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Em 13 de dezembro de 2018, reuniu-se ordinariamente à Unidade 1 

Regional Colegiada Alto São Francisco (URC Alto São Francisco) do 2 

Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM), no auditório da 3 

UEMG/Divinópolis - Rua Paraná, 3.001 - Bairro Jardim Belvedere, 4 

Divinópolis/MG. Participaram os seguintes membros titulares e suplentes: 5 

Presidente Suplente José Oswaldo Furlanetto, da Secretaria de Estado de 6 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD). Representantes 7 

do Poder Público: Wellington Dias Silveira, da Secretaria de Agricultura, 8 

Pecuária e Abastecimento – SEAPA; Sávio Domingos Amaral, da 9 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia 10 

e Ensino Superior – SEDECTES; Giovanardi Marco Alves, da Secretaria 11 

de Estado de Cidades e de Integração Regional – SECIR; Lucas José 12 

Oliveira, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG; 13 

Leandro Willi, do Ministério Público de Minas Gerais – MPMG; 2º Ten. PM 14 

Flávio Borges Silva, da Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG; Francisco 15 

de Faria Campos Júnior, da Prefeitura Municipal do Município-sede da 16 

URC/ASF. Representantes da Sociedade Civil: Túlio Pereira de Sá, da 17 

Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG; Edélcio 18 

José Cançado Ferreira, da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado 19 

de Minas Gerais – FAEMG; Cinara Lucinei Mendes, da Federação das 20 

Associações Comerciais, Industriais, Agropecuárias e de Serviços do 21 

Estado de Minas Gerais – FEDERAMINAS; Flávia Mateus Gontijo 22 

D’Alessandro, do Conselho Municipal de Meio Ambiente - CODEMA de 23 

Divinópolis/MG; Beatriz Alves Ferreira, da Universidade Federal de São 24 

João Del Rei - Campus Centro-Oeste Dona Lindu; José Hugo Rodrigues, 25 

do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas 26 

Gerais – CREA/MG. Assuntos em pauta. 1. EXECUÇÃO DO HINO 27 

NACIONAL BRASILEIRO. 2. ABERTURA. Presidente José Oswaldo 28 

Furlanetto: “Bom mais uma vez, bom dia a todos e a todas queria primeiro 29 

agradecer os aqui presentes empresa primeiros que contribui para a 30 

questão ambiental do Estado, queria agradecer os funcionários do 31 

SUPRAM, analistas, o Promotor aqui presentes, senhoras e senhores. Em 32 

nome do Subsecretário de Gestão Regional Diogo Soares de Melo Franco 33 

e eu declaro aberta a 140ª Reunião Ordinária da Unidade Regional 34 

Colegiada Alto São Francisco, Conselho Estadual de Política Ambiental – 35 

COPAM.” 3. COMUNICADO DOS CONSELHEIROS E ASSUNTOS 36 

GERAIS. Presidente José Oswaldo Furlanetto: “Podemos agora abria a 37 
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palavra aos Conselheiros para Assuntos Gerais. A palavra está aberta. Por 38 

favor, o senhor se identificar antes de fazer o uso da palavra.” Conselheiro 39 

Edélcio José Cançado Ferreira: Bom dia a todos. Hoje não (áudio não 40 

identificado). Aproveitando a oportunidade e desejar a todos os 41 

companheiros deste Conselho, aos funcionários da SUPRAM, aos 42 

presentes aqui, os meus melhores votos de Natal, paz, alegria, harmonia 43 

muita prosperidade e que 2019 venha ter um Brasil para nós, (áudio não 44 

identificado) esse país merece ser muito melhor do que nós temos 45 

vivenciado nestes últimos tempos, nestes últimos 500 anos. Esperamos 46 

que nos iniciemos um novo ciclo, sem acreditar que ninguém é milagroso, 47 

quem é milagroso é o povo, depende de nós, da nossa consciência, nós é 48 

que temos que cobrar exige os nossos direitos. Aquele pessoal que está lá 49 

em cima (áudio não identificado), para fazer o que é conveniente, o que é 50 

melhor para todos. Então gente, especialmente para o pessoal SUPRAM, 51 

que eu dou canseira neles o ano inteiro, o meu muito obrigado por tudo 52 

que voces fizeram ao longo do ano. E espero que a gente em 2019, tenha 53 

(áudio não identificado) ainda mais intensa e mais profícuo ainda para o 54 

meio ambiente e para a sociedade melhor. Muito obrigado.” Presidente 55 

José Oswaldo Furlanetto: “Alguém mais?” 4. EXAME DA ATA DA 139ª 56 

RO de 18/10/2018. Presidente José Oswaldo Furlanetto: “Podemos então 57 

passar para o item 4 da pauta, Exame da 139ª Reunião Ordinária, ocorrida 58 

em 18/10/2018. Não tem ninguém para (áudio não identificado). Aqueles 59 

que concordam com a Ata permaneçam como estão, os contrários se 60 

manifestem. Ata aprovada. Em princípio, nós temos uma apresentação 61 

institucional da SEMAD (áudio não identificado) com o tema: 62 

Aperfeiçoamento dos Serviços ao Cidadão. A apresentação vai ser pelo 63 

Doutor José. E eu estou sugerindo que esse ponto de pauta vai para o 64 

final da reunião para a gente adentrar nos processos. Os Conselheiros 65 

concordam? Vamos então ao item 6.” 6. PROCESSO ADMINISTRATIVO 66 

PARA EXAME DE RECURSO. 6.1 MVI Mineração Ltda. - Lavra a céu 67 

aberto - minerais não metálicos, exceto rochas ornamentais e de 68 

revestimento; unidade de tratamento de minerais - UTM, com 69 

tratamento a seco - Pitangui/MG - PA/Nº 00415/2001/006/2018 DNPM 70 

832.546/2010 - Classe 5. Apresentação: Supram ASF. Presidente José 71 

Oswaldo Furlanetto: “Processo retirado de pauta na reunião anterior e 72 

volta agora para análise dos Conselheiros. Nós temos nesse item, nenhum 73 

inscrito não, né? Item 7? 7. Podemos então... Tem algum destaque?” José 74 

Augusto, SUPRAM/ASF: “Só para fins de regimento, a gente não pode 75 

votar em bloco, em função de ter sido retirado em pauta, aí vai ter um 76 

breve esclarecimento sobre essa questão.” 7. PROCESSOS 77 

ADMINISTRATIVOS PARA EXAME DE RECURSO DE AUTOS DE 78 

INFRAÇÃO. 7.1 Francisco José Aguiar Paixão e Outro - Avicultura de 79 

corte e reprodução - São José da Varginha/MG - PA/N° CAP 80 
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506330/2018 - AI/N° 59059/2012. Apresentação: Supram ASF. 81 

Presidente José Oswaldo Furlanetto: “Pelo indeferimento.” Conselheiro 82 

Edélcio José Cançado Ferreira: “Presidente, Vistas. FAEMG.” Presidente 83 

José Oswaldo Furlanetto: “Pedido de Vista? Vista concedida. Item 84 

7.2...quer fazer uso da palavra Edélcio?” Conselheiro Edélcio José 85 

Cançado Ferreira: “Não.” Presidente José Oswaldo Furlanetto: “Não.” 7.2 86 

Siderbrás Siderúrgica Brasileira Ltda. - Siderúrgica e elaboração de 87 

produtos siderúrgicos com redução de minérios, inclusive ferro-gusa 88 

- Divinópolis/MG - PA/N° CAP 517571/2018 - AI/N° 004/2015. 89 

Apresentação: Supram ASF. Conselheiro Edélcio José Cançado Ferreira: 90 

“Vistas, FAEMG. Só um esclarecimento. A minha dúvida nesses dois 91 

Autos é a mesma coisa, é aquela aplicação da prescrição intercorrente. 92 

Então eu quero um tempo a mais para analisar isso, par ver ser (áudio não 93 

identificado).” Presidente José Oswaldo Furlanetto: “Vista concedida então 94 

FIEMG.” Conselheiro Edélcio José Cançado Ferreira: “FAEMG.” 95 

Presidente José Oswaldo Furlanetto: “FAEMG.” 7.3 Fergusul Ferro Gusa 96 

Sustentável Ltda. – ME - Siderúrgica e elaboração de produtos 97 

siderúrgicos com redução de minérios, inclusive ferro-gusa - 98 

Divinópolis/MG - PA/N° CAP 437955/2016 - AI/N° 011971/2015. 99 

Apresentação: Supram ASF. Presidente José Oswaldo Furlanetto: 100 

“Também pelo indeferimento do recurso. O item 8... Nós vamos então 101 

Conselheiros, colocar em votação o item 7.3, que não teve destaque. Os 102 

Conselheiros que concordarem com o parecer da SUPRAM São Francisco 103 

permaneçam com estão, os contrários podem se manifestar. Item 7.3 104 

Aprovado.” Conselheiro Túlio Pereira de Sá: “Só para registrar, que apesar 105 

de concordar com o parecer nós somos aí contrários a maneira de 106 

correção da multa.” Presidente José Oswaldo Furlanetto: “Será registrado 107 

Túlio. Então o item 7.3 aprovado com abstenção do Ministério Público. 108 

Agora a gente volta para o item 6.1 MVI Mineração Ltda, processo em 109 

votação.” José Augusto, SUPRAM/ASF: “Só fazer uma observação rápida, 110 

para (áudio não identificado) do regimento, como o item foi retirado de 111 

pauta, só fazer um breve esclarecimento do porque ele foi retirado e 112 

porque está voltando nessa reunião. Esse é um processo de LAS/RAS, 113 

teve o pedido indeferido, teve um recurso e está sendo objeto agora de 114 

decisão. E no momento da reunião pretérita de outubro foi verificado o 115 

problema de fiscalização da (áudio não identificado) do recurso no sistema 116 

da plataforma de SEMAD, então você lança direito de informação, 117 

garantindo a ampla defesa e o contraditório, optou-se por baixar e retirar 118 

ele de pauta e está pautando agora novamente com a disponibilização 119 

integral dos documentos. Então foi só esse pequeno detalhe que gerou 120 

essa situação.” Presidente José Oswaldo Furlanetto: “O item 6.1 então 121 

acaba de ser esclarecido aqui o motivo da retirada da pauta da reunião 122 

anterior pelo (áudio não identificado). Colocamos então em votação. Os 123 
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Conselheiros que concordam com o comparecer da SUPRAM São 124 

Francisco permaneçam como estão, e os contrários devem se manifestar. 125 

Item 6.1 Aprovado, com abstenção do Ministério Público.” 8. PROPOSTA 126 

DE AGENDA ANUAL PARA AS REUNIÕES DA UNIDADE REGIONAL 127 

COLEGIADA DO ALTO SÃO FRANCISCO DO COPAM PARA O ANO 128 

DE 2019. Apresentação: Supram ASF. Presidente José Oswaldo 129 

Furlanetto: “O item 8, que nós passamos agora, é uma proposta da 130 

SUPRAM para Agenda Anual para Reuniões na Unidade Regional 131 

Colegiada – SUPRAM São Francisco – COPAM, para 2019. SUPRAM vai 132 

fazer apresentação da proposta de agenda e os Conselheiros fiquem à 133 

vontade para sugerir, participar do fechamento dessa agenda.” José 134 

Augusto, SUPRAM/ASF: “Só para esclarecer. Então Conselheiros esse 135 

material foi disponibilizado no site do SEMAD, mas como vai ser locado 136 

para aprovação, se eventualmente se algum Conselheiro quiser fazer 137 

alguma observação. Só para destacar quais foram os critérios, a gente 138 

observou o próprio costume do Conselho do Alto Francisco de se reunir da 139 

quinta-feira, na 3ª quinta do mês, então isso seguiu um padrão, exceto em 140 

dezembro que a 3ª semana do mês coincidiu com as Câmara Técnicas, 141 

então tiveram só duas ocasiões que passou-se para segunda, uma do 142 

feriado de Corpus Christi em julho e outro em dezembro função de não ter 143 

essa... como atividade, de duas reuniões na mesma data, e mesmo 144 

horário. O restante das datas tudo conforme critérios já classificados aqui, 145 

mas a qualquer coisa pode ficar à vontade, também, de qualquer 146 

observação.” Conselheiro Edélcio José Cançado Ferreira: “Dia 15/08 147 

diversas cidades aqui da nossa região é feriado religioso, então eu não sei 148 

aqui em Divinópolis como é que funciona, como que vai funcionar. 149 

Assunção de nossa senhora. Em Bom Despacho (áudio não identificado – 150 

fora do microfone).” Presidente José Oswaldo Furlanetto: “Está propondo 151 

para alterar essa data.” Conselheiro Edélcio José Cançado Ferreira: “Eu 152 

não sei se aqui é feriado, se não for feriado.” Não se identificou: “Não.” 153 

Conselheiro Edélcio José Cançado Ferreira: “Não?” Presidente José 154 

Oswaldo Furlanetto: “Conselheiros eu vou fazer a sugestão como 155 

Presidente da reunião, as URCs outras do Estado, elas ocorrem no horário 156 

(áudio não identificado) aqui do São Francisco às 13h30min, em função de 157 

facilitar o deslocamento do Conselheiros para a SUPRAM, evita-se aí 158 

despesas com hotel, quando ocorre a necessidade de deslocamento no 159 

dia anterior, então eu vou fazer uma proposta que o Alto São Francisco de 160 

faça a reunião no horário de 13h30min ao invés das 8 horas da manhã, 161 

queria opinião dos Conselheiros com relação a isso.” Conselheiro Edélcio 162 

José Cançado Ferreira: “Senhor Presidente. Nós já estamos com esse 163 

horário nosso de 8 horas já há um bom tempo. E você obviamente 164 

levantou um pouquinho mais cedo para chegar aqui no horário, mas a 165 

gente tem parte tarde toda disponível para melhorar de novo. Se vai para 166 
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às 13h30min a gente vai... A não ser que vai para mais tarde às 15 horas, 167 

por exemplo, que aí sairia meio-dia de casa, 1 hora da tarde, você 168 

trabalhava na parte da manhã e ficava o dia todo para em função disso. 169 

(Áudio não identificado) essa é a minha opinião, para a gente não ficar o 170 

dia inteiro só por conta disso. Apesar do assunto merecer, mas das pautas 171 

nossas estão sendo muito pequenas, (áudio não identificado) então. Eu 172 

sugeria, que estivesse se quisesse passar para tarde que se passasse 173 

para um horário mais tarde um pouco, para a gente ter só a tarde por 174 

conta disso.” José Augusto, SUPRAM/ASF: “É só para gente fazer uma 175 

observação, que de certa forma é importante para orientar a decisão dos 176 

Conselheiros, para as próximas pautas do ano de 2019, a tendência é que 177 

sejam pautados mais processo, por quê? Porque a gente tem basicamente 178 

três tipologias, Recurso de Arquivamento, o Indeferimento de LAS/RAS, 179 

Licenciamento Simplificado, Recurso de Auto de Infração, como 180 

normalmente é a maior parte da pauta, e Prevenções de Supressão de 181 

Mata Atlântica Estágio Médio. Na região Alto São Francisco não tem tanta 182 

Mata Atlântica, então não é tanta demanda nesse sentido. Mas os Autos 183 

de Infração, foi feito um trabalho pelo Núcleo de Auto de Infração com 184 

relação ao passivo dos Autos de Infração da Alto São Francisco, que 185 

praticamente a metade dos Autos já foram analisados e existem hoje 186 

muitos Autos de Defesa. Então a tendência para o próximo ano é que as 187 

pautas sejam maiores em função de uma maior analise no Auto de 188 

Infração com Defesa e que provavelmente possa ter uma 2ª Instância em 189 

recurso. Então assim, só para às vezes considerar isso que talvez vai 190 

precisar de uma reunião com turno para abordar melhor todos os itens de 191 

pauta e tudo mais.” Conselheiro Edélcio José Cançado Ferreira: “Em 192 

função eu (áudio não identificado) que mantenha.” Presidente José 193 

Oswaldo Furlanetto: “Alguém mais dos Conselheiros querem fazer a 194 

sugestão do horário, concordo com o horário das 8 horas, preferem às 195 

13h30min ou as 15, como sugerido pelo Edélcio, fica mantido? Alguém vai 196 

se posicionar? Então não tendo a manifestação dos Conselheiros, vamos 197 

colocar em outra votação, só que com um adendo, até (áudio não 198 

identificado) Edélcio, ao invés das 13h30min, a proposta da SUPRAM, a 199 

proposta do Presidente da Mesa, não é da SUPRAM São Francisco essa 200 

proposta veio de mim. Então vou colocar às 15 horas, que é a proposta 201 

que eu coloco, para o período da tarde, e o horário das 8 horas da manhã 202 

proposto pela continuidade pelo Conselheiro Edélcio. Nós vamos colocar 203 

em votação. Então...” Conselheiro Edélcio José Cançado Ferreira: “Sugiro 204 

pela manutenção do horário das 8 horas.” Presidente José Oswaldo 205 

Furlanetto: “Então eu vou colocar a proposta que eu fiz das 15 horas para 206 

os Conselheiros manifestarem. Sendo favoráveis o horário vai ser alterado, 207 

não sendo favorável permanece o horário das 08 horas como é hoje. Está 208 

entendido pelos Conselheiros?” Conselheiro Wellington Dias Silveira: 209 
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“Essa questão desse horário, se eu votar nessa reunião aqui eu não sei, 210 

nós vamos ter um novo governo quem sabe esse Conselho volta a ser 211 

Conselho, para votar as coisas que a gente (áudio não identificado), aí 212 

você pensa bem, uma reunião daquelas que começava as 8 horas e 213 

acabava 2 horas da tarde, se começar 3 horas que horas que vai acabar? 214 

Porque se for esse formato multinha pra cá, multinha pra lá, essas coisas 215 

do jeito que está aqui, normal. Mas se realmente o Conselho voltar a ser 216 

Conselho mesmo para poder votar as coisas da reunião, esse horário 217 

complica, vai ser quase impossível, vai demorar mais tempo. Eu acredito 218 

que no início do ano já, esse Conselho quer fazer uma promoção em 219 

relação a essa revisão do papel do Conselho, não sei qual que vai ser o 220 

documento, se vai descentralizar de novo, mas se continuar os (áudio não 221 

identificado) de Belo Horizonte resolvendo os problemas (áudio não 222 

identificado) aqui. Então esse horário das 15 horas é arriscado em relação 223 

se o Estado voltar realmente a valorizar os Conselhos Regionais.” 224 

Conselheiro Edélcio José Cançado Ferreira: “Vamos fazer o seguinte, vota 225 

pela manutenção das 08 horas, se não passar vota para o outro horário. 226 

Em votação primeiro a manutenção de 8 horas da manhã, se passar 8 227 

horas acabou, não tem discussão. Se não passar a gente vota no outro 228 

horário.” Presidente José Oswaldo Furlanetto: “Pode ser. Então acato a 229 

proposta do Edélcio. Votar então a permanência do horário das 8 horas. 230 

Os Conselheiros concordam em continuar nesse formato, nesse horário, 231 

permaneçam como estão, os contrários podem se manifestar. Está muito 232 

claro que ninguém quer mudar o horário da reunião. Proposta aprovada.” 233 

5. Apresentação Institucional SEMAD: Aperfeiçoamento dos serviços 234 

ao cidadão. Apresentação: Supram ASF. Presidente José Oswaldo 235 

Furlanetto: “Conselheiros então agora eu vou abrir com a palavra para 236 

Doutor José, do DCP, do Controle Processual, que vai fazer a 237 

apresentação do item 5 Aperfeiçoamento dos serviços ao cidadão. Com a 238 

palavra o (áudio não identificado).” Conselheiro Túlio Pereira de Sá: “Só 239 

rapidinho. Só fazer uma correção da pauta, que estava vendo aqui, no item 240 

6.1 uma correção de material (áudio não identificado), é empreendimento 241 

classe 2 e não 5, igual está na pauta.” José Augusto, SUPRAM/ASF: “Fica 242 

registrado aqui que isso é um caso de erro material.” Presidente José 243 

Oswaldo Furlanetto: “Conselheiros eu vou nesse momento descontruir a 244 

mesa aqui, em função da facilidade para que todos possam acompanhar a 245 

apresentação.” José Augusto, SUPRAM/ASF: “Bom dia Conselheiros, bom 246 

dia demais analistas da SUPRAM, demais representantes da sociedade, 247 

público em geral. A gente vai estar fazendo uma breve apresentação, 248 

trata-se do item 5 da pauta, como já explicado pelo Conselheiro, que se 249 

trata de uma pauta positiva, uma orientação institucional do SEMAD, que 250 

vem sendo feito nas outra Unidades Regionais Colegiais também, que 251 

certas medidas positivas que foram implementadas nos últimos momentos 252 
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referentes a prestação do serviço da secretaria para a população. Claro 253 

que a gente ainda sabe que tem algumas... ou vários questões ainda para 254 

se aperfeiçoar e melhorar o sistema e o Conselho, eu acho que é até um 255 

local apropriado para que isso seja debatido e buscar melhorias nesse 256 

sentido, mas a função é só realmente dar um pouco de feedback do que 257 

vem sendo feito e que em certo sentido está demonstrando uma melhoria 258 

na prestação do serviço ainda que possa ser melhorado cada vez mais. 259 

Bom, então os primeiros pontos que foram implementados a questão do 260 

agendamento online, prestação de serviço, é de conhecimento público e 261 

notório essa questão das dificuldades que tinham para ser atendido nas 262 

regionais, as questões de filas e, às vezes, as pessoas deveriam esperar 263 

horas para conseguir um atendimento, e isso varia até a estar de acordo 264 

com os avanços tecnológicos atualmente e até de outros setores, então foi 265 

implementado essa questão do agendamento eletrônico e agora os 266 

atendimentos estão sendo feitos todos por agendamento online. 267 

Inicialmente então, em outubro de 2017, foi inicialmente feito uma, como 268 

se fosse, uma ação de teste referente ao agendamento dos atendimentos 269 

ao público, então inicialmente com a SUPRAM Alto São Francisco, a 270 

Central do Triangulo Mineiro, tendo em vista sendo as SUPRAMs de uma 271 

maior quantidade de atendimento comparado com as demais. Então foi 272 

feito esse plano piloto, esse teste, a partir do Ligue Minas no 155, e depois 273 

foi se ampliando ao longo do ano de 2018 para todas as SUPRAMs já de 274 

uma maneira até mais efetiva pelo próprio portal do SISEMA, da SEMAD, 275 

para que seja feita o agendamento. Então hoje qualquer agendamento de 276 

atendimento é feito eletronicamente pela internet e isso traz uma maior 277 

comodidade para o cidadão, melhor programação e otimização da 278 

prestação de serviço pelo órgão. Então, só para afim de ficar esclarecido, 279 

a parte do site que fala do agendamento. A pessoa entra nessa aba aqui, e 280 

faz o agendamento clicando ali, conforme a disponibilidade de atendimento 281 

diária que é padronizado. Então tenho o número X de agendamentos / 282 

atendimento que podem ser feitos no dia e isso vai sendo agendado pelo 283 

cidadão. Aí o exemplo das questões conforme a tipologia, às vezes, é um 284 

atendimento para orientação ao licenciamento, uma dúvida ou um 285 

agendamento para questões de formalização de processo de outorga, 286 

caracterização, gerar um FOB e a formalização do licenciamentos das 287 

outorgas, tanto o licenciamento simplificado pelo LAS/Cadastro já vem 288 

sendo online, mas ainda hoje o LAS/RAS e o licenciamento convencional é 289 

necessário que se vá na SUPRAM para que seja formalizado o processo 290 

de licenciamento. E isso há uma tendência de que legislações nesse 291 

sentido que seja implementado o processo eletrônico, a gente já vê isso 292 

funcionar no Tribunal de Justiça, que é o PGE, e o que vem sendo... que a 293 

gente vê um certo debate, movimento nesse sentido na SEMAD é de que 294 

isso seja construído. Então vai gradativamente, hoje já temos (áudio não 295 



 

140ª URC ALTO SÃO FRANCISCO - 13/12/2018 
GS/SEMAD 

8 

identificado) online e o LAS/Cadastro, (áudio não identificado) implementar 296 

com o LAS/RAS, o primeiro passo e depois o licenciamento Convencional, 297 

inclusive, para assim, a SEMAD realmente, prestar um serviço melhor para 298 

a população e a gente otimizar a questão processual, chegar de fato ao 299 

século 21, digamos, passar a utilizar mais esse tipo de coisa, sem falar o 300 

próprio ganho ambiental de papel, de certas economias, inclusive, de 301 

materiais e que geram também uma repercussão positiva para o meio 302 

ambiente. Também foi implementado esse aplicativo. Hoje em dia essas 303 

questões do smartphones e dos aplicativos, então também foi feito um 304 

aplicativo para que a pessoa possa também fazer o agendamento até 305 

mesmo pelo celular. Então isso também vai ao encontro de toda essa 306 

necessidade de inovação, modernização e racionalização do processo de 307 

licenciamento de regularização. Tem essa questão também do sistema da 308 

Agenda Minas que tem outro tipo de serviços. E para evitar essas 309 

questões da redução de filas, aglomerações, hoje em dia com uma 310 

organização e planejamento esse atendimento pode ser otimizado e evitar 311 

esse tipo de problema para o cidadão, ele vai saber a hora exata, mais ou 312 

menos, que ele vai ser atendido, ele vai no local já no horário agendado e 313 

não precisa ficar aguardando lá no órgão. Uma outra implementação 314 

importante, e até digamos assim, é importante até para o próprio Ministério 315 

Público e para a sociedade também, essa implementação do sistema de 316 

Consulta das Decisões dos Processos. Antigamente no site da SEMAD, na 317 

parte do COPAM como os licenciamentos eram decididos no COPAM, lá 318 

tinha as decisões, as URCs, sobre os licenciamentos. Só que com essa 319 

nova organização de uma parte ser licenciado pela Superintendência e só 320 

as Classes 5, porte grande... 5 e 6 serem decididas pelo COPAM, no caso 321 

as Câmaras Técnicas, e isso precisava de ter um instrumento efetivo para 322 

dar publicidade para essas decisões, para garantir o direito de informação 323 

do cidadão, até o próprio requerente ter informação dos motivos 324 

determinantes, o deferimento e o indeferimento do pedido dele. Então foi 325 

criada essa plataforma no site da SEMAD de consulta das decisões dos 326 

processos de licenciamento, de Classe 1 a Classe 6. Então aí tem o link do 327 

site da SEMAD. No caso aqui dos documentos do LAS/Cadastro tenho o 328 

certificado e o indeferimento tem o e-mail de comunicação do 329 

indeferimento que em síntese, pela análise do órgão, são colocadas as 330 

razões do pedido ter sido indeferido. Referente ao LAS/RAS temos então 331 

Parecer Único, feito pelo Diretor de Regularização, e o certificado, no caso 332 

do indeferimento vai ter o parecer com todas as razões que a equipe da 333 

SUPRAM entendeu e motivou o indeferimento. E aí a pessoa vai ter 334 

acesso, isso está público, ele pode, em um eventual recurso, ter direito à 335 

informação e que qualquer pessoa também quiser saber sobre o 336 

empreendimento, às vezes, uma universidade queira fazer algum estudo, 337 

isso tudo fica disponível para todo mundo. E também com relação ao 338 
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Convencional, os indeferimentos ser em Parecer Único e nos 339 

deferimentos, o parecer de licenciamento, e ofício de indeferimento. E 340 

caso do licenciamento Convencional tem o Parecer Único e a licença 341 

emitida, se tiver algum arquivamento vai ter também as razões do 342 

documento final de decisão do arquivamento. Então os motivos 343 

determinantes da questão de Direito Administrativo, os motivos 344 

determinantes do Ato Administrativo realizado e a motivação do Ato 345 

Administrativo ficam garantidos e já começa inclusive a implementar o 346 

próprio processo eletrônico também, as decisões ficam públicas e 347 

acessadas pelo site de maneira imediata. Até que eventualmente se 348 

chegue a todos os documentos do processo, todo o processo tramite e 349 

seja acessível eletronicamente como o PGE, o Tribunal de Justiça. Então 350 

aí forma de acessar esse tipo de informação: a gente entra no site da 351 

SEMAD, na aba da SEMAD. Clica em Regularização Ambiental. E tem 352 

esse sistema, Sistema de Decisões dos Processos de Licenciamento. Aí 353 

tem essa opção: ‘Clique aqui.’, para decisões emitidas na 354 

Superintendência publicada em Diário Oficial. Aquela opção inicial. Aí tem 355 

essa plataforma de consulta, então pode ser feita a consulta pelo nome do 356 

empreendimento, pelo CPF e CNPJ, número do processo, o tipo da 357 

licença, modalidade da licença, Simplificada ou Convencional, a classe, 358 

atividade, o ano. Inclusive isso pode ser feito até para um levantamento de 359 

informações, por exemplo, quais LAS/Cadastros? Quais Licenciamentos 360 

Simplificados no primeiro semestre de 2018? A pessoa consegue essa 361 

informação. Então tem inclusive não só um dado específico sobre um 362 

processo, pode até ter um dado também estatístico. Isso a gente vê de vez 363 

em quando até próprias universidades que querem fazer algum estudo 364 

para tentar sugerir uma utilização e melhoria do sistema, né? Então 365 

superado item da publicidade dos atos decisórios dos licenciamentos, para 366 

uma melhor transparência da prestação do serviço público. Tem também 367 

esse sistema de Consulta e Requerimento de Audiências Públicas, isso foi 368 

também uma medida para tentar otimizar o funcionamento das audiências 369 

públicas. A gente sabe que antes tinha aquele DN 12 do COPAM, sobre as 370 

audiências públicas, a gente tinha que fazer uma publicação no Diário 371 

Oficial e no Diário Regional de grande circulação, só que pela previsão 372 

processual, a gente sabe que isso tem limitações, porque ainda mais hoje 373 

em dia, são poucas pessoas que leem jornal, Diário Oficial é... 374 

praticamente é algo formal, mas o diário, o jornal periódico, ele não é algo 375 

que é amplamente pela população utilizado, então isso precisaria de uma 376 

DN de 94, precisa de ter uma autorização para as novas formas de 377 

informação e de publicidade, então a gente ter disponibilizado de forma 378 

eletrônica e isso facilita esse tipo de controle e de informação, sem 379 

prejudicar a comunicação oficial em jornal que é garantida pela Política 380 

Estadual de Meio Ambiente, no artigo 10, está lá e na federal também, na 381 
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Política Nacional. Então é algo para agregar e oportunizar para que a 382 

população tenha realmente ciência e uma maior possibilidade possível de 383 

informação sobre esse direito da Audiência Pública. Então é um sistema 384 

aberto e público de consultas e requerimentos. Então. A pessoa vai no site 385 

também da SEMAD em ‘Regularização’ tem o Sistema de Consulta de 386 

Audiência Pública e ele clica então, nessa parte para acessar o Sistema de 387 

Consulta e Requerimento. É bem autoexplicativo a consulta no site. E tem 388 

uma plataforma parecida com a da Decisões. Então como ele funciona? A 389 

partir do momento que o processo foi formalizado e publicação oficial no 390 

Diário Oficial, também é disponibilizado, nos casos que são passíveis de 391 

Audiência Pública, os casos de impacto ambiental do EIA / RIMA, é 392 

publicado no site com prazo regimental de 45 dias, para que qualquer 393 

interessado legitimado, mais de 50 cidadãos, Ministério Público, Prefeito, 394 

conforme a previsão da nova DN da Audiência Pública requeiram a 395 

audiência. Então a partir do momento que seja disponibilizado, o próprio 396 

sistema começa a contar os 45 dias, e qualquer pessoa que acessar pode 397 

depois peticionar um pedido, desde que ela atenda aos requisitos, então 398 

um grupo de 50 pessoas, de 50 cidadãos, ou representante do Ministério 399 

Público, ou Prefeito do município atingido e isso pode ser solicitado então. 400 

A pessoa clica então para solicitar, registra o nome do solicitante, o 401 

número de contado, e-mail, aí tem os legitimados: entidade civil sem fins 402 

lucrativos, ONGs, por exemplo, o próprio empreendedor também, além dos 403 

que eu já tinha falado, Prefeito, Ministério Público, e grupo de mais de 50 404 

cidadãos. Então é feito o requerimento. A partir do momento então que é 405 

feito o requerimento vai ser garantido esse direito de realização da 406 

Audiência Pública para uma maior participação popular e até, digamos 407 

assim, uma atuação democrática de licenciamento para que o órgão faça 408 

análise técnica, mas considere também os anseios da população que pode 409 

ser afetada diretamente pelo empreendimento solicitado. Então aí depois, 410 

isso é só um exemplo, é feito o link da publicação, então tem todas as 411 

informações, o nome do empreendimento, CNPJ, o ano, o mês, a classe, e 412 

qual vai ser o regional responsável, atividades, tipo / modalidade do 413 

licenciamento e, o que eu acho que é um grande, digamos assim, 414 

inovação aí, é a disponibilização, da forma que eles falam, nas nuvens ou 415 

na própria internet o EIA / RIMA. Então ao invés de, às vezes, a pessoa 416 

tem que ir buscar o órgão para ter acesso ao EIA / RIMA no órgão, ele vai 417 

com uma simples consulta na internet ter acesso a tudo EIA / RIMA do 418 

processo, e aí fundamentado, manifestação de quem tiver requerido a 419 

Audiência Pública ou até mesmo só para ciência, às vezes, a pessoa nem 420 

quis ainda manifestar, mas ela quer ter acesso, avaliar se vai ser feita 421 

alguma coisa ou não, tem acesso a essa informação de maneira pública. 422 

Aqui agora a gente simplifica a questão de quando já é solicitado e 423 

marcado, aí fica disponível também a data, o local da audiência, e depois 424 
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de realizada a ata, o relatório fotográfico, e tudo mais. Então todos esses 425 

documentos que a gente sabe que o processo de licenciamento público, 426 

exceto os casos, por exemplo, da CONAMA 01, de sigilo industrial, que 427 

tem alguma informação que seja para a própria segurança da empresa, da 428 

propriedade industrial, de alguma tecnologia, de alguma fórmula, que seja 429 

específica dessa empresa, mas no geral a informação é pública, ainda 430 

mais a questão de desse tipo de característica de Audiência Pública, só 431 

que isso tudo é presente no processo, a pessoa tem que pedir Vista do 432 

processo, e a gente sabe que isso é um procedimento um pouco mais 433 

complicado para ter acesso a essa informação e que hoje, então, isso fica 434 

mais simples. Então vai ter acesso ao EIA / RIMA, vai ter acesso a ata com 435 

todos os registros, o que foi conversado, o que foi debatido, os pontos 436 

colocados pelas unidades afetadas ou pelo requerente e também o 437 

relatório. Então fica público e registrado essas questões da Audiência 438 

Pública. Então maior comodidade ao cidadão, maior segurança das 439 

informações, maior transparência da administração pública dos atos 440 

realizados e do que foi debatido no processo, mais confiabilidade aos 441 

processos e maior otimização dos trabalhos no SISEMA. Bom, seguindo 442 

então temos também implementação o Protocolo pelo SEI. Isso aí é um 443 

sistema que já vinha sendo utilizado internamente pelo setor de 444 

administração e finanças da SUPRAMs, por exemplo, uma parte 445 

administrativa e, por exemplo, solicitação de férias, algumas medidas 446 

administrativas internas já eram feitas por esse sistema que um sistema 447 

eletrônico. Ele é o caminho para se chegar a um processo eletrônico para 448 

todas as atividades da SEMAD, então isso que esse procedimento pelo 449 

SEI, que era só interno hoje já passa a ser, a iniciar também para 450 

protocolos avulsos. Então se algum requerente quiser fazer um pedido no 451 

órgão, ele pode ir presencialmente, agendar, o protocolo não tem tanta 452 

essa necessidade do agendamento, mas pode ir protocolar fisicamente ou 453 

pode fazer protocolo eletrônico do pedido dele, e aí isso depois a empresa 454 

ou órgão se organizar para ser analisado e respondido, mas a motivação 455 

inicial já está podendo ser também feita de maneira eletrônica. Então a 456 

pessoa na própria casa ou no local de trabalho, ela já pode fazer isso sem 457 

precisar se deslocar fisicamente a regional para fazer algum pedido ou 458 

alguma solicitação. O objetivo é propiciar ao cidadão maior comodidade na 459 

busca pelos serviços oferecidos pela SEMAD de forma a promover 460 

inovação, agilidade, eficiência e transparência na prestação de serviço 461 

pelo Estado. Foi disponibilizado o Peticionamento através do Sistema 462 

Eletrônico de Informação – SEI, possibilitando o envio de documentos 463 

avulsos a serem protocolados nas SUPRAMs ou na SUPPRI, que é a 464 

Superintendência de Projetos Prioritários. Então o sistema de acesso é 465 

aquele principal da SEMAD. Aí tem esse item aí: Protocolo de Documentos 466 

da SUPRAM e SUPPRI, Sistema Eletrônico de Informações. Aí é feito 467 
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cadastro, né? A pessoa tem que fazer o cadastro lá no site de 468 

Planejamento do Estado de Minas e depois ele vai poder fazer o 469 

peticionamento no SEI. Aí tem um passo-a-passo disponibilizado no site 470 

da SEMAD, explicativo sobre essa questão, aqui tem que fazer um 471 

registro, um cadastro das informações da pessoa. Então cidadão tem duas 472 

formas de enviar os documentos do seu interesse. Protocolo via SEI com 473 

emissão, pelo usuário, de DAE referente aos custos de reprografia ou 474 

Protocolo via do SEI, para garantia de tempestividade, com envio, pelo 475 

usuário, dos documentos físicos pelos correios, ciente que estes deverão 476 

chegar à Supram no prazo máximo de 07 dias. Caso este prazo não seja 477 

atendido, este peticionamento será invalidado. Então assim, aí tem alguns 478 

ajustes que vem sendo feitos, continua aquela regra de garantir o 479 

protocolo no órgão ou por correio na data de postagem, mais já começa a 480 

ter essa alternativa via o próprio SEI mesmo de Peticionamento eletrônico. 481 

Aí tem o sistema de acesso, onde a pessoa faz o login depois de 482 

cadastrado, aí ela entra nessa parte de Peticionamento. Processo novo. E 483 

tem o tipo de protocolo. Então a SEMAD protocola a Supram Alto São 484 

Francisco. A pessoa poderia clicar lá e aí tem as várias possibilidades de 485 

documentos que podem ser anexados e alguns até já tem mais ou menos 486 

um padrão da forma, da formatação dele. Tem alguns dados que vão ser 487 

solicitados. E aí depois a pessoa tem que marcar naquele campo 488 

obrigatório: ‘por incluir um DAE neste peticionamento referentes aos 489 

custos de reprografia, desde que não se trata de mapas ou plantas.’ Ou 490 

‘por enviar os documentos através dos correios, ciente que esses poderão 491 

chegar à SUPRAM no prazo de 7 dias.’ Então a pessoa pode fazer o 492 

protocolo digital, então não precisa de entregar, só pede para ter uma taxa 493 

para impressão na própria, essa taxinha de reprografia. E ou senão ela faz 494 

o registro online, mas entrega o documento e aí não tem a taxa, fica já 495 

registrado no sistema, já dá uma celeridade já pode ser providenciado, 496 

mas precisa de chegar em um prazo sete dias para que, digamos assim, 497 

seja considerado tempestivo documento apresentado. Depois do protocolo 498 

realizado também gerado, tanto o processo administrativo, o Direito 499 

Administrativo a gente sabe que todo o protocolo gera um processo 500 

administrativo, mesmo que o pedido de declaração, uma resposta simples, 501 

pelo Direito Administrativo, isso tudo gera um processo administrativo, 502 

mesmo que simples. Então é gerado um número e o número de protocolo, 503 

né, o recibo eletrônico do protocolo do SEI. Então isso também é garantido 504 

para que a pessoa tenha a garantia da informação e o próprio 505 

rastreamento, o andamento, o trâmite da documentação, isso de maneira 506 

eletrônica é bem mais simples, porque isso tudo vai ser de maneira digital, 507 

então às vezes não tem que passar de um setor administrativo para o 508 

outro, aqueles trâmite burocráticos que acaba existindo na administração e 509 

que isso de certa forma é otimizado. Aí tem também essa implementação 510 
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do Ligue Minas. Para simples esclarecimento. E tem então nesse número 511 

155, opção 7, para o atendimento referentes a SEMAD. O horário de 512 

funcionamento é de 7 às 19 horas. Central de Atendimento, então, para de 513 

certa forma também ser um canal alternativo de atendimentos, 514 

esclarecimentos sobre as questões referentes a atuação da SEMAD. E a 515 

gente tem a opção 7 no site do Estado de Minas na parte do Ligue Minas. 516 

Opção 7 para questões referentes a Secretaria de Meio Ambiente e 517 

Desenvolvimento Sustentável. Então aí o que está sendo feito hoje de 518 

prestação de serviço. Informações gerais sobre: emergências ambientais, 519 

incêndios florestais, licenciamento e outorga, meteorologia, autorizações, 520 

licenças, registros do IEF, e denúncias. Inclusive é um canal para alguma 521 

demanda, o cidadão viu alguma irregularidade, um incêndio, alguma 522 

irregularidade, uma empresa que esteja causando poluição, isso também é 523 

uma forma de se comunicar nos setores de atendimento de denúncias da 524 

população. Bom, então, no mais seria isso mesmo. Além, dessas questões 525 

que foram colocadas, que foram algumas implementações estruturais, que 526 

foram feitas pelo órgão, que estão sendo feitas pelo órgão, a gente sabe 527 

que tem alguma coisa muita coisa para melhorar, mas de certa forma, se a 528 

gente também não considerar o que já vem sendo feito e um certo 529 

resultado positivo vem sendo alcançado também é importante. A gente 530 

solicitar aqui também na própria parte de funcionalidade de SUPRAM, da 531 

SEMAD, a gente vê um cenário de redução de passivo de licenciamento, 532 

SUPRAM Alto São Francisco, de aproximado 600 processos de 533 

licenciamento a uns dois anos atrás, mais ou menos, hoje já deve estar na 534 

faixa de 300. Então é uma redução significativa para um órgão, a SEMAD 535 

e as SUPRAMs, que tinham pelo menos um cenários histórico de 10 anos, 536 

a acumulação contínua de passivo, então assim, não se chegava, como se 537 

fosse, superávit de finalização, sempre entrava mais e a Secretaria não 538 

conseguia finalizar, digamos assim, zero-a-zero, manter o que foi 539 

formalizado, ficava aquém. E com essas diversas mudanças, a 540 

modernização, a racionalização do processo e outras questões, mudanças 541 

de gestão, de gerenciamento, isso vem sendo possível. A gente destaca 542 

também o próprio trabalho do NAI que também vem sendo feito, não é em 543 

todas regionais ainda, mas algumas regionais também já vêm 544 

conseguindo, da mesma maneira com o licenciamento, reduzir e analisar 545 

mais Auto de Infração do que vem sendo formalizado e dando entrada. E 546 

também dando uma resposta para sociedade de que eventuais infrações 547 

que sejam realmente indevidas, tenham a responsabilização e não 548 

aconteça cenários como a gente viu que tinha mais de 100 mil Autos de 549 

Infração, que muitos tiveram aquela lei de remissão, então assim, para que 550 

o Estado possa cumprir melhor um pouco o seu papel e tanto regularizar 551 

as atividades para quem quer regularizar e quem cometer eventual 552 

irregularidade também seja devidamente responsabilizado Então seria 553 
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isso. Se alguns dos Conselheiros tiverem dúvidas e quiser fazer alguma 554 

consideração, também como Conselho de Política Ambiental, também não 555 

é só regularizar e fiscalizar, mas buscar melhoria para o meio ambiente em 556 

geral. A gente também acho que é valido qualquer consideração, 557 

observação.” Conselheiro Túlio Pereira de Sá: “Só uma me dúvida Zé. O 558 

SEI, você falou qualquer tipo de protocolo, inclusive condicionante pode 559 

ser protocolada pelo SEI?” José Augusto, SUPRAM/ASF: “Olha eu não sei 560 

se todos os tipos de protocolo a gente pode verificar e repassar, tá Túlio, 561 

mas uma parcela já está sendo enviada.” Conselheiro Túlio Pereira de Sá: 562 

“Condicionante?” José Augusto, SUPRAM/ASF: “Pois é. Condicionantes 563 

não sei se vai entrar na questão de mapas, de plantas. Então tem que ver, 564 

às vezes, o que quê a plataforma ainda está conseguindo. Mas a 565 

tendência é que depois tudo, inclusive condicionante.” Conselheiro Túlio 566 

Pereira de Sá: “Tá ótimo obrigado.” Presidente José Oswaldo Furlanetto: 567 

“Então feita a apresentação, gostaria de cumprimentar o Zé pela 568 

apresentação e pelos os avanços que a SEMAD conquistou, já colocados 569 

aí na apresentação, nesses dos últimos dois anos.” 9. Encerramento. 570 

Presidente José Oswaldo Furlanetto: “E em nome do Secretário de Estado 571 

do Meio Ambiente Germano Vieira, eu queria desejar a todos os 572 

Conselheiros e a todos os servidores da SUPRAM e a todos que 573 

frequentam o SISEMA, um Feliz Natal, uma boa passagem de ano. E que 574 

tenhamos, como o Edélcio colocou, um ano melhor, 2019, os governos 575 

novos que estão chegando, temos que ter esperança de que o Brasil mude 576 

para melhor para todos os brasileiros. Mais uma vez obrigado pela 577 

presença e pela contribuição de todos os Conselheiros tenha um bom dia 578 

e até mais. Um abraço.” 579 
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