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Em 12 de agosto de 2021, reuniu-se extraordinariamente a Câmara de Atividades 1 

Industriais (CID) do Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM), por meio 2 

de videoconferência realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 3 

Desenvolvimento Sustentável (SEMAD). Participaram os seguintes conselheiros 4 

titulares e suplentes: o presidente Fernando Baliani da Silva, representante da 5 

SEMAD. Representantes do poder público: Leorges de Araújo Rodrigues, da 6 

Secretaria de Estado de Governo (Segov); Marcello Vinícius de Oliveira Faria de 7 

Araújo, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede); Andrea 8 

Greiner da Cunha Salles, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade 9 

(Seinfra); Nilson Moreira, da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF); Paulo 10 

Eugênio de Oliveira, da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas 11 

Gerais (Codemig); Cyro Drumond Colares Moreira, do Conselho Regional de 12 

Engenharia e Agronomia do Estado de Minas Gerais (Crea-MG). Representantes 13 

da sociedade civil: Henrique Damásio Soares, da Federação das Indústrias do 14 

Estado de Minas (Fiemg); Jadir Silva Oliveira, da Associação das Indústrias 15 

Sucroenergéticas de Minas Gerais (Siamig); Marcos Souza Guimarães, do 16 

Movimento Verde de Paracatu (Mover); Paulo José de Oliveira, da Associação 17 

Pró Pouso Alegre (Appa); Rafael Lopes Nappo, da Ordem dos Advogados do 18 

Brasil (OAB-MG); Fernanda Raggi Grossi Silva, do Centro Universitário Una. 19 

Assuntos em pauta. 1) EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL BRASILEIRO. 20 

Executado o Hino Nacional Brasileiro. 2) ABERTURA. O presidente Fernando 21 

Baliani da Silva declarou aberta a 55ª reunião da Câmara de Atividades 22 

Industriais. 3) COMUNICADOS DOS CONSELHEIROS E ASSUNTOS GERAIS. 23 

Conselheiro Paulo José de Oliveira: “Eu gostaria de aproveitar o momento da 24 

reunião e expressar aqui o convite da Associação Pró Pouso Alegre aos 25 

digníssimos membros desta Câmara. No próximo dia 16 e no dia 18, nós vamos 26 

estar realizando, via online, o primeiro seminário pró corredor ecológico, em 27 

Formiga, Minas Gerais, abrangendo três municípios, pleiteando os estudos e a 28 

viabilidade da possível implantação dos corredores ecológicos. Eu queria 29 

expressar aqui. Já encaminhamos o convite para a SEMAD e para o Sisema. Mas 30 

reforço aqui o convite a todos e a todas para participarem conosco, segunda-feira, 31 

às 19h30. Eu vou disponibilizar no chat o convite, com o link. Eu gostaria de ter a 32 

alegria de vê-los presentes participando conosco deste primeiro seminário, para 33 

iniciar esse processo de discussão com a comunidade local. Teremos lá 34 

representante da SEMAD. A Marília indicou o diretor do IEF Divinópolis, que é 35 

regional, para estar conosco. Então fica aqui o nosso convite.” Presidente 36 

Fernando Baliani da Silva: “Obrigado, conselheiro Paulo José. Eu vou solicitar o 37 
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apoio da Assoc para que possa, assim que você disponibilizar no chat o link, 38 

replicar por e-mail também para registro e até ampliar o rol de convidados. 39 

Inclusive, eu vou até organizar minha agenda para poder prestigiar o evento que 40 

você menciona no convite.” 4) EXAME DA ATA DA 54ª REUNIÃO. Aprovada por 41 

unanimidade a ata da 54ª reunião da Câmara de Atividades Industriais, realizada 42 

em 27 de julho de 2021. Votos favoráveis: Segov, Sede, Seinfra, SEF, Codemig, 43 

Crea, Fiemg, Siamig, Mover, Appa, OAB e Una. 5) QUEIMA CONTROLADA EM 44 

PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. Apresentação: 45 

Superintendência de Apoio à Regularização Ambiental/Suram/SEMAD. 46 

Luana de Oliveira Barros Cruz, da SEMAD, fez apresentação sobre a atividade 47 

de queima controlada em processos de licenciamento ambiental no Estado, com 48 

referência à Resolução Conjunta SEMAD/IEF nº 2.988, de 24 de julho de 2020, 49 

que estabelece os critérios de uso, monitoramento e controle do fogo na prática 50 

de atividade agropastoril, florestal ou fitossanitária, bem como para fins de 51 

pesquisa científica e tecnológica no âmbito do Estado de Minas Gerais e dá outras 52 

providências. O conteúdo da exposição foi disponibilizado no site da SEMAD. 6) 53 

PROCEDIMENTOS NO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (SLA): 54 

TRANSPARÊNCIA E AÇÕES CONEXAS. Apresentação: Diretoria de 55 

Estratégia em Regularização e Articulação com Órgãos e Entidades 56 

Intervenientes/Suram/SEMAD. Daniel dos Santos Gonçalves, da SEMAD, fez 57 

apresentação sobre procedimentos no Sistema de Licenciamento Ambiental 58 

(SLA), com destaque para o acesso e a utilização do sistema pelos conselheiros 59 

do COPAM. Manifestações. Conselheiro Jadir Silva Oliveira: “Obrigado pela 60 

apresentação. Eu sou muito ruim nesse acesso a essas tecnologias, mas 61 

participei, desde o início da época da implantação do Siam etc., e a SEMAD 62 

sempre manteve uma equipe quase que de plantão para nos auxiliar, 63 

principalmente conselheiros, porque já tínhamos um acesso mais aberto do que 64 

o cidadão comum aos processos. E até hoje parece que ainda funciona aquela 65 

situação. Eu queria saber se é pretensão da SEMAD também manter alguma 66 

equipe de apoio para esses acessos que teremos. E sobre a disponibilização dos 67 

processos, se eu entrei com o CNPJ de uma empresa, eu vou ter todo o retrato 68 

do licenciamento ambiental, das questões ambientais desse empreendedor no 69 

sistema do SLA? Ou somente de processos em desenvolvimento, em processos 70 

de licenciamento etc.?” Daniel dos Santos Gonçalves, da SEMAD: “A equipe da 71 

Dereg, a qual eu coordeno atualmente, tem vários caminhos de auxílio. 72 

Diretamente na página do sistema do Fale Conosco, a sociedade em geral, que 73 

tem alguns problemas, inclusive dúvidas rotineiras de licenciamento, eles enviam, 74 

e nós, semanalmente, conseguimos retorná-los com relação aos 75 

encaminhamentos. E nós conseguimos atender bem esse encaminhamento. Nós 76 

temos um outro, interno, então internamente também temos uma ferramenta para 77 

as superintendências consultarem. E essa possibilidade, junto com os 78 

conselheiros, sempre via articulação com a Secretaria Executiva, também de 79 

dúvidas. A Secretaria Executiva já nos encaminhou algumas dúvidas de 80 
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conselheiros, e nós demos esse apoio. E nós podemos marcar, inclusive, 81 

reuniões. Nós só pedimos que, quando forem solicitar esse auxílio, passem 82 

sempre pela Secretaria Executiva para nos demandar, para seguirmos esse fluxo. 83 

Nós podemos marcar uma reunião, discutir as dúvidas. Nós acreditamos que esse 84 

treinamento que vai ser realizado agora no final do mês já tenha o 85 

encaminhamento quase de 90% das dúvidas que chegam de forma rotineira. 86 

Então já vai avançar bastante. Mas o caminho está sempre aberto. Nós temos 87 

vários meios de comunicação. E para os conselheiros nós acreditamos que o 88 

melhor mesmo é fazer a articulação junto à Secretaria Executiva, que vai nos 89 

demandar, como sempre o faz.” Conselheiro Henrique Damásio Soares: 90 

“Parabenizar o trabalho do Daniel e de toda a sua equipe. Eu precisei de suporte 91 

para algumas informações e muito rápido fui atendido. Eu queria só deixar 92 

registrado. E quanto maior a transparência dos processos de licenciamento eu 93 

acho que o benefício é para toda a sociedade. Então parabéns pelo trabalho do 94 

Daniel, da equipe e de todos da SEMAD.” Presidente Fernando Baliani da Silva: 95 

“Conselheiro Henrique, nós que agradecemos o seu feedback. É importante, 96 

lógico, esse reconhecimento. E também dizer que tanto a Superintendência de 97 

Apoio à Regularização Ambiental quanto as demais unidades administrativas do 98 

Sisema estão sempre à disposição dos conselheiros e da sociedade para 99 

qualquer apoio, qualquer esclarecimento. Basta nos demandarem que nós 100 

estaremos aqui à disposição para atendê-los. Eu agradeço, Daniel, 101 

especialmente, a apresentação e os esclarecimentos que você trouxe. E só 102 

comunicar também que nós iremos inserir esse item de pauta nas demais 103 

Câmaras Técnicas, para os demais conselheiros. Isso já está articulado 104 

internamente e provavelmente vai acontecer na reunião de Câmaras Técnicas do 105 

mês de agosto.” 7) PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA EXAME DE LICENÇA 106 

PRÉVIA CONCOMITANTE COM LICENÇA DE INSTALAÇÃO. 7.1) HNK BR 107 

Indústria de Bebidas Ltda. Fabricação de cervejas, chopes e maltes e usinas 108 

de produção de concreto comum. Pedro Leopoldo/MG. PA/SLA 3328/2021. 109 

Classe 4 (conforme Lei nº 21.972/2016, artigo 14, inciso III, alínea b). 110 

Apresentação: Suppri. Processo retirado de pauta com pedido de vista da Appa 111 

e vista conjunta solicitada pela Fiemg. Justificativas. Conselheiro Paulo José de 112 

Oliveira: “Devido a alguns questionamentos que nós suscitamos nesse processo 113 

e segurança também, eu vou adiantar aqui que nós vamos pedir vista do 114 

processo.” Conselheiro Henrique Damásio Soares: “Eu peço vista também desse 115 

processo e justifico: para entender melhor também todo esse processo de 116 

licenciamento concomitante.” Consulta realizada pelo representante do Crea. 117 

Conselheiro Cyro Drumond Colares Moreira: “No tema do MTR, presidente 118 

Fernando, nesses itens ou essas tipologias em que não haja obrigatoriedade de 119 

registro do manifesto do sistema MTR, ainda há a possibilidade de se fazer sem 120 

ser dentro do sistema. Isso não substituiria esse próprio relatório?” Presidente 121 

Fernando Baliani da Silva: “Você deve estar mencionando o MTR Romaneio, se 122 

eu não me engano, que é uma das modalidades. Na verdade, esses resíduos não 123 
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são obrigatórios de serem registrados no MTR. Fica facultado. Caso o 124 

empreendedor queira registrá-los, ele pode. No entanto, alguns resíduos como, 125 

por exemplo, de logística reversa, dentro de alguns critérios, não precisa fazer 126 

essa inserção, inclusive, na opção Romaneio. Nós fizemos essa planilha mais 127 

para que, caso ele tenha algum resíduo que seja necessário trazer essa 128 

informação na planilha, já que o MTR não tem obrigatoriedade – e aí eu confesso 129 

que não conheço a fundo o sistema, nem sei se tem essa opção de inserção de 130 

resíduos –, ele possa se utilizar dessa planilha para poder fazer gestão ambiental 131 

das informações relacionadas a destinação correta dos resíduos. Mas já que o 132 

senhor trouxe essa provocação, conselheiro Cyro, eu vou me reunir internamente 133 

com a minha equipe, e vamos reavaliar a eficácia e a necessidade de fazer essa 134 

sugestão de planilha. Eu me comprometo a trazer, na próxima reunião da CID, 135 

esclarecimentos mais detalhados em relação a isso.” 8) ENCERRAMENTO. 136 

Presidente Fernando Baliani da Silva: “Eu gostaria de encerrar a reunião de hoje 137 

com um convite, internalizado a todos os presentes, em especial aos 138 

conselheiros. Eu farei a leitura desse convite, ele está disponível no site da 139 

SEMAD: ‘A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 140 

Sustentável (SEMAD) convida toda a população do Território de Saneamento Rio 141 

Grande para participar da Pré-Conferência Regional do Plano Estadual de 142 

Saneamento Básico de Minas Gerais (Pesb-MG). Este momento é importante 143 

para verificação e busca de soluções compartilhadas para os problemas, 144 

fragilidades e potencialidades identificados. Dias 17 e 18 de agosto de 2021, das 145 

9h às 17h. O evento é online. Para inscrição e outras informações sobre o Pesb-146 

MG, acesse o site da SEMAD.’ Então fica aqui o convite para todos aqui 147 

presentes, em especial para os senhores conselheiros, para que prestigiem o 148 

evento e possam participar, de acordo com a disponibilidade de agenda de vocês. 149 

Eu tenho certeza que será enriquecedor e será muito bem-vinda também a 150 

presença ilustre de vocês nesse evento.” Em seguida, não havendo outros 151 

assuntos a serem tratados, o presidente Fernando Baliani da Silva agradeceu a 152 

presença de todos e declarou encerrada a sessão, da qual foi lavrada esta ata. 153 

________________________________________________________________ 154 

APROVAÇÃO DA ATA 155 

 156 

________________________________________________________________ 157 

Fernando Baliani da Silva  158 

Presidente da Câmara de Atividades Industriais 159 


