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 E DE CONTRATOS/ADITIVOS

 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 294/2019  –  Pregão Eletrônico nº 053/2019  – 
GROUPMED SERVICOS DE SAUDE LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por 12 
meses – a partir do dia 12/10/2021 até 11/10/2022. Assinado em 07/10/2020.

 

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 293/2019  –  Pregão Eletrônico nº 053/2019  – ME-
DIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por 12 meses 
– a partir do dia 12/10/2021 até 11/10/2022. Assinado em 07/10/2020.

 

ATA Nº: 266/2021 – Pregão Eletrônico n° 078/2021 – DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRO-
DUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA. Objeto: Aquisição eventual e futura de mate-
rial médico hospitalar comprovadamente registrados no Ministério Da Saúde e ou Anvisa - Agência 
Nacional De Vigilância Sanitária, de acordo com as solicitações da Secretaria Municipal De Saúde 
De Santa Luzia/MG. Valor da ata R$66.645,60. Assinada em 08/10/2021. Vigência  12 meses.

 

CONTRATO Nº 235/2021 – Pregão eletrônico SRP nº 010/2201 - Objeto: aquisição de gêneros 
de alimentícios (carnes) para atender as demandas dos alunos da rede municipal. CONTRATADO: 
BEEFALLO CARNES DO BRASIL EIRELI. Valor: R$ 274.920,00. Vigência: 31/12/2021. Ass. 
em 07/10/2021.

 

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 235/2021 – CONTRATADO: BEEFALLO CAR-
NES DO BRASIL EIRELI. Objeto: Reequilíbrio econômico financeiro. Valor do contrato passa a 
ser R$ 378.996,00. Ass. em 07/10/2020.

 

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 165/2019 – CONTRATADA: OI MOVEL S/A. 
Objeto: Redução de valor (supressão do reajuste de 15,41%, conforme IST abril/2020 a abril/2021, 
concedido no 2º termo aditivo ao contrato nº 165/2019) sem supressão do objeto contratual. O valor 
global do contrato passa a ser R$ 179.744,20. Ass. em 08/10/2021.

 

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 342/2016 – CONTRATADA: CONCEITO SOLU-
ÇÃO EM PUBLICAÇÃO EIRELI – ME. Objeto: Prorrogação excepcional do prazo de vigência 
– 6 meses – a partir de 28/08/2021 até 27/02/2021 e a convalidação dos atos praticados fora da 
vigência do contrato - a partir do dia 28/08/2021 até a data de assinatura do termo aditivo. Ass. em 
13/10/2021.

 

 

AVISOS DE LICITAÇÃO
 

EDITAL Nº 102/2021 – TOMADA DE PREÇOS. Objeto: Contratação de empresa especiali-
zada para instalação de cobertura metálica da Quadra do setor 06, localizada na Rua Eng. Oleastro 
Santos Lima, esquina com a Avenida Oito – Palmital, Santa Luzia, Minas Gerais. Entrega dos 
envelopes no Setor de protocolo (sala 01), até às 09h30min do dia 04/11/2021 e abertura às 10h do 
mesmo dia, no Auditório da Prefeitura Mun. De Santa Luzia/MG, Av. VIII, nº. 50, B. Carreira Com-
prida, CEP 33.045-090. O Edital poderá ser baixado no endereço eletrônico: http://www.santaluzia.
mg.gov.br/v2/index.php/licitacao/ ou solicitado pelo e-mail: cpl@santaluzia.mg.gov.br

  

EDITAL Nº 103/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO – SRP. Objeto: Aquisição eventual e futura 
de medicamentos para atendimento à assistência farmacêutica e atenção primária destinados às ne-
cessidades da população luziense. Data de abertura da sessão para o dia 27/10/2021 às 09h. O edital 
encontra-se disponível no sítio eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 985155 e 
no sítio eletrônico: www.santaluzia.mg.gov.br

 

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
 EDITAL Nº 031/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO - SRP. Objeto: Aquisição eventual e futu-

ra de Materiais de Sinalização de Trânsito. O Pregoeiro Thiago Pereira de Carvalho ADJUDICA 
o Item 010 à empresa FLEXICOAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, no valor total de R$ 
R$475.960,0000; os Itens 012, 013, 014, 027 à empresa WD SINALIZACAO EIRELI, no valor 
total de R$ 839.688,0000; os Itens 006, 007, 008, 009 à empresa SUPERMAX EMPREENDIMEN-
TOS LTDA, no valor total de R$ 585.500,0000; os Itens Itens 022, 023, 026, 028 à empresa M7 TE-
CIDOS E ACESSORIOS EIRELI, no valor total de R$ 664.094,0000; os Itens 024, 025 à empresa 
VIACOLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS S.A., no valor total de R$ 144.900,0000; os 
Itens 001, 002, 004 à empresa DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA, 
no valor total de R$ 1.119.240,0000; os Itens 003, 005, 011, 017, 018, 019, 020, 021, 030, 031, 
038, 039 à empresa TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI, no valor total 
de R$ 2.714.524,0000; os Itens 032, 033, 034, 035, 036, 037 à empresa H & R SINALIZACOES 
VIARIAS LTDA, no valor total de R$ 944.150,0000; o Item 015 à empresa SALOMAO LOPES 
DE MENESES 07505410830, no valor total de R$ 94.500,0000; o Item 029 à empresa ORGE-
NIO GONCALVES VIANA LTDA, no valor total de R$ 5.000,0000. O Secretário Municipal de 
Administração e Gestão de Pessoas, Thiago Henrique Ferreira, HOMOLOGA o procedimento em 
13/10/2021 para seu efeito jurídico e legal.

ATA DE REUNIÃO DO EIV - 01/10/2021
Ata de Reunião:Equipe técnica multidisciplinar do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV

 Data: 01/10/2021 Horário: 09:00 Local: Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação

 Assuntos: Análise de Licenças Urbanísticas, análise de Formulários de Licenciamento Urbanís-
tico (FLU), andamento das análises de EIV previamente distribuídos, distribuição de EIVs,e outros.

Órgão Representante Assinatura
S.M. de Des. Urbano Vitor Miranda Mol  

S. M. de Segurança Pública, 
Trânsito e Transportes

Guilherme Mello P.G. Car-
doso  

Gustavo Magno de Oliveira 
Mendes  

Gustavo Henrique Alves 
Duarte  

S.M. de Obras Glauco Lúcio de Castro 
Moraes  

Andréa Laís Moreira Câmara  
S. M. de Meio Ambiente, 

Agricultura e Abastecimento
Flávio Henrique Vieira de 

Resende  

S.M. de Cultura Giuliana Castiglioni Alves  
S. M. de Des. Econômico Francisco Zucchelli Lott[1]

 [1]  - Obs: apenas acompanhamento, considerando que ainda não está nomeado para a comissão 
por decreto

 Aberta a reunião, foram analisados os Formulários de Licenciamento Urbanísticos – FLU dos 
empreendimentos: Trilhas da Serra ecoturismo Ltda., SB Parabrisas e Estabelecimento Comercial 
no Boa Esperança. Em relação ao Trilhas da Serra ecoturismo ficou entendido que seria necessário 
apresentar o EIV por se enquadrar no anexo I da Lei 4270/2021. Em relação ao empreendimento 
SB Parabrisas ficou entendido que não haveria necessidade de apresentar o EIV, entretanto, por se 
enquadrar no anexo II, será necessário averiguar a necessidade de Licenciamento de Trânsito. Em 
relação ao Estabelecimento Comercial no Boa Esperança ficou decidido que devido à sua proxi-
midade ao Centro Histórico seria avaliado na semana seguinte pela responsável pela Secretaria de 
Cultura a necessidade ou não de apresentar o EIV.

Em seguida, foi discutido  a respeito das Licenças Urbanísticas – LU que estão em elaboração. 
Foi coletada todas as assinaturas da LU da Thyssenkrupp Industrial Solutions e sua LU seria envia-
da na semana seguinte.  Foi conversado sobre a LU do Loteamento Giardini Draphia e esclarecido 
que não haveria mais execução da via de acesso por parte do Loteamento da  ITV e que haveria 
então necessidade de reavaliar as medidas  mitigadoras referentes ao Giardini Draphia. Ainda em re-
lação ao Giardini Draphia foi questionado pelo responsável pela Secretaria de Meio Ambiente a res-
peito da aprovação do EIV e, neste caso, ficou acordado que o estudo seria enviado a ele novamente. 
Depois foi conversado sobre a LU do Café Três Corações onde foi esclarecido que o projeto viário 
ainda está sendo decidido e que por enquanto a comissão vai aguardar a definição final para emissão 
da LU.  E por fim foi esclarecido que o RIC do empreendimento Mega Space já estava em fase final 
e neste caso a comissão também irá aguardar sua finalização para dar andamento com a LU.

Depois foi conversado a respeito dos EIV’s entregues anteriormente para análise. Sendo eles: 
SUMA Brasil, Ferrovia Centro Atlântica, Ponto Lírio, Krock Transportes , Ponto Figueira,  e Pro-
bo Participações. Em relação à SUMA Brasil, foi verificado que ainda existem complementações 
necessárias ao estudo mas ainda havia necessidade de avaliação do ofício de pendências antes de 
ser encaminhado aos responsáveis. Em relação à Ferrovia Centro Atlântica foi conversado sobre o 
ofício de pendências que havia sido elaborado e que havia necessidade de alteração antes do seu 
envio.  Em relação ao Ponto Lírio  e ao Krock Transportes como nem todos da Equipe Técnica 
Multidisciplinar terminaram sua análise ainda seria discutido  na próxima reunião. Em relação ao 
Ponto Figueira foi constatado que os pareceres da Equipe Técnica Multidisciplinar  foram a favor 
da aprovação do estudo. Em relação ao empreendimento da Probo Participações foi constatado 
que ainda existem pendências a serem sanadas e então seria elaborado o ofício de pendências na 
próxima semana.

Foi então conversado que após entendimento pela dispensa do Mercado Municipal de Santa Lu-
zia, foi escrito um ofício com as justificativas e ficou acordado que o ofício seria encaminhado aos 
membros da Equipe Técnica Multidisciplinar para avaliação e aprovação antes de sua assinatura.

Depois foi apresentado à comissão um ofício enviado pelo Clube Mineiro dos Caçadores – 
CMC onde o empreendimento solicita dispensa de EIV por não se enquadrar mais na nova lei. 
Como a CMC fez o pedido somente recentemente e perdeu o prazo estipulado pelo Art. 58 da Lei 
4270/2021, a Equipe Técnica Multidisciplinar decidiu que enviaria o pedido para a Procuradoria 
para que desse um parecer legal sobre a situação e quanto à possibilidade de dispensa.

Foi então apresentado à Equipe Técnica Multidisciplinar algumas solicitações de alterações 
em Licenças Urbanísticas já emitidas.  Foi solicitada pela empresa Cimento Nacional (antiga CRH 
Sudeste) alteração de duas medidas mitigadoras relacionadas ao sistema viário e uma medida rela-
cionada ao meio ambiente e neste caso a Equipe Técnica  entendeu que as medidas relacionadas ao 
sistema viário seriam mantidas e, a respeito da medida relacionada ao meio ambiente, seria avaliada 
pela responsável da Secretaria de Meio Ambiente que analisou o estudo. Foi também solicitada pela 
empresa Renault Diniz alteração na LU emitida para o empreendimento Residencial Londres que 
solicitou que fosse desconsiderada a solicitação de sinalização da via em frente ao empreendimento. 
Após análise dos fatos, ficou decidido pela Equipe Técnica Multidisciplinar que não seria alterada 
a LU do Residencial Londres e a medida seria mantida.   E o empreendimento Villefort solicitou 
reconsideração em relação à medida mitigadora que dizia respeito ao Plano de Comunicação Social 
alegando que a empresa já está implantada a mais tempo e possui um canal na internet onde se co-
munica com a comunidade. Neste caso, a Equipe Técnica Multidisciplinar entendeu que não havia 
necessidade de cobrar mais a medida e que ela poderia ser reconsiderada.

Por fim, foram coletadas assinaturas faltantes em atas de reuniões realizadas anteriormente.
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ATA DE REUNIÃO DO EIV – 27/08/2021
Ata de Reunião:Equipe técnica multidisciplinar do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV

 Data: 27/08/2021 Horário: 09:00 Local: Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação

 Assuntos: Análise de Licenças Urbanísticas, análise de Formulários de Licenciamento Urbanís-
tico (FLU), andamento das análises de EIV previamente distribuídos, distribuição de EIVs,e outros.

Órgão Representante Assinatura
S.M. de Des. Urbano Vitor Miranda Mol  

S. M. de Segurança Pública, 
Trânsito e Transportes

Guilherme Mello P.G. Car-
doso  

Gustavo Magno de Oliveira 
Mendes  

S.M. de Obras Glauco Lúcio de Castro 
Moraes  

Andréa Laís Moreira Câmara  
S. M. de Meio Ambiente, 

Agricultura e Abastecimento
Flávio Henrique Vieira de 

Resende  

S.M. de Cultura Giuliana Castiglioni Alves  
S. M. de Des. Econômico Francisco Zucchelli Lott[1]

 [1]  - Obs: apenas acompanhamento, considerando que ainda não está nomeado para a comissão 
por decreto

 Aberta a reunião, foram analisados os Formulários de Licenciamento Urbanísticos – FLU dos 
empreendimentos: Posto Mega Space 3, Desmembramento em nome de Miguel Guimarães Serra, 
Mineração Morro dos Pinhões, Lojas Comercias em nome de Cláudio Pinto Fonseca e  IFMG.  Em 
relação ao Posto Mega Space 3 ficou entendido que seria dispensada de apresentar o EIV por não se 
enquadrar no anexo I da Lei 4270/2021, entretanto, por se enquadrar no anexo II, será necessário o 
Licenciamento de Trânsito. Sobre o Desmembramento em nome de Miguel Guimarães Serra, como 
no local será realizado um posto de gasolina, um supermercado e um centro comercial, a equipe 
técnica entendeu que seria possível apresentar um EIV apenas já considerando todos os empreendi-
mentos que serão implantados no local e neste caso específico será solicitado que seja apresentada 
anuência dos empreendedores responsáveis por cada empreendimento. Foi novamente analisado o 
empreendimento Mineração Morro dos Pinhões que desta vez apresentou a área conforme solici-
tado e neste caso a Equipe Técnica Multidisciplinar entendeu que o empreendimento poderia ser 
dispensado de apresentar o EIV por não se enquadrar no anexo I da LEI, entretanto, deve apresentar 
memorial descritivo do polígono e ART do levantamento da área apresentada. Em relação às lojas 
comerciais  em nome de Cláudio Pinto Fonseca, ficou entendido que não haveria necessidade de 
apresentar o EIV, entretanto, por se enquadrar no anexo II, será necessário o Licenciamento de 
Trânsito. Em relação ao Campus da IFMG de Santa Luzia ficou decidido que o empreendimento 
precisa apresentar o Estudo de Impacto de Vizinhança porque se enquadra no item VIII do anexo I 
da Lei 4270/2021.

Em seguida, foi conversado sobre a revisão da solicitação de dispensa apresentada pela Irani 
Papel e Embalagens S.A. A empresa apresentou comprovações de que havia entrado em funciona-
mento antes da publicação da Lei 10.257/2001 e então por este motivo a Equipe Técnica Multidis-
ciplinar entendeu que o empreendimento poderia ser dispensado de apresentar o EIV. Mas como se 
enquadra no anexo II da Lei 4270/2021, será necessária a apresentação do Relatório de Impacto na 
Circulação – RIC e seu correto Licenciamento de Trânsito.

Foi discutido depois a respeito das Licenças Urbanísticas– LU que estão em elaboração. Foi 
conversado sobre as Licenças Urbanísticas dos empreendimentos Residencial Bosque da Luz, Resi-
dencial Ponto Hibisco e Thyssenkrupp Industrial Solutions. Em relação aos empreendimentos Ponto 
Hibisco e Thyssenkrupp Industrial Solutions todos concordaram e aprovaram as LU’s já elabora-
das. Em relação ao empreendimento Bosque da Luz foi conversado sobre os postes em frente ao 
empreendimento e decidido que seria cobrada também  como medida mitigadora  a sinalização e o 
cercamento dos postes, além de comprovação de suas realocações por parte da CEMIG.

Depois foi conversado a respeito dos EIV’s entregues anteriormente para análise. Sendo eles: 
SUMA Brasil, Loteamento Terrenisa , Ferrovia Centro Atlântica e SESC.. Em relação ao Loteamen-
to Terrenisa, foi verificado que ainda existem complementações necessárias ao estudo e será então 
elaborado um ofício de pendências. Em relação ao SESC foi informado que o responsável pela 
elaboração do estudo havia solicitado revisão do ofício de pendências e neste caso ficou acertado 
que seria enviada a solicitação por e-mail para que o caso fosse analisado depois. Em relação aos 
EIVs da Suma Brasil e Ferrovia Centro Atlântica, como nem todas os membros da Equipe Técnica 
Multidisciplinar terminaram as análises dos estudos ainda não foi possível verificar se terão pendên-
cias significativas.

Foi acertado que seriam distribuídos para análise nas próximas semanas os Estudos de Impacto 
de Vizinhança dos empreendimentos Residencial Ponto Lírio, Residencial Ponto Hibisco, Projeto 
Rochinha (Krock transportes) e Probo Participações S.A.

Por fim, foi assinada a ata da última reunião que havia sido realizada em 13 de agosto de 2021.

 

ATA DE REUNIÃO DO EIV – 17/09/2021
ATA DE REUNIÃO
Equipe técnica Multidisciplinar do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV
Data: 17/09/2021 Horário:09:00 Local: Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação
Assuntos: Análise de Licenças Urbanísticas, análise de Formulários de Licenciamento Urbanís-

tico (FLU), andamento das análises de EIV previamente distribuídos, distribuição de EIV e outros.

Órgão Representante Assinatura
SEDUH Bruno Dias Lana  
SESEGP Guilherme Mello P.G. Cardoso  

Gustavo Magno de Oliveira Mendes  
SEMOB Glauco Lúcio de Castro Moraes  
SEAGRI Flávio Henrique Vieira de Resende  

Maria Amélia Barroso Vidal  
SECULT Mikaela Monteiro Moraes  
SEDECO AUSENTE  

 Aberta a reunião, foram analisados os Formulários de Licenciamento Urbanísticos–FLU dos 
empreendimentos: Desmembramento em nome de Miguel Guimarães Serra, Mineração Morro dos 
Pinhões. Sobre o Desmembramento em nome de Miguel Guimarães Serra, que contará com um 
posto de gasolina, um supermercado e um centro comercial, foi emitido Termo de Referência para 
elaboração do EIV solicitando que seja apresentada a situação do empreendimento com sua ocupa-
ção completa prevista, para que os impactos urbanos e suas soluções de mitigação e compensação 
sejam analisadas de forma conjunta e sinérgica. O empreendimento Mineração Morro dos Pinhões 
apresentou memorial descritivo da poligonal, com ART, comprovando a área de extração indicada 
no FLU. Com este documento, a equipe técnica entende que o empreendimento não é passível de 
licenciamento urbanístico por não estar enquadrado no anexo I da Lei 4270/21.

Após, foram distribuídas para assinaturas as Licenças Urbanísticas– LUdos empreendimentos 
Residencial Bosque da Luz, Residencial Ponto Hibisco e Thyssenkrupp Industrial Solutions.

Depois foi conversado a respeito dos EIV’s entregues anteriormente para análise. Sendo eles: 
Residencial Ponto Lírio, Residencial Ponto Hibisco, Projeto Rochinha (Krock transportes) e Probo 
Participações S.A. Em relação ao Loteamento Terrenisa, foi discutida a solução de drenagem plu-
vial do condomínio, em razão de divergências entre os pareceres técnicos das secretarias SEDUH, 
SEMOB e SEAGRI. Glauco da SEMOB solicitou as pranchas do projeto para re-analisar e enviar 
retificação do parecer técnico. Em relação aos demais EIV, ainda não havia pareceres técnicos de 
todas as secretarias, portanto não houve discussão técnica para finalizar o Relatório da Equipe Téc-
nica Multidisciplinar.

Ainda foi discutido parcialmente sobre o estudo preliminar do projeto viário da rotatória apre-
sentado pelo EIV do Café 3 Corações. A equipe técnica concorda que a solução técnica é adequada 
e a SESEGP irá comunicar o responsável técnico pelo projeto para prosseguir com o anteprojeto da 
proposta para viabilizar análises mais aprofundadas sobre os projetos complementares.

Por fim, não teve distribuição de novo EIV para análise, considerando que haviam EIV’s dis-
tribuídos anteriormente que ainda não haviam sido analisados por toda a equipe técnica, devendo a 
distribuição voltar a ocorrer na próxima reunião.

 

AUTO DE INFRAÇÃO
Nos termos e conformidade com os dispositivos e regulamentares vigentes, faz-se público, 

para conhecimento dos interessados que esta Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 
e Habitação, analisou e julgou o(s) recurso(s) abaixo especificado(s), proferindo a(s) seguinte(s) 
decisões(s).

 
AUTO DE INFRAÇÃO RECURSO(S) RECORRENTE(S) DECISÃO

nº 00386 087/2021 Mario Lúcio Rodri-
gues da Silva INDEFERIDO

nº 00281 088/2021 Fernando Júnio dos 
Anjos INDEFERIDO

nº 00373 091/2021 Philippe Lopes da 
Silva INDEFERIDO

nº 00273 092/2021 Roberta Nayara Cam-
pelo Leão INDEFERIDO

Observação: Das decisões da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, 
cabe recurso tempestivamente, dentro do prazo de 20 (vinte) dias contados do recebimento do AR 
ou da Publicação no Diário Oficial do Município, ao Conselho de Posturas de Santa Luzia.

 

 

14 de Outubro de 2021.

  

 

 

Andréa Cláudia Vacchiano 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

NOTIFICAÇÃO DE OBRAS
Nos termos e conformidade com os dispositivos e regulamentares vigentes, faz-se público, para 

conhecimento dos interessados que esta Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habita-
ção, analisou e julgou o(s) recurso(s) abaixo especificado(s), proferindo a(s) seguinte(s) decisões(s).

 
Notificação de Obras  Recurso(s)  Recorrente Decisão

nº 235/2021 090/2021 Neuzira Souza Nunes  Indeferido

Observação: Das decisões da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, 
cabe recurso tempestivamente, dentro do prazo de 20 (vinte) dias contados do recebimento do AR 
ou da Publicação no Diário Oficial do Município, ao Conselho de Posturas de Santa Luzia.

 

 

14 de Outubro de 2021.

 

 

 

Andréa Cláudia Vacchiano 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação
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ATA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CODEMA

Conselho Municipal de Meio Ambiente – CODEMA

Objeto: 84ª Reunião ordinária do CODEMA

Reunião N°: 84/2021

Data: 08/09/2021

Horário: 09h00

Local: Auditório Central da Prefeitura de Santa Luzia

 

Conselheiros Representação Entidade Presença

Wagner Silva da 
Conceição Presidente

Sec. Meio Ambiente 
Agricultura e Abaste-

cimento
Sim

Hudson Muinhos de 
Paula Suplente

Sec. Meio Ambiente 
Agricultura e Abaste-

cimento
Não

Andréa Cláudia Vac-
chiano Titular Sec. De Desenvolvi-

mento Urbano Sim

Isabella Cristina 
Magalhães Suplente Sec. De Desenvolvi-

mento Urbano Não

Joana Maria Teixeira 
Coelho Moreira Titular Sec. De Cultura e 

Turismo Não

Marco Aurélio Fon-
seca Suplente Sec. De Cultura e 

Turismo Sim

Bruno Márcio Morei-
ra Almeida Titular Sec. De Obras Sim

Raphaela Fernanda da 
Silva Suplente Sec. De Obras Não

Walter Anselmo 
Simões Rocha Titular

Sec. De Segurança 
Pública, Trânsito e 

Transporte
Sim

Gustavo Magno de 
Oliveira Mendes Suplente

Sec. De Segurança 
Pública, Trânsito e 

Transporte
Não

Paulo Henrique de 
Assis Titular Câmara Municipal Não

Fernando Pereira da 
Silva Suplente Câmara Municipal Sim

João Dias Titular Sindicato Rural de 
Santa Luzia Não

Simone Soares Car-
neiro Suplente Sindicato Rural de 

Santa Luzia Sim

Dênis Alexandre 
Maciel Titular

Associação Comuni-
tária Três Corações, 
Nova Conquista e 

Adjacências

Não

Maria Aparecida 
Izabel Suplente

Associação Comuni-
tária Três Corações, 
Nova Conquista e 

Adjacências

Não

Alexandre Augusto 
Carvalho Gonzaga Titular Ordem dos Advoga-

dos do Brasil – OAB Sim

Andréa do Carmo 
Alves Suplente Ordem dos Advoga-

dos do Brasil – OAB Não

Guilherme Andrade 
Aquino Titular Associação Empre-

sarial Não

Fabiano Martins Reis Suplente Associação Empre-
sarial Não

Neimar de Freitas 
Duarte Titular

Entidade de Ensino 
– Instituto Federal 

de Minas Gerais (IF/
MG) – Santa Luzia

Não

Daniel Augusto de 
Miranda Suplente

Entidade de Ensino 
– Instituto Federal 

de Minas Gerais (IF/
MG) – Santa Luzia

Não

José Carlos de Me-
nezes Titular

Associação Minei-
ra de Analistas e 

Gestores Ambientais 
– AMAGEA

Sim

Andrelino Reis de 
Oliveira Suplente

Associação Minei-
ra de Analistas e 

Gestores Ambientais 
- AMAGEA

Não

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE, AGRICUL-

TURA E ABASTECIMENTO

Pauta

1.    Abertura; 
2.    Leitura da pauta atual; 
3.    Leitura, discussão e aprovação da Ata da 19ª Reunião Ordinária do 
CODEMA, realizada em 25/08/2021; 
4.    Apresentação, discussão e aprovação de pareceres, relatórios e 
proposições: 
4.1  Relatório Técnico Ambiental Nº 64/2021: Solicitação para supres-
são, e transplante, de espécies arbóreas protegidas para implantação de 
residencial multifamiliar. Endereço: Avenida Dom Pedro I, nº 280, Lote 
46, Bairro Chácaras Del Rey, Santa Luzia – MG, CEP 33170-070. Re-
querente: Versa Construtora e Incorporadora LTDA. Técnico Responsá-
vel: Breno Santos Arrivabeni; 
4.2  Relatório Técnico Ambiental Nº 65/2021: Solicitação para inter-
venção em Área de Preservação Permanente ao longo da Estrada Teófi-
lo Otoni, Bairro Bom Destino, para realização de obras de pavimenta-
ção asfáltica. Endereço: Rua Teófilo Otoni, s/nº, Bairro Bom Destino, 
Santa Luzia, MG, CEP 33170-070. Requerente: Prefeitura Municipal 
de Santa Luzia - Secretaria Municipal de Obras. Técnico Responsável: 
Breno Santos Arrivabeni; 
4.3  Proposição de Deliberação Normativa Nº 01/2021: Revogação da 
DN CODEMA Nº 001/2018. Discussão e aprovação do texto da DN 
CODEMA Nº 01/2021, que revoga a DN CODEMA Nº 01/2018, con-
forme deliberado na 19ª Reunião Extraordinária, de 25/08/2021; 
4.4  Proposição de Deliberação Normativa Nº 02/2021: Estabelece para 
o Município de Santa Luzia-MG, os critérios de definição das modali-
dades de licenciamento ambiental, segundo o porte, potencial poluidor, 
critérios locacionais e fatores de restrição para empreendimentos e 
atividades de impacto local e utilizadores de recursos ambientais, define 
as licenças e estudos ambientais exigíveis e dá outras providências. Dis-
cussão do texto da DN referente à classificação das atividades poten-
cialmente poluidoras, e à definição das modalidades de licenciamento 
ambiental; 
5      Informes e comunicações; 
6      Pronunciamento livre; 
7      Encerramento.

Em 08 de setembro de 2021, reuniu-se ordinariamente o Conselho Municipal de Meio Ambien-
te de Santa Luzia (CODEMA), no auditório da Central da Prefeitura de Santa Luzia, localizado à 
Avenida VIII, nº 50, Bairro Carreira Comprida. Participaram os seguintes conselheiros, como Re-
presentantes do Poder Público: o Presidente do CODEMA, Wagner Silva da Conceição (Secretaria 
de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento – SEAGRI), Andréa Cláudia Vacchiano (Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SDUH), Bruno Márcio Moreira Almeida (Secretaria de 
Obras – SMO), Walter Anselmo Simões Rocha (Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Trans-
porte – SSPTT), Fernando Pereira da Silva (Câmara Municipal); Representantes da Sociedade Ci-
vil: Simone Soares Carneiro (Sindicato Rural de Santa Luzia), Alexandre Augusto Carvalho Gonza-
ga (Ordem dos Advogados do Brasil – OAB), José Carlos de Menezes (Associação Mineira de 
Analistas e Gestores Ambientais – AMAGEA). ABERTURA: Confirmado o quórum mínimo para 
realização da reunião, a mesma foi declarada aberta às 09h09min. ASSUNTOS EM PAUTA: 1. 
Leitura da pauta atual: Lida pelo Presidente. 2. Aprovação da Ata da 19ª Reunião Extraordinária, por 
sugestão do Presidente, a leitura integral da Ata foi dispensada pelo voto unânime dos conselheiros. 
Colocada em discussão, não houve manifestação. Colocada em votação, a Ata foi aprovada por 
quatro votos favoráveis e duas abstenções, uma do conselheiro Marco Aurélio por não ter estado 
presente na reunião anterior, e outra do conselheiro Alexandre Augusto (OAB), por discordar da 
forma de composição do Conselho. Os conselheiros Andréa Vacchiano (SDUH) e Bruno Márcio 
(SMO) chegaram após a aprovação da Ata. Prosseguindo com a reunião, foi apresentado o item 4.1. 
Relatório Técnico Ambiental nº 64/2021, solicitação para supressão, e transplante de espécies arbó-
reas protegidas para implantação de residencial multifamiliar, pelo técnico Breno Arrivabeni (SEA-
GRI), concluindo pelo deferimento da solicitação. Colocado em discussão o conselheiro Alexandre 
Augusto (OAB) fez alguns questionamentos ao técnico. Perguntou se houve publicação de edital, 
Breno informou que houve publicação do pedido nos moldes da DN COPAM nº 217/2017. Alexan-
dre (OAB) perguntou também como seria o acompanhamento do cumprimento das condicionantes 
propostas no relatório. Breno Arrivabeni (SEAGRI) respondeu que a empresa tem até 30 dias, a 
partir do início da operação, para iniciar a compensação, e que a empresa deverá enviar relatórios 
semestrais. Quanto ao transplante, deverá apresentar relatórios nos primeiros seis dias, e após, men-
salmente. Encerrada a discussão o item foi colocado em votação, sendo aprovado por seis votos 
favoráveis e duas abstenções, uma do conselheiro Alexandre Augusto (OAB) que apresentou como 
justificativas divergências normativas e a forma de composição do conselho, e a outra do Presiden-
te, por ser ele quem aprova os relatórios e pareceres técnicos. Apresentação do item 4.2 Relatório 
Técnico Ambiental nº 65/2021, solicitação para intervenção em Área de Preservação Permanente ao 
longo da Estrada Teófilo Otoni, Bairro Bom Destino, para realização de obras de pavimentação as-
fáltica, pelo técnico Breno Arrivabeni (SEAGRI), concluindo favoravelmente à solicitação. Coloca-
do em discussão o conselheiro Alexandre Augusto (OAB) questionou se estaria em discussão so-
mente a supressão arbórea ou também estariam incluídas outras intervenções, como movimentação 
de terra. Questionou sobre a abrangência das autorizações, perguntou também sobre a questão his-
tórica do local, dizendo que uma parte está em área de tombamento, se houve consulta à Secretaria 
de Cultura. Breno Arrivabeni (SEAGRI) disse que em relação ao tombamento ele não poderia res-
ponder, mas quanto às intervenções, foram feitas vistorias para avaliar a solicitação de supressão 
arbórea, que é um tipo de intervenção ambiental. Colocado em votação, o relatório foi aprovado por 
seis votos favoráveis e duas abstenções, uma do presidente, por ser quem aprova o relatório técnico, 
e outra do conselheiro Alexandre Augusto (OAB) pelas mesmas justificativas apresentadas na vota-
ção do item anterior. Apresentação pelo presidente do conselho Wagner Silva do item 4.2 Proposi-
ção de Deliberação Normativa Nº 01/2021: Revogação da DN CODEMA Nº 001/2018. Após leitu-
ra integral do texto, o mesmo foi colocado em discussão, como não houve manifestação dos 
conselheiros a proposta de revogação foi colocada em votação, sendo aprovada por seis votos favo-
ráveis e duas abstenções, a do conselheiro Alexandre Augusto (OAB) pelos motivos já explicitados 
anteriormente, e a do Presidente, por ser o autor da proposição. Prosseguindo com a reunião foi 
apresentado o item 4.4 Proposição de Deliberação Normativa Nº 02/2021, pelo técnico Flávio Re-
sende (SEAGRI), que fez uma exibição de slides com os principais apontamentos da nova DN, 
como as justificativas para criação da norma, sua estruturação, as licenças ambientais e o modo de 
enquadramento das atividades e empreendimentos no processo de licenciamento ambiental, seus 
fatores de restrições, e os anexos I, a IV. Colocado em discussão o conselheiro Alexandre Augusto 
(OAB) fez algumas perguntas, primeiramente sobre a listagem de atividades licenciadas pelo muni-
cípio e pelo Estado, citou os residenciais multifamiliares e perguntou se teria alguma outra tipologia 
licenciada pelo município com exceção daquelas constantes da DN COPAM nº 213/2017. O técnico 
respondeu que “edificações civis” seria outra atividade não prevista pelo Estado, e que a proposta 
de DN Municipal estaria em consonância com a legislação afeta à liberdade econômica em nível 
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federal, estadual e municipal, e que as demais atividades da DN CODEMA nº 04/2014 foram dis-
pensadas de atos de liberação. Alexandre (OAB) perguntou mais uma vez sobre o licenciamento de 
residencial multifamiliar, citou o artigo 11 da DN proposta, que pré define o licenciamento de algu-
mas atividades por meio da submodalidade “LAC I”. O técnico explicou que foram analisadas as 
peculiaridades do município e que algumas atividades necessitariam de estudos mais consistentes e 
completos como forma de identificar e caracterizar os potenciais impactos que causariam ao meio 
ambiente, e que toda solicitação de licença vinculada à modalidade “LAC” passará pela aprovação 
do Conselho. A respeito do potencial de impacto, Alexandre perguntou se residenciais multifamilia-
res com menos de 50 unidades seriam dispensados de licenciamento. O técnico respondeu que tal 
tipologia quando abranger número menor que 50 unidades habitacionais não será enquadrada, para 
fins de licenciamento ambiental, como residencial multifamiliar tendo em vista que o Código Tribu-
tário do Município não prevê a cobrança da taxa de licenciamento ambiental para esse caso, mas que 
os multifamiliares com menos de 50 unidades poderão ser enquadrados como edificações civis, 
passíveis de licenciamento, desde que com mais de 1.000 m² de área construída. Alexandre pergun-
tou como foi feita essa classificação que seria a partir de 50 unidades para ser licenciado pelo muni-
cípio. O técnico respondeu que está estabelecido no Código Tributário, o qual passou por atualização 
no ano de 2021, e já estabelecia as taxas de licenciamento. Vicente e Daniel que são técnicos da 
Secretaria de Meio Ambiente esclareceram que caso um empreendimento tenha, por exemplo, 40 
unidades habitacionais, ele será dispensado do licenciamento pela tipologia “residencial multifami-
liar”, mas poderá ser licenciado através da tipologia “edificações civis” caso tenha área construída 
superior a 1.000 m². Alexandre disse que pelo seu entendimento outras legislações estão interferindo 
no licenciamento ambiental, como a legislação tributária. Perguntou se houve acompanhamento pela 
Procuradoria e se foi solicitado um parecer jurídico, pois em sua opinião o Código Tributário não 
poderia determinar condições para o licenciamento ambiental. Breno Marent, técnico da Secretaria 
de Meio Ambiente esclareceu ao conselheiro que o Código Tributário não estabelece o que será li-
cenciado, o que ele estabelece é o valor da taxa que o empreendedor irá pagar de acordo com o po-
tencial impacto que possa ser causado. Alexandre frisou que o texto deveria ter sido discutido com 
os conselheiros, ele verificou uma incompatibilidade com a DN 2013, como por exemplo, a questão 
da publicidade dos documentos que não é citada na nova DN, disse que não houve integração na 
discussão da nova deliberação, acredita que deveria ter participação de outros órgãos e participação 
popular na criação da Deliberação Normativa. Perguntou sobre a audiência pública discutida na úl-
tima reunião. Flávio Resende (SEAGRI) esclareceu que os procedimentos descritos na DN 04/2014 
que não estão no texto da nova DN proposta serão regulamentados por meio de decreto municipal, 
citou como exemplos os procedimentos para a questão dos processos corretivos, sobre a publicida-
de, renovações, sendo que o texto da nova DN dispõe especificamente sobre a forma de enquadra-
mento de empreendimentos e as respectivas licenças emitidas e estudos exigíveis, e até a publicação 
do instrumento normativo, o município irá seguir as disposições procedimentais previstas no decre-
to do Estado. Alexandre disse que é estranho, pois a DN entra em vigor na data da publicação, é 
necessário integração das informações, acredita que a minuta de decreto deveria ser apresentada 
junto com o texto da nova DN, frisou que a Procuradoria deveria se posicionar a respeito, pois sem 
esse posicionamento pode trazer insegurança para os técnicos da Secretaria. Wagner Silva solicitou 
que fosse deliberado sobre a conveniência de ser realizada audiência pública, mencionou que o 
Município firmou Termo de Adesão junto ao Estado e que a DN COPAM nº 213 obriga o Município 
seguir as modalidades e procedimentos de licenciamento, assim a Secretaria não pode se afastar 
destes procedimentos. Solicitou aos conselheiros que reavaliassem a necessidade de realização au-
diência pública, pois acredita não ser viável, visto que se trata de os conceitos técnicos que já foram 
definidos. Colocado em discussão Alexandre Augusto (OAB) perguntou de quem partiu a discussão 
sobre a alteração do Código Tributário, disse que gostaria de saber quando a proposta foi apresenta-
da para a Secretaria de Meio Ambiente e porque não foi apresentada para o conselho anteriormente. 
O Presidente disse que foi realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico um estudo 
multidisciplinar técnico para atualização do Código Tributário, envolvendo o corpo técnico de vá-
rias Secretarias. Alexandre Augusto (OAB) disse que não estamos limitados ao licenciamento do 
Estado, que não pode determinar essa questão financeira ao Município, que isso gera indicativo que 
a discussão é necessária por ser uma questão complexa. Colocada em votação a viabilidade da rea-
lização de audiência pública, essa foi descartada por seis conselheiros, com duas abstenções, uma do 
presidente do Conselho, e outra do conselheiro Alexandre Augusto (OAB) por não concordar com 
forma de composição do Conselho. O conselheiro Marco Aurélio precisou se ausentar antes do final 
da reunião. Colocado em votação, o texto da DN 002/2021 foi aprovado por cinco votos favoráveis 
e duas abstenções, uma do conselheiro Alexandre Augusto (OAB) por inconformismo completo 
com relação ao texto da proposição de Deliberação Normativa, e outra do Presidente. Wagner Silva 
explicou que o texto da DN será publicado no Diário Oficial do Município, e que a Secretaria irá 
trabalhar para apresentar ao CODEMA, o mais rápido possível, a minuta do decreto que trata dos 
procedimentos administrativos de licenciamento ambiental. ENCERRAMENTO: O Presidente en-
cerrou a reunião às 10h50min, agradeceu a presença dos conselheiros e informou que a próxima 
reunião está pré-agendada para o dia 13/10/2021. Nada mais havendo a discutir ou constar, encerra-
-se a presente ata, que após lida e considerada aprovada, será devidamente assinada.

Luciana Vanessa Furtado 
Secretária Executiva do CODEMA

Wagner Silva da Conceição 
Presidente do CODEMA
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