
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO 
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE – CODEMA 

 

 

 

Rua Presidente Kennedy, 20, Bairro: São Sebastião - Brumadinho-MG, CEP: 35460-000 
 (31) 3571-3545; codemabrumadinho@gmail.com 

 

CONVOCAÇÃO E PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CODEMA 

  

 

Senhor (a) Conselheiro (a), 

 

O Conselho Municipal de Meio Ambiente - CODEMA, por seu Presidente o Secretário Municipal de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Daniel Hilário de Lima Freitas, no âmbito de suas atribuições 

definidas pela Lei Complementar Municipal nº 67/20121, Lei Municipal nº 1980/20132 e o Decreto Municipal nº 

256/20143, vem, respeitosamente CONVOCÁ-LOS (AS) para a Reunião Ordinária deste Conselho, a ser 

realizada no dia 29 de junho de 2018 (sexta-feira), entre 09h30 e 11h00, no Auditório da Câmara 

Municipal, conforme pauta anexa. 

 

Pedimos a confirmação de presença ou justificativa de ausência pelos contatos: 

codemabrumadinho@gmail.com; licenciamentoambiental@brumadinho.mg.gov.br; (31) 3571-3545. 

Lembramos que, nos termos da Lei Municipal nº. 1.980/2013: 

 

Art. 9º - A ausência de representante da entidade no CODEMA a 03 (três) reuniões 

consecutivas, sem prévia comunicação, ou a 05 (cinco) intercaladas sem as 

justificativas regimentais, implica na exclusão, assumindo a titularidade o suplente, 

com posterior comunicação e solicitação a entidade a qual representa, para que esta 

indique outro suplente. 

 

Caso o Conselheiro não receba corretamente o material de instrução para as votações, solicitamos que 

entre em contato com a Secretaria para regularizar o recebimento de e-mails e/ou anexos. 

 

 Os processos em pauta encontram-se à disposição na SEMA e seus pareceres foram enviados por meio 

eletrônico junto com a convocação. 

 

Cordialmente, 

 

 

Brumadinho, 22 de junho de 2018.  

  

 

 

 

Daniel Hilário Lima de Freitas 

Secretário Municipal/Presidente, do CODEMA 

 

 

 

 

 

Ilmos (as) Senhores (as) 

Conselheiros (as) Titulares e Suplentes 

CODEMA de Brumadinho 

 

 

                                       
1 Política Municipal de Meio Ambiente. 
2 Criação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CODEMA. 
3 Regimento Interno do CODEMA. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO 
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE – CODEMA 

 

 

 

Rua Presidente Kennedy, 20, Bairro: São Sebastião - Brumadinho-MG, CEP: 35460-000 
 (31) 3571-3545; codemabrumadinho@gmail.com 

PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data: 29/06/2018 (sexta-feira) Horário: 09h30 as 11h00 

Local: Auditório da Câmara Municipal 
 

09h30: I. Verificação de quórum e abertura da reunião 

 

I.1. Justificativas de faltas de conselheiros. 

          

09h35: II. Aprovação da ata da reunião anterior 

 

II.1. Ata da reunião ordinária do dia 25 de maio de 2018. 

 

09h40: III. Processo de autorização para supressão de vegetação de indivíduos isolados imunes de corte e 

ameaçados de extinção localizados fora de APP e na área de empréstimo 

 

III.1. Requerimento SEMA n° 306/T/18 de interesse de Departamento de Edificações e Estradas de 

Rodagem do Estado de Minas Gerais- DEER/MG, para Alça de ligação da MG-040 a Brumadinho 

(Instituto Inhotim): Autorização para supressão Supressão de vegetação de indivíduos isolados imunes 

de corte e ameaçados de extinção localizados fora de APP e na área de empréstimo localizado no 

perímetro urbano da Sede de Brumadinho, numa extensão de 3,55 km, início do trecho na estaca 0 

(coordenadas: X: 581.828, Y: 7.773.743- Datum SIRGAS 2000), final do trecho na estaca 158+13, 

próximo a Faculdade Asa de Brumadinho (coordenadas X: 583.791, Y: 7.774.135 - Datum SIRGAS 

2000). 

 

10h40: IV. Assuntos Gerais 
 

IV.1. Autorização de aquisição de equipamento picador/triturador de podas urbanas diversas, troncos, 

folhas e fibras, com recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente. 

 

IV.2. Autorização de aquisição, com recursos do Fundo, de duas motocicletas novas, identificadas com 

a logo do projeto, com custo aproximado de R$8.000,00 (oito mil reais) cada, para ser cedida às 

entidades vencedoras para uso exclusivo nas ações do projeto durante o período de sua vigência. 

 

IV.3. Apresentação do Sistema Municipal de Prevenção e Combate a Incêndios (Res. Conjunta SEMA 

SEOB 01/2018). 

 

IV.4. Discussão e Deliberação sobre a Minuta de Edital para liberação de recursos do Fundo Municipal 

de Meio Ambiente para projetos de fomento às brigadas de incêndios de Brumadinho. 

 

IV.5. Formação de uma Comissão Julgadora do Projeto formada por 3 (três) pessoas, sendo: 

 01 representante da SEMA; 

 01 representante da Defesa Civil; 

 01 representante do CODEMA. 

 

11h00: V. Encerramento 

 

Lembramos que os processos serão votados em bloco, salvo se houver destaque, razão pela qual alertamos 

aos conselheiros que realizem a análise dos pareceres e materiais enviados. Caso haja qualquer problema 

com o recebimento do material entrar em contato com a SEMA. 

 

 

Daniel Hilário de Lima Freitas 

Secretário Municipal / Presidente do CODEMA 
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