-617, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a Servidora MARIA SUELI ALVES PEREIRA, a partir de 30 de outubro de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de novembro de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.949
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre aOrga-
nização da Administração Direta do Poder Executivo; RESOLVE:
Art.1º EXONERAR do cargo de provimento em comissão de Gerente de Cadastro Único, Nível III, CPC-300, a Servidora JANAINA GADONI FONSECA, lotada na Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social, a partir de 1º (primeiro) de novembro de 2015.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Assessor II, Nível V, CPC-361, a Servidora JANAINA GADONI FONSECA, lotada na Procuradoria Geral do 
Município, a partir de 1º (primeiro) de novembro de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de novembro de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.950
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, o disposto no artigo 42, §7º da Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 
2010, com a redação dada pela Lei Complementar n° 180, de 15 de dezembro de 2014, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 522, de 15 de junho de 2015; 
REVOGA autorização para FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO AMPLIADA aos servidores abaixo relacionados, com base nos despachos exarados no Ofício nº. 
1.297/2015/GAB/SEDUC, conforme descrito abaixo:
SERVIDOR (A) MATRÍCULA LOCAL A PARTIR DE
JACQUELINE R. DE OLIVEIRA 01276022 Escola Municipal Maria Silva Lucas 25/10/2015
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de novembro de 2015.

AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.952
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, o disposto no artigo 1º, Lei Complementar nº 170, de 30 de junho de 
2014, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 414, de 07 de novembro de 2014; REVOGA a partir de 1º (primeiro) de outubro de 2015, autorização para receber 
Gratificação de Dedicação Exclusiva do Magistério – GDEM, à servidora MARCIA GONÇALVES DOS REIS, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação 
Básica PEB2, Nível XIIIA, Padrão “P1”, matrícula nº. 01366617, lotada na Secretaria Municipal de Educação, onde atuou no Atendimento Educacional Especializado – 
AEE/Sala de Recursos Multifuncionais, nos termos do paragrafo único do Artigo 1º da Lei Complementar nº 170, de 25 de junho de 2014.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de novembro de 2015.
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.953
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, o disposto no artigo 1º, Lei Complementar nº 170, de 30 de junho de 2014, 
devidamente regulamentada pelo Decreto nº 414, de 07 de novembro de 2014; CONCEDE autorização para receber Gratificação de Dedicação Exclusiva do Magistério 
– GDEM, à servidora GLAUCE LEONEL DE OLIVEIRA, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica PEB2, Nível XIIIA, Padrão “P1”, matrícula nº. 
01438910, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 1º (primeiro) de outubro de 2015, para atuar no Programa Mais Educação/Educação Integral, nos 
termos do paragrafo único do Artigo 1º da Lei Complementar nº 170, de 25 de junho de 2014.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de novembro de 2015.
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 16.954
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a Orga-
nização da Administração Direta do Poder Executivo; EXONERA, a pedido, do cargo de provimento em comissão de Assessor IV, Nível VII, CPC-666, lotada na Secretaria 
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Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, a Servidora MARESSA DA SILVA MIRANDA, a partir de 1º (primeiro) de novembro de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de novembro de 2015.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Educação

RESOLUÇÃO SEDUC/Nº08/2015
Estabelece normas que regulamentam o Processo Seletivo de Profissionais para atuarem, entre os anos 2016 e 2017, no Projeto Pedagógico de Alternativas de Aprendi-
zagens, desenvolvido na Escola Municipal José Mauro de Vasconcelos
O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, considerando o art. 15 da LDB Nº 9394/96, que assegura progressivos graus de autonomia pedagógi-
ca, administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público às unidades escolares públicas de educação básica que integram os 
Sistemas de Ensino e, considerando a implantação de Projeto Pedagógico desenvolvido na Escola Municipal José Mauro de Vasconcelos, pautado na práxis educativa e 
na concepção de comunidades de aprendizagem,
Resolve:
Art.1° Será realizado Processo Seletivo para escolha de profissionais da educação para atuarem na E. M. José Mauro de Vasconcelos, localizada à Rua Arterial nº 80, 
bairro Santa Maria.
Art. 2º O Processo Seletivo será realizado por meio de curriculum vitae e entrevista.
 I- No curriculum vitae deverá constar telefones de contatos e e-mail atualizados.
 II- Para participar do Processo Seletivo, o interessado deverá encaminhar curriculum vitae para o e-mail:  gestaodeprogramas.seduc@gmail.com, entre os dias 
16 e 20 de novembro. 
 III- Curriculum vitae encaminhado fora do período indicado não será considerado.
 IV- Participarão da entrevista os candidatos que encaminharem curriculum vitae no período definido nesta  Resolução.
 V - A entrevista será desenvolvida entre os dias 01 e 04 de dezembro. 
 VI- Os candidatos selecionados para entrevista serão comunicados do dia, horário e local, previamente, via      e-mail.
 VII- A lista de classificados no Processo Seletivo será veiculada no dia 11 de dezembro, via e-mail para  unidades escolares e candidatos, além de afixado em 
mural na Seduc.
Art. 3º O Processo Seletivo será amplamente divulgado.
  I- Poderão participar do Processo Seletivo servidores efetivos na Rede Municipal de Ensino.
 II- Os profissionais de educação serão selecionados por uma equipe, com representantes da Secretaria  Municipal de Educação e da escola, a fim de se garan-
tir a efetivação do Projeto Pedagógico implantado.
 III- Os profissionais de educação selecionados atuarão na E. M. José Mauro de Vasconcelos em 2016 e 2017. 
 IV- Serão selecionados profissionais para atuarem em agrupamentos de estudantes que se encontram em  processo de alfabetização e, em agrupamentos com 
estudantes do 2º ao 9º anos do ensino fundamental,  organizados por idades afins ou grupos de interesses.
Art.4° Os profissionais da educação que atuarão nesta unidade de ensino deverão assegurar afinidade com a concepção de educação e metodologia definidas na pro-
posta pedagógica.
§1° Essa unidade de ensino tem como objetivo geral os previstos na Constituição da República Federativa do Brasil, na Declaração Universal dos Direitos da Criança e no 
Estatuto da Criança e do Adolescente, isto é, de promover o crescimento do educando em todos os aspectos: físico, mental, intelectual, emocional, afetivo e psíquico 
para que ele possa interferir, atuar e transformar o seu meio, na perspectiva de promoção do ser humano.
§2° Os profissionais selecionados que atuarão nesta unidade de ensino deverão assegurar, junto à comunidade escolar, progressivos graus de autonomia pedagógica, 
administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público.
§3° A metodologia aplicada nesta unidade de ensino está pautada na Pedagogia de Projetos.
§4° Os estudantes dessa unidade de ensino estão organizados em agrupamentos, considerando a proposta dos ciclos de formação humana.
Art. 5º Para atuar no Projeto Pedagógico dessa unidade de ensino, os profissionais selecionados deverão adotar os seguintes princípios:
a- Será priorizada a adequação e polivalência funcionais de todos os profissionais, em detrimento de quaisquer critérios formais de aptidão habilitacional ou curricular, 
tendo em conta as necessidades de efetiva diversificação e qualificação do trabalho pedagógico em equipe.
b- Serão considerados para efeito de inserção na proposta de trabalho, a coerência na prática de valores do comportamento humano quais sejam: afetividade, honesti-
dade, respeito, responsabilidade e solidariedade.
Art. 6º Os profissionais selecionados deverão assumir o compromisso de cumprir e fazer cumprir o Projeto Pedagógico proposto e suas exigências como horário de 
trabalho, polivalência de funções, trabalho em equipe e avaliação de desempenho.
Art. 7º Será assegurada lotação dos profissionais nesta unidade de ensino.
§1° Para assegurar a efetivação dos objetivos propostos no Projeto Pedagógico, a atuação dos servidores será submetida à avaliação contínua de uma equipe colegiada 
constituída na unidade de ensino e em conjunto com um representante da Secretaria Municipal de Educação de Contagem.
§2° Caso o(a) profissional selecionado não se adapte à proposta, será possibilitado o seu remanejamento durante o ano escolar.
§3º Em caso de remanejamento de profissional, será convocado(a) para substituição candidato(a) que tenha sido classificado(a) no Processo Seletivo.
Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
José Ramoniele Raimundo dos Santos
Contagem, 06 de novembro de 2015.
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Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMAC – 2015
No dia sete de outubro de 2015 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 1ª Reunião Extraordinária do COMAC de 2015. Compareceram à reunião o Presidente do COMAC, Antônio Carlos Xavier da Gama;            Er-
nani Rodrigues Gomes (Gestor Público); Dr. Fabrício Fernando Aires (Assessor Jurídico); a Diretora-geral de Controle Ambiental, Danielle Rodrigues Soares Máximo; 
Diretor de Licenciamento Ambiental Raphael D'Assunção Coelho e o Secretario Adjunto de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Geraldo Magela da Costa. Os conselhei-
ros: Vereador Ivayr Nunes Soalheiro, representando a Câmara Municipal de Contagem; Dale Dangele Fialho e Henrique Damasio Soares, representando o Centro 
Industrial e Empresarial de Minas Gerais (CIEMG); Gustavo Gomes Peixoto, representando a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; Eduardo Eustáquio de 
Morais, representando a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU), Renato Ferreira Mafra, representando a Secretaria Municipal de Obras; Dalila de 
Souza Reis, representando as Entidades Civis criadas com finalidade específica de defesa do meio ambiente, com atuação no âmbito do Município de Contagem, Délzio 
Santos Almeida (SINDISCON), representando os Sindicatos de Trabalhadores de categorias profissionais não liberais, com base territorial no Município de Contagem; 
Ubiratam Nogueira, representando a Associação Comercial e Industrial de Contagem; Paulo Roberto da Silva, representando as Associações Civis representativas dos 
moradores do Município de Contagem. Presentes os servidores da SEMAS: Maria José Fonseca (Engenheira Química); Adelina Ramos Oliveira (Técnica-Engenheira 
Arquiteta), Pedro Alvarenga Cavalcante (Engenheiro Biólogo); Renata Fernandes S. Nunes (Gerente de Condicionante);  Marise de Cássia Gonçalves (Secretária do 
COMAC). O Presidente deu bom dia a todos, conferiu o quórum e falou que de acordo com a convocação do dia 02/10/2015 estamos reunidos para a 1ª reunião 
extraordinária do COMAC e nos assuntos gerais definiremos a ordinária, lembrando que vamos ter a apresentação do técnico, a defesa de uma pessoa da empresa, 
alguma pessoa que queira fazer alguma manifestação vai ser aberto na mesa do café um livro para expressão para fazer o uso da palavra conforme reza o regimento do 
COMAC e colocou em discussão o 1º Ponto de pauta: Saquetto Industrial Metalúrgica. Julgamento do pedido de Revalidação de Licença de Operação. Processo Nº 
7256/01-13. Saquetto Industria Mecânica. Julgamento do pedido de Revalidação de Licença de Operação. Processo Nº 6847/01-12. Os representantes da empresa 
Maurício e Fabiana estavam presentes. A técnica Maria José deu bom dia a todos e fez a apresentação. Disse que este processo da Saquetto são duas empresas no 
mesmo local a Saquetto Indústria e Mecânica e a Saquetto Industrial Metalúrgica, as duas empresas foram licenciadas pela Secretaria passou pelo conselho, agora 
estamos revalidando, queria deixar bem claro que esta revalidação foi feito uma avaliação técnica aonde foi necessário alguns procedimentos corretivos considerando a 
licença anterior. Porque estes procedimentos corretivos? Inicialmente a Saquetto Indústria e Mecânica e a Saquetto Industrial Metalúrgica elas foram licenciadas 
separadas como licença de operação corretiva e licença sumária. As atividades da empresa é caldeiraria e usinagem, as duas empresas estão localizadas na Chácaras 
Santa Terezinha. Mostrou Slides, mostrando a localização Av. Wilson Tavares Ribeiro, Nº 1.025. A Saquetto Indústria Mecânica tem como atividade serviço de usinagem 
em peças mecânicas e a Saquetto Industrial Metalúrgica tem o serviço de caldeiraria pesada são duas atividades num galpão só. A licença de operação corretiva da 
Saquetto Indústria Mecânica era implantar uma caixa separadora água/óleo, apresentar o laudo de obras viárias da Transcon, executar o automonitoramento dos 
efluentes líquidos industrial, executar o automonitoramento do esgotamento sanitário, executar o automonitoramento dos resíduos sólidos, o que eu posso falar destas 
condicionantes? Elas foram pautadas considerando que no local não existia rede de esgoto. Foi proposto uma caixa separadora de água/óleo para receber os efluentes 
de característica industrial, aonde este lançamento posterior seria a rede de drenagem, isto foi aprovado aqui. Executar o laudo de liberação das obras viárias foi feito. 
O automonitoramento de efluentes industrial foi parcialmente feito. Eu não queria pautar muito se foi ou não, se cumpriu ou não, estas condicionantes porque? 
Porque eu cheguei a conclusão que um efluente industrial, a característica de um efluente industrial, ele tem que ser lançado na rede COPASA. Do jeito que estava eu 
pensei em avançar um pouco mais, fiz uma consulta Empresa/Copasa novamente. A Copasa informou que no local próximo existia a viabilidade técnica de se interligar, 
era necessário fazer um acompanhamento e a 50 metros do condomínio teria condição de fazer esta interligação. Nos trabalhamos mais nesta renovação da licença, 
vamos fazer a destinação correta do efluente líquido, então as condicionantes, elas tanto da licença de operação corretiva, quanto da licença sumária, elas ficaram 
prejudicadas considerando este novo andamento. Eu juntei as duas empresas num licenciamento único considerando a própria Deliberação Normativa 74, aonde ela 
estabelece, poderá ser admitido pelo COPAM um único processo de licenciamento ambiental para empreendimentos e atividades similares ou complementares e 
vizinhos ou aqueles integrantes dos planos de desenvolvimentos aprovados, previamente pelo órgão ambiental, desde que legalmente organizados, eu considerei este 
artigo para fazer o licenciamento unificado dos 2 empreendimentos e considerei também a lei complementar 103 do código de saúde do município aonde estabelece 
no artigo 96 que todos os prédios residenciais comerciais e industriais em logradouros públicos localizados em áreas servidas com sistema de abastecimento serão 
obrigados a fazer as respectivas ligações. Então considerando isto a licença anterior e as condicionantes ficaram prejudicadas. Solicitei em termos informação 
complementar o início de todo este tramite com a COPASA. A COPASA emitiu um laudo falando que era possível e dando as diretrizes para eles se inscreverem no 
PRECEND. O outro laudo no atual processo de revalidação foi feito a consulta quanto a viabilidade técnica aonde foi informado que a rua próxima que é a Wilson 
Tavares a ligação de esgoto poderá ser concedida é um processo demorado, mas é possível, Então consideramos que existe uma renovação de licença e eu ampliei o 
prazo ao máximo nessa licença com esperança que no final do licenciamento, ela esteja interligada a rede COPASA. Quanto aos resíduos foi detectado na minha 
vistoria, que as caçambas de depósito de limalhas estavam sujeitas a interperie, a céu aberto com uma cobertura muito precária, eu solicitei também um projeto aonde 
foi apresentado este projeto de adequação das caçambas. Foi verificado também na minha avaliação, que a purga dos compressores estava sendo lançada na área 
externa sem bacia de contenção, foi solicitado o projeto, aonde foi apresentado. Com relação aos serviços de pintura eu verifiquei que estava sendo realizado dentro da 
própria empresa, não conforme licenciamento anterior. Então foi solicitado também o projeto de cabine de pintura para tratamento dos efluentes. Então vai ser uma 
renovação com caráter corretivo, aonde o que foi aprovado anteriormente não estou desconsiderando. Eu ampliei os prazos para a empresa, considerando que estes 
procedimentos anteriores todos foram licenciados pelo conselho. Então como existem procedimentos corretivos, eu estou tentando ampliar estes prazos, a empresa vai 
ter um gasto, é um procedimento durante esta nova licença, estou sugerindo, que foi ampliado todos estes procedimentos corretivos, devem ser implantados no prazo 
de validade da licença. Mostrou fotos do empreendimento da área que esta sendo discutida. Considerando então as irregularidades constatadas foi solicitado 
propositura de adequação do depósito  temporário do controle a purga de compressores, do projeto de colocação da cabine de pintura e do imediato inscrição no 
PRECEND. Eu aceitei a proposta da empresa, como vai ser um recurso grande ela solicitou que fosse dentro do prazo licenciado, porque é uma empresa que foi 
licenciado só que ela necessita de adequação, então coloquei a apresentação do contrato COPASA por 3 anos, porque ela vai ter que fazer esta interligação, vai ter que 
fazer este bombeamento, vai ter que instalar até local do condomínio até a Wilson Tavares, fazer a canalização, implantação um projeto de contenção, esta ele já fez, 
parece, esta sob controle, dei 6 meses, mas pela comunicação da empresa já fez o controle, implantação da cabine de pintura, ela pediu um prazo maior porque 
considerando que o projeto da COPASA vai demandar um tempo, ela esta iniciando agora e o recurso vai ser deslocado para o contrato COPASA, estou sugerindo 
conceder um prazo maior e implantação do projeto de cobertura da caçamba já que é uma coisa que temos que controlar, a chuva está ai, então coloquei um prazo 
menor 6 meses. As condicionantes, considerando os prazos que estou sugerindo, as condicionantes de revalidação da licença de operação: 1) Apresentar documenta-
ção comprobatória de cumprimento do cronograma do ANEXO I, todo das implantações. 2) Apresentar comprovante de atendimento as condicionantes COPASA, 
porque com certeza a COPASA vai assinar o contrato e vai definir as condicionantes. 3) Avaliar as emissões, provenientes dos serviços de usinagem nas áreas internas 
próximas ao ponto de geração, quando da realização do PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. 4) Apresentar monitoramento dos efluentes da cabine de 
pintura, 06 meses após a implantação da cabine. 5) Executar o Automonitoramento dos resíduos sólidos, durante o prazo de vigência da licença. 6) Aterrar fossa 
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séptica, após a interligação à rede COPASA. O Presidente agradeceu a técnica Maria José e passou a palavra para o representante da empresa, Sr. Maurício, deu bom dia 
a todos, disse que são 2 solicitações que a Saquetto vem solicitar ao conselho, 1- a unificação dos processos muito bem visto pela técnica Maria José, com relação a 
nossa visão ela é muito similar a apresentada pela técnica. Estas licenças foram concedidas às 2 empresas, entretanto de lá para cá, foram 7 anos ou mais, as 
metodologias se aprimoram e entendemos que estamos numa evolução e dentro deste processo de evolução foi uma felicidade para a Saquetto encontrar na Técnica 
Maria, uma pessoa que nos orientou neste processo.      O primeiro licenciamento venceu em maio de 2013, a Saquetto patinou quase durante 1(um) ano envolvido em 
processos, geração de relatórios e acredito que de setembro para cá a nossa comunicação melhorou muito e possibilitou que estivéssemos aqui hoje solicitando a vocês 
a aprovação do licenciamento. Na minha palavra e na minha presença significa reforçar tudo que foi dito pela técnica, não consigo tirar uma vírgula. Ela nos orientou, 
ela modificou os erros que estávamos cometendo, até de empreendimento mesmo. Com relação a caixa de separação óleo e graxa, foi um equívoco de nossa parte, 
porque tínhamos um processo que era lavagem de peças oleosas, só que este processo foi extinto da Saquetto em 2012 com 2013 e portanto a caixa foi desativada. 
Entretanto pela observação da técnica, ela observou que o processo se encerrou, mas as pessoas continuaram no exercício. Eu queria passar para os conselheiros isso, a 
confiança que estamos incluídos, sim, destas condicionantes, sabemos da responsabilidade, sabemos do desafio que vai ser a adesão do PRECEND, porque estamos no 
nível inferior ao da rua. E com relação aos outros itens proposto, alguns já estão em andamento e acredito também em termo de parceria com Maria José que ela será 
sábia para nos fazer com que as coisas aconteçam. O Presidente pediu ao Dr. Fabrício a apresentação do parecer jurídico. Dr. Fabrício deu bom dia a todos e disse que 
quanto ao parecer jurídico a Saquetto Indústria Mecânica e a Saquetto Industrial Metalúrgica Ltda., ocupa a mesma estrutura, usa a mesma caixa separadora de água e 
óleo, tem a mesma fossa séptica, o mesmo depósito de resíduos, o cadastro da COPASA é único. Então entendemos, nós acompanhamos o parecer da técnica nas 
seguintes condições, nós discutimos a revalidação da licença de operação corretiva da Saquetto Indústria e Mecânica, a Saquetto Industrial Metalúrgica tinha a licença 
sumária mas entendemos que também é uma licença de operação corretiva e optamos para o prazo de 6 anos e para a Saquetto Indústria e Mecânica a licença 
ambiental está condicionada a emissão da certidão negativa de débito ambiental, haja vista que tem um processo de infração, um laudo de infração ainda para esta 
Saquetto Indústria Mecânica. Nós acompanhamos o parecer da técnica. O Presidente colocou em discussão. O conselheiro Délzio deu bom dia a todos e disse que 
estava com uma dúvida, o lançamento deste efluente industrial, atualmente está sendo na rede coletora, na rede drenagem pluvial? A técnica respondeu que foi 
informado no processo, o efluente de característica industrial foi aprovado pelo conselho que após a passagem na caixa separadora de água e óleo para ser encaminha-
do para a drenagem pluvial, isto não é correto, mas foi aprovado. Então a alternativa é esta de corrigir estas pendências, estas irregularidades. Eu como técnica e 
considerando a legislação vigente não poderia compactuar com uma decisão desta, mas foi aprovado, então em respeito ao próprio conselho, eu transformei estas 
condicionantes, ampliei os prazos, porque a empresa já teve uma despesa, ela já implantou um sistema que foi aprovado pelo conselho, em respeito a própria empresa, 
ela está revisando a tecnologia dela, por isso que aumentei o prazo, que eu acho compatível com o projeto COPASA, porque o projeto COPASA ele é moroso, esta 
começando do zero e se for aguardar isto é muito tempo, então estendi ao máximo, coloquei para empresa, vou apresentar esta proposta sei que é difícil mas é a única 
maneira para corrigir as irregularidades. O conselheiro Délzio falou que entendi a posição dela porém acha que qualquer ato que o conselho tenha feito pode ser revista 
a qualquer momento, estou achando que a Bacia da Pampulha esta sofrendo impacto muito grande, estamos tentando minimizar este impacto de toda maneira e eu 
acredito que a empresa pode fazer um esforço maior para ligar, eu sei que é caro, a empresa já funcionou 8 (oito) anos lá, jogando este efluente da maneira que está 
fazendo, mais 3(três) anos, são 11(onze) anos. A técnica falou que o tratamento preliminar é a caixa separadora de óleo e graxa. O conselheiro perguntou se existe esta 
caixa? A técnica respondeu que existe a caixa, mas pelo monitoramento que foi feito algum monitoramento deu até dentro do padrão, outros deu fora dos padrões. A 
maneira correta é lançar rede COPASA. E um tratamento preliminar, a COPASA vai até aproveitar esta caixa separadora de água e graxa, provavelmente ele vai chegar na 
norma 187 da copasa.                  O conselheiro Délzio perguntou se a COPASA está dando anuência exatamente a decisão da técnica?          A técnica respondeu que a 
COPASA foi emitido um laudo e ele já está com a convocação. Inclusive o laudo da COPASA foi até interessante fez até uma ameaça, se você não cadastrar posso cortar 
sua água, ela deixou claro isto. O conselheiro Dale falou que estão no caminho racional. A técnica falou que não via outra solução, impedir a empresa de funcionar? É 
rever os conceitos e tentar adequar. O conselheiro Renato deu bom dia a todos e perguntou a técnica, estou vendo que na primeira licença, a licença anterior, algumas 
condicionantes, os relatórios foram entregues fora do prazo, a caixa de gordura existia, porém não estava em funcionamento, alguns testes apontaram que os efluentes 
estavam acima dos padrões, isto pode considerar uma omissão ou negligência da empresa neste período? A técnica respondeu que não, pelo contrário, ela comunicou, 
se foi negligência provavelmente foi da secretaria. Esta autuação foi referente não tenho certeza, a este não cumprimento, então não foi nem negligência da secretaria. 
O conselheiro Renato perguntou então podemos descaracterizar a omissão da empresa? A técnica respondeu que a empresa foi autuada, provavelmente por isto. A 
técnica falou que este procedimento corretivo, ele poderia ter sido realizado. O conselheiro Renato perguntou se a empresa vai ter que fazer o auto monitoramento em 
sequência. A técnica respondeu que ela tem que fazer. O conselheiro Renato perguntou porque então no momento da sua vistoria estes efluentes estavam acima do 
permitido? A técnica respondeu porque o sistema aprovado não foi eficiente. Tem 2(duas) licenças aonde você traçou os parâmetros para um empreendimento, depois 
você traçou parâmetros para outro empreendimento, o correto é você considerar os 2(dois) empreendimentos que a caixa de efluentes é para os dois empreendimen-
tos, provavelmente este aumento da carga poluidora é porque estamos trabalhando com 2(dois) empreendimento que foram licenciados em separados, o dimensiona-
mento deste sistema, era para considerar os 2(dois) empreendimentos. O conselheiro Renato perguntou estão usando a mesma caixa separadora? A técnica respondeu 
a mesma caixa, na hora que se considera tem que considerar a carga de efluente dos 2(dois) empreendimentos. Por isso que o ideal é quando se tem atividades 
complementares o licenciamento seja único e não separado. O conselheiro Renato perguntou em relação aos prazos, estão dilatados. A técnica respondeu que sim, 
muito dilatados. O conselheiro Renato perguntou 4 (quatro) anos para colocar uma cabine de pintura, mas a empresa pode ficar inerte por 3 (três) anos para fazer, não 
tem condições para eles nos apresentar um programa de execução parcial. A técnica falou que foi uma empresa aonde o licenciamento foi aprovado. Estou trabalhando 
com procedimentos corretivos numa revalidação de licença, isto é muito complexo. Reconhecer que a empresa precisa de novos procedimentos corretivos, apesar de 
que ela já passou pelo licenciamento. Então acho que é um trabalho conjunto da secretaria com a empresa. A empresa tem o mínimo mas para chegar o ideal, ela 
precisa de novos procedimentos corretivos, por isso que foi ampliado os prazos porque é custo. O conselheiro Renato falou que a questão maior é ela nos demonstrar 
que esta no caminho. A técnica falou que isto que ela está tentando prender as condicionantes a implantação do projeto apresentado. O conselheiro Paulo falou que 
ele também está achando o prazo de correção bem estendido, concorda com o conselheiro Renato, a empresa vai funcionar 3(três) anos no 4º ano ela implanta esta 
caixa, vou pedir que reveja esta questão, porque 8(oito) anos se passaram. O conselheiro Henrique falou que será que se o empreendedor se propuser a apresentar uma 
periodicidade juntamente destas ações não deixa o conselho mais seguro na deliberação desta licença. Enfim só para endossar aqui a melhor saída, esta realizando as 
ações dentro deste prazo mas a secretaria acompanharia anualmente ou de 6 em 6 meses com cronograma destas ações como esta o estado disto. Acho que seria 
razoável. O conselheiro Dale falou que a proposta que esta sendo feita é uma proposta de corrigir, é uma coisa que tem que ser feita, porque quando se apresenta um 
projeto deste, nós sabemos a complexidade que é isto. Então como a técnica apresentou argumentos, a minha sugestão é que aja um acompanhamento, mas que 
façamos a concessão da licença. O conselheiro Ubiratam pediu para dar uma sugestão reduzir os prazos que a técnica propôs, reduzir pela metade, a empresa 
atendendo acho que atende o que a CIEMG esta solicitando e com direito a pedido se não conseguir atender ele traz novamente a condicionante para o conselho e 
justifica, nós aprovamos ou não. Então votação o parecer só com os prazos divididos por 2(dois), com 1 e meio no caso da COPASA e 2 anos para a cabine. O 
conselheiro Délzio falou que acredita  da necessidade sim de um cronograma, acredito que o prazo da técnica é um prazo hábil para a empresa fazer, porém eu queria 
um cronograma destas obras. A técnica falou ao Ubiratam que 1 ano e meio é muito pouco porque ele vai ter que implantar, fazer uma ligação até a Wilson Tavares, 
apresentar o projeto, não é tão simples fazer um acompanhamento. O projeto é bem complexo e a empresa não esta começando do zero, ela esta avançando na 
política ambiental dela. Este é o meu ponto de vista técnico. Estou pronta para vir aqui e atualizar as informações ao conselho se necessário for. O Presidente falou da 
questão da proposta de diminuição do prazo que seria a questão da COPASA e a cabine de pintura são prazos que estão mais dilatados pelo que vejo na preocupação 
dos senhores conselheiros. O conselheiro Dale falou que redução de prazo vai significar uma certa dificuldade no processo, se já foi estabelecido de comum acordo, se 
fizer um monitoramento para ver como esta a execução, se for dentro deste prazo, desde que seja avaliado e acompanhado, porque a redução de prazo vai ser difícil. O 
Presidente perguntou um cronograma de quanto em quanto tempo? O conselheiro Dale falou que o técnico apresenta a empresa a fazer um cronograma de execução 
e trazer aqui, pronto, acabou. Porque reduzir os prazos, eu acho que pode virar uma dificuldade muito grande. O cronograma tem que ser acertado. O Presidente 
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perguntou se manteria os prazos e um cronograma anual, apresentação de um cronograma anual, correto. Vamos para votação, com cronograma apresentado pela 
empresa, com acompanhamento. O qual foi aprovado.  2º Esab Indústria e Comércio Ltda. - Julgamento do pedido de Licença Prévia e Licença de Instalação. Processo 
Nº 8221/01-15. Os representantes da empresa Tiago e Lúcio estavam presentes. A técnica Maria José fez a apresentação, falou que a Esab para quem já é do conselho a 
mais tempo, a Esab tem um histórico na secretaria de meio ambiente também de licenciamento de várias unidades. Ela já veio várias vezes para licenciamento 
ambiental. Quais foram os licenciamentos ambientais? São 3 unidades, cada uma num local, com atividades distintas. A Esab Site I, localizada na Rua Zezé de 
Camargos, Cidade Industrial, ela tem como atividade principal a fabricação de eletrodos e fluxo para processo de soldagens. O Site II, localizado na David Sarnoff, 
Cidade Industrial, tem como atividade a fabricação de arames tubulares para soldagens. O Site III, localizado na Rua Colúmbia, atrás do Carrefour, tem como atividade a 
fabricação de máquinas, componentes e equipamentos de soldagens. O Site I e o Site II foram licenciados aqui pela secretaria de meio ambiente e o Site III foi 
licenciado a nível estadual porque consideramos classe 5, é um empreendimento que tem uma atividade com característica de classe 5. Porque a Esab esta vindo aqui 
hoje? A Esab está pedindo uma ampliação do Site I. O que é esta ampliação? Mostrou Slides, o que é esta ampliação? Ampliação vai ser a desativação do Site III, uma 
parte do Site III, que foi licenciado pelo estado, uma parte apenas a montagem das máquinas vai ser transferido para o Site I. Agora a montagem é um procedimento 
classe 3. Então a parte A, a Esab vai deixar de fabricar máquinas para montar máquinas de soldagem. Ela não vai fabricar mais. As etapas preliminares do processo de 
fabricação ela vai terceirizar e vai ficar apenas com as montagens das máquinas. Então como falei ela vai desativar o Site III e terceirizar uma parte do Site III e a 
montagem das máquinas vai para o Site I. Esta atividade é classificada como classe 3. Mostrou Slides, explicando. Explicou que para esta atividade da ampliação ele vai 
usar uma área útil de 3 mil metros, vai utilizar 64 empregados e para ser feito esta ampliação começamos pela Licença Prévia e Licença de Instalação do empreendimen-
to, verificar se realmente é compatível o local que ele destinou com a atividade que vai desenvolver e para adequação vai ser necessário, a verticalização do depósito de 
produtos acabados, pedimos o projeto da verticalização de acordo com as normas, foi apresentado a ampliação da Doca, a implantação da Doca, a área do depósito de 
material dele, a rede de gás industrial, a transferência do almoxarifado, o revestimento eletrostático do piso que é necessário, a adequação das redes de dados, a 
terceirização dos serviços também estamos trabalhando quais são as empresas que vão exercer as atividades terceirizadas que eles vão fazer o contrato, a implantação 
do setor de produção. A capacidade instalada mensal vai ser de aproximadamente de 1.600 unidades vezes, aí é o processo industrial do Site I da ampliação. Então 
seria aquele trabalho basicamente, a matéria-prima vai ser das empesas terceirizadas, inspeção de qualidade verifica se esta OK, se não, vai devolver ao fornecedor. 
Posterior a inspeção tem a armazenagem, ai é verificar se estes são os equipamentos que vão utilizar que é dobradeira e rebitadeira, estes equipamentos vão vir para o 
Site III, a montagem da máquina ou a desmontagem no caso não satisfatório, armazenagem do produto acabado. Quais são os impactos gerados? Ruído, resíduos, 
emissão atmosférica, tudo aqui vai utilizar os recursos do Site I porque depois ele vai incorporar a licença do Site I. A questão dos resíduos ele vai utilizar o depósito de 
resíduos do Site I, a questão do ruído é monitoramento único, a questão de emissão atmosférica e afluente líquido que é avaliação no local, no caso da emissão 
atmosférica e a questão de soldagem, mas a soldagem, nós trabalhamos com projeto, com equipamento com controle de emissão atmosférica. O efluente líquido é 
porque existe uma carga pequena, quando eles fazem o teste de laboratório, inspeção de qualidade, este efluente vai ser encaminhado para a rede COPASA, para a ETE 
existente no Site I. Então pedimos a ele que comunicasse a COPASA esta operação, que ele vai lançar o efluente para ver se a ETE dele suporta o efluente industrial da 
ampliação. Mostrou Slides, explicando, falou que a bobina tem um efluente muito significativo, porque quando se fabrica bobina, ela tem imersão em verniz então a 
empresa que for fabricar a bobina, vamos ter que solicitar o atendimento às normas. O conselheiro Dale perguntou se vai ser da china ou daqui mesmo? A técnica 
respondeu daqui mesmo. Estamos solicitando que as empresas contratadas tenham o sistema de controle necessário, e a única maneira de controlar as empresas que 
por ventura vão prestar este serviço. Mostrou Slides. Falou que as condicionantes da licença prévia e licença de instalação são: 1) atender as condicionantes do Site I, 
que já esta vigente, queríamos informar que esta licença tem validade até março de 2016, a licença ambiental do Site I. Estou sabendo que a empresa entrou no 
jurídico com pedido de como ela está cumprindo as condicionantes traçadas na LO 3/13, ela pediu uma dilação, existe uma prerrogativa na legislação que ela pode 
pedir mais 1 (um) ano, então ela já entrou com este pedido. Eu estou trabalhando nesta licença prévia e licença de instalação já considerando que isto vai ser 
referendado pela secretaria. 2) apresentar documentos comprovando o cumprimentos das condicionantes estabelecidas nas autorizações da Fundação Municipal de 
Parques e Áreas Verdes, foi a autorização que foi votado aqui, então coloquei na licença prévia e licença de instalação tem que comprovar o que foi cumprido o 
estabelecido na última reunião, com relação a retirada da vegetação. 3) apresentar memorial fotográfico de adequação das áreas de implantação da Doca, adequação 
do galpão de montagem de máquinas e laboratórios, quando do protocolo do pedido de licença de operação. 4) apresentar memorial fotográfico de implantação do 
sistema de controle ambiental proposto para o processo soldagem, quando do pedido de licença de operação. 5) apresentar documento emitido pelo órgão pela 
concessão da licença ambiental das terceirizadas, que comprovem os cumprimentos das condicionantes da licença e o termo de compromisso assinado. Porque como é 
terceirizado ele é potencialmente poluente, eu preciso deste controle. 6) apresentar documentação comprobatórios de comunicação à COPASA, quanto a ampliação da 
atividade. 7) apresentar documentação comprobatório de atendimento ao contato COPASA. O Presidente perguntou se a empresa queria fazer algum esclarecimento. 
Tiago, representante da empresa, agradeceu a Secretaria, Secretário, Danielle, Maria José pelo trabalho de orientação que deram para eles neste pedido de ampliação, 
só para vocês entenderem o processo nos não estamos construindo, estamos pegando uma unidade, devido a dinâmica de mercado, estamos pegando uma parte da 
unidade colocando no caminhão e instalando numa área já construída. O Presidente agradeceu e passou a palavra para o assessor jurídico Dr. Fabrício, que falou a 
questão do parecer jurídico da Esab após análise minuciosa do caso, nós acompanhamos o parecer técnico e sugerimos o deferimento da licença prévia e licença de 
instalação para ampliação da empresa pelo prazo de 1(um) ano, submetida as obrigações contidas nas condicionantes do parecer técnico. O Presidente passou a 
palavra para os conselheiros. O conselheiro Renato perguntou se o Site III vai ser fechado? Tiago respondeu que vai ser fechado. O Presidente colocou em votação, o 
qual foi aprovado. 3º Posto Trovão Ltda. - Julgamento do pedido de Licença de Operação Corretiva. Processo Nº 5954/01-10. Os representantes da empresa estavam 
presentes Luiz Carlos e Marco Antônio. O técnico Pedro fez a apresentação, deu bom dia a todos e falou que o Posto Trovão Ltda., revendedores de combustíveis, 
localização na Avenida Tito Fulgêncio, Bairro Jardim Industrial. Mostrou Slides, explicando. Disse que existem 7 tanques instalados, o empreendimento trabalha com 
combustíveis derivados do petróleo, etanol, GNV e outras atividades como troca de óleo, e existe um lava-jato também terceirizado. Os tanques foram instalados em 
2006 e devem ser substituídos até ao ano de 2019. A capacidade de cada um é de 15 mil litros. Todos os tanques operantes. Mostrou Slides, explicando. Em relação ao 
potencial poluidor no caso de posto de revendedor de combustíveis, a parte de efluentes líquidos e a parte de emissores são as partes que mais preocupam. No caso a 
pista de abastecimento foram detectados alguns problemas, já tem um contrato com a COPASA, que também vai estar sendo feita no licenciamento da licença 
ambiental e a pavimentação adequada da pista de abastecimento que atualmente está apenas no asfalto e este asfalto apresenta alguns danos, outro problema notado 
é a ausência das canaletas periféricas de acolhimento do efluente gerado na pista conectada a uma caixa separadora de água e óleo. Na verdade existe uma caixa no 
empreendimento, problema é que ela estava em nível até mais alto do que a pista de abastecimento e ela está recebendo apenas os efluentes da área de lavagem de 
veículos e ela recebe o efluentes gerados na área de troca de óleo. Então a questão da troca de óleo e área de lavagem de veículos, os efluentes eles são direcionados a 
caixa separadora de água e óleo existente, mas os efluentes que são gerados na pista, eles vão ser pedidos como uma adequação, em relação às águas pluviais com a 
construção das canaletas periféricas na pista de abastecimento a água das chuvas vão ser tratadas e lembrando que a canaleta também ela deve ser construída no 
limite de acordo com a projeção da cobertura do posto. Em relação a ruído não existem denúncias em questão de ruídos ultrapassando os limites. As questões das 
emissões atmosféricas não existem fontes estacionárias. As questões das gerações de gazes dos tanques são controladas pelas válvulas de contenção de vapores nos 
respiros dos tanques. Em relação aos resíduos classe 1 são depositados em local coberto. Em relação a obrigação ambiental em março de 2009 foi apresentado uma 
investigação preliminar. O parecer então sugeri a concessão da licença de operação corretiva requerida pelo empreendimento com validade de 4(quatro) anos, com con-
dicionantes. O Presidente passou a palavra para o assessor jurídico Dr. Fabrício que disse que o parecer jurídico acompanha o parecer técnico pelo deferimento da 
licença de operação corretiva da empresa pelo prazo de 4(quatro) anos, submetida a apreciação do COMAC. O Presidente passou a palavra para os conselheiros. O 
conselheiro Renato perguntou o último deficit de estanqueidade apresentado foi em 2014, correto? Deve ser realizado anualmente, correto? O técnico respondeu que 
deve ser anualmente pela idade dos tanques, quando houver substituição deles o prazo vai ser maior. O conselheiro Renato falou que eles deveriam fazer o teste já, 
porque estamos no final de 2015. O Presidente pediu que eles apresentem à secretaria o teste de 2015. O Presidente colocou em votação o qual foi aprovado. 4º WMS 
Supermercados do Brasil.- Julgamento do pedido de Revalidação de Licença de Operação Corretiva. Processo Nº 7579/01-14. O técnico, Pedro fez a apresentação. 
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Mostrou Slides explicou que fica próximo ao Shopping Itaú, quase na área do estacionamento, ele já teve vários nomes, inicialmente foi licenciado como Posto Cidade, 
teve nome de Posto Vila Itaú, tem um histórico de mudança de administração. Existe uma licença que foi dada com a validade até menor em função da própria razão 
social. Situa-se no cruzamento da Avenida David Sarnoff e Babita Camargos, mostrou fotos. Classe 3. A licença 10/05 foi aprovada com as condicionantes: - teste de 
estanqueidade; - a limpeza regular dos sumps; - atualização do alvará de localização e funcionamento definitivo; - plano de manutenção dos equipamentos deve ser 
apresentado a questão dos contratos de recolhimento dos resíduos classe 1, - análise da água dos tanques de armazenamento de água, na verdade este tanque não 
esta presente mais então desconsiderar; - em função da razão social foi apresentado um novo AVCB e registro na ANP também; - solução para o depósito temporário 
de resíduos classe 1, no momento da vistoria que foi verificado o problema quanto a isto, a condicionante até então não estava sendo feito mas com uma solicitação 
de informações complementares o empreendedor ele atendeu as requisições; - a questão do laudo da TransCon em função da razão social. Os tanques instalados são 
quatro com capacidade de cada de 30 m³. O Posto realiza basicamente o comércio de combustíveis automotivos e lubrificantes não realiza mais a troca de óleo. Em 
relação aos efluentes líquidos tem os dispositivos necessário, ele tem a parte A ingresso no PRECEND aprovada, aprovação da parte B e a celebração definitiva do 
contrato deverá constar como um item das condicionantes. Em relação às águas pluviais a única preocupação era a questão na hora da lavagem, o que não existe mais. 
Em relação a ruído o posto não tem equipamento que vai gerar ruído, não tem reclamação. Os resíduos classe 1 o empreendedor protocolou o relatório fotográfico. 
Sendo assim o parecer sugeri a concessão da licença com validade de 8 anos. O assessor jurídico, Dr. Fabrício falou que o parecer jurídico observou que o pedido de 
revalidação do empreendimento WMS Supermercados do Brasil Ltda. não obedeceu o prazo estipulado em lei, foi posterior ao prazo fixado em lei tanto é que a licença 
dele venceu em 04/04/2013 e o pedido dele de revalidação da licença foi 26/03/2014, quase um ano. Nós acompanhamos o parecer técnico pela revalidação da licença 
de operação corretiva nº 87, todavia a empresa tem que se regularizar quanto a esta irregularidade ambiental, esta infração ambiental que foi cometida, tanto é que 
meu parecer eu coloquei se aprovar pelo COMAC a revalidação da licença ambiental, a sua confecção e expedição esta condicionada à regularização da infração 
ambiental aqui apontada, a condição é só esta. Meu parecer é este. O Presidente deu a palavra para o conselheiro Délzio que falou que está vendo no anexo I das 
condicionantes, o item 1- tomar todas as medidas necessárias para que o efluente pluvial não tenha acesso à rede onde o efluente da lavagem era anteriormente 
lançado, 60 dias após a concessão da licença e o item 4- apresentar a licença ambiental da empresa responsável pelo recolhimento e destinação dos resíduos sólidos, 
15 dias após a concessão da licença, eu pediria que a gerente de condicionante da semas nos informassem assim que fosse atacado esta decisão, assim que a empresa 
cumprisse estas condicionantes retornasse ao conselho. O Presidente falou que a Renata já anotou e vai constar em ata também. O Presidente colocou em votação, o 
qual foi aprovado. 5º Ronaldo César Melo Fonseca - Benvindo Colonial Street Mall – Julgamento do pedido de Licença de Instalação. Processo Nº 7702/01-14. A 
representante da empresa Barbara fez a apresentação. Deu bom dia a todos e mostrou através de Slides a localização do imóvel, uma área retificada de 47 mil 361m², 
área total, localizada na confluência da Rua do Registro com Rua das Palmeiras no Bairro Colonial. Era uma área rural dentro da área urbana que ficou paralisada 
muitos anos. A proposta e de viabilizar implantação de um centro comercial Street Mall, com mix de lojas diversificadas, pré definida, ofertar ao mercado equipamentos 
que vem suprir as demandas existentes da população, criar um centro de convergência de público, oferecendo comércio, serviços, lazer e uma área urbanisticamente 
tratada e qualificada. O conceito de empreendimento no primeiro momento a frente o Street Mall que vai ser composto por 3 mega lojas, 18 lojas satélites, praça de 
alimentação com 7(sete) lojas e 277 vagas de estacionamento, sendo 219 descobertas e 58 cobertas, além de um supermercado. Mostrou o projeto arquitetônico. 
Apesar da área total ter aproximadamente 47 mil metros, estamos implantado o Street Mall só na parte frontal. Mostrou Slides. Disse que eles estão doando ao 
município de acordo com as exigências da TransCon e elaborado junto com ela 7 mil e 175 m² para abrir vias dentro deste terreno e resolvendo a questão do trânsito 
no bairro. O coeficiente de aproveitamento é bem baixo em virtude de ser vargem das flores e em virtude do zoneamento atual. Teremos uma área construída de 10 mil 
m² e uma área liquida de 5.939. A área permeável exigida 70% em virtude da vargem, 45% obrigatório no terreno. Mostrou mais Slides. Os impactos negativos: 
redução da cultura vegetal que vai ser mitigada com a plantação do projeto paisagístico, produção de resíduos sólidos vai ser mitigada com a coleta de resíduos, 
emissão de material particulado durante a implantação vai ser mitigado, a impermeabilização do solo, implantação de sanitários, a interferência no fluxo de veículos, 
ruídos, o aumento da utilização de recursos da infra estrutura urbana, alteração da paisagem a geração sobre o tráfico de veículos, só lembrando que o empreendimen-
to já passou por todo o processo de aprovação da SMDU, aprovação do RIU, a licença de movimentação de terra, aprovado a supressão das árvores, realizamos a 
compensação ambiental com relação as árvores suprimidas, aprovado pela SALU o projeto de armazenamento de resíduos, aprovado pela TransCon o projeto executivo 
viário, e em ponto já do projeto arquitetônico legal. Mostrou mais Slides, explicando. Mostrou o desenho do parcelamento que foi aprovado junto com as diretrizes da 
TransCon, a Rua Secoi que é interrompida por uma invasão que existe estamos doando faixa lateral de terreno e vai ser interligada com a Rua do Registro. Mostrou mais 
Slides. Os impactos positivos: geração de vagas de trabalho contratação preferencialmente local, além de geração de renda, da economia. O Presidente colocou em 
votação.   O conselheiro Délzio perguntou o item 3- apresentar a matrícula do imóvel com averbação e relocação da reserva legal e no parecer fala que foi cumprido 
mas nós gostaríamos de saber aonde é esta reserva legal? Barbara respondeu que era um terreno rural por ser rural ele tinha os 20% de área de reserva, estava 
averbado a matrícula, esta reserva rural apesar de não ter característica de reserva legal, era na verdade um pomar (árvores mais frutíferas), mostrou fotos. Fato que 
este processo de doação pudesse ser formalizado tivemos que adquirir uma outra área, adquirimos uma área em Esmeralda, nativa, muito densa fizemos esta relocação 
tiramos 9 mil m², equivalente a 20% da área e relocamos para Esmeralda. O ganho foi muito positivo. O conselheiro Renato falou que conhece bem o local área do 
empreendimento porque mora lá perto, e tem um supermercado BH saindo do outro lado da rua, a Rua do Registro para quem conhece já e extremamente estrangula-
da, lenta, sem muitas possibilidades, este estudo viário esta levando em conta também o aumento que o BH vai gerar? Quem conhece o Bairro Colonial, sabe que lá 
embaixo bem atrás de onde vocês estão temos um problema seríssimo de com inundações, muito sério, não resolvemos isto até hoje. Vocês estão impermeabilizando 
uma área considerável, este estudo de vocês sobre a caixa de coleta de dissipação, qual o percentual dele em relação a toda a água que vai não vai entrar mais no 
sistema? Barbara respondeu que em relação ao trânsito quando agente faz um estudo de impacto para circulação obviamente é tratado toda a questão da circulação 
em torno mas os estudos são feitos relativos ao nosso empreendimento a TransCon e a Prefeitura cabe a elas amenizar o que tem de demanda no município de projetos 
e aprovação para avaliar o que vai ser proposto para cada empreendimento na legislação de contagem a previsão é que a Rua do Registro tem 25 metros, hoje ela tem 
12 metros. O que a Transcon pode exigir, foi o que ela fez é o que acatamos, ela pode exigir que os novos empreendimentos prevejam a faixa de alargamento e 
implante este alargamento, estou resolvendo do meu lado, o que cabe a nós estamos atendendo. Em relação a impermeável pelo contrário nós, por ser Bacia Vargem 
da Flores a taxa de impermeabilidade é altíssima 70% e a lei me fala que eu posso fazer 25% em caixa de captação e 45% em terreno natural, estou deixando 49% em 
terreno natural e estou fazendo uma caixa de 79mil m³ que é mais do que os 25% com isto estou minimizando a drenagem desta área que eu estou urbanizando agora 
em relação ao tempo de lançamento destes afluentes na via. Mostrou no Slides. O conselheiro Renato falou que no Bairro Colonial é um caso excepcional justamente 
por causa deste ponto de drenagem. O questionamento é só sobre toda esta área dos 10 mil metros vão ser cobertos pelos 79 m³ para não aumentar ainda mais a 
pressão sobre a parte de baixo da rua. Barbara respondeu que é o contrário, hoje com 100% eu só posso impermeabilizar 30%. Estou atendendo a lei. O conselheiro 
Dale falou que a até entende a posição do Sr. Renato e concordo esta é a nossa posição mesmo. Pelo que eu vi do empreendimento estão até com a postura bastante 
alongada pelo tipo de ambiente, vai ser muito bom para a região um empreendimento deste porte. Barbara falou que existe um problema grave que é a questão do 
esgoto com o empreendimento tivemos inúmeras reuniões na COPASA, porque existe a rede da COPASA nas ruas mas ninguém pode lançar seus efluentes nesta rede, 
com a ida do empreendimento isto veio reforçar a necessidade da implantação, da finalização da questão do sistema elevatório, que foi denominado Barroquinha, já 
esta em execução e a previsão da COPASA é que seja entregue em março do ano que vem. O conselheiro Ubiratam falou que este processo quando veio para o COMAC 
ele veio pedindo LP/LI concomitante. A discussão que você está colocando que é hiper importante foi um dos fatores que separou este processo. Foi concedido a LP 
para que eles aprovassem a parte de trânsito, drenagem para trazer a LI, A questão do córrego lá embaixo envolve setor público, o poder público exige RIU dentro do 
RIU participa aprovação de projetos, TransCon. Com relação a questão da reserva legal, anteriormente o código falava que você tinha que estar na mesma micro bacia e 
quando chegou no código novo no mesmo bioma e por estar dentro de uma apa ele também vai poder fazer relocação de reserva. O Presidente colocou em votação, o 
qual foi aprovado. 6º MRV – Residencial Fazenda Mandú – Julgamento do pedido de Licença Prévia. Processo Nº 7768/01-14. Baixado em diligência a pedido dos 
conselheiros Dalila, Paulo e vereador Ivayr, todos os conselheiros concordaram e Ubiratam foi contra. Dr. Ernane falou só para título de consideração, empasse muito 
grande na última reunião ordinária a respeito da supressão arbórea da Anapu, que era um empreendimento de interesse social, até hoje nós não completamos o que 
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foi apresentado (plano de manejo) e a viabilidade técnico locacional do empreendimento para que pudéssemos fazer diligência no local, parece que este empreendi-
mento é a dois quarteirões dele, sugestão minha acho que deveria primeiro haver uma solução para a questão do empreendimento Anapu para depois a visita ou no 
mesmo dia se for o caso para tomar conhecimento de toda a região, até porque reunir o grupo é difícil. O Presidente falou que fica pré agendado para o dia 
26/10/2015 a visita aos dois empreendimentos conforme acertado pelos conselheiros. 7º Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem – ConParq: 
Julgamento da definição das compensações Ambientais: *MRV – Residencial Fazenda Mandú – Supressão de vegetação. Processo Nº 03A.15332/2010 e 
03A.01395/2015. 1.044 indivíduos arbóreos (27 Handroanthus chrysotrichus/Handroanthus serratifolius. - 12 Coryocar brasiliense - 14 Dalbergia nigra) *Celta 
Engenharia S/A . Processo Nº 03A.00702/2013 - Supressão de vegetação (03 Handroanthus serratifolius – 02 Milanoxylon brauna).*Luiz Antônio Antunes. Processo Nº 
03A.01088/2015 - Supressão de vegetação (01 Dalbergia nigra). Retirados de pauta. 8º Assuntos Gerais pertinentes ao COMAC. Nós recebemos na Secretaria uma 
solicitação que diz respeito a um processo de licença de operação do Bosque  da Lagoa (Portal do Sol) é um condomínio no Ressaca este processo é de conhecimento 
de todos ele já foi debatido muito aqui e já foi inclusive solicitado que uma condicionante apresentada fosse convertido em depósito no Fundo Municipal, qual 
condicionante? Essa é a única que ainda não foi cumprida não por culpa do empreendedor mas muitas vezes até do próprio município. A condicionante dizia o 
seguinte, construção do centro de educação ambiental com área de 200m² até o valor 155 mil 996mil reais, prazo 180 dias. À época, quando nos assumimos a 
secretaria em 2013, já existia um esboço de projeto, não foi cumprido a condicionante na época pois o recurso não era suficiente para construção de um centro de 
educação ambiental.  A solicitação continua sendo para que seja depositado no fundo municipal de meio ambiente esta é a solicitação do empreendimento que faz 
presente aqui, Sr. Geraldo e Tatiane, qual a proposta que estou fazendo, nos temos hoje na região do Arvoredo em Contagem, uma área verde, inclusive foi objeto de 
cercamento de outra condicionante realizada pela Tambasa, a construção de um centro ambiental na Ressaca, essa condicionante esta sendo cumprida já em fase de 
sondagem por uma empresa chamada Combustol, o objeto não teve ajustamento de conduta num processo que já estava judicializado em São Paulo. Foi assinado o 
termo de ajustamento de conduta e a Combustol assumiu este centro de referência.  Quanto foi criado esta condicionante o que se tinha em vista era uma construção 
de um centro de referência ambiental ou educação ambiental aqui no Cinco pelo ConParq. A proposta que eu faço é o seguinte já está sendo edificado e se encontra 
em ponto de acabamento, que não se deposite este dinheiro em conta conforme determinado pelo próprio COMAC, mas que este Conselho determine que a empresa 
seja procurada pelo ConParq ou propor o ConParq para que faça o acabamento deste centro de educação ambiental. Procurei fazer uma atualização monetária e usei 
aqui a tabela do tribunal de justiça do Estado de Minas Gerais, e foi de 1.2165466%  o índice atualização apresentado pela tabela do Tribunal então o valor de R$ 
155.996,00 (cento e cinquenta e cinco  mil e novecentos e noventa e seis reais)  passaria para R$ 189.776,40  (cento e oitenta e nove mil setecentos e setenta e seis 
reais e quarenta centavos). Esta proposta que faço. Sei que esta proposta de depositar no fundo já tinha sido rejeitada pelo conselho anterior a este, então eu acho 
mais viável como é para ser empregado num centro de educação ambiental eu acho mais que justo que seja feita a conclusão pela empresa até este valor seja aplicado 
neste novo centro de educação ambiental que esta sendo construído no Cinco esta é a minha proposta. O Presidente falou que este centro de educação ambiental esta 
em fase bem adiantado de construção e vai ser um local de referência para questão de educação ambiental do município de Contagem e o ConParq conseguiu iniciar 
esta construção com compensações e agora estão tendo dificuldades para concluir e aonde nos pediram o apoio para que pudessem ter condição de entregar este 
equipamento para o município de Contagem. Então esta obra esta em andamento e poderia ser uma situação de se resolver mais rápido e também dar uma solução 
para este impasse para esta condicionante que até agora não foi feita é bom de ressaltar pelo empreendimento do Sr. Geraldo porque ainda ficou dependendo da 
questão do projeto da Combustol, não foi por falta de vontade do empreendedor pelo contrário ele sempre esta na secretaria foi um pedido do antigo secretário Ivayr, 
do Dr. Ernani também foi mostrado esta preocupação que se resolvesse esta situação, porque realmente fica o dinheiro parado, o empreendedor querendo resolver sua 
situação e o município precisando de aparelhar na questão ambiental para a gente poder estar utilizando isto ai na formação das nossas crianças e dos nossos jovens. 
Dr. Ernani falou que o mais importante eles tem e já foi aprovado aqui inclusive a drenagem a abertura de rua,  totalizando 22 lotes, a SMDU não entrega, já foi 
entregues 10, e tem 12 lotes ainda não foi liberado porque a SMDU não entrega enquanto não seja aprovado as condicionantes,  o que esta acontecendo, que todos os 
outros eles estão judicializando esta questão, e o município não vai ser responsabilizado. Esta é uma questão clara. O município numa ação de regresso pode ser 
prejudicado. O conselheiro Renato falou que a proposta e excelente só para pontuar em questão financeira adotar tabela SUDECAP mais atual vigente ela trás 
quantitativos e diante dos quantitativos com o valor da tabela SUDECAP agente revela o valor. O conselheiro Délzio perguntou estamos trocando 189 mil por quanto? 
Eu quero saber porque o centro educacional que a Combustol esta construindo qual o valor desta compensação? Este dinheiro dá para fazer este centro ambiental ou 
nós vamos levar outro pleito do COMAC para poder decidir? Dr. Ernani falou que foi feito cálculo através da tabela SUDECAP para construção. O conselheiro perguntou 
se a Combustol esta assumindo 100% da obra? Dr. Ernani respondeu que sim e o Bosque da Lagoa deu todo o projeto arquitetônico. O conselheiro Ubiratam falou que 
concorda com o pedido é como foi definido na primeira compensação, na medida compensatória, na condicionante seria construção do centro de educação ambiental, 
agora nós concordamos que vai ser usado na complementação do centro de educação ambiental, a condicionante é a mesma estaríamos fazendo esta mudança. Dr. 
Ernani falou o objeto é o mesmo centro de educação ambiental, a questão é que já tinha o conhecimento que o 155 não dava para construir nem naquela época e hoje 
também não dá. O conselheiro Ubiratam pediu ao Presidente na hora que ele por em votação se pudesse usar esta frase que ela complementa o centro de educação 
ambiental. O Presidente falou que na verdade vai ter que solicitar ao ConParq que faça uma planilha. A representante Tatiane falou que ficasse bem definido o que o 
empreendedor deverá fazer porque dá outra vez ficaram com o valor à disposição, sem poder depositar ou investir ou colocar à disposição do município, porque a frase 
era construir e o valor era insuficiente para construção. Gostaria de saber se podemos entregar integralmente, depositar a disposição do ConParq, gostaríamos que 
ficasse bem definido. O conselheiro Dale falou que é melhor transferir o dinheiro e a responsabilidade de construção seja do ConParq para executar de acordo com 
projeto. Tatiane falou que a empresa não tem equipe de obra. O Presidente perguntou se ela não consegui contratar uma empresa para fazer com base na planilha? 
Tatiane respondeu que a empresa falta apenas entregar estes 11 lotes, ela não esta mais efetivamente em atividade. O Presidente falou que esta questão de repasse de 
contratação pelo ConParq nós vamos ter que analisar juridicamente esta situação através de parecer. Dr. Fabrício falou que se repassar esta verba para qualquer 
departamento haverá de fazer processo licitatório, o objeto é a finalização da obra do Centro de Educação Ambiental, que é a condicionante desta empresa, talvez 
fique inviável a tempo a construção deste Centro, a empresa deveria assumir a conclusão desta obra. O Presidente falou que concorda com Dr. Fabrício na verdade eu 
entendo a posição do empreendedor ele quer fazer o depósito para poder cumprir, descaucionar mas temos que ver a forma legal atendendo a questão do conselho se 
ele estiver com obrigação de fazer esta condicionante e concluir ele contrataria uma empresa concluiria e cumpria a condicionante então vai para o aspecto legal temos 
que analisar isto aí também porque não podemos resolver um problema e ocasionar um outro depois. O conselheiro Dale opinou em transferir o dinheiro. O Presidente 
falou que ela tem uma forma de concluir o Centro e o objetivo da condicionante fica atingido. O conselheiro Dale falou que o ConParq esta com o projeto todo pronto 
na idéia e não está pronto para entregar a empresa. Tatiane falou que como ela já esta em construção, já tem uma empresa contratada para construção o Cento eu 
acho que a verba seria para complementar a construção mas a empresa contratada com o projeto aprovado já esta em fase de conclusão. O conselheiro Délzio 
perguntou se existe a possibilidade do ConParq elencar qual o material que ela precisa e a empresa fazer a doação deste material no valor. O Presidente falou material e 
serviço. Dr. Ernani falou que a obra esta finalizando e todo mundo sabe a penúria que é construir com resultado de condicionante. Eu não vou mudar o objeto aqui da 
construção. O conselho é soberano, eu fiz uma proposta mas se vocês acharem que deve depositar no fundo, não podemos prejudicar o empreendedor. O Presidente 
falou que tem que ser bem conversado, bem resolvido para resolver um problema e não causar outro problema. Vamos definir em pedir mais um prazo para definir 
isto. O conselheiro Ivayr falou vamos depositar no fundo esquece o ConParq. Geralmente é praxe depositar o dinheiro no Fundo Municipal de Meio Ambiente. O 
Presidente falou que aí praticamente então sepulta esta questão do ConParq porque depois fica complicado para o conselho. Dr. Fabrício falou: suspende este ponto 
dos assuntos gerais reúne ConParq, SEMAS e empreendedor sentam, alinham um encaminhamento viável, contavelmente e jurídicamente e apresenta como ponto de 
pauta no dia 26/10/15. O Presidente falou se caso não ache um denominador comum fica definido que depositar o dinheiro no fundo e pronto aí acaba a questão do 
compromisso do Sr. Geraldo e nós também ficamos resguardados. O conselheiro Ivayr falou que a proposta é a secretaria reunir com o empreendedor e ConParq se 
arranjarem encaminhamento jurídico que resolva até no dia 26/10/15 esta autorizado pelo conselho para construção do término da obra, caso contrário está autorizada 
a partir do dia 26/10/15 por este conselho o depósito na Conta do Fundo Municipal, cai no fundo vai ser gasto com o que pode gastar no Fundo, está bom desta forma 
porque aí já sai com posição definida. O Presidente colocou em votação a proposta feita pelo conselheiro Ivayr, o qual foi aprovado. O Presidente agradeceu a todos e 
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encerrou a reunião..........................................................................................................................................................................

ATA DA 200ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAC – 2015
No dia quatorze de setembro de 2015 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 200ª Reunião Ordinária do COMAC de 2015. Compareceram à reunião o Presidente do COMAC, Antônio Carlos Xavier da Gama; Ernani 
Rodrigues Gomes (Gestor Público); a Diretora-geral de Controle Ambiental, Danielle Rodrigues Soares Máximo; Dr. Fabrício Fernando Aires (Assessor Jurídico). Os 
conselheiros: Henrique Damasio Soares, representando o Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais (CIEMG); Ronne Alves Ferreira de Souza, representando a 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; Eduardo Eustáquio de Morais, representando a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU); Renato 
Ferreira Mafra, representando a Secretaria Municipal de Obras; Vereador Ivayr Nunes Soalheiro, representando a Câmara Municipal de Contagem; Cecília Rute de 
Andrade Silva, representando as Entidades Civis criadas com finalidade específica de defesa do meio ambiente, com atuação no âmbito do Município de Contagem, 
Délzio Santos Almeida(SINDISCON – Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Contagem) e Adilson Pereira dos Santos(Sindicato dos Metalúrgicos de Belo 
Horizonte, Contagem e Região), representando os Sindicatos de Trabalhadores de categorias profissionais não liberais, com base territorial no Município de Contagem; 
Ubiratam Nogueira, representando a Associação Comercial e Industrial de Contagem (ACIC) e Marise de Cássia Gonçalves (Secretária do COMAC). Estavam presentes 
também: Gláucia Helena de Souza (Secretária Adjunta de Habitação); Bruno Bianor (Vice Presidente do CONPARQ); Tábata A. de Jesus e Silva (Advogada do CONPARQ); 
Stephanie Pereira França (Coordenadora de Arborização do CONPARQ); Ludmila Molasco O. Vilela (Diretora de arborização do CONPARQ); Guilherme Ribeiro (Técnico-
Biólogo). O Presidente agradeceu a todos pela presença, conferiu o quórum e colocou em discussão o 1º Ponto de pauta: Aprovação da Ata da 199ª Reunião Ordinária 
do COMAC. O conselheiro Délzio pediu que onde se lê Délzio Santos de Almeida, representante dos Sindicatos de Trabalhadores de categorias profissionais não liberais, 
com base territorial no Município de Contagem, gostaria que fosse acrescentado /Sindiscon/Sindicato dos Metalúrgicos para identificar quem são os representantes e de 
onde são. O Presidente colocou em votação, o qual foi aprovada. 2º Ponto de pauta: Forcasa Incorporação Imobiliária e Empreendimentos Ltda.  Nº Processo 27954 
– 03A.00958/2015 –  Supressão de vegetação. Estavam presentes os representantes da empresa Henrique Xavier Drumond e Barbara M. Caserio.     O Presidente 
explicou que este parecer esteve na reunião anterior, por situações de divergências foi solicitado ao CONPARQ que fizesse uma análise mais profunda neste parecer. 
Passou a palavra para Ludmila, que perguntou se querem que apresentem novamente ou só fazer a observação que foi solicitado. O Presidente respondeu que seria 
importante fazer a apresentação. Ludmila deu bom dia a todos e fez a apresentação disse que é um empreendimento residencial multi familiar, localização Bairro Bom 
Jesus, Bioma Cerrado e Mata Atlântica, espécies nativas e exóticas cultivadas e espécie nativas remanescentes, número de árvores na área é 150. Número de árvores a 
ser suprimidas 135, a ser transplantadas 9, a ser preservadas 19, protegidas por lei, Handroanthus chrysotrichus (Ipê amarelo cascudo). Tinha vindo para a pauta pelo 
Ipê voltou porque foi questionado o parecer que nos apresentamos, a Dra. Tábata disse que na verdade foi questionado o parecer jurídico, mas chegando no CONPARQ 
constatamos que tinha sim o parecer jurídico na data de 02/06/2015. A conselheira Cecília peguntou porque o parecer jurídico não foi passado para os conselheiros? O 
Presidente disse que na verdade o questionamento não foi só este. O conselheiro Ubiratam disse que estava havendo uma divergência, no dia de apresentar, uns 
pareceres estavam conclusos, outros não estavam conclusos, foi acordado em retirar de pauta e este foi um, porque estávamos discutindo o outro que tinha o parecer, 
veio o Anapu que não tinha, também sobre o entendimento do Conselho, este parecer jurídico não foi o motivo de retirada de pauta, não. Tinham vários pareceres com 
supressão e cada um de uma forma, não seguia um termo de referencia padrão. Dra. Tábata disse que o questionado e neste caso foi o jeito que foi apresentado, 
porque ainda precisa de alvará de construção, agente trouxe, até a Cecília tinha questionado porque já estava trazendo. Expliquei para ela que estávamos trazendo para 
adiantar o lado da empresa, que assim de qualquer maneira o processo ainda fica incompleto, passando aqui ainda fica faltando o alvará de construção. O Presidente 
pediu que Ludmila continuasse a apresentação, assim tira qualquer tipo de dúvida. Ludmila falou que o que tinha de falar, já falou, agora é abrir para votação. O Gestor 
Dr. Ernani perguntou o que foi discutido foi o parecer técnico, não o parecer jurídico? Ludmila respondeu que sim. Dr. Ernani disse que a questão levantada foi as 
seguintes considerações finais, conforme análise da anuência para supressão de vegetação arbórea fica condicionada a apresentação de alvará para construção emitida 
pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e compensação ambiental a ser definida por esta fundação conforme o decreto 1030, o que coloquei em questão 
é para se dá anuência para supressão não necessariamente precisa de alvará de construção, eu discuti com base no artigo 11 e 12 da 1030, da autorização para 
supressão que não esteja em construção pode ser feita com autorização de movimentação de terra aprovada pela Secretaria de Meio Ambiente. Guilherme falou que só 
fazendo uma ressalva, o artigo 33 do decreto 260 de 2014 deixa claro que a autorização de projetos complementares somente poderá ser expedida com o alvará de 
construção, projetos complementares seriam supressão vegetal, terraplenagem, drenagem. Dra. Tábata falou que são 2 decretos com a mesma força legal e um 
revogou o outro, foi uma disciplinaridade do Guilherme que entendeu que seria necessário o alvará de construção, só que o que eu queria que vocês se atentassem é 
que vocês vão simplesmente anuir ou não esta autorização, esta autorização vai partir da CONPARQ e dependente de alvará ou não nós precisamos da anuência de 
vocês, não quer dizer que a autorização vai ser dada, nós não podemos dar sem a anuência de vocês, mas a anuência também não nos obriga a dar. Então esta questão 
de alvará, de condicionante, acho que não é este o caso neste processo específico, a lei exige a anuência do conselho e é isto que deveríamos avaliar aqui. O conselheiro 
Ubiratam falou que a questão de legislação é até questão de entendimento e bom censo nela, porque na 1030 pedem para vocês virem aqui e pegar a anuência do 
conselho sobre a supressão de um determinado indivíduo, quando pega um parecer de vocês emitido pela instituição que delibera o corte dela ele não é conclusivo 
neste sentido, ele chega e cria uma condicionante. Guilherme falou que o município possui uma serie de instrumentos legais que temos que respeitar. Dr. Ernani falou 
que 260 é o decreto, isto é no artigo 33, a abertura de processo de avaliação, de aprovação de edificação ficará condicionada a comprovação prévia, a aprovação 
dentre outros de: projetos complementares, quando for o caso, relativos a: drenagem, terraplenagem, viário e sinalização e outros projetos solicitados em diretrizes, 
laudo prévio para supressão de árvores: anuência prévia da secretaria de limpeza urbana, no caso de processo de tramitação que seja constatada possível existência de 
área de preservação permanente, será encaminhado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente para verificação da mesma e deverá atender ao estabelecido no inciso V. 
O conselheiro Ivayr falou que num passado recente nenhum dos processos do CONPARQ vinham para o Conselho, raríssimas vezes, a um tempo atrás 2(dois) anos no 
máximo passaram a ter anuência deste conselho, quando havia espécies imunes.        O CONPARQ usava a 1030 e nos comunicava só que fosse acima de 300 unidades, 
exemplo disto quando num dos processos tinham cento e poucos, havia um envolvimento com o Ministério Público, este conselho fez a avaliação. As últimas avaliações 
que fizemos com menos de 300 unidades espécies, nós só o avaliamos aqui, a questão das que eram imunes e o que não eram imunes, o CONPARQ tinha toda a 
determinação para decidir sem o Conselho. Se não me engano na Rua do Melão que tinha várias espécies, acho que tinha uma ou duas que eram imunes, pela 
avaliação técnica uma dava transplante, nós criamos um critério para supressão, se não me engano foi cercamento de área é o conselho quando tem dúvidas está aqui 
para isto. O Conselho Municipal de Meio Ambiente é soberano as decisões dele. Se o CONPARQ apresentando ao conselho para dar solução qualquer implantação, nós 
conselheiros vamos definir a compensação. Como já fizemos no passado, o CONPARQ passou para nós a decisão é nossa, dos conselheiros. O conselho é soberano. Nós 
conselheiros temos que ter esclarecido todas as dúvidas que tivermos sem precisar de fazer diligências. Quando o CONPARQ apresenta uma compensação mesmo com 
a 1030, nós avaliamos. Fazemos a compensação conforme a 1030,exigimos plantar o dobro e muitas vezes fazemos as exigências da compensação do período que o 
indivíduo vai crescer e vai retornar a natureza. Isto é um critério, o conselho sempre exige. Nessa posição, cabe o presidente, os conselheiros avaliarem e se não houver 
dúvidas, colocar em votação e nossa decisão aqui é soberana. Guilherme disse que respondendo ao Dr. Ernani, a aprovação dos projetos complementar e emissão de 
laudos de que trata o caput deste artigo, conforme lido, não implica a autorização das execuções das respectivas obras as quais somente serão autorizadas com a 
inspeção do alvará de construção, esta é a Legislação Municipal de Contagem. O conselheiro Eduardo se apresentou, sou conselheiro e diretor da SMDU, falou que o 
Decreto 260, ele regulamenta a lei Complementar 55, que é o código de obra municipal, ele fala o seguinte, que os projetos complementares, o que está definido como 
projetos complementares, é o projeto de drenagem, terraplenagem, viário e sinalização, de outros projetos citados em diretriz. Para a abertura dos processos no inciso 
2 – fala do laudo prévio para supressão de árvores, laudo prévio não é autorização. O inciso 3 – anuência prévia da secretaria de limpeza. O inciso 4 – anuência prévia 
dos conselhos e comissões, que é o nosso caso, conselho de meio ambiente. O inciso 5 – anuência prévia da Secretaria de Meio Ambiente quando se tratar de APP. No 
parágrafo 2 – fala o seguinte, que a aprovação dos projetos complementares é emissão de laudos e anuências prévias do que se trata o caput deste artigo, não implica 
a autorização da execução das referidas obras, as quais somente serão autorizadas pela expedição do alvará de construção. O que está definido como projetos 
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complementares é drenagem, terraplenagem, viário e sinalização, outros projetos citados em diretrizes, outros projetos poderiam ser PRAD (Plano de Recuperação de 
Áreas Degradadas), alguma obra de contenção, são projetos, supressão arbórea.            O Presidente disse que o projeto esta em discussão, discussão pertinente á 
matéria, o importante é sanar as dúvidas. Dra. Tábata falou que na verdade o decreto ele defini o inciso 1, os projetos complementares, e no inciso 2, ele fala do laudo. 
Foi um erro de interpretação nossa. A abertura do processo e a aprovação do projeto de edificação ficará condicionada a comprovação prévia a aprovação de projetos 
complementares, ele defini depois o que é projetos complementares e depois ele fala a comprovação e a aprovação de laudo prévio, ele não defini laudo prévio como 
projetos complementares. Guilherme perguntou, projetos complementares, depois outros projetos solicitados, vocês estão querendo dizer que supressão também não é 
projeto complementar? Dra. Tábata respondeu que a definição do projeto não é, é só esta separação dos incisos, a gente leu direto os incisos e não separou as linhas. O 
inciso 1 – ele vem definido pelas linhas A, B, C e D. O inciso 2 – ele faz referência ao caput. Dra. Tábata falou que só queria fazer uma ressalva que esta orientação 
partiu dos próprios técnicos da SMDU.     O Presidente falou que esta havendo uma questão de interpretação da lei que está causando todo o impasse. Como tinha 
solicitado a Dra. Tábata para responder ao Eduardo, gostaria que Eduardo falasse sobre a resposta, se atendeu ou se continua o posicionamento da mesma forma e 
depois temos a solicitação da palavra do Renato.     O conselheiro Eduardo falou, Guilherme, como você conversou com o meu pessoal e não conversou comigo, e o 
meu pessoal não conversou comigo, você me fala qual que é o artigo do decreto que o pessoal comentou com você? Guilherme respondeu 33, disse que comentou 
também um outro decreto que não me lembro agora, este 260, pareci que veio complementar um outro decreto mais antigo. O conselheiro Eduardo respondeu que 
sim. Guilherme continuou dizendo que faz todo o sentido, você pensar que, como você vai autorizar supressão de cobertura vegetal se você nem, sabe se existe 
licenciamento urbanístico para aquela obra. Não faz sentido nenhum você movimentar, terra, suprimir vegetação, sendo que pode ser que tenha algum entrave no 
ponto de vista urbanístico no licenciamento, embora eu não vejo qual que é a dúvida. O conselheiro Eduardo respondeu   pelo que ele esta observando, tem gente que 
não esta entendendo as etapas para supressão. 1º - você consegui um laudo prévio. Depois o órgão competente emiti a autorização. O laudo prévio não tem nenhum 
impedimento de sair agora, ou você acha qual seria o momento de se liberar o laudo prévio? Guilherme respondeu que o que esta sendo liberado na verdade é a 
supressão dos Ipês amarelos. Agora a questão que está sendo levantada por vocês conselheiros é se esta autorização pode sair antes do alvará. O conselheiro Renato 
disse que só acha uma dúvida nesta interpretação, que a lei fala dos projetos complementares é bastante claro quais são os projetos complementares, mas logo após 
ela cita que se houver algum decreto municipal que inclui outros projetos complementares ai vai ter a força do projeto complementar para este tipo de situação, 
alguém sabe de algum decreto ou uma lei municipal que inclui esta supressão arbórea como projeto complementar obrigatório? Então não é projeto obrigatório por lei 
no meu entendimento. O conselheiro Ubiratam falou que o que nós levantamos aqui é só uma questão de ordem, o conselho esta aprovando uma supressão antes ou 
depois da questão do alvará, nós não estamos discutindo a questão se vai emitir ou não emitir. A discussão da última vez é que o técnico faz a análise técnica do 
processo, a partir daí com a assessoria jurídica dentro do seu setor, que vai chegar e falar se o seu procedimento está certo ou está errado, sobre a ótica da lei, não é 
agente que vai discutir a lei no conselho, acho que não é o local. Então o parecer jurídico tem que ser conclusivo e tem que ser conclusivo de acordo com o técnico. O 
conselho é soberano, nós podemos tomar esta decisão que sim, passar por cima disso tudo aqui, que cumpra-se. O Presidente passou a palavra para a conselheira 
Cecília, se apresentou instituto Guaicuy, falou que a discussão esta muito longa e outra coisa agente autorizar supressão sem alvará, não. Eu queria pedir que fosse 
baixado em diligência, porque temos que ir ao local para verificar. Eu estou pedindo para baixar em diligência neste processo. O conselheiro Henrique falou que CIEMG 
é contraria a solicitação de diligência e perguntou se o CONPARQ é favorável a anuência? Dra. Tábata respondeu que sim, nós não somos contrários a anuência e a 
autorização tanto da supressão quanto dos transplantes dos indivíduos. O Presidente falou que a divergência que surgiu é em relação a questão do fica condicionada à 
apresentação do alvará de construção, correto. O conselheiro Ubiratam disse que respondendo a conselheira Cecília que o que esta em discussão não é dúvida com 
relação ao indivíduo, com relação ao local, com relação a nada, é uma discussão jurídica, é uma formalidade processual, não existe dúvida em relação a apresentação, 
ao que está sendo discutido. Mantenho a linha, que o conselho é soberano. O Presidente deu a palavra para o vice-presidente do CONPARQ, Bruno, deu bom dia a 
todos, agradeceu a conselheira Cecília, ele falou que o CONPARQ esta de acordo com a anuência do COMAC.              O Presidente falou que estão querendo resolver, 
pois é uma questão mais jurídica, de interpretação das leis.          O conselheiro Ubiratam falou que quando o município não tem a lei específica, agente manda para o 
estado e o estado manda para o conselho. O Dr. Ernani falou que o decreto regulamenta supressão no município, nós estamos falando em supressão, não estamos 
falando em construção, se existe uma dúvida, se existe erro de interpretação acho que tem que fazer isto agora. O que diz o artigo 11 – em se tratando de requerimen-
to para supressão, transplante in loco, sem edificação, que é o caso, que está se tratando aqui agora, e seu uso definido, o uso já esta definido, a autorização será 
concedida mediante apresentação dos documentos exigidos pela CONPARQ. Artigo 11 – parágrafo único – será emitido laudo técnico pelo CONPARQ – a CONPARQ 
informará ao requerente da necessidade de aprovação de projeto de parcelamento ou de edificação cumprindo o preenchimento Requerimento de Informação Básica 
de Imóvel – RIBI ou solicitação de autorização de terraplenagem junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Então se não quiser mudar 
o parecer, coloca no parecer aplique o disposto do artigo 11. O que estamos querendo aqui não é de hoje, a movimentação de terra sem aprovação de projeto que é o 
entendimento nosso, pode haver movimentação de terra sem aprovação de projeto. Esta é a grande dúvida. Agora se aqui fala que pode ser dado o laudo prévio e a 
aprovação da autorização havendo autorização para movimentação de terra. É a própria 1030 que está falando isto. Isto aqui regulamenta supressão arbórea, a 260 
regulamenta a Lei e Uso de Ocupação do Solo, construção. Então se está havendo divergências, nós vamos pedir um parecer jurídico posterior e peço para dirigir à 
procuradoria do município, pronto não tem problema nenhum. Se todo e qualquer empreendimento no município, a aprovação de projeto na Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano todo mundo sabe como é difícil não por conta dos funcionários, mas o próprio volume de serviço que existe, se for assim não vai para frente. A própria 
lei permite, o decreto permite que se faça a supressão, até RIBI e terraplenagem, isto que fala o decreto. Dra. Tábata falou que o artigo 12, que como o próprio Dr. 
Ernani citou no início ele fala da possibilidade de alvará, terraplanagem e decreto, a CONPARQ no parecer conclusivo optou pelo alvará. Mas a decisão não é da 
CONPARQ e dos conselheiros, então na votação de vocês, vocês tem todo o poder de falar que não vão exigir o alvará, nos vamos exigir pelo artigo 12 a terraplenagem. 
Vocês estão com a decisão nas mãos, vocês não são obrigados a seguir o parecer da CONPARQ que solicitou o alvará, se for necessário nos fazemos uma retificação 
agora, não tem problema nenhum, para vocês se sentirem mais seguros, eu posso retificar o parecer jurídico e condicionar. O conselheiro Ubiratam falou que na 
medida que o técnico faz a análise processual e tem o parecer jurídico para falar que o parecer dele esta correto não é transferir para o conselho esta responsabilidade. 
Na lei que esta tratando aqui a supressão do Ipê, artigo 1º - fica declarado que preservação permanente, de interesse comum e imune de corte no estado o Ipê 
amarelo. Artigo 2º - inciso 2º - em área urbana ou distrito industrial legalmente constituído, mediante autorização do Conselho de Meio Ambiente ou na ausência deste 
órgão ambiental, o órgão estadual competente. Quer dizer que a lei transferiu para agente, nós vamos votar. Por mim coloca em votação agora. O Presidente falou que 
inclusive a situação o que parece é que a Dra. Tábata e o Guilherme não estão se entendendo quanto a esta questão jurídica, existe uma divergência. A Dra. Tábata 
falou que na verdade enquanto ela e o Guilherme estudaram, ela concordou com ele, nós lemos atravessado e eu não separei o inciso e a linha, falei antes e peço 
desculpas por essa falha de entendimento, eu vi realmente que não é projeto complementar, projeto complementar refere apenas ao inciso 1º, a linha A,B,C e D só que 
eu me propus a retificar o parecer não estou transferindo a responsabilidade para o conselho e eu só queria deixar claro que a lei ela não exige que venha para o 
conselho com o parecer jurídico, ela pede o parecer técnico conclusivo. Eu me proponho a retificar. O Presidente agradeceu e partiu para a votação, a proposta da 
assessoria jurídica do conselho é que nós ajuntássemos estas considerações finais, o 1º parágrafo seja substituído pela aplica-se o decreto 1030 no seu artigo 11 e 12. 
Esta é a proposta. Então nós vamos colocar em votação com esta retificação. A conselheira Cecília foi contra, O conselheiro Eduardo, Renato e Délzio se abstiveram, 4 
votos a favor, Aprovado.                   O Presidente agora colocou em votação do parecer com a alteração proposta que no 1º parágrafo aplique-se o artigo 11 e 12. 
Aprovado. O conselheiro Ubiratam falou que no caso do Ipê amarelo ele tem a lei que nos discutimos, se eles vão pagar ou fazer o cultivo, porque temos a compensa-
ção que é do CONPARQ, a lei municipal, mas a lei estadual que estamos votando com base nela é que tem a proposta do cultivo ou do pagamento destes indivíduos 
que vão ser suprimidos. A compensação é o que o conselho vai definir, com base na legislação municipal, o CONPARQ é que faz o cálculo da compensação dele, mas 
quando ele vem para o conselho o artigo 3º da 1030, fala que o conselho definirá a compensação ambiental por estes indivíduos suprimidos e segundo a lei estadual 
dá duas condições o cultivo com o monitoramento ou pagamento. A conselheira Cecília disse que o local também aonde vai ser plantado, se for definido. O Presidente 
perguntou qual a proposta do conselho. O conselheiro pediu que primeiro o empreendedor falasse.  A conselheira Cecília falou quem vai decidir é o conselho e não o 
empreendedor, ele cumpri o que determinar a lei do COMAC. O conselheiro Ubiratam leu o parágrafo 1º e o 2º, um complementa o outro, o parágrafo 1º - como 
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condição da emissão da autorização para supressão do Ipê amarelo os órgãos e as entidades a que se referem os incisos do caput deste artigo exigirão formalmente do 
empreendedor fundamentadas no parecer técnico fundamentado. Consideradas as características de clima e de solo, a frequência natural da espécie, em maior ou 
menor densidade, na área a ser ocupada pelo empreendimento, parágrafo 2º - o empreendedor responsável pela supressão do Ipê amarelo nos termos do inciso 1º do 
caput deste artigo poderá optar alternativamente exigências previstas no parágrafo1º. Mesmo que agente determine o plantio, ele também tem a opção de pagar. A 
conselheira Cecília falou que como o impacto é muito grande da retirada destes Ipês, eu acho que por norma e ser legal o COMAC decida que seja plantado na área 
daquela região. O conselheiro Délzio disse que a 1030 fala, que o plantio seja na mesma micro bacia. Dr. Ernani falou que lembrando que a legislação dá opção ao 
empreendedor e por questão de soberania e pelo artigo 16, eu sugiro que seja feito o plantio no próprio empreendimento em áreas, praças e áreas verdes reservadas 
para tanto. Para chegarmos numa boa conclusão e para a questão ecológica do município.         A conselheira Cecília disse que eles acompanham estas mudas durante 
os 5(cinco) anos. O Presidente disse então esta proposta que haja concordância da empresa, algum pronunciamento? O responsável Henrique falou que eles vão 
cumprir a lei. O conselheiro Renato falou que se vierem 100 empresas e perguntarem a elas se elas querem fazer a doação ou plantio monitorado, 99 vão fazer doação, 
ninguém quer ter esta responsabilização de 5(cinco) anos, agente sabe que muitas vão morrer, vai ter que replantar e tem que segurar mais 5(cinco) anos estas mudas, 
então isto pode se tornar eterno. Agora a de se pensar o seguinte nós vamos na compensação financeira vamos ter pessoal, mão de obra, material para poder plantar 
estas mudas que nós vamos receber o dinheiro delas? Isto que temos que colocar em mente também. O Presidente falou que na verdade já houve o acordo, já esta 
definido, então eles vão plantar com base na lei do município, mas depois vamos colocar em pauta para fazermos esta discussão. Então o caso ficou bem resolvido den-
tro dos encaminhamentos que foram feitos. O conselheiro Ubiratam falou que a compensação que pede a 1030, foi para ele fazer a questão das mudas, eu vou propor 
como conselheiro a medida compensatória que ele tem que cumprir plantar ela dentro do terreno. Estou propondo que cultive, como medida compensatória. A 
conselheira falou que eles acompanhem. O Dr. Ernani falou que prestando contas diretamente à secretaria municipal de meio ambiente. Henrique falou que já teve esta 
experiência em outros municípios em São Paulo de fazer este plantio externo às vezes até em áreas públicas, agente faz o plantio no que couber interno dentro da 
poligonal do terreno e se houver uma diferença vai caber 150 mudas e não 200 mudas, o que não couber agente faz doações fora do empreendimento que o 
acompanhamento foge da nossa alçada são praças, são áreas públicas. O conselheiro vereador Ivayr falou que já foi aprovado, não pode voltar. A conselheira Cecília 
perguntou a questão das jabuticabeiras, vão tirar 9(nove), que idade elas tem, como elas estão e quem vai acompanhar. O Presidente respondeu que é questão do 
CONPARQ é quem faz o acompanhamento. O Presidente falou então para ficar claro o que ficou definido com relação ao parecer do requerente Forcasa Incorporação 
nas considerações finais então vai se ater ao decreto 1030, aplicando-se o artigo 11 e 12, e com a compensação ambiental vai ficar o plantio para cada 1(um) Ipê 
suprimido, o plantio de 50 dentro da micro bacia, com acompanhamento de 24 meses conforme pede a legislação e os relatórios terão o acompanhamento por 2(dois) 
anos e os relatórios semestrais. 3º Ponto de pauta: Anapu Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Nº Processo 28483 – 03A.01926/2015 – Supressão de vegetação. 
Estavam presentes os representantes da empresa Rita de Cássia Cunha e Carlos Francisco Chaves Brasil. O Presidente disse que seria importante pedir auxilio ao vereador 
Ivayr que presidiu durante 2(dois) anos. O conselheiro Ivayr pediu para apresentar novamente, pois nas reuniões anteriores não estava presente. A conselheira Cecília 
falou que gostaria que o CONPARQ apresentasse. O Presidente falou que seria interessante apresentar o projeto como um todo, depois a apresentação do CONPARQ, eu 
tomei a liberdade de convidar a Gláucia que é secretaria adjunta de habitação, que pudesse também estar presente junto conosco e depois dar oportunidade de dar a 
palavra a ela que seria de grande importância. Passou a palavra para a Direcional. Rita deu  bom dia a todos, falou que a Direcional é a empreiteira para construir este 
empreendimentos, parceria com o Governo Federal e o Município de Contagem. Mostrou Slides e fez a apresentação, a mesma da reunião passada. É na região Pedra 
Azul, próximo ao Bairro Cabral, Ceasaminas, Aeroporto da Pampulha para ter uma noção do empreendimento. Mostrou imagem antes de 2002 como estava a 
ocupação desta região, e a ocupação em 2015 como já foi adensada. Mostrou mais fotos. O empreendimento vai ser dividido da seguinte maneira Faixa 1 – são 1.104 
unidades destinados a famílias de 0 a 3 salários mínimos, Faixa 2 – são destinados a família de 3 a 6 salários mínimos. Além disto temos uma topografia muito difícil de 
trabalhar. Temos uma grande APP que está sendo preservada. Também temos as áreas de equipamentos públicos: posto de saúde, escola, creche, assistência social. 
Quando começamos a estudar este empreendimento fizemos um diagnóstico da região toda, foi apresentado para as secretarias: Educação, Saúde, Assistência Social e 
foi levantada quais eram as demandas do local. Porque além de atender a demanda do empreendimento, eles também vão atender a demanda da região. Então agente 
estuda o raio de influência. É levado para o Banco do Brasil e o Banco junto com o Ministério da cidade já libera as verbas que já são destinadas para estes equipamen-
tos. Mostrou fotos da APP, que estão tentando preservar o máximo. Mostrou imagem que sobrepôs da interligação do sistema viário. Falou que fez o estudo através do 
RAS e tiveram as Diretrizes de todas as secretarias para fazer este estudo, da Transcon, Meio Ambiente, Assistência Social, Educação, Saúde de todas as secretarias para 
que o projeto fosse consolidada da melhor maneira possível para o município. Mostrou fotos e disse que gostaria de ressaltar que existe uma construção que é uma 
invasão que existe no local. Tivemos que fazer uma retificação, nossa proposta é a seguinte para que não venha acontecer com a região como um todo, a nossa 
proposta é trazer uma ocupação de maneira planejada, sabendo dos impasses, nós estamos falando de supressão aqui e estamos dispostos a fazer da melhor maneira 
possível. Passou a palavra para o Tiago (técnico responsável pela elaboração do inventário) que mostrou Slides, falou que a área de 24,95 hectares, a intervenção 
proposta 14,69 hectares e o restante 10,27 hectares não tem intervenção. Parte geográfica parte Mata Atlântica, parte Cerrado. Mostrou imagem satélite falou muitas 
coisas conforme foi mostrado e falado na reunião passada. Mostrou mais imagens com relação ao estado de conservação das espécies que tem alguma proteção legal 
registraram 2(dois) Ipês amarelos tanto de cerrado como o de mata, pequizeiros, jacarandá Caviúna, Braúna e o Cedro. No Censo foram registrados 19 árvores e pela 
estimativa que calculamos de acordo com o inventário chegamos no valor total de 645 indivíduos arbóreos com algum tipo de proteção legal ou ameaçados. A Braúna 
é ameaçada porque é explorada de uma forma muito forte pela qualidade da madeira, não é ameaçada em função da raridade. O Cedro e o Pequizeiro tem um valor 
cultural muito grande e o Ipê amarelo também. Mostrou Slides, explicando todos os detalhes. Guilherme fez a apresentação do parecer conclusivo do  CONPARQ do 
empreendimento. Falou que muitas coisas serão repetidas, pois já houve a apresentação do Tiago.  Mostrou fotos, o empreendimento está na zona de Cerrado, a área 
total do empreendimento e de 24,96ha,, sendo 15,82ha ocupados por cobertura vegetal nativa e 9,15ha compostos por áreas antrópicas (principalmente pastagens e 
pastagens com árvores remanescentes e emergentes). Mostrou mais fotos, explicou várias coisas, tirou dúvidas. As conclusões do parecer é justamente o que está 
exposto, a autorização de supressão da vegetação esta condicionado no entendimento dele ao alvará de construção, por ser um projeto complementar, a autorização 
depende da anuência deste conselho e da compensação ambiental definida por este conselho. A supressão dos indivíduos protegidos por lei deve ser autorizados pelo 
conselho e a intervenção em APP deve ser analisada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O Presidente colocou em discussão do que foi apresentado no 
primeiro momento. Antes dos conselheiros se manifestarem vou passar a palavra para Gláucia, secretária adjunta de habitação, para falar um pouco da questão 
habitacional no município. Gláucia deu bom dia a todos agradeceu o convite do secretário de meio ambiente, Antônio Gama, e falou que a política habitacional de 
Contagem é regida por plano municipal de habitação com toda sua legislação, nós temos hoje no município de contagem uma carência habitacional com deficit 
calculado em 15 mil unidades habitacionais. Isto significa que nosso município como todos os demais necessita de uma política habitacional, temos um deficit com a 
cidade prevista até no plano municipal calculado com ênfase aos estudos IBGE. Temos hoje um cadastro realizado no ano de 2009 e chegou em números a 43 mil inscri-
ções de pessoas que aguardam uma avaliação para que possam entrar num empreendimento Minha Casa, Minha Vida e temos hoje 570 famílias que estão no bolsa 
moradia que estão aguardando um assentamento e um novo lugar para morar. Sabemos que os impactos ambientais que trazem hoje qualquer empreendimento novo 
que nós vamos construir nesta cidade até porque o adensamento da cidade nós também temos que perceber ao longo dos anos o quanto ele passa na vida da cidade, 
principalmente na questão ambiental. Nós não vamos trabalhar nenhuma possibilidade que não seja de comungar aquilo que a necessidade na política ambiental com 
a política habitacional desta cidade. São 2(dois) estágios e nós sabemos que a gestão pública tem que responder a todos 2(dois) caminhos não só os demais que foram 
citados aqui, é toda uma política de rede de sustentabilidade local e de estrutura para que a agente tenha que preservar o ambiente e também saber utilizar de forma 
em parte o menor possível este processo de preservação ambiental. A nossa participação aqui, ela vem no sentido de mostrar que para a cidade nos temos uma divida 
muito grande, tem muitas famílias aguardando por novas entregas habitacionais e nós temos que dar respostas a elas como eu disse 570 já estão aguardando a mais 
tempo já saiu das áreas de risco que é uma das políticas nossa. Retirar as famílias de área de risco e dar a ela o reassentamento e vocês tem acompanhado que na nossa 
cidade temos algumas ocupações, movimentos legítimos de luta de moradia que também aguarda o reassentamento, é um compromisso da gestão de dar esta 
possibilidade também, algumas inclusive já pactuadas como por exemplo foi aquela situação do Tupã. São famílias também que aguardam lugares habitacionais e é 
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claro que não vamos aqui com este empreendimento de 1.104 unidades, faixa 1, é esta a política da habitação do município, resolver todo o deficit que nós temos mas 
vamos dar um passo significativo para que agente consiga apresentar solução, principalmente para estas que estão as necessidades já apontadas, a possibilidades de 
estarem sendo reassentadas, não só aquelas que estão no cadastro mas as que já tem uma articulação já combinada pela própria política habitacional. Agente também 
pede aos conselheiros a sensibilidade para não só com olhar no ponto de vista o que significa a supressão, neste caso, mas também o que agente pode ter de positivo 
no que vai ser complementado tudo isto, a reposição, a reconstrução da área e da uma colhida mais digna para estas famílias. Agradeço a todos. O Presidente  passou 
a palavra para o conselheiro Ubiratam. O conselheiro Ubiratam falou, Gláucia, na outra reunião fizemos um comentário aqui a repeito da responsabilidade sócio 
ambiental, que é considerar esta demanda que o município tem, que as pessoas tem para morar e o meio ambiente tem que estar aqui pelo menos para dar o oxigênio 
para respirar, então eu acho que é o que está em pauta. Somos parceiros neste sentido deste que tenha responsabilidade. O conselheiro Adilson disse que não coloca o 
nome dele numa supressão tão grande e perguntou como esta área foi definida, porque temos ali uma linha de transmissão, uma área de vegetação nativa de Cerrado, 
Mata Atlântica, eu defendo este governo, eu defendo os projetos do governo, mas um projeto neste posicionamento, como conselheiro vejo este projeto muito 
delicado para o local, para o espaço. Estou olhando como indivíduo, morador de Contagem, representante dos Sindicatos dos Trabalhadores e ver a situação como fica 
a população. A questão ambiental já coloquei bem claro, não aprovo neste aspecto. A interferência que vai ter  com a linha de transmissão é só na ligação viária. Já 
temos a autorização da CEMIG, para transpor com sistema viário debaixo da linha de transmissão mas o empreendimento não corre nenhum risco para as famílias. O 
estudo é totalmente técnico, foi apresentado para o Ministério da Cidade, para o Banco do Brasil e tem contrato já assinado. O terreno foi escolhido pelo seguinte, na 
verdade com o aumento do mercado em 2013, 2014 o custo do terreno estava muito caro e não existia nenhum terreno disponível em Contagem para ter um 
empreendimento neste porte. Então foi escolhido, foi estudado, foi o único terreno que conseguiu a verba do Governo Federal no programa antigo, porque como vocês 
estão vendo infelizmente nós não temos ainda o novo programa Minha Casa, Minha Vida, então é o último foi assinado no ano passado e se Contagem perder este 
recurso do Banco do Brasil que já está disponibilizado, não tem mais a previsão de ter moradia mais, enquanto não tiver outro programa Minha Casa, Minha Vida. Mas 
garanto para o Sr. como pessoa não é nem como funcionária, como cidadã mesmo que não esta correndo nenhum risco. O Presidente passou a palavra para o 
conselheiro vereador Ivayr, que disse se não estou enganado foi aprovado a LP/LI/LO do projeto na reunião passada. Pela urgência e emergência do prazo de conclusão, 
se não aprovar em breve o Governo Federal não vai dar anuência deste projeto que vem para a cidade, é fato. Nós temos dúvidas até pelo volume e pela apresentação 
aparentemente não tem dúvidas da quantidade do levantamento feito pelos técnicos e verificado pelo técnico do CONPARQ o órgão competente que tem acima de 300 
unidades da cidade de Contagem é o COMAC, somos nós que seremos responsáveis por esta decisão. O Conselho é muito restritivo. Temos a responsabilidade desta 
compensação.          O conselheiro Renato disse ao conselheiro Adilson que gostaria de fazer umas ponderações com relação ao que o    Sr. disse e que bom o Vereador 
Ivayr esta aqui para ouvir também, o inchaço da nossa cidade se deve em grande parte a 1- ausência do IPTU, 2- você consegue guiar a água para aonde você quer. Se 
nós não construirmos estas limitações, elas serão construídas de outra forma, serão construídas no barranco, serão construídas sem esgotamento sanitário, sem luz 
correta, sem todo o recurso, então já que nós temos esta possibilidade de fazer vamos fazer direito, é como o vereador Ivayr falou é fundamental que seja dada aqui a 
compensação na medida correta. Eu particularmente acho que este empreendimento tem que acontecer, porque se não acontecer formalmente, ele vai acontecer 
informalmente em todos os locais da cidade e será pior para nós.                                                                            O conselheiro Henrique falou que concorda com as 
palavras do conselheiro Renato, cabe ao Conselho de Meio Ambiente realmente propor as medidas compensatórias, enfim o voto da CIEMG é favorável ao empreendi-
mento. A conselheira Cecília falou que este empreendimento exatamente numa área maravilhosa, 14 mil árvores, uma APP, uma nascente, uma intervenção em APP e a 
mata. Eu pergunto ao empreendedor porque estão utilizando logo a área que esta a mata e não a área de pasto? Nós lutamos para fazer o projeto de nascentes, 
estamos implantando em Contagem o projeto Cultivando Água Boa. Eu vejo aqui exatamente na Bacia da Pampulha, na nascente do Córrego do Banguela, que é um 
afluente importantíssimo para a Bacia da Pampulha. Eu concordo com a Gláucia precisa da morada, mas morar sem água, morar sem oxigênio. Este conselho tem 
obrigação de pensar bem com o que esta fazendo com a nossa cidade, e tem obrigação de proteger a Bacia da Pampulha, a Bacia Várzea das Flores. Nós não estamos 
fazendo isto, nós estamos destruindo tudo, não sei aonde vamos parar. Os córregos de Belo Horizonte estão seco, porque não tem nascentes, estão debaixo do 
cimento, Contagem a mesma coisa vai, 75% da Bacia da Pampulha é área de Contagem. Porque não buscar outra área que já esta desmatada? Porque tem que ir logo 
na mata? Peço encarecidamente que não pensem só em dinheiro, pensem em proteger esta área, esta nascente, eu não assino em baixo. Eu sei que as pessoas precisam 
morar, mas não destruindo para morar. Rita mostrou Slides para ficar bem claro para todos. Estamos propondo recuperar mais de 6 mil árvores no local. Não adianta 
você ter aqui uma floresta é a APP ficar desprotegida e cheia de pastos, e o que esta acontecendo, uma invasão que esta quase chegando em APP. O que a população 
ganha com isto? Você vai destruir de forma desordenada. Então a nossa proposta é de preservar sim, a nascente, preservar a floresta mais densa. Mas também temos 
que pensar nas pessoas em área de risco, as pessoas precisam de moradia.             O conselheiro Renato perguntou se toda esta área em construção esta impermeabili-
zada. Rita respondeu que não. Estamos seguindo o plano diretor, existe a legislação até aonde podemos impermeabilizar. O conselheiro Renato perguntou você tem 
área de recarga, os 20%? Rita respondeu que claro, estamos respeitando toda a legislação municipal. O conselheiro Renato perguntou se a possibilidade de substituição 
do pavimento sobre o que não seja impermeável. Rita respondeu agente tem que ver com a secretaria, que já existe o que pode e o que não pode ser usado. Mas já 
temos um projeto de drenagem que foi apresentado no estudo ambiental, e é importante também  que o próprio banco que é o agente financiador, ele exige que 
todos estes projetos complementares sejam encaminhados para a engenharia do banco. O conselheiro Ubiratam fez várias perguntas, o qual foi respondido.  O 
Presidente falou que entende que é mais uma proposta que o Ubiratam esta colocando e com certeza vai ser submetido a votação do conselho, eu acho importante 
que agente esta dando contribuição para agente depois submeter ao conselho de aprovar ou não a questão da supressão, quais serão as compensações, quais seriam 
as medidas a serem tomadas até então o conselho, caso venham ser aprovada quais seriam as medidas compensatórias, então agente esta tentando avançar para esta 
situação, mas eu quero ouvir os demais conselheiros  outras propostas, porque nós temos que ter esta discussão para depois colocar em votação também este projeto.     
O conselheiro Ubiratam falou virou quase uma rotina no conselho, antes do Presidente, a decisão do conselho quando autorizava dentro da propriedade de ter uma 
área de APP e de Nascente, sempre autorizava supressão desde que cultivavam o dobro. Esta é a linha que esta sendo seguida pelo Conselho de Meio Ambiente. O que 
estou propondo não é buscar uma multa de 30 reais, estou propondo é arrancar aquele indivíduo que tem a partir de 3 metros ali, que está no mesmo micro clima, no 
mesmo solo, com tudo para fazer a função ecológica dele, eu vou tirar ele daqui e vou plantar ele aqui, do lado do córrego. Está se autorizando o empreendimento 
onde existe uma APP que não foi recuperada. Estou falando em recuperação com o mesmo indivíduo. O conselho sempre deferiu com o dobro. Este é o esforço do 
empreendedor para manter esta nascente lá dentro. O conselheiro Renato perguntou para a Direcional quais são as árvores que vocês estão propondo transplantar? 
particularmente não sou a favor de transplantar árvores grandes. O conselheiro vereador Ivayr falou que a proposta seria de transplante destes 2.000 indivíduos até 3 
metros que seja jovem e o plantio em dobro na própria área de preservação permanente. Se for viável. A diretora Danielle disse que então a sugestão seria de 
transplantio de 2.000 indivíduos abaixo de 3 metros e mais 551 que são as espécies ameaçadas ou protegidas por lei, totalizando 2.551 indivíduos a serem transplanta-
do considerando o estado fito sanitário bom, lembrando que foi feito uma estimativa dos indivíduos ameaçados e protegidos por lei, não foram encontrados todos 
estes indivíduos no local. Então esta é a proposta transplantio de 2.551 indivíduos. Ela falou também que faria outra proposta, para analisar primeiro porque ele 
deveria ter sido apresentado o estado fitossanitário de todos, avaliaria primeiro quais são as que tem chance de sobreviver e depois que veriam as imunes. A conselheira 
Cecília falou que gostaria de ir ao local, gostaria de propor baixar em diligência. Guilherme fez uma pergunta para o conselheiro Eduardo, no ponto de vista do Plano 
Diretor do Município, hoje o zoneamento do município permite a instalação de um empreendimento residencial multi familiar na área? O conselheiro Eduardo 
respondeu que não. O Presidente falou quanto a questão da diligência, com todos estes técnicos aqui, nós não conseguimos chegar nesta proposta que esta avançan-
do, eu senti Cecília, que tem avançado muita proposta e tenho a certeza, que a empresa esta com boa vontade para estar atendendo as solicitações do conselho, eu 
gostaria de ouvir os demais conselheiros.                  O conselheiro Henrique falou que temos de dirimir as dúvidas aqui, na reunião, não vai trazer nenhum fato novo 
em fazer diligência. O conselheiro Ubiratam falou que propõe que seja acatado o pedido dela, mas que seja votado a questão que estamos discutindo e que seja 
mostrado para essa comissão, quais são os indivíduos que serão suprimidos, transplantados em diligência. Agente caminha aqui e faz uma vistoria posterior. O 
conselheiro Renato falou que a presença deles no local é imprescindível da magnitude deste projeto, estamos querendo ver o tamanho da mitigação disto tudo. O 
conselheiro Ronne falou que a colocação dele é vamos votar, vamos finalizar isto, concordando com o conselheiro Ubiratam futuramente depois da votação que vamos 
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lá fazer a vistoria.         A conselheira Cecília disse que depois de votar não precisa ir. O Presidente falou vamos discutir no sentido de ter uma posição final e passou a 
palavra para o conselheiro Renato. O conselheiro Renato falou que o laudo do CONPARQ esta claríssimo, o que estamos pedindo aqui, a minha ideia de ir até o local é 
para ver o tamanho da mitigação nisso tudo, dá mais segurança. O Presidente disse que o Ronne quis falar o que o Renato falou agora, ele quis dizer que como o 
trabalho foi feito pelo CONPARQ, não havia necessidade de voltar ao local.       Guilherme falou que o quantitativo de indivíduo a serem transplantado não foi 
analisado, não existe esta proposta hoje, existe uma proposta de recomposição, de resgate de flora e de algumas mudas e de transplante do ponto de vista de 
indivíduos até 300. O conselho é que esta propondo, e o conselho tem liberação para isto. A conselheira Cecília falou que indo no local, agente sente mais seguro e ver 
o estrago, oque esta acontecendo lá. Não estou desmerecendo quem fez a vistoria, só quero ter segurança para votar, já que os pareceres não estão me dando seguran-
ça. O Presidente suspendeu a reunião 10 minutos. Retornando à reunião, O Presidente pediu a gentileza, a palavra vai estar com os conselheiros para finalizarmos as 
discussões, o técnico convidado a esclarecer alguma situação, vai ser dado a palavra a ele assim que for solicitado para ter ordem dentro da casa.                                    
O conselheiro Ivayr sugeriu que quem quiser falar agora, que na hora que for passar para os conselheiros não tem interferência. O Presidente falou, então vamos fazer 
uma inscrição prévia: Guilherme, Tábata. Guilherme falou que é uma discussão que contempla a legislação ambiental do município, não só ambiental mas urbanística 
também como um todo. O meu questionamento é conselho tem legitimidade, competência para anuir, não estou falando de autorizar, anuir como determina a lei. O 
empreendimento que esta hoje inadequado no ponto de vista do plano diretor, que é uma lei complementar do município, é só uma alerta para os conselheiros para  
que eles tenham ciência do que eles estão anuindo ou não, porque a lei vai ser alterada, amanhã vai permitir hoje não permiti, apenas isto. Dra. Tábata falou que a 
respeito deste questionamento do Guilherme é que eu gostaria que todos atentassem que aqui nós não estamos discutindo aprovação de empreendimento,  nenhum 
de vocês conselheiros vão votar na aprovação do empreendimento, vocês vão votar ou anuir e autorizar supressão arbórea. O empreendimento não vai se iniciar sem 
que antes todas as etapas pertinentes para a autorização dele sejam concluídas, hoje a área do plano diretor da área não permiti, mas já existi processo que vai permitir 
que o empreendimento seja autorizado, aqui nós não estamos discutindo empreendimento, autorização de empreendimento, plano diretor, não é competência deste 
conselho avaliar isto. Aqui nós estamos  avaliando a possibilidade de anuência, autorização de supressão e transplantio de indivíduos arbóreos peço desculpas ao 
Guilherme, não estou querendo contrariar ele. O Presidente passou a palavra para os conselheiros . O conselheiro Ubiratam falou que o que ele esta propondo é agente 
achar uma solução sócio ambiental, ela é difícil sim, para atender o que ela pós, a demanda do município, proteger como a parte da biologia , agente que e profissional 
de área tem que defender, senão justifica ser profissional de área , mas temos que achar um meio termo, senão vai acontecer o que o Renato falou vai construir em APP, 
vai construir beirando a Várzea das Flores, o pessoal vai entrar em algum lugar. Então é preferível a gente tentar entrar em forma regular, onde existe documentação, 
até para você instruir um processo judicial isto aqui é fundamental, tanto para quem denuncia, como agente que e denunciado, tem que ter este tipo de cuidado. 
Então a proposta que eu fiz, eu acho que ela é meio termo, se não vai acontecer de outra forma. Estou propondo recuperar outras áreas, o alvará de construção fica 
respeitado, a minha opinião em relação ao parecer da Tábata fica respeitado, e fica respeitado a soberania do conselho. Então acho que a proposta que estou 
propondo recuperar nascente, recuperar esta área toda, fazer projeto paisagístico, agente consegui relocar estes indivíduos e fazer este conjunto e permitir que eles vão 
lá e construa, a condição é esta e sobra algumas compensações. A proposta minha é esta. Dr. Ernani falou que depois é discutir as compensação ambiental. Se o empre-
endedor não cumprir a determinação do conselho, agente mesmo faz o encaminhamento de denúncia no Ministério Público. O conselheiro Renato falou que vamos 
solicitar a votação então a tomada das medidas mitigatórias posteriormente a nossa visita. O Presidente disse que vamos discutir posteriormente mas que tudo seja 
feito com aprovação dentro da micro bacia, dentro daquele local, qualquer tipo de compensação, qualquer tipo de ação que surgir desse processo. O conselheiro 
Ubiratam falou que só vai deixar uma frase que chama serviços ambientais. O Presidente disse que só para ficar claro sobre as medidas compensatórias, a diretora 
Danielle leu, proposta de medidas mitigatórias é fazer vistoria para identificar os indivíduos a serem transplantados totalizando 2.600, mais 551 protegidos ou 
ameaçados no total de 3.151 indivíduos a serem transplantados, realização de plano de manejo para identificar os indivíduos a serem transplantados, uma proposta 
agora a mais ser apresentado na próxima reunião quais são os indivíduos a serem transplantados e acompanhamento em 24 meses do transplante a ser realizado, 
sendo que apresentar também ao COMAC, semestralmente o andamento do transplantio e apresentação do relatório a SEMAS também, semestralmente. O conselheiro 
Eduardo falou que este projeto da implantação da Anapu, é um projeto de interesse público, de interesse social. Gláucia nossa Secretaria Municipal de Habitação veio 
aqui defender 1.104 famílias, Faixa 1, o município setá garantindo que estas famílias de Contagem, que estão em situação de risco, situação deplorável, vão ter uma 
condição melhor de vida. E considerando também o compromisso que a COPASA vai fornecer, a solicitação à COPASA foi eu quem fiz, eu como diretor do licenciamento 
urbanístico fiz este questionamento à COPASA, a COPASA se comprometeu de fornecer água e esgoto mesmo não tendo lá o crescimento vegetativo e considerando 
esta confusão, melhor dizendo, sobre o decreto 1030 e 860, não desrespeitando aos inúmeros advogados que aqui estão presentes, levar esta situação a Procuradoria 
Geral do Município para definir quem é quem e como se aplica, porque hoje estamos observando aqui, que a supressão de vegetação esta sendo levada em considera-
ção pelo CONPARQ após a emissão da autorização para movimentação de terra e o decreto 260 fala que movimentação de terra é um projeto complementar e que ele 
só pode ser expedido depois de aprovado o projeto. Está situação esta muito ruim para os técnicos, principalmente para os meus, que chega já na face de aprovação 
dos projetos arquitetônicos e já esta tudo aprovado anteriormente, então se a procuradoria falar que o 1030 é assim é o 260 é assado, nós vamos pregar este parecer 
para todos os técnicos ficarem bem, com segurança jurídica, isto consideramos aí uma segurança jurídica, visto que nós já temos uma previsão, não estou falando que 
o Guilherme vai lá no Ministério Público fazer denúncia, não. Eu tenho certeza que os moradores da região vão questionar ao Ministério Público Estadual, ao Ministério 
Público Federal, ao IBAMA, IGAM, IEF, todos estes órgãos responsáveis por esta questão da conservação da natureza. Outra situação é que considerando que aprovação 
do parcelamento deste terreno que vai originar este conjunto habitacional pela Anapu já está em andamento no SMDU, ele está pendente de um parecer da comissão 
de parcelamento, ocupação e uso do solo para definir uma questão de adequação no sistema viário existente com o proposto, já está sendo tratado, nossos arquitetos 
estão trabalhando em cima disto, são 3(três) arquitetos, para isto se adequar e a questão também de cumprimento de quadra que ficou fora do padrão mas se a 
comissão aprovar não teremos nenhum tipo de problema. Considerando também que a proposta da empresa, está apresentando uma solução para recuperação da 
área perturbada, da área degradada, que vai sobrar para o empreendimento que não é pouca coisa, são 10 hectares, se não me engano quase a metade do empreendi-
mento será preservado, que seja feito de uma maneira mais técnica, faça uma proposta da RAD ou PTRF; PTRF vai ter que surgir, porque tem 2(duas) transposição de 
curso d'água e das áreas com peculiaridades superior a 47 e que as medidas compensatórias sejam definidas pelo setor competente, quem vai calcular esta medida 
compensatória, existe  um procedimento, existe uma deliberação do estado que define como calcular esta medida compensatória para não ficar no achismo, e levar em 
consideração que é um empreendimento de interesse público social, é um problema de habitação, não é uma iniciativa particular, não vai ter outra função a não ser 
tratar da questão habitacional que é o gargalo nosso aqui, nossa definição. Po isso estou justificando o parecer favorável da minha parte desde que todas estas etapas 
sejam atendidas, desde que esta questão do decreto seja resolvido, que este PRAD seja aprovado pelos técnicos Guilherme, temos vários biólogos na SEMAS, na SMDU, 
na Habitação, técnicos é o que não falta. Então agente apresenta está situação, a Rita é engenheira civil está sempre com agente discutindo outros projetos inclusive. 
Então fica mais fácil tratar com ela também porque é técnica também da área. Então temos que adequar esta situação, infelizmente a área não é a melhor do 
município para implantar este tipo de empreendimento, mas é a mais próximo de infra estrutura e condições dignas de moradia para as pessoas que estão indo para lá. 
Esta é a minha justificativa de estar votando a favor pela supressão desde que as espécies protegidas serão protegidas definitivamente, serão transplantadas, se houver 
a necessidade de adequar algum prédio para deixar alguma espécie mais relevante tenho certeza que a Rita vai definir. Esta é a minha colocação condicionadas 
compromisso da COPASA, adequação dos decretos. E que este projeto de recuperação e preservação do que sobrar transformar num parque ecológico do Banguelo, 
que seja. Esta é minha manifestação. O Presidente colocou em votação as 2 diligências. O Dr. Ernani disse que para se ter a aprovação da supressão “faça uma diligência 
anterior” ou “vota-se a supressão e faça uma diligência posterior para acompanhamento”, é o que está sendo colocado. A primeira é a proposta colocada pela Cecília, 
“diligência anterior a aprovação de supressão”. O Presidente explicou que o que estamos tentando avançar é para que seja votado hoje e depois haja um acompanha-
mento das situações que foram colocadas aqui. Quem está de acordo que se vote hoje e se faça um acompanhamento com vistoria posterior , permaneça da forma 
como se encontra. O conselheiro Renato perguntou se existe possibilidade a votação ser feita agora, porém a tomada das medidas mitigatórias ou compensatórias que 
sejam posterior à visita. O Presidente falou que a proposta esta sendo colocada em votação com depois a proposta votada a vistoria, a visita para se definir estas 
questões mas já estando certo que vai haver um transplante 2.600 mais 551 e um plano de manejo, mais PTRF e o PRAD. Quem está a favor desta proposta que se 
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permaneça como se encontra. A conselheira Cecília votou contra, Délzio se absteve. Aprovado. A conselheira Cecília disse que defende no que ela acredita, defende 
com a sua coragem, com a sua cara., um empreendimento com 15 mil árvores ser tirado deste jeito, passando por cima do plano diretor, do plano diretor que ela votou 
ele, que eu sou delegada, passando por cima de tudo. Não concordo com vocês. O Presidente falou que foi aprovado, com um voto contra e uma abstenção. O 
Presidente retirou de pauta                                                                                                                     o 4º Ponto de pauta: Criar Comissões Paritárias para Reformula-
ções do Regimento Interno e da Lei Municipal 3.789/2006. 5º Ponto de pauta: Assuntos Gerais pertinentes ao COMAC. O Dr. Fabrício disse que já fica registrado, que a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade está com compromisso de levar a seriedade deste Conselho a reformulação deste Conselho para melhor. O 
Presidente encerrou a reunião...... 

Secretaria Municipal 
de Planejamento, 
Orçamento e Gestão

EXTRATO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N°. 21/00233 QUE, ENTRE SI, FAZEM O BANCO DO BRASIL S/A E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, DESTINADO AO APORTE DE 
CONTRAPARTIDA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, NO ÂMBITO DO PAC-MOBILIDADE. VALOR: R$ 14.837.221,00 (QUATORZE MILHÕES, 
OITOCENTOS E TRINTA E SETE MIL, DUZENTOS E VINTE E HUM REAIS).
SIGNATÁRIOS: FERNANDO JOSÉ VIANA VILELA – AGENTE FINANCEIRO – BANCO DO BRASIL S/A, TOMADOR CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES – PREFEITO DO MUNICÍ-
PIO DE CONTAGEM/MG.
DATA: 06 DE NOVEMBRO DE 2015.

Secretaria Municipal 
de Saúde

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 001/2009/FMS, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CONTAGEM / SMS /FMS E O ADEMIR DE ASSIS PEREIRA 
EM DECORRÊNCIA DA DISPENSA Nº 004/2009.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, Sr. EVANDRO JOSE DA SILVA, no uso de suas atribuições legais, considerando o que consta no processo relacionado, resolve apos-
tilar o Contrato abaixo indicado, conforme faculta o art. 65, § 8º, da Lei 8.666/93.
A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 113.1.10.122.200.202.262 Natureza da despesa 339036-14 CR 946; FONTE 
DE RECURSO 215001, cláusula terceira, do contrato nº 001/2009/FMS, celebrado em decorrência da Dispensa nº 004/2009. 
Este Termo de Apostilamento não produz efeitos sobre as demais cláusulas do Contrato Original, mantida a eficácia das condições, prazos e encargos que estabelecem. 
O presente Termo de Apostilamento será juntado aos autos do Processo Licitatório em epígrafe, fazendo acompanhar o original do Contrato.
Contagem, 05 de janeiro de 2015
EVANDRO JOSE DA SILVA 
Secretário Municipal de Saúde

Extrato do Termo da Ata de Registro de Preço  nº 1176/2015 – PA- 133/2015 PREGÃO PRESENCIAL  nº 032/2015, celebrado entre o Município de Contagem / SMS / FMS 
e a empresa VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA EPP . O objeto do presente ata é o Registro de Preço para futura e even-
tual aquisição de dietas enterais industrializadas (Sistema Aberto e Fechado), suplementos nutricionais, módulos e fórmulas infantis, destinados a atender a demanda 
da Rede Municipal de Saúde. Esta Ata de Registro de Preços terá a vigência 12 meses. O valor total da Ata será de R$ 27.663,92 (vinte e sete mil, seiscentos e sessenta 
e três reais e noventa e dois centavos  ). A dotação orçamentária para o exercício de 2015, e subsequentes, destinada ao pagamento do objeto licitado está prevista e 
indicada no processo pela área competente, na rubrica  Unidade Orçamentária: 1113.1 Natureza da despesa 339039-35. Em 05 de outubro de 2015 – Os efeitos retroa-
gem a data da Ata.

Aviso de Sessão – O Município de Contagem – através da Secretaria Municipal de Saúde / SMS – Fundo Municipal de Saúde / FMS – informa data para a realização do 
Pregão Presencial  071/2015 – Processo nº 203/2015 - cujo objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SISTEMA DE AUDIO E SOM EM ATENDIMENTO AO 
HOSPITAL MUNICIPAL DE CONTAGEM. – Data: Comunico que foi adiada  data para realização do pregão epigrafado em virtude do feriado de Consciência Negra, sessão 
aconteceria em 20 de Novembro de 2015 às 09h00min – Nova data 26 de Novembro 2015 às 09:00  – Local: Av. Gal. David Sarnoff, 3.113 – Cidade Industrial – Conta-
gem/MG. Informações: http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes e/ou e-mail: licitafamuc@gmail.com – Elio de Siqueira Valério Pinto– Pregoeiro SMS. Em 10 de 
Novembro de 2015.

Aviso de Sessão – O Município de Contagem – através da Secretaria Municipal de Saúde / SMS – Fundo Municipal de Saúde / FMS – informa data para a realização do 
Pregão Presencial  066/2015 – Processo nº  222/2015 - cujo objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TABLETS DESTINADOS A PREMIA-
ÇÃO AOS TRABALHOS APRESENTADOS DURANTE A PRIMEIRA MOSTRA  EM ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE E AO PROGRAMA  E-SUS,  EM ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE CONTAGEM/MG. – Data:  25 de Novembro de 2015 às 14h00min –– Local: Av. Gal. David Sarnoff, 3.113 – Cidade Industrial – Contagem/MG. Informações: 
http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes e/ou e-mail: licitafamuc@gmail.com – Márcio Eustáquio de Rezende Júnior– Pregoeiro SMS. Em 10 de Novembro de 
2015.

RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº. 012/2015 - PAC Nº. 223/2015
OBJETO: Aquisição de solução a base de DESINFETANTE À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE 4ª GERAÇÃO COM BIGUANIDA para atendimento da demanda do 
Complexo Hospitalar nos termos do Almoxarifado Central. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade:  1113.1  10.302.0019.2258  339030  22 – CR 1079/1078/1080   FONTE  214901/212317/215504
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DESPACHO:
Senhor Secretário,
Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a. empresa MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA, inscrita no CNPJ 
nº. 05.524.742/0001-30, no valor total de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).
André Eustáquio Fernandes
Gerência de Compras
DESPACHO:
Ratifico o procedimento nos termos do art. 25 inciso I, Lei 8.666/93 e autorizo a despesa com a. empresa MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 
05.524.742/0001-30, no valor total de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais). Publique-se.
Contagem, 10 de Novembro 2015.
Evandro José da Silva
Secretário Municipal de Saúde

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social e Habitação

REGULAMENTO
10ª Olimpíada da Maturidade de Contagem 2015
A Prefeitura Municipal de Contagem, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, torna pública a abertura de inscrições para a 10ª Olim-
píada da Maturidade de Contagem, que será realizada no dia 04 de Dezembro de 08:00 às 18:00h, no Ginásio Poliesportivo do Riacho, situado a rua Paraopeba, 1200 
-  Riacho – Contagem - MG, nos seguintes termos: 
1 – DO OBJETIVO 

A 10ª Olimpíada da Maturidade de Contagem tem como objetivo desenvolver, por meio de atividades físicas orientadas à pessoa idosa, a melhoria da qualidade de 
vida. 

2 – DAS INSCRIÇÕES 

2.1 – A inscrição é gratuita e estará aberta no período de 11 a 17 de Novembro de 2015, 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00.

2.2 – As inscrições serão feitas diretamente nos CRAS – Centro de Referência da Assistência Social (Casa da Família) e Centro de Referência do Idoso “Espaço Bem Viver” 
mediante apresentação da identidade de cada integrante do grupo, além do atestado médico. Se houver, na hora dos jogos, algum participante com idade inferior a 55 
anos, o grupo será desclassificado da modalidade inscrita.

2.3 – As inscrições dos grupos dos CRAS e EBVs e grupos autônomos inscritos no COMIC – Conselho Municipal do Idoso de Contagem, serão feitas diretamente na Se-
cretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, situada a Rua Portugal, nº 20 das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 ou pelo e-mail da Diretoria de Proteção Social Básica: 
diretoriadeprotecaobasica@yahoo.com.br

2.4 – Todas as inscrições dos competidores deverão ter atestado médico com validade de até 6 (seis) meses .

2.5 – Os acompanhantes deverão realizar inscrição prévia informando nome, idade e documento de identidade daqueles que o possuírem, de acordo com o número de 
vagas disponíveis em cada ficha geral de inscrição.

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÂO 

3.1 – Somente poderão se inscrever na 10ª Olimpíada da Maturidade de Contagem idosos com idade igual ou superior a 55 anos.
 
3.2 – Para a participação nas competições será necessário o uso de vestimentas adequadas tais como: 
• O uso de tênis; 
• Roupas leves (bermudas, calças ou shorts); 
• Será permitido o uso de saias desde que use um short ou calça por baixo; 
• Não é permitido o uso de Jeans. 

3.3 – O funcionário da Prefeitura de Contagem não poderá participar das competições, uma vez que estará em horário de serviço.

4 – DAS MODALIDADES 

Segue abaixo o número de participantes por modalidades: 
• Vôlei Adaptado – 5 participantes; 
• Basquete Adaptado –10 participantes;
• Peteca – até 2 duplas; 
• Boliche – 12 participantes; 
• Dança– até 3 duplas: Forró, Bolero, Valsa, Samba; 
• Dominó – 3 participantes; 
• Dama - 3 participantes. 
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5 – DAS REGRAS 

5.1 – No jogo de Vôlei e Peteca será vencedora a equipe que somar um total de 10 pontos. Sendo mudado o lado após a somatória de 5 pontos por equipe.

5.2 – Os jogos de Dama e Dominó serão por eliminatória simples e o vencedor enfrenta o próximo na tabela. Na falta do participante inscrito não haverá substituição 
do mesmo.

5.3 – No Boliche e Basquete Adaptado os competidores jogarão fase única, ou seja, todas as equipes ao mesmo tempo. 

5.4 – No boliche cada participante da equipe terá 2 (duas) oportunidades consecutivas de lançar a bola contra os pinos. 

5.5 – No Basquete todas as equipes disputarão ao mesmo tempo por um tempo de 5 minutos.

5.6 – Na competição de Dança será permitida a inscrição de até 3 (três) duplas por equipe independente do estilo, sendo que cada dupla só poderá se inscrever em um 
único estilo.

5.6.1 – A forma de avaliação será feita por um corpo de jurados que irá avaliar: performance, ritmo, caracterização e criatividade. Totalizando 100 pontos: 25 pontos 
para performance – 25 pontos para ritmo – 25 pontos para caracterização e 25 para criatividade. A avaliação será feita por estilo de dança, ou seja, os competidores 
concorrerão apenas com os competidores do mesmo estilo.

5.7 – Cada modalidade será uma competição independente.

5.8 – Haverá 1º, 2º e 3º lugar, independente do número de concorrentes. Havendo somente uma dupla em algum estilo, será atribuído a ela o primeiro lugar.

5.9 – A Torcida mais animada será avaliada nos seguintes critérios: 05 pontos para animação, 05 pontos para caracterização mais criativa. Em caso de empate ganhará a 
equipe com maior pontuação em animação, persistindo o empate a equipe com maior pontuação na caracterização mais criativa.

5.9.1 – Não será permitido o uso de: megafone, apitos e instrumentos de percussão. Não será permitido o uso de banda e charanga contratadas. O grito de guerra da 
torcida deverá ser apresentado, exclusivamente, pelos competidores e integrantes da torcida.

6 – DO SORTEIO

6.1 – O sorteio das chaves será feito na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação situada na Rua Portugal, nº 20, no dia 23 de Novembro de 2015 
às 10h, com a presença dos coordenadores, ficando a critério das equipes enviar um representante. Os Grupos deverão enviar um representante para acompanhar os 
sorteios. A tabela do torneio com as respectivas equipes e participantes que vão se enfrentar estará afixada no Ginásio no dia da competição.

7– DA PREMIAÇÃO 

A premiação da 10ª Olimpíada da Maturidade de Contagem será destinada aos participantes vencedores de cada modalidade, nesta sequência: 
1º Lugar – Medalha de Ouro 
2º Lugar – Medalha de Prata 
3º Lugar – Medalha de Bronze 

7.1 – Haverá premiação de troféus de 1º 2º e 3º lugares para as equipes que ficarem nas respectivas colocações somando assim o maior número de medalhas: 
1º lugar – Maior número de medalhas de Ouro 
2º lugar – Maior número de medalhas de Ouro
3º lugar – Maior número de medalhas de Ouro

7.1.1 – Caso haja empate, o critério do desempate será por números de vitórias:

• Maior número de 1º lugares ou medalhas de Prata
• Maior número de 2º lugares ou medalhas de Bronze 

7.2 – Haverá um Troféu para a Torcida Mais Animada.

7.3 – As medalhas e troféus serão entregues ao final da 10ª Olimpíada da Maturidade.

8 – DA ALIMENTAÇÃO 

Serão fornecidos 2 (dois) kits lanche – manhã/tarde e 1 (um) almoço para cada participante idoso inscrito no evento e para seu acompanhante previamente inscrito. 

8.1 – O idoso que necessitar de alimentação diferenciada deverá levá-la. 

9 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1 – Feita a inscrição entende-se que todas as equipes e participantes estão de pleno acordo com este regulamento.

9.2 – Qualquer eventualidade durante a competição será definido pela organização da 10ª Olimpíada da Maturidade.
Contagem, 29 de Outubro de 2015
Marilene Silva Santana Pimenta
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação
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Secretaria Municipal 
da Pessoa com  
Deficiência, 
Mobilidade Reduzida 
e Atenção ao Idoso

COMIC – Conselho Municipal do Idoso
CONVOCAÇÃO
Contagem, 09 de Novembro de 2015
Convocamos os(as) Conselheiros(as) de Direitos, os cidadãos de Contagem e os demais interessados para participar da 138ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal 
do Idoso de Contagem - COMIC, que será realizada na próxima (quinta-feira), dia 12 de novembro de 2015, às 09h00, na Casa dos Conselhos localizada à Avenida João 
César de Oliveira, 3481, 4º andar, Bairro: Eldorado, Contagem-MG
PAUTA: 138 ª Reunião Ordinária do COMIC -
1 – Oração e leitura da mensagem.
2 _ Aprovação da 137ª Ata Ordinária.
3 – Comissão Normativa e Fiscalizadora:
 Instituição Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais
4 – Retorno da visita realizada na empresa de ônibus Saritur.
5 – Informações sobre:
 Programa Vida Saudável – previsão de início e andamento do programa;
 Andamento da publicação do Projeto de Lei do Comic;
6 – Logomarca do COMIC.
Atenciosamente; 
 Hamilton Lara Moreira
Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Contagem - COMIC

C.M.D.C.A.C.

RESOLUÇÃO 037/2015
Revoga a Resolução 023, que dispõe sobre a utilização de recursos do Fundo da Infância e da Adolescência – FIA ao Instituto Débora EPI. 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem – CMDCAC, no uso de suas atribuições legais, vem tornar público a utilização do Fundo 
Municipal da Criança e do Adolescente.
Considerando o princípio da publicidade, que rege toda atividade da Administração Pública de acordo com o decreto nº 080, de 17 de junho de 2013;
RESOLVE: 
Art. 1º – Fica  revogada a resolução 023, publicada no Diário oficial na data de 18/06/2015. 
Art. 2º – Posteriormente será expedida nova Resolução.
Art. 3º -  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 Contagem, 26 de outubro de 2015.
Lincoln Ferreira da Silva
Vice - Presidente do CMDCAC

Famuc

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2014
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 129
O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, o Secretário Municipal de Saúde, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplifica-
do – PSS 01/2014 – 129º resultado, da função e classificação abaixo relacionada, a comparecer ao setor de Admissão da FAMUC, de segunda à sexta-feira, de 09 às 11 
horas ou de 14 às 16 horas, localizada na Avenida General David Sarnoff, nº 3.113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período de 03/11/2015 a 13/11/2015:
MÉDICO CLÍNICO GERAL – 11º CLASSIFICADO
Contagem, 29 de outubro de 2015.
Evandro José da Silva
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Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem

 Portaria nº 7.346, de 05 de outubro de 2015.
Dispõe sobre exoneração de servidor em cargo público.
O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 031 
de 20 de dezembro de 2006, e especialmente a prevista no inciso I do artigo 12 e artigo 13 da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990, e suas alterações posteriores.
RESOLVE:
Art. 1° - EXONERAR da Estrutura Organizacional da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC e Conforme Artigo 17, §1º e §2º da Lei nº 
2.160 de 20/12/1990, o(s) empossado(s) abaixo relacionado(s), pois o(s) mesmo(s) não entrou (aram) em exercício no prazo legal vigente. 

NOME CARGO DATA DA POSSE

SABRINA MASCARENHA DOS SANTOS PSICOLOGO 26/02/2014

FREDERICO AUGUSTO AGANETTI OLIVEIRA CIRURGIÃO DENTISTA DA FAMILIA 02/07/2014

ELIZA MARIA NUNES DE SOUZA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 12/08/2014

ADEME DE CARVALHO PIUZANA RESENDE ENFERMEIRO 14/08/2014

KATIA DE PINHO PEREIRA ENFERMEIRO 25/08/2014

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à respectiva data da posse.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 05 de outubro de 2015.
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem

Portaria nº 7.352, de 02 de outubro de 2015.

Dispõe sobre exoneração de servidor em cargo público.
O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº. 
031, de 20 de dezembro de 2006, e especialmente a prevista no artigo 31 da Lei Municipal n°. 2.160, de 20 de dezembro de 1990. 
RESOLVE:
Art. 1° - Nos termos dos pedidos protocolizados na Diretoria de Administração de Pessoal, EXONERAR da Estrutura Organizacional da Fundação de Assistência Médica e 
de Urgência de Contagem – FAMUC, os servidores abaixo relacionados:

NOME MATRÍCULA CATEGORIA DATA DA EXONERAÇÃO

GLAUCIA ELIZABETH DOS SANTOS 131039 AUXILIAR EM ENFERMAGEM 30/07/2015

MARIA APARECIDA DA SILVA 165072 AUXILIAR EM ENFERMAGEM 31/07/2015

DIANA DUART UTCH 200933 MEDICO PEDIATRA 31/07/2015

DEISE CRISTIANE DE CARVALHO CALDEIRA 161095 TECNICO EM ENFERMAGEM 01/08/2015

PATRICIA AGATA SOARES RESENDE 201241 TECNICO EM ENFERMAGEM 03/08/2015

ROBERTA AZEVEDO CARNEIRO 201998 ENFERMEIRO 04/08/2015

THIAGO BARBABELA DE CASTRO SOARES 131004 FISIOTERAPEUTA 19/08/2015

IZABELLA VIEIRA DOS ANJOS SENA 202549 ENFERMEIRO OBSTETRICO 19/08/2015

PATRICIA MARIA DA COSTA REIS 201221 CIRURGIAO DENTISTA 31/08/2015

ALAIDE DE JESUS HONORATO 182002 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 01/09/2015

VIRGINIA MARIA PEIXOTO FORTINI 129002 AUXILIAR EM ENFERMAGEM 01/09/2015

EVERTON DE SOUZA 202106 TECNICO EM ENFERMAGEM 02/09/2015

MARIANA SOARES NOCE 201293 ENFERMEIRO 02/09/2015

ANA MARIA JOSE MENDES 137054 AUXILIAR EM ENFERMAGEM 03/09/2015
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos às datas das respectivas exonerações.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 02 de outubro de 2015.
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem

A Comissão de Avaliação dos Títulos da FAMUC, constituída através da Portaria 5597, de 29 de janeiro de 2013 e suas alterações, conforme o disposto no Edital do 
Processo Seletivo Simplificado - PSS nº 001/2014, segue abaixo a classificação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2014, após julgamento 
realizado pela Comissão, conforme os critérios definidos no referido edital:
129º resultado de Classificação do Processo Seletivo Simplificado FAMUC/PSS Nº 01/2014

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE 
PONTOS RESULTADO

MÉDICO CLÍNICO GERAL 1º MARLENE SAMPAIO DE ARAUJO 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO CLÍNICO GERAL 2º GISELLE GOULART MACHADO 5,00 CLASSIFICADO
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MÉDICO CLÍNICO GERAL 3º RENATA MAGALHÃES ALVES 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO CLÍNICO GERAL 4º LUIZ CHAVES MENDES 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO CLÍNICO GERAL 5º FLAVIANE ARAUJO GONÇALVES 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO CLÍNICO GERAL 6º GABRIELA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO CLÍNICO GERAL 7º IARA ELISA FERREIRA MAFRA 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO CLÍNICO GERAL 8º LEANDRO AUGUSTO DE BARROS SILVA 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO CLÍNICO GERAL 9º ALISSON PEREIRA LEOCADIO 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO CLÍNICO GERAL 10º ROBERTA VALERIO DE ARAUJO NAVES 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO CLÍNICO GERAL 11º EDITH MARCIA VALADARES SILVA 5,00 CLASSIFICADO

Comissão de Avaliação de Títulos:
Antonio Sergio Karklin Tavares 
Denise Alves da Silva
Rodirley Duarte Diniz
Contagem, 29 de Outubro de 2015.

RETIFICAÇÃO do 121º resultado do PSS Nº 001/2014 
 O Presidente da Fundação de Assistência Médica de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna 
pública a retificação do 121º resultado do processo seletivo nº 001/2014 publicado no Diário Oficial de Contagem nº 3714 de 24/09/2015.
Onde se lê:
121º resultado de Classificação do Processo Seletivo Simplificado FAMUC/PSS Nº. 01/2014

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME TOTAL DE PONTOS RESULTADO

MÉDICO CLINÍCO GERAL 1º RONAN DE SOUZA FERREIRA 5,00 CLASSIFICADO

Leia-se:

121º resultado de Classificação do Processo Seletivo Simplificado FAMUC/PSS Nº. 01/2014

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME TOTAL DE PONTOS RESULTADO

MÉDICO CLINÍCO GERAL 1º RONAN DE SOUZA FERREIRA 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO CLINÍCO GERAL 2º MARLENE SAMPAIO DE ARAUJO 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO CLINÍCO GERAL 3° IARA ELISA PEREIRA MAFRA 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO CLINÍCO GERAL 4° ITALO OLIVEIRA PACHECO 5,00 CLASSIFICADO

MÉDICO CLINÍCO GERAL 5° ADRIANO ITABORAHI CARDOSO 5,00 CLASSIFICADO

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME TOTAL DE PONTOS RESULTADO

MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR 1º GEORGE NEVES DE ALMEIDA 15,00 CLASSIFICADO

MÉDICO GINECOLOGISTA 1º ELOISA PINHO AUGUSTO 30,00 CLASSIFICADO

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME TOTAL DE PONTOS RESULTADO

MÉDICO PEDIATRA 1º CAROLINE SILVA VIANA 15,00 CLASSIFICADO

Comissão de Avaliação de Títulos
Antonio Sergio Karklin Tavares 
Denise Alves da Silva
Rodirley Duarte Diniz
Contagem, 25 de Setembro de 2015.

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PSS 01/2014 Nº 0121
O Presidente da Fundação de Assistência Médica de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna 
pública a retificação do Edital de convocação do PSS 001/2014 nº 121 publicado no Diário Oficial de Contagem nº 3714 de 24/09/2015.
Onde se lê: 
MÉDICO CLÍNICO GERAL - 1º classificado
Leia-se: 
MÉDICO CLÍNICO GERAL  - 1º ao 4° classificado
MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR - 1º classificado
MÉDICO PEDIATRA - 1º classificado
MÉDICO GINECOLOGISTA - 1º classificado
Contagem, 25 de Setembro de 2015.
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SILVANA LEITE PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde em Exercício
Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem

Funec

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/2015, de 10 de novembro de 2015. 
Estabelece normas para Chamada Geral de Professores para preenchimento de vagas da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, e dá outras providências. 
O Presidente da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, no uso de suas atribuições, estabelece as seguintes normas para a Chamada Geral de Professores: 
 Artigo 1° - Ficam os servidores efetivos detentores de cargo de professor da Fundação de Ensino de Contagem CONVOCADOS a comparecer ao auditório da Sede 
administrativa da FUNEC, situado à Avenida João César de Oliveira, 2415, Eldorado, Contagem, 4º andar para chamada geral de professores para preenchimento de 
vagas, conforme cronograma constante no Anexo I desta Instrução Normativa,.
§ 1º – A presente convocação aplica-se também aos servidores efetivos detentores de cargo de professor  que estiverem:
 I - ocupando cargo comissionado de Diretor Escolar ou função gratificada de Vice-diretor em unidades da Secretaria Municipal de Educação de Contagem;
 II - em licença médica e/ou maternidade;
III - cedidos ou em exercício de cargo comissionado ou função gratificada na administração pública direta ou indireta municipal, estadual ou federal;
 IV - em exercício de mandato classista. 
§ 2º - A presente convocação não se aplica ao detentor de cargo de professor que estiver em restrição médica e ao servidor que estiver em licença sem vencimento em 
vigor no ano de 2016 e seguintes. 
Artigo 2° - As vagas reais e aparentes disponibilizadas pela Fundação serão obrigatoriamente preenchidas pelos servidores convocados, que terão prioridade na escolha 
de acordo com os seguintes critérios: 
 I – data de posse do servidor no cargo;
 II – classificação do servidor nos concursos da Funec; 
Parágrafo único - Em caso de empate, terá prioridade na escolha da vaga o (a) servidor (a) com maior idade civil. 
Artigo 3° - O servidor que optar pela vaga aparente somente poderá fazê-lo mediante assinatura de termo de compromisso constante no Anexo II desta IN, assumindo 
as funções inerentes ao cargo de vaga aparente.
 Artigo 4° - O servidor não poderá optar por ficar em lista excedente quando houver mais de (1) uma unidade para sua lotação. 
§ 1º - No caso de restar apenas 1 (uma) unidade para lotação do servidor, e sendo este melhor classificado do que os demais, o mesmo poderá optar por ficar exce-
dente e a vaga será oferecida ao seguinte, restando ao último colocado na lista classificatória a lotação compulsória na unidade disponível. 
§ 2º - A excedência de que trata o parágrafo anterior está condicionada à assinatura do termo constante do Anexo III desta IN, que trata de lotação aleatória.
 Artigo 5° - Em caso de recusa de lotação em determinado turno, o servidor deverá apresentar documento comprobatório de outro vínculo empregatício em que conste 
o turno de trabalho. 
Artigo 6° - Terão suas vagas asseguradas nas unidades de exercício de suas funções os servidores detentores de cargos de Diretor(a) de escola e vice-diretor(a) de acordo 
com a tipologia vigente e os professores-orientadores e coorientadores de pesquisa de iniciação científica. Estes deverão comparecer no dia de sua respectiva chamada.
 Artigo 7° - Está sujeito às penalidades previstas na Lei 2.160/90 o servidor que não justificar a ausência no dia da chamada ou recusar lotação na vaga que lhe couber. 
Artigo 8° - O servidor poderá ser representado por procurador devidamente habilitado, cuja escolha da vaga será de inteira responsabilidade do outorgante, não po-
dendo o mesmo recusar ou questionar a vaga escolhida.
 Parágrafo único – A procuração deverá ser acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgante.
Artigo 9° - O quadro de vagas estará afixado em local visível no dia da chamada. 
 Artigo 10° - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
 Contagem, 10 de novembro de 2015.
Hugo Otávio Costa Vilaça
Presidente
 ANEXO I
 (Art. 1º da Instrução Normativa 01, de 10 de novembro de 2015) 

CRONOGRAMA DE CHAMADA PARA PROFESSORES NO ANO DE 2016

CARGOS HORÁRIOS DATA

Professor de Arte 8:30

17/11/2015
Terça-feira

Professor de Psicologia 9:00

Professor de Filosofia 9:30

Professor de Sociologia 10:30

Professor de Geografia 13:30

Professor de História 15:00

Professor de Educação Física 8:30

18/11/2015
Quarta-feira

Professor de Inglês 9:30

Professor de Física 10:30

Professor de Direito 13:00

Professor de Segurança do Trabalho 13:30

Professor de Contabilidade e Administração 14:00

Professor de Matemática 15:00
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Professor de Química / Química Industrial 8:30

19/11/2015
Quinta-feira

Professor de Biologia /Farmácia/ Análises Clínicas 10:00

Professor de Português 13:30

Professor de Informática 15:00

 ANEXO II 
(Art. 3º da Instrução Normativa ___, de ___ de novembro de 2015). 
TERMO DE COMPROMISSO
 Eu, __________________________________, Matricula n°._________ cargo _______________________, assumo compromisso de exercer minhas funções de professor na 
“vaga aparente” (vaga temporária) do (a) servidor (a) efetivo ______________________  lotado na Unidade _____________________ da FUNEC. 
Declaro ainda estar ciente que a vaga aparente tem caráter precário, o que significa ficar em lista excedente, a qualquer tempo, em virtude de retorno do(a) servidor(a) 
detentor da vaga real. Em caso de tornar-me excedente, comprometo-me ainda a apresentar-me junto à Administração da FUNEC para escolha de vaga disponível. 
_____________________________________
 Servidor 
Contagem, _____ de _________________ de ______ 
Testemunhas:    _____________________________________________________________________ 
                             ____________________________________________________________________ 
ANEXO III 
(Art. 4º § 2º da Instrução da Normativa ___, de ___ de novembro de 2015).
 TERMO DE CONCORDÂNCIA E COMPROMISSO
 Eu__________________________________, Matricula n°.__________ cargo ______________________, declaro que, no uso da prerrogativa disposta no § 2º do Art. 4º da 
Instrução Normativa 02/2014, assumo ficar em lista excedente para lotação aleatória, comprometendo-me a ficar à disposição da Diretoria de Gestão de Pessoas da 
FUNEC para, em meu turno de trabalho, cobrir todo tipo de ausência de professores de área afim em qualquer uma das unidades escolares da FUNEC. _______________
______________________ 
Servidor 
Contagem, _____de_________________de ______ 
Testemunhas: ____________________________________________________________________
                           _____________________________________________________________________

PORTARIA Nº 168 de 23 de Outubro de 2015.
Rescinde Contrato Administrativo de Candidata aprovada no PRONATEC - Credenciamento de Instrutores Colaboradores Externos, Edital nº 02/2015  da FUNEC – Funda-
ção de Ensino de Contagem e dá outras providências.
O Presidente da FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Artigo 1º - Fica Rescindido o contrato administrativo da servidora abaixo relacionado :

Servidor R.G. Cargo Contrato Data da Rescisão

MAXIENE COSTA GUIMARÃES
M- 5.187.097

INSTRUTOR FIC – ARTESÃO DE PINTURA EM TECIDO 026/2015 06/11/2015

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de rescisão contratual.
Artigo 3° - Revoga -se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE
HUGO OTAVIO COSTA VILAÇA
PRESIDENTE 

Transcon

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Contagem, 09 de novembro de 2015.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2015
TIPO: Menor Preço 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SERVIDOR DE REDE, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1.1.16.2.15.122.0001.2020 – 44.90.52.00 –Código Reduz: 1279 - Fonte: 015701
A presente Licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável especialmente o disposto nas Leis 10.520/02, 123/06 e 
8.666/93 e suas alterações.
Não houve recursos e A Pregoeira adjudicou o objeto do Pregão à licitante vencedora.  Submetemos o presente procedimento à deliberação de V.Sa., solicitando a 
homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame, a empresa abaixo relacionada: 

EMPRESA VENCEDORA CNPJ Lote VALOR TOTAL 

       INFO DIRECT COMERCIAL LTDA - ME                                                                      12.959.463/0001-64 01 R$ 16.600,00
Totalizando o valor de R$ 16.600,00 (dezesseis mil e seiscentos reais).
Kênia Janaina de Sousa Madureira Silveira
Pregoeira
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DESPACHO:
Adjudicado o objeto, desta à licitante vencedora INFO DIRECT COMERCIAL LTDA – ME, no valor de R$ 16.600,00 (dezesseis mil e seiscentos reais), na modalidade Pregão 
Presencial nº 004/2015, homologo a licitação para a respectiva contratação. 
Contagem, 09 de novembro de 2015.
AGOSTINHO FERNANDES DA SILVEIRA
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CONTAGEM

Portaria TransCon nº. 41, de 04 de novembro de 2015.
Designa comissão de apoio ao julgamento da habilitação da Concorrência nº. 01/2015 e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG – TRANSCON, no uso de suas atribuições legais:
RESOLVE:
Art. 1º - Fica designada a comissão abaixo elencada para prestar apoio à Comissão de Licitação Constituída pela Portaria nº. 012 de 28 de abril de 2015  para julga-
mento da habilitação na Concorrência nº. 01/2015:
I - Luis André de Araújo Vasconcelos
II - Paula Carolina Dornelas da Silva Machado
III - Luis Felipe Ramos Calazans
IV - Renata Aparecida Gonçalves Coelho
V - Cláudio Vanderly de Souza
VI – Gustavo Henrique Côrtes Silva
VII – Débora da Luz Santos Queiroz
§ 1º - A Comissão trabalhará em conjunto e sob orientação da Comissão de Licitação. 
§ 2º - A Comissão elaborará relatórios preliminares de julgamentos da habilitação de acordo com o relatório constante do anexo único da presente portaria. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de sua assinatura.
Contagem, 04 de novembro de 2015.
AGOSTINHO FERNANDES DA SILVEIRA
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes

Relatório

DADOS DO LICITANTE

Nome:
Grupo: 

Envelope: Classificação:
Fls. _______ a _________

Habilitação Jurídica

Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria “B”, “C”, “D” ou “E”, com a observação: “Exerce atividade remunerada” – Cópia Autenticada;
Certidão de Quitação Eleitoral 
Prova de Inscrição no CPF Retirada do Site da Receita Federal
Certificado de Reservista ou equivalente (caso aplicável autenticada) .

Regularidade Fiscal

Prova de Regularidade com a Fazenda Federal 
Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual
Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal  

Declarações

Declaração de responsabilidade e compromisso, inclusive de apresentação de certificado de aprovação em curso de relações humanas, direção defensiva, primeiros 
socorros, mecânica e elétrica básica de veículos, promovido por entidades reconhecidas e com conteúdo curricular aprovados pela TransCon, caso seja adjudicatário do 
objeto licitado (Anexo III).
Declaração de aceite dos termos do Edital (Anexo V);
Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2º, do art. 32 da Lei nº. 8.666/93 (Anexo X).
Declaração de que o licitante assume inteira responsabilidade pela autenticidade dos documentos apresentados (Anexo XI).
Declaração de cumprimento do disposto no art. 27, V da Lei nº. 8.666/93 (Anexo IX).
Caso seja permissionário, autorizatário ou concessionário do sistema de transporte público de Contagem/MG, deverá o licitante apresentar compromisso de que, no 
caso de sagrar-se vencedor da licitação, desistirá da outorga anterior, nos termos do item 6.6 deste edital (não obrigatórios – somente se aplica aos atuais permission-
ários) (Anexo XIII).
 Declaração de compromisso de instalação de equipamento GPS nos termos da Portaria nº. 13/15 da TransCon  (Anexo III ou Declaração Autônoma).                   

RESULTADO FINAL 

Inabilitado – Motivo _____________________________________________________________________________________

Habilitado

Habilitado com ressalvas – Conferir a aplicação do item 6.4 e 6.5 do Edital – Cassação e Transferência de Permissões (Permissionário a partir de 2009).

Contagem, _______ de _______________ de 2015 - Assinatura (sob carimbo)______________________________________________



Contagem, 11 de  novembro  de 2015 Página 26 de 27 Diário Oficial de Contagem - Edição 3745

"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.

Atos do Legislativo

Ata da 37ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano dois mil e quinze. Aos três dias do mês de novembro, realizou-se, neste Legislativo, no Plená-
rio “Vereador José Custódio”, a trigésima sétima reunião ordinária com a presença de vinte e um vereadores. Havendo quórum regimental, o Presidente Vereador Gil 
Antônio Diniz solicitou que fosse registrada a presença de vereadores, estando todos presentes. Em seguida, o vereador Paulo Antônio da Costa Prado fez a leitura do 
Capítulo 14, Versículos 15 a 24, narrado por São Lucas, da Bíblia Sagrada. Logo após, foi votada e aprovada, sem ressalva, a ata da reunião anterior.   Na sequência, 
foi executado o hino da cidade de Contagem. Em seguida,   foi lida e encaminhada ao órgão competente para exame e parecer no prazo legal, a Emenda Modifica-
tiva Nº 006, de autoria do vereador Obelino Marques da Silva, ao Projeto de Lei Nº 028/2015- PE, a saber: “Dê-se ao artigo 4º do Projeto de Lei 028/2015, a seguinte 
alteração: Modifique o valor das receitas e despesas fixadas para o exercício do ano de 2016, das seguintes: Fundação da Cultura, que seja aumentada a receita de 
R$ 2.689.310,00 (dois milhões seiscentos e oitenta e nove mil trezentos e dez reais) para R$ 10.000,000 (dez milhões de reais), Secretaria do Desporto e Lazer de R$ 
16.944,700 (dezesseis milhões novecentos e quarenta e quatro mil e setecentos reais) para R$ 30.000,000 (trinta milhões de reais) modificando redação do artigo 
“caput” do projeto de lei em epígrafe.” Prosseguindo, foram votadas e aprovadas, por unanimidade, as Indicações Nºs 899 a 909/2015, apresentadas pelos vereadores, 
para as quais não houve destaque. Logo após, foi feita a leitura da Portaria Nº 015/2015, de autoria da Presidência desta Casa, vereador Gil Antônio Diniz “Teteco”, que 
constitui comissão especial com a finalidade de ouvir a respeito das Eleições dos Conselheiros Tutelares, realizada este ano de 2015, no Município. A referida comissão 
será composta pelos seguintes vereadores: Frederico Carneiro “Fredim Carneiro”, Isabella Filaretti, Alex Chiodi, Ivayr Soalheiro, Paulo Prado, José de Souza Filho, José 
Antônio do Hospital Santa Helena. Em seguida, foram votados e aprovados, por unanimidade, os indicados da Comenda da Família, a saber: Indicado pelo Presidente 
Gil Antônio Diniz  “Teteco”: família Pantuso, representada por José Carlos Pantuso Filho; 1º Vice-Presidente Alexsander Chiodi da Silva: família Martins, representada por 
Manoela Bernardes Martins; 2º Vice-Presidente Frederico Ricardo Fonseca Carneiro: família Oliveira, representada por Edson Gomes de Oliveira; 2ª Secretária Isabella 
Carolina Ferreira Filaretti: família Rodrigues Pedroso, representada por Cecília Rodrigues Pedroso; Vereador Arnaldo Luiz de Oliveira: família Silva, representada por 
Jandira Ângela da Silva; Vereador Daniel Flávio de Moura Carvalho: família Lobo Cordeiro, representada por Carlos Lobo Cordeiro; Vereador Décio Camargos de Aguiar 
Júnior: família Costa, representada por José Geraldo Costa; Vereador Eduardo Tadeu Sendon: família Batista, representada por José Manoel Batista; Vereador Eliel 
Márcio do Carmo (Léo Motta): família Freitas, representada por Maria da Conceição Alves Freitas; Vereador Irineu Inácio da Silva: família Dalfior, representada por João 
Dalfior; Vereador Ivayr Nunes Soalheiro: família Silva, representada por Edileuza Maria da Silva; Vereador Jair Rodrigues da Costa: família Ribas, representada por Maria 
das Graças Macedo Ribas; Vereador Jerson Braga Maia (Caxicó): família Carmo, representada por Marieta Rosa do Carmo; Vereador José Antônio Procópio de Almeida: 
família Oliveira, representada por Maria Nice Oliveira; Vereador Obelino Marques da Silva: família Guerra dos Santos, representada por Hermenegilda Guerra dos San-
tos; Vereador Paulo Antônio da Costa Prado: família Lopes Pereira, representada por João Lopes Pereira; Vereador Rodinei Ferreira Dias: família Campos, representada 
por Silvia Elias Campos. Logo após, o vereador Léo Motta ressaltou a sua satisfação pela autoria dessa resolução da Comenda da Família, quando serão homenageadas 
famílias que de alguma forma contribuíram pelo engrandecimento da cidade de Contagem.  Passando à discussão e votação de projetos, foi colocado em votação, o 
parecer contrário ao Projeto de Lei nº 040/2015, que “Dispõe sobre alteração do inciso III do artigo 9º da Lei nº 4.288, de 30 de setembro de 2009, que dispõe sobre 
a contratação, por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição 
Federal da República”, de autoria do vereador Irineu Inácio da Silva. Procedida a votação, o projeto acima mencionado foi rejeitado o seu parecer com a abstenção dos 
vereadores Isabella Filaretti, Rogério Marreco e Obelino Marques. Tendo sido rejeitado o parecer, o referido projeto foi encaminhado à Comissão de Administração e Ser-
viços Públicos. Na sequência, a pedido do vereador Arnaldo de Oliveira, os trabalhos foram suspensos por cinco minutos, a fim de discutirem sobre o Projeto de Lei nº 
054/2015, em pauta. Reabertos os trabalhos, foi votado e aprovado, no Parecer e em Primeiro Turno, com a abstenção do vereador Ivayr Nunes Soalheiro, o Projeto de 
Lei Nº 054/2015, que “Cria o Fundo Municipal de Auxílio de Transporte Estudantil para estudantes do Município”, de autoria do vereador Paulo Antônio da Costa Prado. 
Em Segundo Turno e em Redação Final, foi votado e aprovado, por unanimidade, o Projeto de Lei Nº 055/2015, que “Proíbe no município de Contagem, inauguração 
e entrega de obras públicas inacabadas ou semiconcluídas, que não estejam em condições de atender à população”, de autoria do vereador William Vieira Batista. Re-
ceberam parecer conclusivo da Comissão de Administração e Serviços Públicos, os seguintes projetos: Projeto de Lei Nº 067/2015, que “Instituiu e incluiu no calendário 
oficial do município de Contagem o Dia Municipal de Conscientização e Enfrentamento a Fibromialgia”, a ser comemorado anualmente no dia 12 de maio”, de autoria 
do vereador 1º Vice-Presidente Alexsander Chiodi da Silva, convertendo-se na Proposição de Lei Nº 076/2015; Projeto de Lei Nº 068/2015, que “Denomina logradouros 
públicos que menciona, neste Município, de autoria do vereador Rodinei Ferreira Dias, convertendo-se na Proposição de Lei Nº 077/2015.  Na sequência, o vereador 
José Antônio solicitou a palavra e, mais uma vez pediu a contratação de médicos horizontais (médico que atende os pacientes internados) para a Unidade de Pronto 
Atendimento do JK -  UPA/JK. Esse vereador ainda  agradeceu o secretário municipal de saúde pela aquisição do aparelho Cateter Duplo J, que é usado nas cirurgias 
renais. Por fim, o vereador Fredim convidou a todos a participarem da audiência pública, na próxima segunda-feira, às 20:00 horas, cujo tema será: Mobilidade Urbana 
e de Esporte. Finalizando os trabalhos, foi convocada a 38ª Reunião Ordinária, prevista para o dia 10 de novembro, às 9:00 horas, a fim de deliberarem sobre matérias 
constantes da pauta. Registrada a chamada final, persistiu a mesma do início. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião e, para constar, 
eu, José Roberto Ribeiro, 1º Secretário, solicitei fosse lavrada a presente ata que, sendo lida, discutida e, se aprovada, será por mim e pelo Presidente, assinada. 

TOMADA DE PREÇO Nº 1/2015
RESULTADO PROPOSTAS DE PREÇO E JULGAMENTO FINAL
A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Contagem comunica aos participantes, nos termos e para os fins do artigo 109 da Lei Federal nº 
8.666/1993, o resultado das propostas de preço e julgamento final (técnica e preço), nos termos e para os fins do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/1993, referente a 
TOMADA DE PREÇO a nº 1/2015, cujo objeto é a contratação de agência para a prestação de serviços de publicidade, conforme quadro abaixo.  
QUADRO I- APURAÇÃO DO RESULTADO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

LICITANTE NOTA PREÇO-1 NOTA PREÇO-2 NOTA PREÇO (NP)

PEB COMUNICAÇÃO 0,81 1,00 0,90

SUPRA COMUNICAÇÃO 0,86 1,00 0,93

ARTICULAÇÃO COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA 1,00 1,00 1,00

AZ3 COMUNICAÇÃO 0,81 1,00 0,90

QUADRO II- APURAÇÃO DO RESULTADO FINAL- (TÉCNICA E PREÇO)

ORDEM LICITANTE NT NP NOTA FINAL

1º P e B Design e Comunicação LTDA ME 1,00 0,90 0,95
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ORDEM LICITANTE NT NP NOTA FINAL

2º Articulação Comunicação e Marketing LTDA EPP 0,80 1,00 0,90

3º AZ3 Publicidade e Propaganda EIRELI 0,79 0,90 0,85

4º Supra Agência de Publicidade e Comunicação LTDA ME 0,70 0,93 0,81
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos por telefone 3198-5141 ou 3359-8730. Pessoalmente no endereço: Praça São Gonçalo, nº 18, Centro, Contagem /MG, 
no horário de 09h00min as 12h00min e 14h00min às 18h00min, de segunda a sexta-feira (dias úteis) ou e-mail – compras@cmc.mg.gov.br. Contagem, 10 de Novem-
bro de 2015. Dilson Martins Drumond- Presidente da Comissão de Licitação.
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